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Előszó
Kedves Jelentkező!

Ön a felsőoktatási intézmények közös tájékoztató kiadványát tartja a kezében. Ez a kiadvány ahhoz nyújt se-

gítséget, hogy a jövőre vonatkozó céljainak megvalósítása érdekében 2012 februárjában megkezdhesse, vagy 

egy újabb képzési ciklusban folytathassa felsőfokú tanulmányait, valamint hogy tájékozódjon az Ön által 

kiválasztott képzésre való jelentkezéshez szükséges tennivalókról.

A magyar felsőoktatás több száz éves hagyományokkal rendelkezik, újra és újra megújulva, az adott kor köve-

telményeit szolgálva segítette hazánk fejlődését. Magasan képzett szakembereket adott a gazdaság, a kultúra, 

az oktatás, az egészségügy és az egész társadalom számára, akik megszerzett tudásukkal, tehetségükkel hoz-

zájárultak szellemi értékeink, gyakorlati eredményeink gyarapításához.

Felsőoktatásunk az Európai Felsőoktatási Térség részeként hagyományaink, értékeink megőrzése mellett vesz 

részt a nemzetközi folyamatokban is. Tudományos, kutatási, képzési eredményeivel meghatározó szerepet 

játszik a nemzetközi tudományos életben, dinamikusan fejlődő határokon belüli és határokat átívelő kapcso-

lataival biztosítja a hallgatói mobilitást, nyitottá teszi felsőoktatási intézményeinket. 

A felsőoktatási intézmények 2012 februárjában – néhány alapképzési szak és felsőfokú szakképzés mellett – 

alapvetően mesterszakos képzéseket indítanak, amelyekre közvetlenül jelentkezhetnek azok a hallgatók, akik 

januárban fejezik be alapképzési tanulmányaikat, valamint azok is, akik korábban megszerzett végzettségük 

és szakképzettségük birtokában kívánnak újból belépni a magyar felsőoktatásba.

Bízom abban, hogy az egyetemeink és főiskoláink által felkínált lehetőségekkel élni tudnak, és megtalálják az 

érdeklődésüknek, céljaiknak leginkább megfelelő magas szintű képzést. Ehhez a választáshoz nyújt segítséget 

e tájékoztató kézikönyv.

Budapest, 2011. október 

   dr. Princzinger Péter

   elnök

   Oktatási Hivatal





A Tájékoztatóról
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1. TÁJÉKOZTATÓ: A HIVATALOS FORRÁS

A Felsőoktatási felvételi tájékoztató – 2012. februárban induló képzések (továbbiakban: Tájékoztató) a felsőoktatási 

intézmények hivatalos adatszolgáltatásai alapján, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium (NEFMI), illetve az 

Oktatási Hivatal (OH) jóváhagyásával jelenik meg, az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. 

(Educatio Nonprofit Kft.) közreműködésével. A Tájékoztató összeállításakor három elvet együttesen kellett 

érvényre juttatni: 

 – A teljes körűség elve két szinten is megjelenik: a Tájékoztatóval és a benne szereplő intézményi fejezetekkel 

szemben is alapkövetelmény, hogy azok az adott felsőoktatási felvételi eljárásra vonatkozóan teljes körű 

információt nyújtsanak a jelentkezőknek a magyar felsőoktatási intézmények államilag támogatott és 

költségtérítéses képzéseiről, azok szintjéről, formáiról. 

 – A nyilvánosság elvét az intézmények „saját tájékoztatásának” formájára vonatkozó szabályok hivatottak 

biztosítani. A cél az információ hozzáférhetővé tétele az esélyegyenlőség alapján a lehető legszélesebb 

körben. A szabályok közül a legfontosabbak: a felsőoktatási intézmény a felvételi követelményeket leg-

alább két évvel, az egyéb feltételeket legalább egy évvel a bevezetésük előtt nyilvánosságra hozza. A fel-

sőoktatási intézmények képzéseikről rendszeres tájékoztatást adnak, a felvételi követelményeket évente, 

megfelelő időben – a www.felvi.hu honlapon is elérhetően – közzéteszik, és lehetőséget biztosítanak az 

intézményi felvételi szabályzat megismerésére. 

 – A hitelesség elvét a kiadvány szerkesztésének módszere garantálja: a kéziratot az Educatio Nonprofit Kft. 

az intézmények adatszolgáltatása alapján állítja össze. A NEFMI, illetve az Oktatási Hivatal vizsgál-

ja meg azt, hogy az intézmények megjelentetni tervezett közleményei, illetve jelen kiadvány tartalma 

megfelelnek-e a jogszabályban foglaltaknak. Magyarországon hivatalosan felsőoktatási képzést folytatni 

kizárólag akkor lehet, ha az adott képzést az Oktatási Hivatal nyilvántartásba vette. Ez igaz a ma-

gyar intézmények alap- és mesterképzéseire, doktori képzéseire, felsőfokú szakképzéseire, szakirányú 

továbbképzéseire éppúgy, mint a külföldi intézmények képzéseire. A felsőoktatási intézmények vezetői a 

Tájékoztatóban megjelent intézményi meghirdetéseket jóváhagyták. A NEFMI, az Oktatási Hivatal és az 

intézmények folyamatos egyeztetéssel megvalósuló együttműködése biztosítja, hogy megbízható, ellen-

őrzött tartalom kerüljön a kiadványba. 

A Tájékoztató nem önálló jogforrás; az alaptörvényben, a felsőoktatási törvényben, annak végrehajtási kor-

mányrendeleteiben, a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásait szabályozó kormányrendeletben, valamint 

az egyes felsőoktatási intézmények felvételi szabályzataiban foglalt rendelkezéseket tartalmazza egységes 

szerkezetben. Jelentőségét az információk rendszerezése adja. Funkciója, hogy minden olvasó bir-

tokában legyen valamennyi információnak, amely a kiválasztott felsőoktatási intézménybe történő érvényes 

jelentkezéshez szükséges. A továbbtanulási döntés megkönnyítésére vagy a felkészülés elősegítésére külön 

kiadványok szolgálnak, melyeket a További tájékozódási lehetőségek és információk c. részben ismertetünk. 

2. A KÖNYV HASZNÁLATÁRÓL
Ezen kiadvány kizárólag a 2012. februárban induló képzésekre vonatkozik!

A kiadvány alapvetően két részből áll. Az első rész a felsőoktatási felvételi eljárás általános tud-

nivalóit tartalmazza. Ezek az információk nagyon fontosak a felsőoktatási felvételi eljárásban való érdemi 

részvételhez. Egy-egy rosszul értelmezett információ a felvétel sikerességét veszélyeztetheti, ezért ezt a részt 

figyelmesen el kell olvasni. A könyv második része az intézmények által meghirdetett képzéseket 

és – esetlegesen – azok sajátos jelentkezési feltételeit tartalmazza. Az alapképzési szakokat (A), egysé-

ges, osztatlan képzéseket (O) és a felsőfokú szakképzéseket (F) A jelentkezés intézményenkénti 
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feltételei c. rész első felében, a mesterképzéseket (M) a második felében találhatják meg. 

A könyv fejezetei a témákat jól elkülönítik, így könnyebbé válik az információ keresése. A hivatkozott jogsza-

bályok és a leggyakrabban használt fogalmak gyűjteménye a kötet végén találhatóak. A felsőoktatási felvételi 

eljárás és az egyéb tudnivalók könnyebb átláthatóságát mellékletek és táblázatok segítik. A kötethez tartozik 

egy felsőoktatási felvételi jelentkezési lap, a kitöltést segítő útmutató, valamint egy megcímzett boríték is. 

A 2012. februárban induló képzések, a jelentkezés és az eljárás szabályai a Tájékoztatóban és 

a www.felvi.hu honlapon kerülnek meghirdetésre. A más kiadványokban, hirdetményekben 

található – esetleg téves – információk alapján történő jelentkezés érvénytelen lehet! 

3. A KÖNYVBEN HASZNÁLT JELEK, 
KIFEJEZÉSEK MAGYARÁZATA 

A felvétel intézményenkénti feltételei c. részben található betűjelek, kódok, egyéb megnevezések és magyarázatuk: 

Felvehető összlétszám táblázata: Ebből a táblázatból az derül ki, hogy az adott intézmény 2012-ben 

maximálisan mennyi – a felsőoktatási felvétel feltételeit teljesítő – jelentkezőt vehet fel az első évfolyamra. 

Az adatok munkarendre, képzési területre, szakmacsoportra és képzési helyre, nyelvre osztva is megtalálhatók. 

Képzési terület: Azoknak a szakoknak és képzési ágaknak az összessége, amelyek hasonló vagy részben 

megegyező képzési tartalommal rendelkeznek. 

Munkarend: A felsőoktatásban a képzés lehet teljes idejű (nappali munkarend), részidős (esti, levelező mun-

karend), illetve távoktatás. 

Szakmacsoport: A felsőfokú szakképzések esetében a hasonló vagy részben azonos szakmai tartalommal 

bíró képzések tartoznak ide. 

  MEGHIRDETETT KÉPZÉSEK TÁBLÁZATA 

  „KÉPZÉSI SZINT” OSZLOP 

A – alapképzési szak: Az alapképzésben alapfokozat (baccalaureus, bachelor) és szakképzettség szerezhető. 

Az alapfokozat feljogosít a mesterképzés megkezdésére. 

O – egységes, osztatlan képzés: Néhány szakon egységes, osztatlan képzésben vehetnek részt a jelentke-

zők, ezeket nem bontották alap- és mesterképzésre. A képzés a mesterfokozat megszerzésével zárul. 

F – felsőfokú szakképzés: Felsőoktatási intézmények által hallgatói jogviszony keretében folytatott, felső-

fokú végzettséget nem adó szakképzés, amely beszámításra kerülhet a felsőoktatási intézmény alapképzésébe, 

és egyben az Országos Képzési Jegyzékben szereplő felsőfokú szakképesítést ad. A Tájékoztató kizárólag a hall-

gatói jogviszonyt eredményező felsőfokú szakképzéseket tartalmazza. 

M – mesterképzés: A mesterképzésben mesterfokozat (magister, master) és szakképzettség szerezhető. 

A mesterfokozat a második felsőfokú végzettségi szint. Mesterképzésre az vehető fel, aki legalább főiskolai 

alapképzésben vagy a kétciklusú képzési szerkezet szerinti alapképzésben szerzett oklevéllel rendelkezik, ezen 

felül egyes szakok esetében egyéb feltételek is lehetségesek, l. A felvétel intézményenkénti feltételei c. fejezetet.
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Figyelem! A felsőfokú végzettséggel rendelkezők alapképzésre, egységes, osztatlan képzésre, felsőfokú szak-

képzésre vagy – megfelelő oklevél birtokában – mesterképzésre egyaránt jelentkezhetnek.

  „MUNKAREND” OSZLOP 

N – nappali munkarend szerinti képzés: Az adott szak képzési és kimeneti követelményében megha-

tározott teljes óraszámban folytatott képzés, amelyben a képzés félévenként legalább háromszáz tanórából 

áll, illetve amelyet heti öt napból álló tanítási hét keretében, a munkanapokon kell megszervezni. Ez utóbbi 

rendelkezéstől a felsőoktatási intézmény hallgatói önkormányzatának egyetértésével el lehet térni. 

E – esti munkarend szerinti képzés: A részidős munkarendű képzés egyik fajtája (a részidős képzés idő-

tartama a teljes idejű képzés tanóráinak legalább harminc, legfeljebb ötven százaléka lehet). Az esti munka-

rend olyan oktatásszervezési rend, mely szerint a hallgatók tanóráira a szorgalmi időszakban munkanapokon 

tizenhat óra után vagy a heti pihenőnapon kerül sor. 

L – levelező munkarend szerinti képzés: A részidős munkarendű képzés egyik fajtája (a részidős képzés 

időtartama a teljes idejű képzés tanóráinak legalább harminc, legfeljebb ötven százaléka lehet). A levelező 

munkarend olyan oktatásszervezési rend, mely szerint – az érintett hallgatókkal kötött eltérő megállapodás 

hiányában – a hallgatók tanóráira tömbösítve, legfeljebb kéthetenként munkanapokon vagy a heti pihenőna-

pon kerül sor. 

T – távoktatás: Sajátos információ-technológiai és kommunikációs taneszközök használatával az önálló 

hallgatói munkára épülő képzés, amelyben a tanórák száma nem éri el a teljes idejű képzés tanóráinak har-

minc százalékát. Távoktatásban kizárólag költségtérítéses képzéseket lehet hirdetni. 

Az adott szakon a képzéshez szükséges óraszámot, heti, havi, féléves pontos időbeosztását minden munka-

rendben a felsőoktatási intézmények határozzák meg. Egyes felsőoktatási intézmények speciális időbeosztás-

sal oktatnak, erről A felvétel intézményenkénti feltételei c. részben adnak tájékoztatást. 

  „FINANSZÍROZÁSI FORMA” OSZLOP

A – államilag támogatott képzés: A képzés keretében az oktatás költségeit – a felsőoktatási törvény eltérő 

rendelkezése hiányában – az állami költségvetés viseli. 

K – költségtérítéses képzés: A képzés keretében az oktatás költségeit a hallgató viseli. 

  „VÁLASZTHATÓ SZAK” OSZLOP

Ebben az oszlopban található a szak, egyes esetekben a szak és szakirány, továbbá a szak, a képzés helyének 

és a képzés nyelvének együttes megnevezése is. 

  „KÖLTSÉGTÉRÍTÉS (FÉLÉV)” OSZLOP

A hallgató által a költségtérítéses félévre fizetendő, a felsőoktatási intézmények által meghatározott összeget 

tartalmazza forintban.
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  „KÉPZÉSI IDŐ (FÉLÉV)” OSZLOP

Az adott szakra vonatkozó képzési időt tartalmazza félévekben. (A kreditrendszerű képzésben a hallgató 

tanulmányi ideje ennél rövidebb és hosszabb is lehet.) Egy félév alatt átlagosan 30 kreditet lehet teljesíteni.

  „IRÁNYSZÁM MIN. < MAX.” OSZLOP

Ebben az oszlopban az adott szakra felvehető legkevesebb, illetve legtöbb jelentkező létszáma található. Az itt 

feltüntetett maximális létszám feletti jelentkező az adott szakra várhatóan nem kerülhet felvételre, illetve 

amennyiben a felvehető jelentkezők száma a minimumot nem éri el, a képzés várhatóan nem 

indul el. Amennyiben a felvehető – a felsőoktatási felvétel feltételeit teljesítő – jelentkezők 

létszáma eléri a minimumot, az intézménynek a képzést el kell indítani. 

   „ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK” OSZLOP

Alapképzések, egységes, osztatlan képzések és felsőfokú szakképzések esetén itt találhatók a képzéshez tartozó, 

az érettségi pontok számításának alapját képező érettségi vizsgatárgyak és az egyéb felvételi követelmények: 

alkalmassági vizsgák, gyakorlati vizsgák. 

A követelmények megjelenítése a különböző képzéseknél 

Alapképzési szak (A), valamint egységes, osztatlan képzés (O)

Az érettségi pontok számításához kettő érettségi vizsgatárgy eredménye szükséges. Ezt szakonként 

külön is jelöli az intézmény, illetve képzési területenként lebontva megtalálhatók az 1. sz. táblázatban is.

 – A „v.” (= vagy) azt jelenti, hogy a felsorolt érettségi vizsgatárgyak közül bármelyik kettő választható. 

 – Egyes szakoknál a felsorolt érettségi vizsgatárgyak közül kiemelnek egy érettségi vizsgatárgyat, aminek 

eredményét az érettségi pont számításakor kötelező figyelembe venni. Ebben az esetben a kötelezően 

választandó érettségi vizsgatárgy külön sorban található, a többi érettségi vizsgatárggyal „és” köti össze. 

 – Amennyiben az oszlopban két érettségi vizsgatárgy van és közöttük „és” található, akkor mindkét érett-

ségi vizsgatárgy kötelező. 

 – (E)-vel jelöljük, ha emelt szinten tett érettségi vizsga a jelentkezés feltétele. Ahol ilyen jelzés nem sze-

repel, ott középszintű érettségi vizsgaeredménnyel is lehet jelentkezni. 

 – (Gy)-vel jelöljük, ha az adott szakon – a művészet, művészetközvetítés képzési terület szakjain – gyakor-

lati vizsgát kell tenni.

 – (Alk)-kal jelöljük azokat a képzéseket, amelyeken alkalmassági vizsgát szerveznek. Az alkalmassági vizs-

gákról az intézményi oldalakon, illetve a Függelékben olvashat. 

Az általános szabály alól kivétel: 

Az 1996 előtt érettségi vizsgát tett, felsőfokú végzettségű jelentkező érettségi pontjait, ameny-

nyiben a meghatározott érettségi vizsgatárgyak közül csak az egyikből rendelkezik érvényes 

érettségi vizsgaeredménnyel, az ennek alapján megállapított eredményének kétszerezésével 

kell meghatározni. Amennyiben a jelentkező a meghatározott érettségi vizsgatárgyak közül 

legalább két vizsgatárgy eredményével is rendelkezik, úgy érettségi pontjait az általános sza-

bály szerint (két érettségi vizsgatárgyból) kell megállapítani. 

Nem kötelező a jelentkezési feltételként meghatározott emelt szintű érettségi vizsga letéte-

le annak, aki nem a kétszintű érettségi rendszerben érettségizett és felsőfokú végzettséggel 

rendelkezik. 
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Felsőfokú szakképzés (F) 

A jelentkező által igazolt legjobb két érettségi vizsgatárgy eredménye alapján lehet érettségi pontot számítani. 

(Ez az 1996 előtt érettségi vizsgát tett, felsőfokú végzettséggel rendelkező jelentkezőkre is érvényes!) Erre 

vonatkozik a „bármelyik két érettségi tárgy” bejegyzés. A felsőfokú szakképzésben történő pontszámításra 

vonatkozó részleteket l. a Pontszámítási módszerek c. fejezetben.

  „KÉPZÉSI TERÜLET”, ILLETVE „SZAKMACSOPORT” OSZLOP 

Itt található annak a képzési területnek, illetve – felsőfokú szakképzés esetén – szakmacsoportnak a megneve-

zése, amelybe az adott szak tartozik. Egy képzési területbe, illetve – felsőfokú szakképzések esetén – szakma-

csoportba a hasonló vagy részben megegyező képzési tartalommal rendelkező szakok tartoznak, a megneve-

zések rövidítése a következők szerint történt. 

Képzési területek (alapképzési, egységes, osztatlan képzési, továbbá mesterképzési szakok esetén): Agrár 

(AGRÁR), bölcsészettudomány (BÖLCS), hitéleti (HIT), informatika (INFO), jogi és igazgatási (JOG), gazdaságtu-

dományok (GAZD), műszaki (MŰSZ), művészet (MŰV), művészetközvetítés (MŰVK), nemzetvédelmi és katonai 

(KAT), orvos- és egészségtudomány (ORVOS), pedagógusképzés (PED), sporttudomány (SPORT), társadalomtu-

domány (TÁRS), természettudomány (TERM). 

Szakmacsoportok (felsőfokú szakképzések esetén): Egészségügy (eü), egyéb szolgáltatások (egyéb), elekt-

rotechnika-elektronika (elekt), élelmiszeripar (élip), építészet (ép), faipar (fa), gépészet (gép), informatika (info), 

kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció (ker), könnyűipar (könnyű), környezetvédelem-vízgazdálkodás 

(körny), közlekedés (közl), közgazdaság (közg), mezőgazdaság (mg), művészet, közművelődés, kommunikáció 

(komm), nyomdaipar (nyomda), oktatás (okt), szociális szolgáltatások (szolg), ügyvitel (ügyv), vegyipar (vegy), ven-

déglátás-idegenforgalom (vend). 

  FONTOSABB LÁBJEGYZETEK

„Választható szakirányok” lábjegyzet: 

Speciális szaktudást nyújtó képzés. Egyes szakokon a képzés során specializációk választhatók. Ezekről az 

intézmények tájékoztató jellegű információt adhatnak, indításuk intézményi feltételektől függ. 

„Szakmai előkészítő tárg y” lábjegyzet: 

Az „érettségi vizsgakövetelmények, személyes megjelenést igénylő vizsgaformák” oszlopban a szaknál meg-

határozott szakmai előkészítő érettségi vizsgatárgyak megnevezése. Itt láthatja felsorolva, mely szakmai elő-

készítő érettségi vizsgatárgyakból szerzett eredményekből számolható érettségi pont az adott szakon. Egyéb 

szakmai érettségi vizsgatárgy az érettségi pontok számítása során nem vehető figyelembe. 

„Választható nyelvek” lábjegyzet:

Bizonyos képzési területeken az érettségi pontok számításához követelményként általánosan meghatározott 

„idegen nyelv” érettségi vizsgatárgyat meghatározott nyelvekre korlátozzák, vagyis csak akkor számolható 

valamely „idegen nyelv” érettségi vizsgaeredményből érettségi pont, ha abból a nyelvből érettségizett a je-

lentkező, amely itt kerül részletezésre.

„Képzés g yakorisága” lábjegyzet:

Esti, illetve levelező (részidős) munkarendű képzések esetében a felsőoktatási intézmények megadják, hogy a 

konzultációs időpontok előreláthatólag hogyan alakulnak a tanév során. Amennyiben ilyen képzésekre jelent-

kezik, érdemes ezeket áttanulmányoznia, hiszen ez befolyásolhatja döntését.





A felsőoktatási 
felvételi eljárásról
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4. A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI ELJÁRÁSOK 

  4.1. 2012. ÉVI FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI ELJÁRÁSOK 

Egy évben két alkalommal kerülhet sor felsőoktatási felvételi eljárásra: 

1.  A 2012. februárban induló képzésekre vonatkozó keresztféléves felsőoktatási felvételi eljá-

rás tudnivalóit ez a kötet tartalmazza.

2.  A 2012. szeptemberben induló képzésekre vonatkozó általános felsőoktatási felvételi eljá-

rás ( jelentkezési határidő: 2012. február 15.). 
A nemzeti erőforrás miniszter döntése alapján felsőoktatási pótfelvételi eljárásra is sor kerülhet.

A 2012. februárban induló képzésekre vonatkozó keresztféléves felsőoktatási felvételi eljárás 

legfontosabb tudnivalói:

Eljárás Jelentkezési határidő Hány helyre lehet jelentkezni? Mit és hová kell benyújtani?
Februárban induló alapképzésekre, 

egységes, osztatlan képzésekre, 
felsőfokú szakképzésekre, 

mesterképzésekre vonatkozik

2011. november 15. Korlátlan számú jelentkezési helyre. A felsőoktatási felvételi jelentkezési lapot az 
ahhoz mellékelt borítékon szereplő címre 
(Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220) 

kell beküldeni.

A 2012. szeptemberben induló képzésekre vonatkozó általános felsőoktatási felvételi eljárás 

legfontosabb tudnivalói:

Eljárás Jelentkezési határidő Hány helyre lehet jelentkezni? Mit és hová kell benyújtani?
Szeptemberben induló 

alapképzésekre, egységes, 
osztatlan képzésekre, 

felsőfokú szakképzésekre, 
mesterképzésekre vonatkozik

2012. február 15. Korlátlan számú jelentkezési helyre. A felsőoktatási felvételi jelentkezési lapot 
az ahhoz mellékelt borítékon szereplő címre 
(Oktatási Hivatal, 1380 Budapest, Pf. 1190) 

kell beküldeni.

2012. augusztus (pótfelvételi) – 
nem kötelező meghirdetni

Egy jelentkezési helyre A felsőoktatási felvételi jelentkezési lapot 
az ahhoz mellékelt borítékon szereplő címre 

(Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220) 
kell beküldeni. 

  A 2012. FEBRUÁRBAN INDULÓ KÉPZÉSEKRE 
TÖRTÉNŐ JELENTKEZÉS SZABÁLYAI 

A 2012. februárban induló képzések, a jelentkezés és az eljárás szabályai a Nemzeti Erőforrás Mi-

nisztérium és az Oktatási Hivatal hivatalos kiadványaként a 2011. október 15-én (tekintettel arra, hogy 

a határidő munkaszüneti napra esik, október 17-én) megjelenő Felsőoktatási felvételi tájékoz-
tató – 2012. februárban induló képzések c. kiadványban, valamint a www.felvi.hu, www.nefmi.gov.hu és 

a www.oh.gov.hu honlapokon kerülnek meghirdetésre. 

A más kiadványokban, hirdetményekben található – esetleg téves – információk alapján 

történő jelentkezés érvénytelen lehet! 

Az itt meghirdetett képzések 2012. februárban indulnak. A képzésekre kétféleképpen lehet jelentkezni: a fel-

sőoktatási felvételi jelentkezési lap határidőig történő benyújtásával, illetve a www.felvi.hu honlapon elérhető 

e-felvételi keretében. Ebben a felsőoktatási felvételi eljárásban a felvételi kérelem benyújtási határideje 

alapképzési szakra, egységes, osztatlan képzésre, felsőfokú szakképzésre és mesterképzésre 
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2011. november 15. A felvételi döntés várhatóan 2012. január 24-én fog megszületni. Ebben az 

eljárásban korlátlan számú jelentkezési helyre lehet pályázni. A jelentkezés(ek) csak akkor válnak érvényessé, 

ha a jelentkező a hozzájuk tartozó felsőoktatási felvételi eljárási díjat is befizeti, illetve e-felvételi esetében 

a befizetés mellett jelentkezését hitelesíti. A felvételi eljárási díj befizetésének határideje a jelentkezési határidő.

5. A JELENTKEZÉS MÓDJA 
A 2012. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi eljárás keretében az alábbi módokon lehet jelentkezni: 

a) Elektronikusan az e-felvételi keretében, amelyet a www.felvi.hu honlapon, regisztráció után lehet 

igénybe venni. 

b) Az eljárás során képzést meghirdető egyes felsőoktatási intézményekben vagy az Educatio Nonprofit Kft. 

által üzemeltetett ügyfélszolgálaton (1122 Budapest, Maros utca 19–21.) vagy az Oktatási Hivatal ügyfélszol-

gálatán (1055 Budapest, Szalay u. 10–14.) is beszerezhető, kitöltött és postai úton beküldött felsőoktatási 

felvételi jelentkezési lapon. 

A jelentkezés határideje: 2011. november 15.

A jelentkezési határidőt követően benyújtott jelentkezést nem lehet elfogadni! 

  5.1. A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAP 

A felsőoktatási felvételi jelentkezéshez külön nyomtatvány kerül előállításra, ez az ún. felsőoktatási felvételi 

jelentkezési lap. A hagyományos, „papír alapú” felsőoktatási felvételi jelentkezési lapon történő 

jelentkezés esetén a felvételi kérelmet az e célból megadott – és a felsőoktatási felvételi jelentkezési 

laphoz mellékelt – borítékon, valamint A felvétel intézményenkénti feltételei c. fejezetben is szereplő Oktatási 

Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220 postacímre kell beküldeni. 

Az ún. kitöltési útmutató tartalmazza azokat a tudnivalókat, amelyeket az egyes pontok kitöltése-

kor fontos megismerni. Kérjük, hogy ezeket az információkat alaposan tanulmányozza át, mielőtt kitölti a 

felsőoktatási felvételi jelentkezési lapot. 

A nyomtatványt a valóságnak megfelelően a jelentkezőnek kell kitöltenie és saját kézjegyé-

vel (aláírásával) ellátnia. 

Az alábbiakban a felsőoktatási felvételi jelentkezési lap néhány fontos pontját emeljük ki: 

a) A felvételi azonosító szám 
Minden felsőoktatási felvételi jelentkezési lap egyedi vonalkóddal és azonosító számmal van ellátva. Ez az 

ún. felvételi azonosító szám látható a felsőoktatási felvételi jelentkezési lap első oldalának 

fejlécében és a kitöltési útmutató egyik oldalán is. 

A felvételi azonosító számot tartalmazza az eljárási díjak befizetésére szolgáló készpénz-átutalási megbízás 

(„sárga csekk”) is, ezért fontos, hogy a benyújtott felsőoktatási felvételi jelentkezési laphoz tartozó csekket 

fizesse be! 

A felsőoktatási felvételi jelentkezési lap beérkezése után ezen a felvételi azonosító számon tartják 

majd nyilván adatait. A 2012. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi eljárás folyamán ügyintézés vagy 

tájékozódás során erre a felvételi azonosító számra kell hivatkoznia, ezért a kitöltési útmutató 

felvételi azonosító számát tartalmazó oldalát mindenképpen őrizze meg! 

A felvételi azonosító számát tartalmazni fogja a jelentkezés beérkezésének visszaigazolására szolgáló re-

gisztrációs csomag is, amely a felsőoktatási felvételi jelentkezési lapok feldolgozása után minden jelentkező 

számára kiküldésre kerül, várhatóan 2011. december 31-éig. 
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Figyelem! A felsőoktatási felvételi jelentkezési lapot és a hozzá tartozó készpénz-átutalási 

megbízást együtt kell kezelni! 

Amennyiben tehát a felsőoktatási felvételi jelentkezési lapon hibát vét, és ezért új lapot kezd, akkor az új felsőok-

tatási felvételi jelentkezési laphoz tartozó készpénz-átutalási megbízáson („sárga csekken”) fizesse be az eljárási dí-

jat. Vagyis: előbb töltse ki pontosan és véglegesen a felsőoktatási felvételi jelentkezési lapot, és csak 

azután fizesse be a jelentkezési laphoz tartozó készpénz-átutalási megbízáson az eljárási díjat! 

Az eljárási díjakról és befizetési módokról részletesebben jelen fejezet Eljárási díjak c. részében olvashat. 

b) Kötelező adatok 
A felsőoktatási felvételi jelentkezési lap sötétített/színezett mezőinek kitöltése kötelező, ennek elmulasztása hiányos 

jelentkezésnek minősül, amely késlelteti a felvételi kérelem (felsőoktatási felvételi jelentkezési lap) feldolgozását!

c) A jelentkező személyes adatai, elérhetőségei 
Az azonosítás szempontjából lényeges szerepe van a személyes adatok, elérhetőségek pontos, olvas-

ható feltüntetésének. 

Mindenképpen körültekintően járjon el ezek kitöltésekor: nevét, születési dátumát, állampolgársá-

gát, állandó és/vagy értesítési címét egyértelműen – és személyi igazolványában/útlevelében 

szereplő módon – adja meg. Ezen adatok ugyanis nemcsak a jelentkező azonosítására szolgálnak, hanem 

egyéb lényeges vonatkozásai is lehetnek (például az eredményeknek www.felvi.hu honlapon történő 

majdani ellenőrzéséhez a születési dátum is szükséges, az állampolgárság hatással lehet a finanszírozási for-

mákra való felvételre stb.). 

Kérjük, hogy lehetőség szerint adjon meg az állandó vagy ideiglenes lakcíme mellett egyéb elérhetősé-

geket is, úgymint telefonszám(ok) és/vagy e-mail cím. A felsőoktatási felvételi eljárás során az infor-

mációk jóval hatékonyabban és biztonságosabban célhoz érnek, ha rendelkezésre áll legalább egy telefonszám 

vagy e-mail cím. 

Ügyeljen arra is, hogy e-mail címként olyan elérhetőséget adjon meg, amelyet rendszeresen olvas, és 

amihez csak Ön férhet hozzá. Figyelem! Amennyiben megadja elérhetőségeit, hozzájárul, hogy azokra a 

2012. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi eljárás folyamán hivatalos értesítést, pl. hiánypótlásra való 

felhívást kapjon, így ez hatással lehet a felvételi eljárás sikerességére!

d) Jelentkezési helyek 
A felsőoktatási felvételi jelentkezési lap 6. pontjában – és közismereti tanári mesterképzésre való jelentkezés ese-

tén, második szakképzettség megjelölésekor a 6/A. pontban is – meg kell jelölni, hogy a jelentkező milyen kép-

zési szinten, milyen munkarend szerinti képzésre, és az első tanévre vonatkozóan milyen finanszírozási formára 

jelentkezik. Jelentkezési hely alatt a Tájékoztatóban, az intézményi meghirdetéseket tartalmazó táblázatokban 

egy sorban feltüntetett információk összességét értjük, amelyek pontosan azonosítják azt a képzést, 

amelyre a jelentkező jelentkezni kíván. Amennyiben a jelentkező több helyre is jelentkezik, azokat rangsorolnia 

kell. A felsőoktatási felvételi jelentkezési lapon a felvételi meghirdetésben (vagyis A felvétel intézményenkénti feltételei c. 

részben, illetve a www.felvi.hu honlapon) olvasható paraméterek alapján kell feltüntetni az egyes jelentkezéseket. 

Ezek a következők: 

Intézmény, kar betűkódja 

A felsőoktatási felvételi jelentkezési lap kitöltésekor a felsőoktatási intézményre és – ha több karral ren-

delkező intézményről van szó – annak valamely karára betűkóddal kell hivatkozni. Ez a betűkód meg-

található A felvétel intézményenkénti feltételei c. részben az adott intézményi oldal fejlécében (pl. BME-GTK, 

NYME-MÉK). Amennyiben rossz, nem létező kódot ad meg, jelentkezése nem lesz beazonosítható! 

Szak neve 

Ügyeljen arra, hogy a szak nevét egyértelműen és olvashatóan írja be a megfelelő oszlopba. 

A szak neve egyes esetekben tartalmazza magát a szakirányt is, ezeket is feltétlenül meg kell 

adnia: pl. óvodapedagógus – német nemzetiségi szakirány, egészségügyi gondozás és prevenció-védőnő szakirány, ápolás és 

betegellátás-ápoló szakirány stb. 
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A szak neve után egyes esetekben a képzés nyelve vagy a képzés helye is szerepel, ilyenkor ezeket is meg 

kell adnia, azaz a szak neve mellé be kell írnia az esetleg ott szereplő zárójeles megjegyzéseket 

is: pl. nemzetközi gazdálkodás (magyar nyelven) (Budapest) vagy szabad bölcsészet (Kalocsa). Nem kell viszont a szak 

neve mellé feltüntetnie a lábjegyzetre vonatkozó sorszámokat vagy magát a lábjegyzet tartalmát. 

A Tájékoztatóban külön jelölték, ha a képzés nem a meghirdető intézmény állandó székhelyén vagy telephe-

lyén, kari meghirdetés esetén nem abban a helységben folyik, ahol a Kar található. Ekkor A felvétel intézményen-

kénti feltételei c. rész táblázataiban a képzés neve mellett zárójelben jelenik meg a képzési hely. Ugyancsak meg-

jelenik a képzés neve mellett zárójelben a képzési hely, ha ugyanazon karon több helységben is folyik a képzés.

Figyelem! A jelentkezési hely megadásának legfontosabb elemei az intézmény/kar betűkód-

ja, a képzés neve és esetenként a képzés helyének, képzés nyelvének, szakirányának megne-

vezése, amelyek együttesen kezelendők, vagyis kizárólag akkor helyes a jelentkezés, ha a megjelölt 

intézmény meghirdette a vele egy sorban megjelölt képzést (és a képzésre vonatkozó egyéb információkat, pl. 

képzés helye). 

Munkarend 

A felsőoktatási intézmények képzéseiket különböző munkarendben, időbeosztásban folytathatják. A felsőok-

tatási felvételi jelentkezési lapon a jelentkezőnek választania kell, hogy milyen munkarend szerinti képzésre 

jelentkezik. Az egyes munkarendek közötti eltérés a tanórák számában, illetve rendszerességükben van. 

Az egyes képzések munkarendjére vonatkozó információkat A felvétel intézményenkénti feltételei c. rész intézmé-

nyi táblázataiban olvashatja. Amennyiben a munkarendekkel kapcsolatban további információra van szüksé-

ge, érdemes az érintett felsőoktatási intézményhez fordulnia. Az, hogy a hallgató milyen munkarend szerinti 

képzésben vesz részt, a hallgatói juttatásokhoz való hozzáférése szempontjából is fontos lehet: a diákigazol-

ványhoz kapcsolódó utazási kedvezmények a munkarendek szerint differenciálódnak, valamint – az államilag 

támogatott hallgatók közül – kizárólag a nappali képzésre járók részesülhetnek az ösztöndíjak egy részében. 

Képzési szint 

A középiskolai végzettséget követően a felsőoktatásban két felsőfokú végzettségi szinten, alapfokozatot és – 

alapfokozatot követően – mesterfokozatot adó képzésben szerezhető oklevél. A felsőfokú végzettségi szinteken 

egyidejűleg munkakör betöltésére, foglalkozás, tevékenység gyakorlására jogosító szakképzettség is szerezhető. 

A felsőoktatás képzési rendszerébe beépült képzés a felsőfokú szakképzés. Ez a korábban megszerzett közép-

iskolai végzettségi szintre épülő munkakör betöltésére jogosító szakképesítést nyújt. 

A következő táblázatban összefoglaltuk, hogy adott végzettséggel milyen képzési szinten meghirdetett kép-

zésre lehet jelentkezni.

Mire jelentkezhetek?

Milyen végzettséggel lehet jelentkezni?

érettségi

Hagyományos képzés Új képzési szerkezet

főiskolai egyetemi alapfokozat mesterfokozat
Felsőfokú szakképzés     

Alapképzési szak     

Egységes, osztatlan képzés     

Mesterképzés     

Finanszírozási forma 

A felsőoktatási intézményben folyó képzés lehet államilag támogatott vagy költségtérítéses finanszírozási for-

májú képzés, a jelentkezőnek – figyelembe véve az adott szak meghirdetését, illetve esetlegesen a korábban 

igénybe vett államilag támogatott képzést (ha volt ilyen) – meg kell jelölnie, mely finanszírozási formában 

kíván tanulni. Amennyiben a támogatási időt (12 félév) igénybe vette, akkor kizárólag költség-

térítéses képzésre jelentkezhet! Azok esetében, akik 2006. január 1-je után felsőoktatásban szerzett 

oklevéllel vagy bizonyítvánnyal kezdenek újabb felsőfokú tanulmányokat és nem tudják igazolni, hogy ta-

nulmányaikat költségtérítéses képzésben folytatták, az államilag támogatott félévek számításakor – bármely 

képzési ciklus esetén – azt kell vélelmezni, hogy hét államilag támogatott félévet vettek igénybe. E vélelemmel 

szemben a hallgató a felsőoktatási intézménybe történő beiratkozáskor igazolással élhet.
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Figyelem! 2012 februárjában csak mesterképzésben indítanak államilag támogatott képzést is a felső-

oktatási intézmények. Alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben és felsőfokú szakképzésben most csak 

költségtérítéses képzések indulnak.

e) Tanulmányokra, tanulmányi eredményekre és többletpontokra vonatkozó adatok 
A felsőoktatási felvételi jelentkezési lap 7. pontjában feltétlenül adja meg az érettségi bizonyítvány kibo-

csátásának évét. Ennek megadása bármilyen képzésre történő jelentkezéskor kötelező!

Figyelem! Érettségi bizonyítványt mindenki egyszer kap, mégpedig a rendes érettségi vizsga – 

vagyis a középiskolai tanulmányait lezáró vizsga – után. Minden további érettségi vizsgaeredményt, 

amit később, pl. a felsőoktatási felvételi eljárás miatt szerez, érettségi tanúsítvány formájában kap. (Erről 

bővebben Az eljárás folyamán benyújtandó dokumentumok c. fejezetben olvashat.) 

Lényeges, hogy a középiskolai osztály típusát is pontosan adja meg. Jelölés előtt nézze át a megadott 

lehetőségeket. Ha pl. külföldön járt középiskolába, akkor a „külföldön működő iskolát” jelölje 

meg és adja meg az ország nevét. Különösen kérjük, hogy a külföldön működő iskolába vagy külföldi 

rendszerű, Magyarországon működő iskolába, valamint az idegen nyelvű (két tanítási nyelvű, illetve nem-

zetiségi) középiskolába járók feltétlenül töltsék ki ezeket a rovatokat, mert ilyen esetben ez az információ az 

esetleges, nyelvtudásért járó többletpontok ellenőrzésére is szolgál. 

A középiskolai eredmények, illetve érettségi vizsgaeredmények, valamint a többletpontok-

ra vonatkozó információk esetében csak akkor tüntessen fel adatokat a felsőoktatási felvételi 

jelentkezési lapon, ha rendelkezik már az eredményt igazoló dokumentummal és annak má-

solatát csatolja is felsőoktatási felvételi jelentkezési lapjához. Ha ezeket az eredményeket később 

fogja megszerezni, akkor ne tüntesse fel, elegendő majd a dokumentummásolatot megküldenie a hiánypótlási 

határidőig, amelynek időpontja: 2012. január 10. Eddig az időpontig lehet dokumentummásolato-

kat benyújtani, illetve adatot módosítani. 
A felsőfokú végzettségre vonatkozó és – ehhez kapcsolódóan – az igénybe vett államilag tá-

mogatott félévek számára vonatkozó nyilatkozatot minden jelentkezőnek ki kell töltenie, aki-

nek felsőoktatási intézményben hallgatói jogviszonya van vagy volt!

Ne a korábbi évek felsőoktatási felvételi tájékoztatóiból vagy egyéb, 
nem hivatalos információk alapján jelentkezzen! 

Az egyes felsőoktatási felvételi eljárásokban meghirdetett jelentkezési lehetőségek 
változnak. A hivatalos információkat csak az adott felsőoktatási felvételi 

eljárásra vonatkozó Tájékoztató, illetve a www.felvi.hu honlap közli.

  5.2. E-FELVÉTELI 

  MIT JELENT AZ ELEKTRONIKUS FELVÉTELI? 

Az elektronikus felvételi (továbbiakban e-felvételi) a felsőoktatásba történő jelentkezés és a felsőokta-

tási felvételi eljárás alatti ügyintézés online változata, amelynek felületét a www.felvi.hu honla-

pon keresztül, regisztrációt követően bárki elérheti. 

A 2012. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi eljárás jelentkezési időszakában – azaz 2011. október 15. (te-

kintettel arra, hogy a határidő munkaszüneti napra esik, október 17.) és 2011. november 15. között – az e-felvé-

teli kizárólag jelentkezésre és 2011. november 23-áig a jelentkezés hitelesítésére szolgál (e-jelentkezés), a 2012. 

évi keresztféléves felsőoktatási felvételi eljárás ezt követő szakaszában pedig az e-ügyintézés keretében az 

ügyintézési funkciók (pl. adatmódosítás, sorrendmódosítás, betekintés a személyes adatokba, jelentkezésekbe, 

pontszámokba) érhetők el.
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  JELENTKEZÉS AZ E-FELVÉTELI RENDSZEREN KERESZTÜL 

Az e-felvételi felületén a hagyományos, „papír alapú” jelentkezésnek megfelelő adatokat webes felületen kell 

rögzíteni. Az elektronikus formában benyújtott jelentkezés egyenértékű a hagyományos, „papír ala-

pú” jelentkezéssel, sőt így a jelentkezés egyszerűbb és gyorsabb. Az elektronikus felület nem ad lehetőséget 

a hiányos jelentkezésre, így – amennyiben a jelentkező csatolja a jelentkezéséhez szükséges és megfelelő doku-

mentummásolatokat is – a hiánypótlás is elkerülhető! 

Az e-felvételit a www.felvi.hu honlapon történt regisztráció után lehet használni. Elsősorban 

azoknak érdemes használniuk az e-felvételi rendszert, akik megbízható és állandó internet-hozzáfé-

réssel és e-mail címmel rendelkeznek. 

Mivel a felsőoktatási felvételi jelentkezési lap kitöltésével kapcsolatos minden folyamat webes kapcsolaton 

keresztül történik, illetve számos visszaigazoló és figyelmeztető üzenet az e-jelentkező által megadott elekt-

ronikus levélcímre érkezik, javasolt, hogy az e-jelentkező olyan informatikai eszközöket használjon, amelyek 

biztosan a saját befolyása alatt állnak, ellenkező esetben jelentkezését érdemben befolyásoló információk vesz-

hetnek el! 

Figyelem! Fontos, hogy az e-felvételit választók rendszeresen nézzék a 2012. évi keresztfé-

léves felsőoktatási felvételi eljárás alatt e-mail postafiókjukat, hiszen hivatalos értesítések, 

felszólítások, tájékoztatások érkeznek oda!

  AZ E-FELVÉTELI FOLYAMATA 

Regisztráció 
Az elektronikus felvételi használatának első lépése a www.felvi.hu honlapon történő regisztráció. A re-

gisztráció során a felhasználó megad egy saját felhasználói nevet és jelszót, amellyel a későbbiekben bármikor 

be tud jelentkezni a honlapon. Szintén ekkor rögzíti a jelentkező az általa használt e-mail címet. A regisztrált 

ügyfelek bejelentkezés után Az én felvim menüsorban használhatják a regisztrációhoz kapcsolódó funkciókat, 

itt található az e-felvételi menüpont is. (Amennyiben valaki már rendelkezik regisztrációval, akkor ezt nem 

szükséges újra megtennie.) A regisztrációt követően az e-felvételi menüpontra történő első kattintáskor a 

jelentkezőnek el kell fogadnia a felhasználási feltételeket, amelyek pontosan rögzítik az e-felvételihez 

kapcsolódó jogokat és kötelezettségeket. Ezek megismerése és tudomásul vétele az elektronikus jelentkezés 

elengedhetetlen feltétele, az abban foglaltak a megfelelő használathoz kapcsolódóan mérvadóak. Miután a 

jelentkező elfogadta a felhasználási feltételeket, a rendszer automatikusan kiküldi regisztrált e-mail címére az 

egyedi biztonsági kódját. A biztonsági kód szükséges az e-felvételi rendszerébe való belépéshez. 

Űrlapok kitöltése és a dokumentumok feltöltése 
Az e-felvételi során a jelentkező a különböző adatcsoportoknak megfelelő űrlapokon rögzíti a szükséges ada-

tokat. Az e-felvételi rendszerben számos segítő funkció támogatja a jelentkezőt a felsőoktatási felvételi jelent-

kezési lap kitöltésében – súgók, útmutatók, hírlevelek, keresők formájában. Az automatikusan érvényesíthető 

formai korrekciókat begépelés után a rendszer saját maga elvégzi, amennyiben a hiba érdemi – de ellenőriz-

hető és informatikailag kezelhető –, arról az e-jelentkező hibaüzenetet kap. Az e-felvételi legnagyobb 

előnye tehát a felsőoktatási felvételi szabályokra épülő feltételrendszer, amely nem engedi 

meg a hibás űrlapkitöltést. 

Figyelem! Nem elegendő a pontszámításhoz szükséges eredmények rögzítése az űrlapokon, ezeket a meg-

felelő dokumentumok másolatával – a felületre feltöltve vagy postai úton benyújtva – igazolni is szükséges!

Ha az e-jelentkező meggondolja magát, változik a szándéka, akkor nem kell új nyomtatvány(ok) kitöltésével 

bajlódnia, mint a papíron leadott jelentkezésnél, a javításokat, módosításokat az interneten keresztül egysze-

rűen és biztonságosan végezheti el. (Természetesen a jelentkezési határidő lejárta után ezek a lehetőségek a 

jogszabályoknak megfelelően ugyanúgy korlátozottak, mint a hagyományos, „papír alapú” jelentkezés eseté-

ben.) A jelentkezéshez szükséges különböző dokumentummásolatok elektronikus formában szintén 

feltölthetők a felületre. Az ezzel kapcsolatos tudnivalókat l. a Dokumentumkezelés az e-felvételiben c. pontban.
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Eljárási díj befizetése 
Az e-jelentkezőnek egy összegben kell befizetnie az eljárási díjat folyószámláról történő banki átutalás 

formájában, vagy amennyiben a jelentkező rendelkezik megfelelő bankkártyával (dombornyomott vagy vir-

tuális bankkártyával), akkor internetes tranzakcióval. 

A rendszer a rögzített jelentkezések alapján a fizetendő díjat automatikusan kiszámolja és 

azt megjeleníti. Az eljárási díjakkal és azok befizetésével kapcsolatos részletes tudnivalók az Eljárási díjak c. 

fejezetben olvashatók. 

Figyelem! Az e-jelentkezők csak ezen a két módon fizethetik be az eljárási díjakat. Az eljárási díjak 

befizetésének határideje – folyószámláról történő banki átutalással és bankkártyás fizetés esetén is – meg-

egyezik a jelentkezési határidővel, tehát 2011. november 15.

Hitelesítés 
Az elektronikus úton jelentkezőnek a webes űrlapok kitöltése, illetve az eljárási díjak befizetése után hitele-

sítenie kell jelentkezését (ez ugyanúgy elengedhetetlen, mint a hagyományos „papír alapú” felsőoktatási 

felvételi jelentkezési lap kitöltése során a szintén hitelesítést szolgáló aláírás), e nélkül a jelentkezés érvénytelen! 

A hitelesítésre két lehetőség van: 

Ügyfélkapu regisztráció: Az Ügyfélkapu olyan szolgáltatás, amelynek segítségével minden magyar ál-

lampolgár a személyazonosságának igazolása mellett biztonságosan kapcsolatba léphet elektronikus közigaz-

gatási ügyintézést nyújtó intézményekkel. (Külföldi állampolgárok a szolgáltatást nem tudják igénybe venni.) 

Az egyszeri regisztrációt bármely okmányirodában meg lehet tenni, de arra figyelni kell, hogy ideiglenes 

regisztráció nem fogadható el az e-felvételiben való jelentkezés hitelesítéséhez. (Az e-felvételin kívül folyama-

tosan bővülő körben számos egyéb ügyet lehet elektronikus úton intézni Ügyfélkapuval. Bővebb információ: 

www.magyarorszag.hu/ugyfelkapu.) Amennyiben az e-jelentkező rendelkezik ilyen regisztrációval, ak-

kor az e-felvételi felületén található hitelesítés funkció használatával a két rendszerbe történő párhuzamos 

bejelentkezés után a hitelesítés automatikusan megtörténik. 

Figyelem! Amennyiben a jelentkező a jelentkezési határidőig még nem töltötte be 18. életévét, és Ügyfél-

kapu segítségével szeretne hitelesíteni, akkor a szülőnek (törvényes képviselőnek) is szükséges az okmányirodai 

regisztráció! 

Hitelesítő adatlap: Amennyiben az e-jelentkező nem él az Ügyfélkapun keresztül történő hitelesítési le-

hetőséggel, akkor az űrlapok kitöltése után ki kell nyomtatnia a felületről az ún. hitelesítő adatlapot 

(amely többek között tartalmazza a személyes adatokat, a jelentkezéseket a megadott sorrendben, amennyi-

ben a jelentkező az eljárási díjról szóló számlához más befizető nevet és címet adott meg, akkor azt a nevet és 

címet) és azt aláírásával hitelesítve – célszerűen ajánlott küldeményként – postáznia kell a következő 

címre: Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220. Az e-jelentkező jelentkezési szándéka a hitelesítés 

után válik érvényessé. 

Figyelem! Amennyiben az e-jelentkező hitelesíti jelentkezését és utána a jelentkezési határ-

idő előtt még módosít adataiban, akkor újra kell hitelesítenie, tehát javasolt a hitelesítést akkor meg-

tennie, ha már biztos abban, hogy nem kívánja megváltoztatni adatait (vagy a jelentkezési határidő eleve lejárt). 

Az Ügyfélkapu segítségével történő hitelesítés, illetve a hitelesítő adatlap postára adásának 

határideje: 2011. november 23.

  DOKUMENTUMKEZELÉS AZ E-FELVÉTELIBEN 

A felsőoktatási intézmények által mellékletként kért különböző dokumentummásolatok elektronikus for-

mában szintén feltölthetőek a felületre, ebben az esetben ezeket sem kell postán elküldeni. Ezekről a kö-

vetelményekről az e-felvételi felülete listát készít, figyelembe véve az összes jelentkezési helyet, és figyelmeztet 

a hiányokra. 

Az elektronikusan feltöltött dokumentummásolatok csoportját a rendszer ellenőrzi abból a szempontból, 

hogy a megjelölt jelentkezési helyek követelményei alapján mutatkozik-e még hiány. Erre figyelmezteti a 
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felhasználót, a pótlás pedig szintén megtehető a felületen: 2012. január 10-éig lehet dokumentummáso-
latokat benyújtani, illetve adatot módosítani. 

Amennyiben az e-jelentkezőnek nincsen lehetősége a szükséges bizonyítványok, oklevelek, tanúsítványok 

és egyéb igazolások elektronikus feltöltésére, akkor postai úton az Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220 

címre lehet azokat benyújtani.

Az e-felvételi használatával, működésével kapcsolatos további tudnivalókat az 
e-felvételi felületén található útmutatókban és súgókban, valamint a felhasználási feltételekben 

részletezzük, kérjük, ezeket fi gyelmesen tanulmányozza a www.felvi.hu oldalon!

  5.3. MILYEN TÍPUSÚ INFORMÁCIÓKAT KELL 
MEGADNI JELENTKEZÉSKOR? 

A felsőoktatási felvételi eljárás a jelentkező kérelmére indul, olyan módon, hogy ezen szándékát a 2012. évi ke-

resztféléves felsőoktatási felvételi eljárás során felsőoktatási felvételi jelentkezési lapon vagy az erre kialakított 

elektronikus felületen jelzi. Vagyis a jelentkezési módok a jelentkező felvétellel összefüggő és a felsőokta-

tási felvételi eljárás lebonyolításának alapját képező adatainak feltüntetésére szolgálnak. 

A sikeres jelentkezés érdekében az alábbi adatcsoportokat kell megadnia: 

1. Az azonosításhoz szükséges, meghatározott személyes adatait és az egyéb kötelező adatokat. 

2. Fel kell tüntetnie, hogy mely felsőoktatási intézményekbe, karokra, illetőleg szakokra, mely képzési szint-

re, munkarendre, továbbá milyen finanszírozási formára jelentkezik, és milyen sorrendben kéri felvételi je-

lentkezéseinek elbírálását, azaz meg kell adnia a megpályázott jelentkezési helyeket a kért elbírálási 

sorrendben. 

3. A fenti adatokon túlmenően szükséges, hogy megadja a jelentkezéskor már dokumentum-

mal igazolható és a pontszámításhoz szükséges különböző tanulmányi és egyéb eredmé-

nyeit: pl. középiskolai eredmények, érettségi vizsgaeredmények, többletpontokra vonatkozó információk. 

Figyelem! Az eredmények feltüntetése önmagában nem elég, azokat megfelelő dokumen-

tummásolattal igazolni is kell a felsőoktatási felvételi eljárásban! A hátrányos helyzet, illet-

ve a halmozottan hátrányos helyzet alapján igénybe vehető felvételi eljárási díjkedvezmény 

igénybevételéhez a felsőoktatási felvételi jelentkezési lapon, illetve az e-felvételiben nyilat-

kozni kell a hátrányos helyzetet, illetve halmozottan hátrányos helyzetet – a jelentkező közép-

fokú tanulmányi ideje alatti időszakra – alátámasztó jogszabályi jogcímről és azt megfelelő 

dokumentummásolattal igazolni is szükséges.

  5.4. MIT KELL CSATOLNI A JELENTKEZÉSHEZ? 

A jelentkezéséhez csatolnia kell azokat a benyújtáskor már rendelkezésre álló dokumentummáso-

latokat, amelyek a sikeres jelentkezéshez szükségesek. Ezek egyrészt igazolhatják a szükséges végzettségeket, 

a pontszámításhoz elengedhetetlen eredmények meglétét (pl. középiskolai bizonyítvány, érettségi bizonyít-

vány, többletpontot igazoló dokumentum), másrészt az adott felsőoktatási intézmény további dokumentum-

másolatok megküldését is előírhatja (pl. általános háziorvosi igazolás). 

A csatolandó dokumentummásolatok, igazolások formai és tartalmi követelményeit Az eljá-

rás folyamán benyújtandó dokumentumok c. fejezet tartalmazza részletesen. Kérjük, ezt tanulmányozza át! 

Figyelem! Amennyiben valamilyen dokumentum a jelentkezési határidőig még nem áll ren-

delkezésére, akkor azt 2012. január 10-éig pótolhatja, azaz eddig a határidőig lehet dokumen-

tummásolatokat benyújtani, illetve adatot módosítani. 
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E-felvételi igénybevételével jelentkezők esetében lehetőség van arra is, hogy a szükséges dokumentummáso-

latokat is elektronikus formában csatolják jelentkezésükhöz (l. Az e-felvételi c. fejezetet).

A kétszintű érettségi vizsgarendszerben érettségizettek esetében az Oktatási Hivatal lekéri az érettségi vizs-

gaeredményeket a Központi Érettségi Nyilvántartásból, így amennyiben a jelentkező nem nyújtja be érettségi 

bizonyítványának másolatát, az érettségi pontok abban az esetben is megállapításra kerülnek. Ez a körül-

mény azonban nem mentesíti a jelentkezőt a dokumentum beküldésének kötelezettsége alól.

  5.5. MIKOR ÉRVÉNYES A JELENTKEZÉS? 

A jelentkezés – a határidőre történő benyújtás mellett – akkor tekinthető érvényesnek, ha a jelentkező: 

 – a 2012. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi eljárásnak megfelelő felsőoktatási felvé-

teli jelentkezési lapon vagy az erre a célra kialakított elektronikus felületen nyújtotta be 

jelentkezését, 

 – jelentkezéskor megadta a kötelezően megjelölt adatokat és az azonosításhoz nélkülözhetetlen 

személyes adatait, 

 – legalább egy, a 2012. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi meghirdetésben szereplő, jelentkezési 

helyet megjelölt, 

 – a felsőoktatási felvételi jelentkezési lapot aláírta, illetve e-felvételi esetében a rögzített adato-

kat a megadott módon hitelesítette, 

 – a jelentkezési határidőig – igazolhatóan – befizette a 2012. évi keresztféléves felsőoktatási 

felvételi eljárás során megjelölt jelentkezési helyeknek megfelelő összegű eljárási díjat. 

Figyelem! A hiányosan, hibásan kitöltött, nem aláírt felsőoktatási felvételi jelentkezési lap, a nem hitele-

sített elektronikus jelentkezés hiánypótláshoz, végső esetben a felsőoktatási felvételi eljárás eredménytelensé-

géhez vezethet!

  5.6. A JELENTKEZÉSI SORREND 

A 2012. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi eljárásban tetszőleges számú helyre lehet jelentkezni, de egy-

azon felsőoktatási felvételi eljárásban a jelentkező csak egy helyre vehető fel, mégpedig a rang-

sorában szereplő első olyan helyre, ahová elég a felvételi összpontszáma. További helyekre akkor sem vehető 

fel, ha felvételi összpontszáma elvileg elég lenne. 

A jelentkezési sorrend lényege az, hogy a jelentkező preferencia-sorrendjét tükrözze. A sorrend kialakítá-

sakor azt tartsa szem előtt, hogy olyan jelentkezési hely kerüljön az első helyre, ahová legjobban 

szeretne bekerülni, és olyan az utolsó helyre, ahová szintén szeretne bekerülni, de a megjelöltek közül azt 

szeretné legkevésbé. Minden egyes önálló jelentkezés azonos súlyú és értékű, függetlenül attól, hogy az elbí-

rálási sorrendben hányadik helyen szerepel. 

Csak olyan jelentkezési helyeket lehet megjelölni, amelyek e Tájékoztatóban szerepelnek. 

A felsőoktatási intézmények jelentős része – a 2012. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi eljárásban kizáró-

lag mesterképzés esetén – az államilag támogatott képzés mellett költségtérítéses képzést is meghirdet, de ter-

mészetesen vannak olyan jelentkezési helyek is, amelyek csak államilag támogatott vagy csak költségtérítéses 

formában kerülnek meghirdetésre. Az államilag támogatott és költségtérítéses képzésre történő 

jelentkezés egymástól független, így ha a jelentkező mindkét finanszírozási formát vállalja, akkor egy 

szak államilag támogatott és költségtérítéses formáját a jelentkezéskor az elbírálási sorrenden belül két kü-

lönböző sorszámmal kell feltüntetnie, feltéve, hogy a szakot mindkét finanszírozási formában meghirdették. 

Ebben az esetben az államilag támogatott és a költségtérítéses finanszírozási formában meghirdetett képzések 

ponthatárai eltérőek lehetnek. 

A jelentkezési sorrend egy alkalommal módosítható, ezt legkésőbb 2012. január 10-éig lehet 

megtenni.
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A 2012. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi eljárásban tetszőleges számú helyre lehet 
jelentkezni, de egyazon felsőoktatási felvételi eljárásban a jelentkező csak egy helyre vehető 

fel, mégpedig a rangsorában szereplő első olyan helyre, ahová elég a felvételi összpontszáma. 
A jelentkezési sorrend lényege az, hogy a jelentkező preferencia-sorrendjét tükrözze.

A legfontosabb tanácsok a jelentkezéshez:
1. Csak a 2012. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi eljárás hivatalos meghirdetései 

alapján és az eljárásra rendszeresített felsőoktatási felvételi jelentkezési lapon vagy 
az erre szolgáló elektronikus felületen (www.felvi.hu: e-felvételi)  jelentkezzen!

2. A felsőoktatási felvételi jelentkezési lap kitöltési útmutatóját, valamint a Tájékoztató felsőoktatási 
felvételi eljárásra, illetve az intézményi meghirdetésekre vonatkozó információit feltétlenül olvassa el!

3. Készítsen fénymásolatot mind a felsőoktatási felvételi 
jelentkezési lapról, mind pedig a befi zetést igazoló feladóvevényről!

4. Felsőoktatási felvételi jelentkezési lapját 
(és a később küldött dokumentumokat) ajánlott küldeményként adja fel!

  5.7. ELJÁRÁSI DÍJAK 

  AZ ELJÁRÁSI DÍJAK TÍPUSAI

A felsőoktatási felvételi eljárás során a jelentkezőnek jelentkezésekor alapdíjat, valamint – a jelentkezési he-

lyek számától függően – kiegészítő díjat kell fizetnie. 

A felsőoktatási intézmények, amennyiben egészségügyi és pályaalkalmassági, gyakorlati, illetve mesterkép-

zésben felvételi vizsgát tartanak, ezért külön eljárási díjat kérhetnek. Ezek összegét a Tájékoztató vizsgákra 

vonatkozó részei tartalmazzák. 

Figyelem! A felsőoktatási felvételi eljárás alapdíját és a kiegészítő díjat az Oktatási Hivatal-

hoz, a külön eljárási díjat az azt megállapító felsőoktatási intézményhez kell befizetni.

  AZ ELJÁRÁSI DÍJAK ÖSSZEGE

Minden jelentkezőnek minimum 9000 Ft-ot, azaz a felsőoktatási felvételi eljárás alapdíját be kell 

fizetnie. Ezért a díjért 3 képzés megjelölésére van lehetőség. Ha 1, 2 vagy 3 jelentkezési helyet tüntet 

fel, akkor egyaránt 9000 forint alapdíjat kell befizetnie, így tehát érdemes kihasználni a 3 jelentkezési lehető-

séget, hiszen az alapdíjat mindenképp be kell fizetnie. 

Figyelem! Amennyiben ugyanannak a jelentkezési helynek az államilag támogatott és költ-

ségtérítéses formáját is megjelöli – azaz megegyezik az intézmény, kar, szak, képzési szint, munkarend, 

képzési hely és nyelv, csak a finanszírozási forma tér el –, azt két sorban kell feltüntetnie a jelentkezéskor, ám 

az alapdíj befizetése szempontjából ez egy képzésnek minősül. Így a 9000 Ft-os alapdíjban legfel-

jebb 6 jelentkezési hely megjelölésére van lehetőség, abban az esetben, ha a 3 jelentkezési helynek az államilag 

támogatott és költségtérítéses formájára is jelentkezik (úgy, hogy emellett az intézmény, kar, szak, képzési szint, 

munkarend, képzési hely és nyelv megegyezik). Természetesen az egymáshoz tartozó államilag támogatott és 

költségtérítéses képzéseknek nem feltétlenül kell követniük egymást a sorrendben! 

Amennyiben az alapdíjban benne foglalt 3 képzésen felül további jelentkezési helyeket is megjelöl 

a jelentkezéskor, jelentkezésenként 2000-2000 Ft kiegészítő díjat kell fizetnie az alapdíjon (azaz a 

9000 Ft-on) felül. Itt is érvényes az alapdíjnál már ismertetett szabály, hogyha ugyanannak a jelentkezési 
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helynek az államilag támogatott és költségtérítéses formáját is megjelöli (de az intézmény, kar, szak, képzési 

szint, munkarend, képzési hely és nyelv megegyezik), azt két sorban kell feltüntetni a jelentkezések felsorolá-

sakor, ám azért csak egyszer kell kiegészítő díjat fizetnie. 

A felvételi eljárási díj (alap és kiegészítő díjak együtt) befizetésének határideje a felvételi jelent-

kezési határidő, vagyis 2011. november 15.
Figyelem! Azok a jelentkezők, akik a 2012. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi eljárás során a felsőok-

tatási felvételi jelentkezési lapjukhoz csatolva megfelelő dokumentummásolattal alátámasztották középfokú 

tanulmányaik idejére vonatkozóan hátrányos helyzetüket, illetve halmozottan hátrányos helyzetüket, és ezen 

a jogcímen többletpontra jogosultak, kedvezményben részesülhetnek a felsőoktatási felvételi eljárás alapdíjá-

nak megfizetése során. A hátrányos helyzetű jelentkezők az alapdíj összegéből 50%-os, a halmozottan hátrá-

nyos jelentkezők 100%-os kedvezményt kapnak. 

 – Amennyiben a jelentkező megítélése és a dokumentumai alapján halmozottan hátrányos helyzetű, az 

alapdíjat nem kell befizetnie, csupán az esetleges kiegészítő díj(ak) összegét. 

 – Amennyiben a jelentkező megítélése és a dokumentumai alapján hátrányos helyzetű, az alapdíj tekin-

tetében 50%-os díjkedvezményben részesül, vagyis az alapdíj felét (4500 Ft-ot) és az esetleges kiegészítő 

díja(ka)t kell befizetnie.

 – Amennyiben a jelentkező hátrányos helyzetét, illetve halmozottan hátrányos helyzetét a benyújtott do-

kumentummásolatok nem támasztják alá (pl. mert nem a jelentkező középfokú tanulmányai idejére 

vonatkoznak), nem részesülhet díjkedvezményben. Ebben az esetben a benyújtott dokumentumainak 

elbírálását követően felszólítást fog kapni az eljárási díj befizetésére.

 – A kedvezmény a következő feltételekkel vehető igénybe: a jelentkezőnek nyilatkoznia kell a felsőoktatási 

felvételi jelentkezési lap 11. b) 1. pontja hátrányos helyzetre vonatkozó megfelelő mezőjének megjelölé-

sével, és a felsőoktatási felvételi jelentkezési laphoz mellékelnie kell a hátrányos helyzetét, illetve halmo-

zottan hátrányos helyzetét igazoló dokumentummásolatot. 

Amennyiben a felsőoktatási felvételi jelentkezéskor nem tesz nyilatkozatot és ezzel együtt a 

felsőoktatási felvételi jelentkezéséhez nem mellékeli az igazoló dokumentummásolatot, ak-

kor a fizetési kedvezményt később nem veheti igénybe! A díjkedvezmény kizárólag a felsőoktatási 

felvételi eljárás alapdíjára vonatkozik.

A megfelelő összeg kiszámításában segítséget nyújt 
a www.felvi.hu honlapon elérhető „Eljárásidíj-kalkulátor”!

Befi zetési határidő: 2011. november 15.

Figyelem! A befizetés jelentkezési határidőig történő elmulasztása vagy hiányos teljesítése a felsőoktatási 

felvételi eljárásból a meg nem fizetett jelentkezések kizárását eredményezi!

A felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól szóló 237/2006. (XI.27.) Korm. rendelet 9.§ 

(3) bekezdése szerint a jelentkezőnek jelentkezéskor, vagyis a hatósági eljárás elején kell a fel-

vételi eljárási díjat megfizetnie.

Amennyiben a jelentkező az eljárási díjat részben vagy egyáltalán nem egyenlíti ki, akkor a jelentkező 

bennmarad a felvételi központi adatbázisban, azonban a meg nem fizetett díj összegének megfelelő számú 

jelentkezési helye kizárásra kerül. A jelentkezési helyek közül a kizárás a legkevésbé preferált jelentkezési 

hellyel kezdődik és a megjelölt prioritás sorrendnek megfelelően sorban, és a tartozás összegének megfelelő 

számban történik. Mindig az, a sorban következő jelentkezési hely kerül kizárásra, amelyikért fizetnie kellett 

volna (államilag támogatott hely esetében amennyiben párosul hozzá költségtérítéses forma, úgy azt is ki kell 

zárni). Amennyiben a jelentkező a teljes alapdíjjal tartozik, úgy az összes jelentkezési helye kizárásra kerül.
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  AZ ELJÁRÁSI DÍJAK BEFIZETÉSÉNEK MÓDJAI E-JELENTKEZŐK ESETÉN

Az e-jelentkezőnek – készpénz-átutalási megbízás (azaz csekk) befizetése és annak a felsőoktatási felvételi 

jelentkezési lapra ragasztása helyett – az eljárási díjat egy összegben kell befizetnie az alábbi fizetési módok 

valamelyikén: 

 – banki átutalás formájában, vagy 

 – dombornyomott vagy virtuális bankkártyával, az e-felvételiből elérhető internetes felületen. 

A befizetés (vagyis a tranzakció indításának) határideje megegyezik a jelentkezési határidővel: 

mely 2011. november 15. Az összesen befizetendő összeget a rendszer automatikusan kiszámolja, ez látható az 

e-felvételi felületén a Fizetés menüpontban is. 

1. Fizetés folyószámláról történő banki átutalással
Folyószámláról történő átutalás esetén nem szükséges, hogy a folyószámla a jelentkező ne-

vén legyen, ugyanis az azonosítás minden esetben az átutaláskor a közlemény rovatban feltüntetett felvételi 

azonosító szám alapján történik. Az átutalás a folyószámlát vezető bank bármely fiókjában egyszerűen és 

gyorsan elintézhető. 

Átutaláskor az alábbi adatokat kell megadni: 

Kedvezményezett neve: Oktatási Hivatal 

Kedvezményezett számlaszáma: 10032000-00282637-00000000 

Átutalás összege: [az átutalás összegét a felületen a Fizetés menüpontban láthatja] 

Közlemény: [itt minden esetben kizárólag a felvételi azonosító számot kell feltüntetni] 

Azonosítási célból kizárólag a regisztráció után kapott 12 jegyű felvételi azonosító számot kötelező 

feltüntetni a közlemény rovatban. A jelentkező felvételi azonosító számát tartalmazza az az e-mail, 

amiben a biztonsági kódot megkapta, de a felületen a fejlécben is folyamatosan olvasható. A problémák 

elkerülése végett, amennyiben egy folyószámláról több jelentkező felsőoktatási felvételi eljá-

rási díjait utalják át, kérjük, külön tranzakcióban történjen az utalás (kizárólag a jelentkezőt 

azonosító megfelelő felvételi azonosító szám feltüntetésével az adott tranzakciónál)! 

Figyelem! A felvételi azonosító szám hiányában a befizetett összeg nem azonosítható egyértelműen. Ez 

azt is eredményezheti, hogy a befizetés nem kerül jóváírásra a jelentkezőnél, így jelentkezései kizárásra ke-

rülhetnek. Fontos, hogy a közlemény rovatba a felvételi azonosító számon kívül egyéb szöveg vagy más infor-

máció ne kerüljön! Az átutalásról szóló bizonylat másolatát a felsőoktatási felvételi jelentkezés 

hitelesítéséhez az Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220 postacímre meg kell küldeni.

Amennyiben külföldről történő átutalás esetén a fizetés nem forintban történik, figyelni kell arra, 

hogy a befizetés összege napi árfolyamon forintra átszámítva, az utalásnál felszámított kezelési költség levo-

násával csökkentve is fedezze a jelentkezés díját. 

Külföldről történő átutalás esetén az alábbi adatokra is szükség lehet: 

A bank neve: Magyar Államkincstár 

A bank címe: 1054 Budapest, Hold utca 4. 

IBAN: HU94 10032000-00282637-00000000 

SWIFT kód: MANEHUHB

2. Fizetés interneten keresztül bankkártya segítségével 
Ezt a lehetőséget azok az e-jelentkezők használhatják, akik az ilyen típusú tranzakciókra alkalmas 

bankkártyával rendelkeznek. Ezek a kártyatípusok a következők: dombornyomott kártya, illetve vir-

tuális bankkártya. Ha ezzel a lehetőséggel kíván élni, akkor az e-felvételi rendszerében a Fizetés gombra 

kattintva eljut a szolgáltatást üzemeltető bank megfelelő oldalára. Az üzemeltető bank nem jelenti azt, hogy 

csak a bankhoz tartozó bankkártyával lehet fizetni, bármely, a fenti paramétereknek megfelelő kártyával ki 

lehet egyenlíteni a 2012. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi eljárási díjat. 

Bankkártya segítségével történő fizetés esetében nem kell a felvételi azonosító számot sem megadnia: mivel 

az e-felvételi felületéről közvetlenül érkezik a megfelelő oldalra, ezért a „háttérben” (nem látható módon) a 

tranzakció során egyértelműen megtörténik az azonosítás. Az is szükségtelen, hogy a bankkártya (il-

letve a hozzá tartozó folyószámla) a jelentkező nevén legyen. 
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A befizetés jóváírása 

Virtuális bankkártyával történő fizetés esetében a jóváírás perceken belül megtörténik, azaz az e-felvételi 

felületén a Fizetés menüpontban látható is a befizetés eredménye. 

Átutalás esetében hosszabb ideig tart a jóváírás folyamata, akár több hét is eltelhet az átuta-

lás megtörténte és a felületen is látható jóváírása között. A befizetés határidejeként nem a jóváírás 

dátumát kell érteni, hanem a tranzakció elindításának dátumát. 

Figyelem! Fontos, hogy az e-felvételit választók ne használjanak hagyományos, „papír alapú” felsőok-

tatási felvételi jelentkezési lapról leválasztott készpénz-átutalási megbízást („sárga csekket”), illetve belföldi 

postautalványt („rózsaszínű csekket”), mert a felsőoktatási felvételi eljárás díjainak befizetését ilyen módon 

(technikai okokból) nem lehet elfogadni!

  AZ ELJÁRÁSI DÍJAK BEFIZETÉSÉNEK MÓDJAI HAGYOMÁNYOS 
FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT BENYÚJTÓKNAK 

A díjak befizetésére kétféle módon van lehetőség: 

 – a felsőoktatási felvételi jelentkezési lapról leválasztott – készpénz-átutalási megbízás („sárga 

csekk”) befizetésével vagy 

 – folyószámláról történő banki átutalással. 

1. Fizetés a felsőoktatási felvételi jelentkezési laphoz mellékelt készpénz-átutalási megbízással 
A 2012. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi jelentkezési laphoz mellékelve találja azt a készpénz-átutalási 

megbízást (csekket), mely a felsőoktatási felvételi eljárási díj befizetésére szolgál. Ennek összege a megjelölt 

jelentkezési helyek számának függvényében alakul, az erre vonatkozó szabályokat az Eljárási díjak összege c. fe-

jezetben olvashatja. Amennyiben jelentkezéseit külön felsőoktatási felvételi jelentkezési lapon folytatja, kérjük, 

hogy a felsőoktatási felvételi eljárás díját ekkor is egy összegben (és ne két külön csekken) fizesse be. 

Amennyiben a felsőoktatási felvételi jelentkezési laphoz mellékelt csekket véletlenül elrontja, akkor másik 

felsőoktatási felvételi jelentkezési laphoz tartozó készpénz-átutalási megbízást is használhat, de ügyeljen arra, 

hogy a készpénz-átutalási megbízáson (csekken) a személyes adatait pontosan töltse ki. Figyelem! A 2012. 

évi keresztféléves felsőoktatási felvételi jelentkezési lapot és a hozzá tartozó csekket együtt 

kell kezelni.

Mivel a felsőoktatási felvételi eljárási díj befizetését az eredeti postai feladóvevény igazolja, 

ezért azt a felsőoktatási felvételi jelentkezési lapra fel kell ragasztani. 

Célszerű a felragasztott készpénz-átutalási megbízás (csekk) feladóvevényéről másolatot 

készíteni, mert vita esetén a jelentkező így igazolni tudja az eljárási díj befizetését. Figyelem! 

A belföldi postautalványon („rózsaszínű csekken”) érkezett befizetéseket technikai okokból nem lehet elfogadni!

2. Fizetés banki átutalással
Lehetőség van arra is, hogy a 2012. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi eljárási díjat ne a felsőoktatási 

felvételi jelentkezési lap mellékleteként megtalálható postai utalványon, hanem egy összegben, banki átutalás 

formájában rendezze a jelentkező. 

Az átutaláshoz szükséges adatok: 

Kedvezményezett neve: Oktatási Hivatal 

Kedvezményezett számlaszáma: 10032000-00282637-00000000 

Közlemény: azonosítási célból kizárólag a felsőoktatási felvételi jelentkezési lapon található felvételi 

azonosító számot (mely egy 12 karakterből álló számsor) kell feltüntetni! Ennek hiányában a befizetett ösz-

szeg nem azonosítható és nem köthető egyértelműen a jelentkezőhöz, így a jelentkezések érvénytelenné válhatnak. 

Amennyiben külföldről történő átutalás esetén a fizetés nem forintban történik, figyelni kell arra, 

hogy a befizetés összege napi árfolyamon forintra átszámítva, az utalásnál felszámított kezelési költség levo-

násával csökkentve is fedezze a jelentkezés díját. 

Külföldről történő átutalás esetén az alábbi adatokra is szükség lehet: 

A bank neve: Magyar Államkincstár 
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A bank címe: 1054 Budapest, Hold utca 4. 

IBAN: HU94-10032000-00282637-00000000 

SWIFT kód: MANEHUHB 

Mivel a jelentkező azonosítása a felvételi azonosító szám alapján történik, ezért nem szükséges, hogy az 

átutalás a jelentkező saját folyószámlájáról történjen. 

A problémák elkerülése végett, amennyiben egy folyószámláról több jelentkező felsőoktatási felvételi 

eljárási díjait utalják át, kérjük, külön tranzakcióban történjen az utalás (kizárólag a jelentkezőt azono-

sító megfelelő felvételi azonosító szám feltüntetésével az adott tranzakció közlemény rovatában).

Banki átutalás esetén az átutalásról szóló bizonylat másolatát a felsőoktatási felvételi jelent-

kezési laphoz csatoltan meg kell küldeni az Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220 postacímre.

Figyelem! A 2012. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi díj megfizetésének határideje 

a jelentkezési határidő, vagyis 2011. november 15.

  SZÁMLAIGÉNYLÉS, BEFIZETÉS VISSZAIGÉNYLÉSE

A 2012. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi eljárás során a befizetett összegről valamennyi jelentkező 

részére számla kerül kiállításra és kiküldésre a regisztrációs csomaggal együtt 2011. december végéig. 

Figyelem! A kiállított számla a jelentkezés során feltüntetett adatokat tartalmazza, így 

amennyiben nem a saját nevére és címére kéri a befizetést igazoló számlát, abban az esetben 

ezt jeleznie kell a felsőoktatási felvételi jelentkezési lap 13. pontjában, illetve az e-felvételi je-

lentkezés során a számlán szerepeltetendő befizető nevének és címének feltüntetésével. Felhív-

juk figyelmét, hogy amennyiben nem ad meg más befizetőt és címet a számla kiállításához, úgy 

az Ön nevére és címére készül el a számla, amelynek utólagos módosítására nincs lehetőség. 

Amennyiben túlfizetése áll fenn a felsőoktatási felvételi eljárás díjával kapcsolatban, vagyis többet fizetett, 

mint amennyit a jelentkezéskor megjelölt jelentkezései alapján kellett volna fizetnie, visszaigénylési szándékát 

külön erre a célra szolgáló formanyomtatványon kell jeleznie, amely a www.felvi.hu weboldalon található Kér-

vénytárban érhető el. A visszautalásra a 2012. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi eljárás lezá-

rulta után – azaz 2012. márciusban – van csak mód, ezért ügyeljen a pontos összeg megfizetésére. 

Amennyiben Ön érvényes jelentkezést nyújtott be, de utólag – a jelentkezési határidőt követően 

– bármilyen okból meggondolta magát és visszavonja jelentkezési szándékát – törölteti az összes jelent-

kezési helyét –, illetve csak egyes jelentkezési helyeit törölteti, az eljárási díj visszafizetésére 

nincs mód!

  5.8. A JELENTKEZÉSI FOLYAMAT 

Amennyiben jelentkezni kíván, akkor célszerűségi szempontból az alábbi folyamatot javasoljuk jelentkezéskor 

követni: 

1. A továbbtanulási döntés 
Az információk beszerzése, a döntés meghozatala, szükség esetén az ezt segítő egyéb kiadványok (l. További 

tájékozódási lehetőségek és információk c. részben) áttekintése.

2. Az aktuális felvételi meghirdetés pontos tanulmányozása 
A 2012. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi eljárás hivatalos meghirdetéseinek, azaz a Tájékoztató tanulmá-

nyozása, különös tekintettel a felsőoktatási felvételi eljárás szabályait tartalmazó részre, illetve a megcélzott 

intézmények felvételi tudnivalóira. A felsőoktatási felvételi eljárás hivatalos honlapjának – a www.felvi.hu – 

folyamatos böngészése.
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3. Felsőoktatási felvételi jelentkezési lap kitöltése, illetve az e-felvételi rendszerébe való regisztrá-
ció és az űrlapok kitöltése 
A 2012. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi jelentkezési lap beszerzése az Educatio Nonprofit Kft., illetve 

az Oktatási Hivatal ügyfélszolgálatán, valamint egyes felsőoktatási intézményekben, majd ezt követően a 

kitöltési útmutató és a Tájékoztató segítségével a felsőoktatási felvételi jelentkezési lap pontos kitöltése, aláírása. 

(Eltérő képzési szintű jelentkezések – pl. mesterképzés és alapképzés – megjelölése esetén is elegendő egy fel-

sőoktatási felvételi jelentkezési lapot kitölteni, és azon feltüntetni valamennyi jelentkezést.) 

E-felvételi esetében regisztráció a www.felvi.hu honlapon, illetve az e-felvételi rendszerében, majd a súgók 

és a segítő funkciók segítségével az űrlapok pontos kitöltése, hitelesítő adatlap nyomtatása és aláírása vagy 

Ügyfélkapu regisztráción keresztül történő hitelesítése.

4. Az eljárási díj befizetése 
Készpénz-átutalási megbízáson („sárga csekken”) történő fizetés esetén az eredeti feladóvevénynek a felső-

oktatási felvételi jelentkezési lap megjelölt részére történő felragasztása. Banki átutalás esetén az átutalásról 

szóló bizonylat másolatának megküldése az Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220 postacímre. E-jelentke-

zők a banki átutalási módon kívül interneten keresztül bankkártyával is fizethetnek. Az eljárási díjak pontos 

összegével, illetve a befizetési módokkal kapcsolatban az Eljárási díjak c. részből tájékozódhat.

5. Fénymásolat készítése a felsőoktatási felvételi jelentkezési lapról és a befizetés igazolásáról 
Felsőoktatási felvételi jelentkezési lapon benyújtott felvételi kérelem esetén célszerű fénymásolat készítése a fel-

sőoktatási felvételi jelentkezési lapról, beleértve az eljárási díj befizetését igazoló feladóvevényt is.

6. A dokumentumok előkészítése 
A jelentkezéshez szükséges dokumentumok előkészítése: mindent egy példányban, egyszerű fekete-fehér fény-

másolatként, A4-es formátumban kell csatolni. Az e-jelentkezők esetében – amennyiben erre van technikai 

lehetőségük – a dokumentumok digitalizálása (szkennelése) és feltöltése. Az e-jelentkezők is küldhetik postai 

úton a dokumentummásolatokat. 

7. Felsőoktatási felvételi jelentkezési lap postára adása, e-felvételi hitelesítése 
A 2012. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi jelentkezési lap (ráragasztva a befizetést igazoló csekk fel-

adóvevényét, illetve csatolva banki átutalás esetén az átutalásról szóló bizonylat másolatát) és a szükséges 

dokumentummásolatok az Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220 postacímre történő megküldése a fel-

sőoktatási felvételi jelentkezési laphoz mellékelt borítékban, lehetőleg ajánlott küldeményként, legkésőbb 

2011. november 15-éig. Az e-felvételi keretében leadott felsőoktatási felvételi jelentkezést hitelesítő adatlap 

aláírása és az Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220 postacímre történő megküldése vagy az Ügyfélkapu 

regisztráción keresztüli hitelesítés legkésőbb 2011. november 23-áig. 

8. A jelentkezést igazoló dokumentumok fénymásolatának megőrzése az eljárás végéig 
A 2012. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi eljárás jelentkezési határidejéig történő feladást igazoló aján-

lott postai feladóvevény, a felsőoktatási felvételi jelentkezési lapról készített fénymásolat és az e-felvételi ke re-

té ben kapott visszaigazoló e-mailek gondos megőrzése.
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6. A 2012. ÉVI KERESZTFÉLÉVES FELSŐOKTATÁSI 
FELVÉTELI ELJÁRÁS MENETRENDJE 

  6.1. AZ ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS FONTOSABB DÁTUMOK 

Felsőoktatási felvételi jelentkezési kérelem postára adásának határideje – 2011. november 15.



E-felvételit hitelesítő adatlapok beküldésének, illetve Ügyfélkapu regisztráción keresztüli hitelesítés határideje – 2011. november 23. 



Hiánypótlásra felszólítás – a jelentkezési határidőt követő 20. napig – 2011. december 6., 
a később benyújtott dokumentumok esetén folyamatosan.



Regisztrációs csomag kiküldése – 2011. december 31.



Tájékozódás a www.felvi.hu-n – folyamatosan



Módosítások, dokumentummásolatok benyújtásának végső határideje – 2012. január 10.



Ponthatárok, a felvételi eredmények várható kihirdetése – 2012. január 24.



Jogorvoslat határideje: a besorolási döntés közlésétől, 
annak hiányában a tudomásra jutástól számított 10 munkanapon belül, de legkésőbb 2012. február 3.

  6.2. A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI 
JELENTKEZÉSI KÉRELEM BENYÚJTÁSA 

A felvételi kérelem benyújtása két egyenrangú módon történhet: felsőoktatási felvételi jelent-

kezési lapon vagy e-felvételi keretében. 

Az e-felvételi online jelentkezési mód, mely a www.felvi.hu honlapon érhető el regisztrációt követően. 

Az ilyen módon benyújtott felvételi kérelem teljes mértékben egyenrangú a felsőoktatási felvételi jelentkezési 

lapon benyújtott jelentkezéssel (erről az E-felvételi c. részben olvashat részletesen). 

A felsőoktatási felvételi jelentkezési lapok kizárólag postai úton juttathatók el a felsőoktatási felvé-

teli jelentkezési lapon is szereplő Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220 címre. 

A felsőoktatási felvételi jelentkezési lap benyújtását követően is javasoljuk az aktív érdeklődést és tá-

jékozódást a 2012. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi eljárással kapcsolatban. Ehhez javasoljuk, hogy 

iratkozzon fel a www.felvi.hu heti hírlevelére, amiben tájékoztatást kap az aktuális tudnivalókról, és 

– regisztrációt követően – kövesse figyelemmel személyre szabott oldalait a www.felvi.hu-n. 

Figyelem! A 2012. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi jelentkezési kérelem benyújtásának határideje: 

2011. november 15.

  6.3. HIÁNYPÓTLÁSRA FELSZÓLÍTÁS 

A felsőoktatási felvételi jelentkezési lap hiányos vagy hibás kitöltése esetén a jelentkező fel-

szólítást kap a hiányok pótlására, a hibák javítására. 
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A felsőoktatási felvételi jelentkezési lap beérkezését követően megkezdődik az adatok feldolgozása. Ameny-

nyiben megállapítást nyer, hogy a felvételi kérelem hiányosan került benyújtásra (hiányosan meg-

adott személyes adatok, illetve jelentkezések és a jelentkezés érvényességéhez szükséges dokumentummáso-

latok esetén, valamint ha a jelentkező nem vagy nem megfelelően fizette be a felsőoktatási felvételi eljárási 

díjat), a jelentkezési határidőt követő 20. napig a jelentkező felszólítást kap a hiányok pótlására. 

A hiánypótlásra felszólítás érkezhet e-mailben is, amennyiben a jelentkező megadta e-mail címét és 

hozzájárulását. 

Amennyiben a jelentkező a hiányt haladéktalanul, de legkésőbb a kézhezvételtől számított 8 na-

pon belül nem pótolja, jelentkezési kérelmét az Oktatási Hivatal részben vagy egészben elutasítja! 

Figyelem! Hiánypótlásra vonatkozó felhívást csak a kötelezően megadandó adatokra fog kapni!

A pontszámításhoz szükséges – például a többletpontokra jogosító igazolások, a középiskolai 
bizonyítvány, illetve egyéb dokumentum-igazolások – csatolandó dokumentumok, amelyek még 
nem álltak rendelkezésére a felsőoktatási jelentkezési lap benyújtásakor –  2012. január 10-éig 

való beküldéséről – külön fi gyelmeztetés nélkül a jelentkezőnek kell gondoskodnia!

  6.4. REGISZTRÁCIÓS CSOMAG KIKÜLDÉSE 

Regisztrációs csomagot kap minden jelentkező, aki a 2012. évi keresztféléves felsőoktatási 

felvételi eljárás során érvényes jelentkezést nyújtott be. Az ebben található regisztrációs levél 

segítségével ellenőrizheti, hogy a 2012. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi jelentkezési 

lapon megadott adatai, illetve jelentkezései pontosan kerültek-e be a központi felvételi nyil-

vántartásba. Így elkerülhetők az esetleges hibás adatrögzítésből adódó félreértések. A regisztrációs le-

vélben szereplő adatokat a jelentkezőnek kell ellenőriznie! 

A regisztrációs levél tartalmazza a jelentkező felvételi azonosító számát is (amely megegyezik a felsőok-

tatási felvételi jelentkezési lapon is megtalálható 12 jegyből álló számsorral), mely egyedileg azonosítja a jelentke-

zőt, és melyre a 2012. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi eljárással kapcsolatos ügyintézéskor hivatkoznia kell. 

Figyelem! Amennyiben a regisztrációs csomagot nem kapja meg – és hiánypótlási felszó-

lítást sem kapott – 2011. december végéig, azt feltétlenül jelezze a További tájékozódási lehetőségek és 

információk c. részben megadott elérhetőségeken. 

A regisztrációs csomagban – a regisztrációs levéllel együtt – kerül kiküldésre: 

 – a 2012. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi eljárás díjának befizetéséről szóló – a je-

lentkező által jelentkezéskor megadott adatok alapján kiállított – számla, illetve az eljárási 

díj befizetésének elmaradása esetén az eljárási díj befizetésére felszólító levél és a befizetésre 

szolgáló megszemélyesített készpénz-átutalási megbízás (csekk), 

 – a felsőoktatási felvételi eljárás keretében a jelentkezéssel együtt benyújtott diákigazolvány-igénylés 

esetén a diákigazolvány előállításának eljárási díját tartalmazó, erre a célra szolgáló 

megszemélyesített készpénz-átutalási megbízás (csekk). 

Hátrányos helyzetre vonatkozó kérelem elutasítása esetén a 2012. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi 

eljárási díj utólagos befizetése a fizetési felszólítás kézhezvételétől számított 8 napon belül esedékes. 

  6.5. TÁJÉKOZÓDÁS, ADATBETEKINTÉS A WWW.FELVI.HU-N 

A www.felvi.hu honlapon a jelentkezők a felvételire való felkészülés során hasznosítható cikkek, statisztikák, 

feladatsorok, tanácsok mellett személyre szabott szolgáltatásokat is találhatnak. 

A jelentkezők által a felsőoktatási felvételi jelentkezési lapon megadott adatok rögzítése és az elektronikusan 

jelentkezők adatainak lezárása után kiépül a 2012. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi eljárás elektronikus 
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adatbázisa, és a www.felvi.hu segítségével a jelentkező közvetlenül is megtekintheti a rögzített adatokat és 

eredményeket, a felvételi pontokat, majd pedig a felvételi döntés eredményét. 

Ezek a személyre szabott szolgáltatások a honlap Az én felvim elnevezésű oldalán jelennek 

meg. Ezt az oldalt a honlapon a regisztráció után lehet elérni (ha már rendelkezik regisztrációval, akkor nem 

szükséges ezt újra megtennie). 

A regisztráció során a jelentkező kitalál magának egy felhasználó nevet és egy jelszót (amivel később bármi-

kor egyszerűen be tud jelentkezni), megadja e-mail címét, illetve megadja felvételi azonosító számát és egyéb 

személyi azonosító adatát, annak érdekében, hogy Az én felvim oldalain az elektronikus felvételi adatbázisban 

szereplő adatait meg tudja tekinteni. 

A különböző szolgáltatások a 2012. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi eljárás egyes fázisaihoz igazod-

va eltérő időpontoktól lesznek elérhetők a honlapon. Kérjük, hogy figyelje a www.felvi.hu honlapot, illetve 

a hírleveleket az egyes szolgáltatások indításával kapcsolatban. (Amennyiben megadta e-mail címét, erről 

e-mailben is értesítést kaphat.) 

A www.felvi.hu oldalon található a Kérvénytár, amely a 2012. évi keresztféléves felsőok-

tatási felvételi eljárás alatt használatos és adott esetben kötelezően használandó kérelmek 

gyűjteménye. Különböző formanyomtatványok tölthetőek le, pl. adatmódosításhoz, sorrendmódosításhoz 

vagy éppen a jogorvoslathoz. Az itt található kérelemtípusok vagy kötelezően használandók (pl. többletfizetés 

esetén a kérelem felsőoktatási felvételi eljárási díj visszaigénylésére), vagy csak formajavaslatok, alkalmazásuk 

megkönnyíti az ügyintézést. Egyes kérelemtípusok (erre a felületen külön felhívjuk a figyelmet) csak aláírással 

hitelesítve küldhetők el, ezért ezeket postai úton kell benyújtani az Oktatási Hivatal, 1443 Budapest Pf. 220 

postacímre. A Kérvénytár használatához nem szükséges a www.felvi.hu honlapon regisztrálni. 

Elektronikus ügyintézés az e-felvételiben 
A tájékozódáson kívül elektronikus ügyintézésre is lehetőség nyílik a www.felvi.hu honlapon. Amennyiben 

a jelentkező a jelentkezéskor megadott adatait (pl. lakcím vagy telefonszám) szeretné módosítani, vagy élni 

kíván az egyszeri sorrendmódosítás lehetőségével, esetleg visszavonná – azaz kizárná – egyes jelentkezési 

helyeit, akkor nem kell kérelmet írnia, a módosításokat saját maga is megteheti. 

Az e-felvételi keretében lehetőség van arra is, hogy a még hiányzó dokumentummásolatait is elektronikus 

formában csatolja a 2012. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi jelentkezéséhez, hiszen ezeket beszkennelve 

feltöltheti a felületre. 

A 2012. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi eljárás során az elektronikus ügyintézés 

funkciói – várhatóan 2011. december elejétől – azok számára is elérhetők lesznek, akik egyéb-

ként hagyományos, „papír alapú” felsőoktatási felvételi jelentkezési lapon nyújtották be fel-

vételi jelentkezési kérelmüket. 

A felület eléréséhez nem kell mást tennie, mint – ha még nem rendelkezik regisztrációval – regisztrálni, 

hiszen az elektronikus ügyintézést csak a www.felvi.hu honlap személyes oldalairól lehet elérni. 

A felület csak a biztonsági kód megadása után érhető el! Ezt a rendszer az e-felvételi felületére 
történő első belépéskor automatikusan elküldi a jelentkező által a felsőoktatási felvételi jelentkezési 
lapon megadott e-mail címre (ami eltérő lehet a honlapon való regisztrációkor megadott e-mail cím-
től). Amennyiben tehát a felsőoktatási felvételi jelentkezési lapon nem vagy hibásan adja meg e-mail 

címét, akkor a 2012. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi eljárás során csak abban az esetben tud 
élni az elektronikus ügyintézés lehetőségével, ha e-mail címét aláírt kérelemben pótlólag megküldi.

  6.6. ADATMÓDOSÍTÁSI LEHETŐSÉGEK 

A 2012. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi eljárás során a felvételi döntésre is kiható 

adatok módosítására 2012. január 10-éig van lehetőség. Eddig a határidőig lehet dokumen-
tummásolatokat benyújtani, illetve adatot módosítani. Fontos tudni, hogy a 2012. évi keresztféléves 
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felsőoktatási felvételi eljárásban (bármilyen okból) később benyújtott módosítási kérelmek, illetve dokumen-

tummásolatok nem vehetők figyelembe. A módosítási kérelmek benyújthatók a jelentkező által aláírt 

kérelemben postai úton, illetve elektronikusan az e-felvételi keretében az erre a célra kialakított felületen.

Az adatmódosítás két módja a következő: elektronikusan (e-felvételi keretében, a www.felvi.hu oldalon) 

vagy postai úton (Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220). 

  A SZEMÉLYES ADATOK MÓDOSÍTÁSA 

A 2012. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi jelentkezéskor megadott személyes adatok és jelentkezési he-

lyek visszaigazolása céljából a jelentkező regisztrációs csomagot és benne regisztrációs levelet kap. A regiszt-

rációs levél alapján ellenőrizni kell a kitöltött felsőoktatási felvételi jelentkezési lap szerint a 2012. évi keresztfé-

léves felsőoktatási felvételi nyilvántartásba rögzített személyes adatok, jelentkezések helyességét. A jelentkező 

kérheti az adatok módosítását, ha a feldolgozás során adatrögzítési hiba történt, illetve ha adatai időközben 

megváltoztak. A módosításhoz formanyomtatványokat, illetve segítséget talál majd a www.felvi.hu honlapon 

elérhető Kérvénytárban is.

  A JELENTKEZÉSI SORREND MÓDOSÍTÁSA

A sorrendmódosításra a regisztrációs csomag kézhezvételét követően, legkésőbb 2012. január 10-éig van 

lehetőség. A regisztrációs csomag megérkezését azért kell megvárni, hogy a sorrendmódosítással csak azt 

követően éljen a jelentkező, ha már leellenőrizte, hogy adatai és jelentkezései helyesen kerültek-e rögzítésre 

a 2012. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi eljárás központi elektronikus adatbázisában. 

A felsőoktatási felvételi szabályok értelmében a fenti határidőig csak egyszeri sorrendmódosításra 

van lehetőség! A módosítási kérelem csak akkor tekinthető érvényesnek, ha megfelel a következő formai kö-

vetelményeknek: tartalmaznia kell a jelentkező nevét, a jelentkező felvételi azonosító számát (ez a regisztrációs 

levélben megtalálható), a pontosan megjelölt új sorrendet (amelyben csak a jelentkezéskor korábban megadott 

jelentkezési helyeket variálhatja, újabb jelentkezési helyet nem jelölhet meg) és a jelentkező aláírását. 

Az egyszeri sorrendmódosítás lehetőségével akkor érdemes élni, ha valamely okból meg-

változott az a preferencia-sorrend, ami alapján a jelentkezéseit rangsorolta. Abban az esetben 

viszont nem érdemes sorrendet módosítania, ha valamelyik jelentkezési helyén nem sikerült az alkalmassági 

vizsgája, és ezt a jelentkezési helyét szeretné az utolsó helyre rangsorolni, hiszen sikertelen alkalmassági vizs-

ga esetén az adott szakra nem nyerhet felvételt, függetlenül attól, hogy hányadik helyen jelölte. Ugyanígy nin-

csen értelme a sorrendmódosításnak abban az esetben sem, ha meggondolta magát a 2012. évi keresztféléves 

felsőoktatási felvételi jelentkezés benyújtása óta, és már nem szeretne valamelyik megjelölt jelentkezési helyre 

bejutni, ezért hátrébb rangsorolná. Ilyen esetben előnyösebb a jelentkezési hely visszavonását – kizárását – 

választani. A jelentkezési helyek visszavonása – kizárása – nem számít bele a sorrendmódosításba, arra ettől 

függetlenül van lehetőség. Figyelem! A jelentkezési hely visszavonása – kizárása – a 2012. évi keresztféléves 

felsőoktatási felvételi eljárás során fizetendő díj összegét nem befolyásolja.

  6.7. DOKUMENTUMOK PÓTLÁSA 

Minden jelentkezőnek lehetősége van pótolni azokat a dokumentumokat, melyek a 2012. évi keresztféléves 

felsőoktatási felvételi jelentkezéskor még nem álltak rendelkezésére. Ennek két módja a következő: elekt-

ronikusan az e-felvételi keretében, a www.felvi.hu oldalon vagy postai úton az Oktatási Hivatal, 1443 

Budapest, Pf. 220 postacímre történő megküldéssel. 

Az egyéb dokumentummásolatok végső benyújtási határideje: 2012. január 10., az ezt követően 

benyújtott dokumentummásolatokat nem lehet figyelembe venni. A dokumentummásolat(ok) pótlásá-

ról bővebb információ a Hogyan jelentkezzek? c. fejezet Az eljárás folyamán benyújtandó dokumentumok c. részében található.
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  6.8. A PONTHATÁR-MEGÁLLAPÍTÁS, 
A BESOROLÁSI ÉS A FELVÉTELI DÖNTÉS 

Az, hogy a jelentkezőt felveszik-e az általa megjelölt jelentkezési helyre, az ott meghatározott ponthatártól, 

illetve az általa elért felvételi összpontszámtól függ. Az Oktatási Hivatal minden jelentkezőre vonat-

kozóan ún. besorolási döntést hoz, és erről – a jelentkező valamennyi jelentkezési helyére vo-

natkozó pontszámítással együtt – besorolási határozat formájában írásban is értesíti a jelent-

kezőt. Ebben döntés születik arról, hogy a jelentkező felvehető-e bármely, általa a 2012. évi keresztféléves 

felsőoktatási felvételi jelentkezési kérelmében megjelölt képzésre, és ha igen, melyikre. Egyazon felsőoktatási 

felvételi eljárásban a jelentkező csak egy helyre sorolható be. Ponthatár alatti felvételi összpontszám-

mal senki nem vehető fel, viszont a ponthatárt elért jelentkezőt fel kell venni, kivéve, ha a jelentkezési 

sorrendjében előrébb megjelölt helyre már felvételt nyert, vagy a felsőoktatási intézmény – miután az adott 

képzésen az előírt felvételi feltételeket teljesítő jelentkezők száma nem éri el Tájékoztatóban megadott minimális 

létszámot – a meghirdetett szakot nem indítja el. Amennyiben a jelentkező valamely jelentkezési helyére beso-

rolást nyert, az illetékes felsőoktatási intézmény erről külön ún. felvételi határozatot küld a jelentkezőnek. 

A felvételi döntéssel együtt tájékoztatja a felvett jelentkezőt a hallgatói jogviszony létesítésének fel-

tételeként meghatározott beiratkozás helyéről, idejéről, az ezzel összefüggő teendőkről is. 

A 2012. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi eljárás során az egyes jelentkezési helyeken – a jelentkezők 

által elért felvételi összpontszám alapján kialakított egységes rangsorolás, az intézmények kapacitása, illetve 

az előre megállapított, államilag támogatott felvehető keretszám, valamint egyéb, a felsőoktatási intézmények 

felvételi eljárásairól szóló kormányrendeletben meghatározott szempontok figyelembevételével – várhatóan 

2012. január 24-én határozzák meg a felvételi ponthatárokat, ami alapján minden jelentkező eseté-

ben megállapításra kerül, hogy melyik jelentkezési helyre nyert besorolást, illetve, hogy nem nyert besorolást 

egyik általa megjelölt jelentkezési helyre sem. 

Az egyes képzésekre vonatkozó felvételi ponthatárokról, azok megállapítását követően a sajtó útján, 

illetve a www.felvi.hu honlapon keresztül tájékoztatják a nyilvánosságot. A besorolási döntést tartalmazó 

határozatot az Oktatási Hivatal küldi meg minden jelentkező számára, ebben tájékoztatást kapnak a jogor-

voslat lehetőségéről, módjáról és határidejéről is. Sikeres felvételi esetén a felvételi döntésről az érin-

tetteket az illetékes felsőoktatási intézmény írásban értesíti, amely tartalmazza az esetleges 

további teendőket (pl. beiratkozás, jogorvoslat lehetősége).

Előfordulhat, hogy megfelelően felkészült jelentkezők hiányában vagy egyéb okok (például az 
oktatáshoz szükséges, a felvétel feltételeit teljesítő minimális létszámnál kevesebb jelentkező) 

miatt egyes jelentkezési helyeken a meghirdetés ellenére sem indul új évfolyam.

  6.9. AKI NEM VEHETŐ FEL FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYBE 

Egyetlen jelentkezési helyre sem vehető fel, akinek felvételi összpontszáma nem éri el a felvételi 

ponthatárt vagy nem rendelkezik a továbbtanuláshoz szükséges megfelelő végzettséggel. 

Nem vehető fel az a jelentkező sem, aki alapképzésre, egységes, osztatlan képzésre vagy felsőfokú szakkép-

zésre való jelentkezés esetén nem éri el a jogszabályban meghatározott minimum pontszámot. Ez 

alapképzés, egységes, osztatlan képzés esetén 240 pont, felsőfokú szakképzés esetén 140 pont, 

azzal a kitétellel, hogy az emelt szintű érettségiért járó többletpontokkal együtt, de más jogcímen adható 

többletpontok nélkül számított pontszámot kell alapul venni. 

Egyes jelentkezési helyeken az intézmények további feltételeket is meghatároznak (pl. alkalmassági vizsga), 

ezeket A felvétel intézményenkénti feltételei c. fejezet részletezi. A képzésben előírt vizsga teljesítése nélkül 

sem vehető fel a jelentkező az adott jelentkezési helyre. Nem vehető fel az a jelentkező sem, aki az általa 
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meghatározott elbírálási sorrendben megelőző jelentkezési helyre (akár államilag támogatott, akár 

költségtérítéses képzésre) már felvételt nyert, illetve az sem, aki nem rendelkezik az adott szakon a 

felvétel feltételeként esetlegesen előírt szakképzettséggel.

  6.10. A 2012. ÉVI KERESZTFÉLÉVES FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI 
ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT DÖNTÉSEK JOGORVOSLATA 

A besorolási határozat ellen a jelentkező a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabá-

lyairól szóló 2004. évi CXL. törvény 99. §-a és a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény alapján 

a döntés közlésétől, ennek hiányában a tudomásra jutástól számított 10 munkanapon belül 

fellebbezést nyújthat be a nemzeti erőforrás miniszternek címezve, de az első fokon eljáró 

Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220 postacímére. A fellebbezési jog nincs meghatározott jog-

címhez kötve, fellebbezni bármely okból lehet, amelyre tekintettel az érintett a döntést sérelmesnek tartja. 

Amennyiben a jelentkező a felsőoktatási intézmény felvételi döntését kívánja megkérdőjelezni, az ellen – 

a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 73–75. §-ai alapján a közléstől, illetve tudomásra jutástól 

számított 15 napon belül, a felsőoktatási intézménybe írásban benyújtott jogorvoslattal élhet. 

A jogorvoslat során meghozott döntés ellen a jelentkező, illetve az eljárás egyéb résztvevője a kifejezetten rá 

vonatkozó rendelkezés tekintetében – a jogorvoslati határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül, jog-

szabálysértésre való hivatkozással – bírósági felülvizsgálatra irányuló kereseti kérelmet nyújthat be. A kereseti 

kérelmet 3 eredeti példányban a Fővárosi Bíróságnak címzetten, de az első fokon eljáró Oktatási Hivatalhoz 

(1443 Budapest, Pf. 220) kell benyújtani. 

A felsőoktatási felvételi eljárás során az alkalmassági vizsga, gyakorlati vizsga eredményével kapcsolatos 

jogorvoslat esetén – a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 73–75. §-ai alapján a közléstől, illet-

ve tudomásra jutástól számított 15 napon belül – írásban benyújtott jogorvoslati kérelemmel a felsőoktatási 

intézmény által meghatározott módon az adott intézmény vezetőjéhez lehet fordulni.

7. PONTSZÁMÍTÁSI MÓDSZEREK 
Minden képzési területen és szakon a hatályos jogszabályban meghatározott, illetve a Tájékoztatóban ismer-

tetett pontszámítási módszerekkel számítják ki – elért eredményeik és teljesítményeik alapján – a jelentke-

zők pontjait. Ez a teljesítmény minden jelentkező esetében felvételi összpontszámban kerül 

megállapításra. 

A felvételi ponthatár elsősorban az adott képzésre jelentkezők felvételi összpontszámát, a jelentkezők által 

megjelölt jelentkezési sorrendet, valamint az adott intézményre vonatkozó felvehető összlétszámot figyelembe 

véve képzésenként születik meg, ez a besorolási, illetve a felvételi döntés alapja. Az államilag támogatott és a 

költségtérítéses felvételi ponthatár egy adott szakra vonatkozóan eltérhet egymástól. Az a jelentkező, aki 

a felvételi ponthatárt eléri, besorolást, illetve felvételt nyerhet, aki nem éri el, az nem vehető 

fel az adott jelentkezési helyre. 

A 2012. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi eljárás során a felvételi ponthatárok 
meghatározása országosan egyszerre, várhatóan 2012. január 24-én történik.
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  7.1. PONTSZÁMÍTÁS ALAPKÉPZÉSRE, ILLETVE EGYSÉGES, 
OSZTATLAN KÉPZÉSRE TÖRTÉNŐ JELENTKEZÉS ESETÉN 

  A FELVÉTELI ÖSSZPONTSZÁM 

A felvételi összpontszámot, vagyis a rangsorolás alapjául szolgáló eredményt 400+100 pon-

tos pontszámítási rendszerben fejezik ki. A pontszámítás alapját a tanulmányi pontok (maxi-

mum 200 pont), az érettségi pontok (maximum 200 pont), valamint a többletpontok (maximum 

100 pont) képezik. 

Alapképzésre, egységes, osztatlan képzésre csak az a – legalább középiskolai végzettséggel, azaz 

érettségi bizonyítvánnyal rendelkező – jelentkező vehető fel, akinek az emelt szintű érettségiért járó többlet-

pontokkal együtt, de más jogcímen adható többletpontok nélkül számított pontszáma eléri a 240 pontot (ez 

az ún. jogszabályi minimum ponthatár). 

Figyelem! Bármely pontra, többletpontra, kedvezményre akkor jogosult a jelentkező, ha azt legkésőbb a 

2012. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi eljárás hiánypótlási határidejéig, 2012. január 10-éig a megfe-

lelő dokumentummásolatokkal igazolja. Az igazolás módját és az egyes dokumentummásolatokkal 

kapcsolatos részletes formai és tartalmi követelményeket Az eljárás folyamán benyújtandó 
dokumentumok c. fejezet tartalmazza. 

A felvételi összpontszám megállapításának módjai: 

1. Alapképzések, illetve egységes, osztatlan képzések esetén két pontszámítási mód alkal-

mazható: 

a) a tanulmányi pontok és az érettségi pontok összege, hozzáadva a többletpontokat, vagy 

b) az érettségi pontok kétszerese, hozzáadva a többletpontokat. 

Figyelem! A pontszámítási módok közül a jelentkező összpontszámát automatikusan, külön kérés nélkül 

a számára kedvezőbb módon kell meghatározni. 

2. A művészet és a művészetközvetítés képzési terület szakjaira jelentkezők részére gyakorlati 

vizsga szervezhető. A gyakorlati vizsgán maximálisan 200 pont szerezhető. A művészet képzési terü-

letbe tartozó szakok esetén a felvételi összpontszámot kizárólag a gyakorlati vizsgaeredmény duplázásával és 

a többletpontok hozzáadásával számítják ki. 

3. Speciális pontszámítási szabály vonatkozik a következő esetekre: 

 – Alapképzésre, egységes, osztatlan képzésre és felsőfokú szakképzésre való jelentkezés esetén a Nemzet-

közi Olimpiai Bizottság által szervezett Olimpiai és Ifjúsági Olimpiai Játékokon, a FIDE által szervezett 

Sakkolimpián, 1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketlimpián 1–3. helyezést elért jelentkezők 

felvételi összpontszáma bármely általuk választott intézményben, szakon és munkarendben 500 pont. 

A középiskolai végzettség meglétét (az érettségi vizsgaeredményeket) azonban ebben az esetben is iga-

zolni szükséges! 

 – Az államközi megállapodás alapján Magyarországon tanulmányokat folytató személynek maximális 

felvételi összpontszáma van. A középiskolai végzettség meglétét (az érettségi vizsgaeredményeket) azon-

ban ebben az esetben is igazolni szükséges! 

A tanulmányi pontok és az érettségi pontok, illetve a művészet vagy művészetközvetítés 
képzési terület szakjai esetében a gyakorlati vizsga eredményének fi gyelembevételével 
az ismertetett pontszámítási módok alapján a jelentkező maximum 400 pontot érhet el. 

Ehhez a pontszámhoz többletpont címén további maximum 100 pont írható jóvá.
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A TANULMÁNYI PONTOK SZÁMÍTÁSA 

A tanulmányi pontszám maximum 200 pont lehet. A jelentkező tanulmányi pontjait a középiskolai osz-

tályzataiból, valamint az érettségi vizsgatárgyak százalékos eredményeinek átlagából a következő módon kell 

meghatározni: 

1. Középiskolai eredmények (maximum 100 pont)

Az alábbi öt tantárgy utolsó két tanult évfolyam év végi osztályzatainak összege: 

 – magyar nyelv és irodalom (évenként a 2 osztályzat átlaga), 

 – történelem, 

 – matematika, 

 – legalább két évig tanult választott idegen nyelv (ennek hiányában nemzetiségi nyelv, nemzetiségi nyelv 

és irodalom átlaga), 

 – egy legalább két évig tanult választott természettudományos tantárgy vagy két, legalább egy évig tanult, 

választott természettudományos tantárgy. (Természettudományos tantárgyak: fizika, kémia, biológia, 

földrajz, természettudomány. A kétszintű érettségi rendszer előtti tantárgyak megfeleltetéséről tájékoz-

tatást talál a www.felvi.hu honlapon.)

Az így kapott eredmény kétszerese jelenti a tanulmányi pontok legfeljebb 100 pontot képező 

részét. 

Figyelem! A pontszámítás során évente a két osztályzat számtani átlagát kerekítés nélkül kell 

figyelembe venni magyar nyelv és irodalom, nemzetiségi nyelv és irodalom tantárgyak esetében. 

Figyelem! A középiskolai eredmények megállapításához és rögzítéséhez az szükséges, hogy a jelentkezési 

laphoz csatolva beküldje a középiskola utolsó két évfolyamáról, illetve ha a természettudományos tárgyat 

(tárgyakat) korábban tanulta, azokról az évfolyamokról is a bizonyítványa másolatát. Erre vonatkozóan külön 

felhívást nem küld az Oktatási Hivatal.

Amennyiben a középiskolai tanulmányai során nem tanult természettudományos tantárgyakat, akkor kü-

lön kérvényeznie kell, hogy helyettük más tantárgyat, tantárgyakat vegyenek figyelembe. Ehhez ki kell töl-

tenie egy kérvényt (megtalálható a www.felvi.hu honlapon), és mellékelnie kell a középiskolai bizonyítványa 

másolatát az összes évfolyamáról.

Amennyiben a jelentkezőnek a kötelező tantárgyak valamelyikéből igazolható okból nincs osztályzata 

(pl. középiskolai tanulmányai alatt nem tanult idegen nyelvet, vagy nemzetiségi nyelvet vagy nemzetiségi 

nyelv és irodalmat, vagy valamely kötelező tárgyból felmentést kapott), a nem tanult tárgy helyett egy másik, 

legalább két évig tanult tantárgyból elért osztályzatait kell figyelembe venni a tanulmányi pontok számítá-

sakor. Ezt a jelentkező a felsőoktatási felvételi jelentkezési lap megfelelő részében, illetve az e-felvételi erre 

vonatkozó űrlapján tudja jelölni. 

2. Érettségi bizonyítványban és tanúsítványban szereplő eredmények (maximum 100 pont) 

A jelentkező érettségi bizonyítványában és amennyiben rendelkezik vele, akkor az érettségi 

bizonyítvány megszerzését követően kiállított érettségi tanúsítványában szereplő érettségi vizs-

gaeredmények közül a négy kötelező (magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv, illetve 

idegen nyelv érettségi vizsgatárgy hiánya esetén egyéb érettségi vizsgatárgy) és egy szabadon választott érett-

ségi vizsgatárgy (legjobb) százalékos eredményeinek átlagát egész számra kell kerekíteni. Azok-

nál a jelentkezőknél, akiknek az érettségi bizonyítványában és adott esetben tanúsítványával együtt sincs 

5 érettségi vizsgatárgya, a bizonyítványban és tanúsítványban szereplő összes vizsgatárgy elért százalékos 

eredményének átlagát kell egész számra kerekíteni. 

Amennyiben ugyanabból az érettségi vizsgatárgyból a jelentkező több, különböző érettségi vizsgaered-

ménnyel is rendelkezik, akkor abból egy, a számára legelőnyösebb eredményt kell a pontszámításnál figye-

lembe venni. Ez alapján összesen legfeljebb 100 pont számítható.

A 2005-ben érettségizettek esetén, amennyiben a jelentkező matematika érettségi eredményét záradékkal 

látták el, mert azt az utolsó évfolyam év végi érdemjegye alapján kapta, úgy a felsőoktatási felvételi eljárás 

során a matematika érettségi vizsgatárgy eredménye nem vehető figyelembe érettségi átlageredmény kiszá-

mításánál. 
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Az 1. és 2. pontban felsorolt eredmények összege adja a tanulmányi pontokat (maximum 

200 pont). Figyelem! A tanulmányi pontok időkorlát nélkül számíthatók, azaz a középiskolai tanulmá-

nyok folytatásának, illetve befejezésének évétől független a tanulmányi pont számítása! 

„Régi típusú” (2005 előtti) érettségi bizonyítvánnyal rendelkezők esetében az érettségi vizsgák automatikusan 

középszintű érettségi vizsgának minősülnek, az érdemjegyek az alábbi százalékos teljesítménynek felelnek meg: 

 – jeles (5) 100%, 

 – jó (4) 79%, 

 – közepes (3) 59%, 

 – elégséges (2) 39%. 

Külföldi vagy Magyarországon működő külföldi rendszerű középiskolában folytatott közép-

iskolai tanulmányok 

A 2012. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi eljárás során a külföldi vagy Magyarországon működő külföldi 

rendszerű érettségi vizsgaeredmények alapján történő pontszámítás az Oktatási Hivatal hatáskörébe tartozik. 

Az elbírálásról bővebb információ a www.felvi.hu weboldalon található.

Mikor nem számítanak tanulmányi pontot?

Az alábbi esetekben a tanulmányi pont számítása a felsőoktatási intézmény döntésétől függ, vagyis 

előfordulhat, hogy nem kerülnek beszámításra a felvételi összpontszám meghatározásakor: 

A művészet és a művészetközvetítés képzési terület szakjain, amennyiben az intézmény gya-

korlati vizsga kétszerese alapján és a többletpontok hozzáadásával határozza meg a felvételi összpontszámot 

(l. A felvételi összpontszám c. részben).

Időkorlát nélkül számolnak tanulmányi pontot a középiskolai és érettségi eredményekből 
az alapképzésre, egységes, osztatlan képzésre, illetve felsőfokú szakképzésre jelentkezőknél.

AZ ÉRETTSÉGI PONTOK SZÁMÍTÁSA

Általánosan két érettségi vizsgatárgy százalékos eredményei alapján számolt pontok az érett-

ségi pontok. Az 1. sz. táblázatban találhatók meg az egyes szakok érettségi követelményei, amiket a felsőok-

tatási intézmények a képzési területükre vonatkozóan határoztak meg. 

Amennyiben követelményként több érettségi vizsgatárgy választható – vagyis a kettőnél több megadott 

tantárgy között „vagy” szerepel –, akkor ezek közül a jelentkező számára legkedvezőbb két érettségi vizsga-

tárgy eredményei alapján kell kiszámítani az érettségi pontokat. 

Az érettségi pontok száma egyenlő az érettségi vizsgán az adott vizsgatárgyból elért száza-

lékos eredménnyel. 

Figyelem! Az érettségi pont számításakor nincs különbség az emelt szintű és a középszintű érettségi vizs-

gán elért százalékos eredmény között. Az emelt szintű vizsga teljesítését bizonyos feltételek esetén többletpon-

tokkal kell értékelni (l. a Többletpontok c. részben). 

Az érettségi pontok összértéke maximum 200 pont lehet (érettségi vizsgatárgyanként maximum 

100 pont). „Régi típusú” (2005 előtti) érettségi bizonyítvánnyal rendelkezők esetében az érettségi vizsgák 

automatikusan középszintű érettségi vizsgának minősülnek, az érdemjegyek az alábbi százalékos teljesít-

ménynek felelnek meg: 

 – jeles (5) 100%, 

 – jó (4) 79%, 

 – közepes (3) 59%, 

 – elégséges (2) 39%. 
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Milyen érettségi vizsgatárgyakból számolják az érettségi pontokat? 

A felsőoktatási intézmények közösen meghatározták, hogy az alapképzésekre, illetve egységes, osztatlan kép-

zésekre jelentkezőknek képzési területenként, egyes esetekben szakonként, melyik két érettségi vizsgatárgy 

eredményéből számolják ki az érettségi pontjait. 

Ez alól kivétel: 

 – az 1996 előtt érettségi vizsgát tett, felsőfokú végzettségű jelentkező érettségi pontjait, 

amennyiben a meghatározott érettségi vizsgatárgyak közül csak egy eredményével ren-

delkezik, az ennek alapján megállapított eredményének kétszerezésével kell meghatá-

rozni. Amennyiben a jelentkező a meghatározott érettségi vizsgatárgyak közül legalább 

két tárgy eredményével is rendelkezik, úgy érettségi pontjait az általános szabály szerint 

(két érettségi vizsgatárgyból) kell megállapítani. 

 – Nem kötelező a jelentkezési feltételként meghatározott emelt szintű érettségi vizsga leté-

tele annak, aki nem a kétszintű érettségi rendszerben érettségizett és felsőfokú végzett-

séggel rendelkezik. 

A 2012. évre vonatkozóan a szakokat és a hozzájuk tartozó érettségi vizsgatárgyakat ösz-

szefoglalva megtalálja az 1. sz. táblázatban. A felsőoktatási intézmények nem módosíthatják a képzési 

területen előírt érettségi vizsgatárgyakat, azoktól egyedileg nem térhetnek el. 

Intézményekre és szakokra bontva is megtalálja a meghatározott érettségi vizsgatárgyakat, mégpedig a kö-

vetkező formában: 

 – a közismereti érettségi vizsgatárgyak A felvétel intézményenkénti feltételei c. részben és a www.felvi.hu 

honlap Egyetemek, főiskolák menüpontjának táblázataiban adott alapképzési szaknál, illetve egységes, osz-

tatlan képzésen az érettségi követelmények oszlop megfelelő részénél; 

 – az adott jelentkezési helyen figyelembe vehető – szakmai előkészítő érettségi vizsgatárgyak fel-

sorolása külön olvasható a táblázat alatt, a szakhoz tartozó lábjegyzetben. A 2005 előtt érettségizettek 

esetében előfordul, hogy az érettségi bizonyítványban szereplő szakmai vizsgatárgyak elnevezései nem 

egyeznek meg a kétszintű érettségi rendszerben használt – és az érettségi pontok számításához követel-

ményként meghatározott – szakmai előkészítő érettségi vizsgatárgyak elnevezésével. Ezek a 2005 előtti 

érettségi vizsgatárgyak bizonyos esetekben megfeleltethetők a kétszintű érettségi rendszerben meghatá-

rozott szakmai előkészítő vizsgatárgyakkal. Az erre vonatkozó megfeleltetési táblázatot megtekintheti 

a www.felvi.hu honlapon. 

Kötelező az emelt szintű érettségi vizsga? 

Bizonyos szakokra – általános orvos, fogorvos, gyógyszerész, állatorvosi, erdőmérnöki, építész 

egységes, osztatlan képzésekre, engergetikai mérnöki, germanisztika, anglisztika, roma-

nisztika alapképzési szakok bizonyos szakirányaira – jelentkezőknek az adott szakra meghatározott 

érettségi vizsgatárgyak valamelyikéből vagy egy adott érettségi vizsgatárgyból emelt szintű érettségi vizsgát 

kell tenniük (kivétel ez alól aki nem a kétszintű érettségi rendszerben érettségizett és felsőfokú végzettséggel 

rendelkezik), a többi szakra elegendő középszintű érettségi vizsgát tenni. (A felvétel intézményenkénti feltételei c. 

fejezetben az emelt szintű érettségi kötelezőségére az érettségi vizsgatárgy megnevezése utáni (E) 

jelölés utal.) 

Mikor nem számolnak érettségi pontokat az érettségi vizsgaeredményből? 

Ez négy esetben lehetséges: 

a) A felsőoktatási felvételi eljárás során a jelentkezési feltételként meghatározott emelt szintű 

érettségi vizsga teljesítését nem helyettesíti a nyelvvizsga-bizonyítvány alapján kiadott érett-

ségi bizonyítvány vagy tanúsítvány. Germanisztika, anglisztika, romanisztika alapképzési 

szakok azon meghirdetéseire jelentkezőknek, ahol az emelt szintű érettségi felvételi köve-

telmény, akkor is jelentkezniük és érettségizniük kell emelt szinten az adott nyelvből, ha B2 

(korábban középfokú) vagy C1 (korábban felsőfokú) komplex (korábban C típusú) nyelvvizsgájuk alapján, 

vizsga alóli felmentés mellett, 100%-os emelt szintű jeles osztályzatot kaptak az érettségi során. 

Az ilyen módon szerzett eredményt a tanulmányi pontoknál és olyan szakoknál, ahol adott nyelvből közép-

szintű nyelvi érettségi a követelmény, figyelembe lehet venni. 
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b) Matematika érettségi eredményből azon jelentkezőknek nem számolható érettségi pont, 

akiknek 2005-ben az utolsó év év végi érdemjegyük került érettségi bizonyítványukba, azaz tény-

legesen nem tettek vizsgát ebből a tárgyból. Ezt a tényt a jelentkező érettségi bizonyítványában záradék is jelzi. 

c) Amennyiben a vizsgázó az érettségi vizsgán a gyakorlati vizsgarészt szóbeli vizsgarésszel 

pótolta, az adott tárgy vizsgaeredményéből a felsőoktatási felvételi eljárás során érettségi pont 

nem számítható. Ezt a tényt a jelentkező érettségi bizonyítványában vagy tanúsítványában záradék is jelzi. 

d) A felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet 3. számú 

melléklete alapján a választható szakmai előkészítő vizsgatárgyakat magyar nyelvű vizsgáztatás esetén lehet 

figyelembe venni, így ezen tárgyakból a nem magyar nyelven tett érettségi eredményt az érettségi pontok 

számításához nem lehet felhasználni.

A külföldi vagy Magyarországon működő külföldi rendszerű érettségi vizsgák eredménye 

alapján az Oktatási Hivatal egyedileg, saját hatáskörben dönt arról, hogy az abban szereplő 

vizsgatárgyak megfeleltethetők-e az adott szakra előírt érettségi vizsgatárgyaknak. 

A külföldi vagy Magyarországon működő külföldi rendszerű érettségi vizsgák szintjét az 

Oktatási Hivatal általában középszintű érettségi vizsgának fogadhatja el! Az általános sza-

bály alól csak néhány kivétel van, így például az IBO érettségi, illetve azok, amelyeknél lefoly-

tatták az egyedi megfeleltetési eljárást.

Figyelem! A 2005-ben vagy utána magyar mint idegen nyelv érettségi vizsgatárgyból tett 

vizsga eredménye nem számítható be a magyar nyelv és irodalom érettségi vizsgatárgy ered-

ményeként. 

Az érettségi pontokat – általános szabály szerint – két érettségi vizsgatárgyból kell 
megállapítani, melyek az adott szakon az 1. számú táblázat alapján fi gyelembe vehető, a jelentkező 

által igazolt legkedvezőbb eredmények közül kerülnek automatikusan kiválasztásra.

GYAKORLATI VIZSGÁK

A felsőoktatási felvételi rendszerben alapképzésben, illetve egységes, osztatlan képzésben nincsenek felvételi 

vizsgák, a felvételi pontokat a középiskolai eredmények és az érettségi vizsgaeredmények alapján számítják. 

Ám az általános szabály alól is van néhány kivétel. 

Alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben gyakorlati vizsga szervezhető a következő szakokon: 

 – művészet képzési terület minden szakján, 

 – művészetközvetítés képzési terület minden szakján. 

A gyakorlati vizsgán – intézményi szabályzat alapján – összesen maximum 200 pont szerezhető. Mű-

vészet képzési területen a megszerezhető pontokat kizárólag a gyakorlati vizsgaeredmény duplázásával, mű-

vészetközvetítés képzési területen pedig – amennyiben A felvétel intézményenkénti feltételei c. fejezet eltérő infor-

mációt nem tartalmaz – a gyakorlati vizsga pontszámának megkettőzésével, illetve a gyakorlati 

vizsgán elért eredmény és a tanulmányi pont – valamint mindkét esetben – a Tájékoztató 1. sz. 

táblázatában az adott képzési területen meghatározott jogcímeken adható, illetve kötelezően 

adandó többletpontok hozzáadásával is ki lehet számítani. 

A gyakorlati vizsgák egyes intézményekben, szakokon többnaposak is lehetnek, ezért két vagy több intéz-

mény vizsganapjai ütközhetnek. A felsőoktatási felvételi jelentkezés benyújtása előtt célszerű tájékozódni 

az érintett intézményeknél, hogy minden megpályázott szakon részt tud-e venni a gyakorlati vizsgán.

A gyakorlati vizsgákra történő behívást és a vizsgáztatást a felsőoktatási 
intézmények saját hatáskörben szervezik, tehát az ezzel kapcsolatos kérdésekben 

az adott egyetem, főiskola tanulmányi osztályához kell fordulnia!
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TÖBBLETPONTOK (ALAPKÉPZÉSI SZAKRA, EGYSÉGES, OSZTATLAN KÉPZÉSRE 
ÉS FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSRE JELENTKEZŐK SZÁMÁRA) 

A különböző jogcímeken elért többletpontok összege legfeljebb 100 pont lehet abban az esetben 

is, ha a jelentkező különböző jogcímek alapján elért többletpontjainak az összege ezt meghaladná. A felvételi 

kormányrendelet alapján adható többletpontokat két csoportra lehet osztani: 

 – jogszabály alapján minden szakon járó többletpontok, 

 – képzési területenként adható többletpontok.

A következőkben a többletpontok számítására vonatkozó gyakorlatot ismertetjük.

Figyelem! Többletpontot kizárólag az kaphat, aki az erre vonatkozó jogosultságát Az eljárás folyamán 

benyújtandó dokumentumok c. fejezetben foglaltaknak megfelelően külön felszólítás nélkül 2012. január 10-
éig igazolja. 

A 2012. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi eljárásban nem lehet ugyanazt az eredményt 

többször értékelni: amennyiben a jelentkező ugyanazon eredmény alapján több jogcímen is 

jogosult lenne többletpontra, a számára legkedvezőbbet veszik figyelembe. 

A következő oldalon található táblázat segítséget nyújt a többletpontot érő jogcímek áttekintéséhez. 

JOGSZABÁLY ALAPJÁN JÁRÓ (MINDEN SZAKON KÖTELEZŐ) TÖBBLETPONTOK 

Minden alapképzésen, egységes, osztatlan képzésen és felsőfokú szakképzésen kötelező többletpontot adni, 

amennyiben a jogcím feltételeit teljesíti a jelentkező és a jogosultságot megfelelően igazolja: 

1.  emelt szintű érettségi vizsgaeredményért (a művészet és művészetközvetítés képzési területbe 

tartozó szakok kivételével), 

2. nyelvtudásért, 

3. előnyben részesítés okán. 

Emelt szintű érettségi vizsgaeredményért járó többletpontok 
A felsőoktatási intézmények az emelt szinten teljesített legalább 30%-os eredményű érettségi vizsgáért több-

letpontot adnak, amennyiben a jelentkező érettségi pontjait az emelt szinten teljesített vizsga-

eredmény alapján számítják. Az adott alapképzési szakon, egységes, osztatlan képzésen és felsőfokú 

szakképzésen vizsgatárgyanként 50 többletpont, így legfeljebb 100 többletpont vehető figyelembe 

ezen a jogcímen. 

Nyelvtudásért járó többletpontok 
A 2012. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi eljárásban alapképzési szakon, egységes, osztatlan képzésen és 

felsőfokú szakképzésen a nyelvtudásért legfeljebb 40 többletpont jár a következő módon: 

 – B2 (korábban középfokú) komplex (korábban C típusú) államilag elismert nyelvvizsgáért 

28 többletpont, 

 – C1 (korábban felsőfokú) komplex (korábban C típusú) államilag elismert nyelvvizsgáért 

40 többletpont. 

Kivételes esetben – amennyiben a jelentkező sajátos nevelési igénye miatt igazoltan nem tudja a komplex 

(korábban C típusú) nyelvvizsgát letenni: 

 – a B2 (korábban középfokú) szóbeli (korábban A típusú) vagy írásbeli (korábban B típusú) államilag elis-

mert nyelvvizsgáért 28 többletpont, 

 – a C1 (korábban felsőfokú) szóbeli (korábban A típusú) vagy írásbeli (korábban B típusú) államilag elis-

mert nyelvvizsgáért 40 többletpont járhat. 

Figyelem! Ha a jelentkező a többletpontokra több különböző nyelvből megszerzett nyelv-

vizsga alapján is jogosult lenne, számára akkor is összesen legfeljebb 40 többletpontot lehet 

figyelembe venni akkor is, ha a különböző nyelvvizsgák alapján elérhető többletpontjainak 

összege ezt meghaladná. 

Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont. 
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Amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből egyidejűleg – a nyelvvizsga és a nyelvi 

OKTV egyidejűségének kivételével – több előírás alapján lenne jogosult többletpontra, ak-

kor a többletpontokat csak egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg. 

Előnyben részesítésért járó többletpontok 
Előnyben részesítés jogcímén (azaz hátrányos helyzetért és halmozottan hátrányos helyzetért, 

fogyatékosságért, gyermekgondozásért összesen) legfeljebb 40 többletpont adható. 

Hátrányos helyzet okán 20 többletpont jár minden alapképzésen, egységes, osztatlan képzésen, illet-

ve felsőfokú szakképzésen. A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 147. § 10. pontja szabályozza 

a hátrányos helyzetű hallgató ( jelentkező), a 10/A. pontja a halmozottan hátrányos helyzetű hallgató ( jelent-

kező) fogalmát. 

Hátrányos helyzetű jelentkező: aki felvétel esetén a beiratkozás időpontjában huszonötödik életévét 

nem töltötte be, és középfokú tanulmányai során 

 – akit családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző védelembe vett, 

 – aki után rendszeres gyermekvédelmi támogatást folyósítottak, 

 – aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult vagy 

 – aki állami gondozott volt. 

A hátrányos helyzet jogcímekről bővebben: 

 – Ha a szülő vagy más törvényes képviselő a gyermek veszélyeztetettségét az alapellátások önkéntes igény-

bevételével megszüntetni nem tudja vagy nem akarja, de alaposan feltételezhető, hogy segítséggel a gyer-

mek fejlődése a családi környezetben mégis biztosítható, a települési önkormányzat jegyzője a gyermeket 

védelembe veszi. 

 – A települési önkormányzat jegyzője 2006. január 1-jétől megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvé-

delmi kedvezményre való jogosultságát (2005. december 31-ig rendszeres gyermekvédelmi támogatás cí-

mén), amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja 

meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 130, illetve 140%-át. 

 – Állami gondozottnak az tekinthető, akit a gyámhatóság ideiglenes hatállyal intézetbe utalt, illetve akit 

a gyámhatóság állami nevelésbe vagy átmeneti nevelésbe vett. A gyámhivatal a gyermeket átmeneti ne-

velésbe veszi, ha a gyermek fejlődését a családi környezete veszélyezteti, és veszélyeztetettségét az alap-

ellátás keretében biztosított szolgáltatásokkal, valamint a védelembe vétellel nem lehetett megszüntetni, 

illetve attól eredmény nem várható, továbbá, ha a gyermek megfelelő gondozása a családján belül nem 

biztosítható. Az átmeneti nevelésbe vétellel egyidejűleg a gyámhivatal a gyermeket nevelőszülőnél vagy 

– ha ez nem lehetséges – gyermekotthonban, illetve fogyatékos vagy pszichiátria betegek otthonában 

helyezi el és gyámot (hivatásos gyámot) rendel. 

További többletpontok halmozottan hátrányos helyzet miatt

A felvételi kormányrendelet alapján további 20, azaz összesen 40 többletpontra jogosult az a már 

eleve hátrányos helyzetű jelentkező, akinek a tankötelessé válásának időpontjában törvényes 

felügyeletét ellátó szülei/szülője – a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 

1997. évi XXXI. törvényben szabályozott eljárásban tanúk előtt tett önkéntes szülői nyilatko-

zat szerint – legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkeztek/rendelkezett, valamint az, 

akit tartós nevelésbe vettek. Egy szülő nyilatkozata csak abban az esetben fogadható el, ha a jelentkező 

tankötelessé válásának időpontjában a szülő igazoltan egyedülállóként neveli a jelentkezőt, illetve, ha 

a jelentkező tankötelessé válásának időpontjában félárva. (Igazolni válási határozattal, jegyzői igazo-

lással vagy halotti anyakönyvi kivonat másolatával szükséges.) Amennyiben a jelentkező tankötelessé válása 

után válik félárvává, az alapfokú végzettségről szóló nyilatkozatot a jelentkező is megteheti az elhunyt szülőre 

vonatkoztatva. A jogosultság érvényes minden alapképzésen, egységes, osztatlan képzésen és 

felsőfokú szakképzésen. 

A gyámhivatal a gyermeket tartós nevelésbe veszi, ha

a) a szülő vagy mindkét szülő felügyeleti jogát a bíróság megszüntette,

b) a szülő vagy mindkét szülő elhalálozott, és a gyermeknek nincs felügyeletet gyakorló szülője,
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c) a gyermek ismeretlen szülőktől származik, feltéve, hogy az a)–c) pontokban meghatározott esetekben 

a gyermek neveléséről a Csjt. 95–97. §-ai alapján kirendelt gyám útján nem lehet gondoskodni, 

d) a szülő gyermeke örökbefogadásához az örökbefogadó személyének és személyi adatainak ismerete nél-

kül tett hozzájáruló nyilatkozatot, feltéve, hogy a gyermek ideiglenes hatállyal nem helyezhető el leendő örök-

befogadó szülőnél. A tartós nevelésbe vétellel egyidejűleg a gyámhivatal a gyermeket nevelőszülőnél vagy 

ha ez nem lehetséges gyermekotthonban, illetőleg az Szt. hatálya alá tartozó fogyatékosok és pszichiátriai 

betegek otthonában helyezi el és gyámot (hivatásos gyámot) rendel.

Figyelem! Önmagában a jelentkező tankötelessé válásának időpontjában törvényes fel-

ügyeletét ellátó szülők legfeljebb alapfokú iskolai végzettségükről szóló nyilatkozata a hal-

mozottan hátrányos helyzet megállapításához nem elegendő, szükséges a hátrányos helyzet 

jogi feltételeinek (jegyző általi védelembe vétel, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, 

rendszeres gyermekvédelmi támogatás, állami gondozottság) fennállása is.

A fogyatékosság miatt

40 többletpont jár minden alapképzésen, egységes, osztatlan képzésen, illetve felsőfokú szakképzésen. 

A hatályos jogszabályok szerint fogyatékossággal élő az a jelentkező, aki testi (gyakori jellemzője a bénulás, 

végtaghiány, görcsös túlmozgás), érzékszervi (hallássérült, látássérült), autista, beszédfogyatékos vagy megis-

merés és viselkedés fejlődési rendellenességgel élő (teljesség igénye nélkül fontosabb és ismertebb részterületek: 

diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, diszortográfia, hiperaktivitás, figyelemzavarok). Amennyiben a jelent-

kező nem fogyatékosságot, hanem kizárólag tartós betegséget (pl. cukorbetegség, szénanátha, 

ételallergia) igazol, többletpont nem adható.

Gyermekgondozásért 

A gyermeke gondozása céljából 2011. november 15. és 2012. január 24. közötti időszakban fizetés 

nélküli szabadságon lévő, vagy terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási segélyben, gyermek-

nevelési támogatásban vagy gyermekgondozási díjban részesülő jelentkezőnek 40 többletpont jár minden 

alapképzési szakon, egységes, osztatlan képzésen, illetve felsőfokú szakképzésen. 

A gyermekgondozásért járó többletpontra csak az jogosult, aki legkésőbb 2012. január 10-éig igazolja a 

kedvezményre való jogosultságot!

Az előnyben részesítésért (hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet, 
fogyatékosság, gyermekgondozás) legfeljebb 40 többletpont járhat!

KÉPZÉSI TERÜLETEK SZERINT ADHATÓ TÖBBLETPONTOK 

Kizárólag a felsőoktatási intézmények által meghatározott képzési területeken és az adott képzési területekhez 

tartozó szakokon kell többletpontot adni, amennyiben a jogcím feltételeit teljesíti a jelentkező és a jogosultsá-

got megfelelően igazolja: 

1. tanulmányi és művészeti versenyeredmények alapján, 

2. szakképesítés alapján, 

3. sporteredmény alapján. 

Figyelem! A felsorolt többletpontot érő jogcímek képzési területenként változnak. Az adott 

képzési területen oktató felsőoktatási intézmények közösen döntöttek arról, hogy milyen 

jogcímen adnak többletpontot, erről az 1. sz. táblázatban tud tájékozódni. Szakképesítés és 

az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen elért helyezés alapján felsőfokú szakképzésen 

nem jár többletpont. 

Tanulmányi és művészeti versenyeredmények alapján 
Tárgyanként legfeljebb egy OKTV, SZÉTV, TUDOK versenyen elért eredmény alapján többletpont jár, 

ha a jelentkező a versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amely az adott szakon 
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érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként szerepel. Ilyen többletpont az agrár, bölcsészettudo-

mány, informatika, jogi és igazgatási, gazdaságtudományok, műszaki, nemzetvédelmi és katonai, orvos- és 

egészségtudomány, pedagógusképzés, sporttudomány, társadalomtudomány, természettudomány képzési te-

rületekhez tartozó alapképzéseken és egységes, osztatlan képzéseken jár (l. 1. sz. táblázat). 

Figyelem! A korábbi években szerzett versenyeredmény a felhasználási szándék idejében érvényes ver-

senykiírás szabályai szerint használható fel, vagyis a megszerzett versenyeredmények nem évülnek el! Az Or-

szágos Középiskolai Tanulmányi Versenyeken (OKTV) elért 

 – 1–10. helyezésért 80 többletpont, 

 – 11–20. helyezésért 40 többletpont,

 – 21–30. helyezésért 20 többletpont 

adható. A döntőbe jutott, de azon részt nem vevő jelentkezőt – a verseny szervezőjének igazolása alapján – 

a döntőben elvileg elérhető utolsó helyezést elérőnek kell tekinteni.

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny elfogadható versenytantárgyai: angol nyelv – I.-II. kategó-

ria, biológia – I.-II. kategória, fizika – I.-II. kategória, földrajz, francia nyelv – I.-II. kategória, horvát nyelv és 

irodalom, informatika – I.-II. kategória, kémia – I.-II. kategória, latin nyelv, magyar irodalom, magyar nyelv, 

matematika – I.-II.-III. kategória, német nemzetiségi nyelv és irodalom, német nyelv – I.-II. kategória, olasz 

nyelv – I.-II. kategória, orosz nyelv, román nyelv és irodalom, spanyol nyelv – I.-II. kategória, szerb nyelv és 

irodalom, szlovák nyelv és irodalom, szlovén nemzetiségi nyelv, történelem. 

A Szakmai Előkészítő Érettségi Tárgyak Versenyén (SZÉTV) elért 

 – 1–10. helyezésért 80 többletpont,

 – 11–20. helyezésért 40 többletpont,

 – 21–30. helyezésért 20 többletpont 

adható. A döntőbe jutott, de azon részt nem vevő jelentkezőt – a verseny szervezőjének igazolása alapján – 

a döntőben elvileg elérhető utolsó helyezést elérőnek kell tekinteni.

A Szakmai Előkészítő Érettségi Tárgyak Verseny elfogadható versenytantárgyai: egészségügyi alapisme-

retek, elektronikai alapismeretek, építészeti és építési alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai 

alapismeretek, kereskedelem és marketing, környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek, közgazdasági 

alapismeretek, közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan), közgazdasági alapismeretek (üzleti gaz-

daságtan), közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika), közlekedési alapismeretek (közlekedés-üzemvitel), 

mezőgazdasági alapismeretek, oktatási alapismeretek, vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek. 

A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája (TUDOK) versenyein elért 

helyezés alapján 

 – a nagydíjasoknak 24 többletpont,

 – az első díjasoknak 12 többletpont adható.

A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyszekciói és a hozzájuk kapcsolódó 

érettségi vizsgatárgyak: agrártudomány (biológia, kémia), biokémia (biológia, kémia), biokémia-mikrobioló-

gia (biológia, kémia), biológia (biológia), botanika (biológia), botanika-mikológia (biológia, kémia), egészségtu-

domány (biológia), életpálya-kutatás (történelem), etológia (biológia, kémia), filozófia-szociológia-pszichológia 

(magyar nyelv és irodalom, filozófia), fizika (fizika), fizika-matematika (fizika, matematika), földrajz és hidro-

lógia (földrajz, biológia), földrajz, őslénytan (környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek), hadtörténet 

(történelem), helytörténet-életpálya kutatás (történelem), helytörténet-tudománytörténet (történelem), helytör-

ténet-tudomány-történet-életpálya kutatás (történelem), hidrobiológia (biológia, kémia), humánbiológia (bio-

lógia), informatika (matematika, számítástechnika), informatika és elektronika (informatika, fizika), irodalom 

(magyar nyelv és irodalom), irodalom és nyelvészet (magyar nyelv és irodalom), környezetbarát műszaki meg-

oldások (fizika), környezettan, környezetvédelem (kémia), környezetvédelem (biológia, kémia), kultúrtörténet 

(történelem, művészettörténet), magyar irodalom-nyelvészet (magyar nyelv és irodalom), matematika (ma-

tematika), műszaki (fizika, matematika), műszaki és technológiai (matematika), néprajz (történelem, iroda-

lom), néprajz-művészettörténet (történelem, magyar nyelv és irodalom), növény-ökológia (biológia, kémia), 

orvostan (biológia, kémia), orvostudomány (biológia), ökológia (biológia, kémia), ökológia-botanika (biológia), 

pedagógia (magyar nyelv és irodalom), pedagógia-pszichológia (magyar nyelv és irodalom), politológia-gaz-

daságtan (történelem, közgazdaságtan), pszichológia, filozófia (magyar nyelv és irodalom, filozófia), sejtbioló-

gia (biológia, kémia), szociológia (magyar nyelv és irodalom), szociológia-magatartástudomány (magyar nyelv 
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és irodalom), szociológia-pszichológia (magyar nyelv és irodalom), szociológia-társadalomtudomány (magyar 

nyelv és irodalom, történelem), technológia (fizika, matematika), történelem (történelem), történelem-művé-

szettörténet (történelem, művészettörténet), zoológia (biológia), zoológia-ökológia (biológia).

Az Országos Ifjúsági Tudományos Innovációs Versenyen elért legalább 3. helyezésért 20 több-

letpont adható. A 2012. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi eljárásban az Országos Ifjúsági Tudományos 

Innovációs Versenyen elért eredményért többletpont az agrár, bölcsészettudomány, informatika, jogi és igaz-

gatási, gazdaságtudományok, műszaki, művészetközvetítés, nemzetvédelmi és katonai, orvos- és egészségtu-

domány képzési terület egészségtudományi képzési ága, pedagógusképzés, sporttudomány, társadalomtudo-

mány, természettudomány képzési területekhez tartozó alapképzési szakokon és egységes, osztatlan képzésen 

jár (l. 1. sz. táblázat). 

A művészeti szakképzésben tanuló szakközépiskolások részére szervezett, a Nemzeti Erőforrás Minisztéri-

um által meghirdetett és anyagilag támogatott Országos Művészeti Tanulmányi Versenyeken egyé-

ni versenyzőként elért 1–3. helyezésért, legfeljebb egy eredményért 16 többletpont jár. Alapfokú művészeti 

verseny eredménye nem fogadható el. A 2012. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi eljárásban többletpont 

a művészeti versenyeredményért az agrár, bölcsészettudomány, informatika, jogi és igazgatási, gazdaság-

tudományok, műszaki, művészetközvetítés, nemzetvédelmi és katonai, orvos- és egészségtudomány képzési 

terület egészségtudományi képzési ága, pedagógusképzés, sporttudomány, társadalomtudomány, természet-

tudomány képzési területekbe tartozó alapképzési szakokon és egységes, osztatlan képzéseken jár (l. 1. sz. táb-

lázat). Többletpont azokon a művészeti tanulmányi versenyeken elért eredményekért jár, amely versenyeket 

a 2006/2007. tanév és az azt követő tanévek rendjéről szóló miniszteri rendeletek felsoroltak. A következő 

Országos Művészeti Tanulmányi Versenyeken elért eredmények fogadhatók el. 

2006/2007. tanévi versenyek: 

 – IX. Országos Kürtverseny 

 – IX. Országos Harsona- és Tubaverseny 

 – IX. Országos Trombita- és Ütőhangszeres Verseny 

 – VII. Országos Fuvolaverseny Elek Tihamér emlékére 

 – V. Országos Gitárverseny 

 – III. Országos Cimbalomverseny 

 – IX. Országos Orgonaverseny 

 – XI. Országos Fagottverseny 

 – XI. Országos Richter János Klarinétverseny 

 – III. Országos Szaxofonverseny 

 – XII. Országos Zongoraverseny 

 – X. Országos Mintázásverseny 

 – XVI. Országos Rajzverseny 

 – X. Országos Népművészeti Verseny 

 – III. Országos Klasszikus Balett és Modern Tánc Verseny

2007/2008. tanévi versenyek:

 – XIII. Bárdos Alice Országos Hegedűverseny 

 – X. Országos Starker János Gordonkaverseny 

 – III. Országos Néptáncverseny (szólótánc) 

 – X. Országos Kodály Zoltán Szolfézs, Párosének és Népdaléneklési Verseny 

 – IV. Országos Zeneszerzés-verseny 

 – III. Országos Brácsa és Nagybőgőverseny 

 – XI. Országos Mintázásverseny 

 – III. Országos Csemballó, Blockflőteverseny 

 – XVII. Országos Rajzverseny 

 – XI. Országos Népművészeti Verseny 

2008/2009. tanévi versenyek:

 – XII. Országos Oboaverseny 

 – XII. Országos Fagott-verseny 

 – IV. Országos Énekverseny 
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 – III. Országos Hárfaverseny 

 – XIII. Országos Zongoraverseny 

 – II. Országos Népzeneverseny 

 – XVIII. Országos Rajzverseny 

 – XII. Országos Mintázásverseny 

 – XII. Országos Népművészeti Verseny

2009/2010. tanévi versenyek:

 – I. Országos jazz-zenei verseny 

 – X. Országos harsona- és tubaverseny 

 – X. Országos trombitás és ütőhangszeres verseny 

 – X. Országos kürtverseny 

 – X. Országos orgonaverseny 

 – XII. Országos Richter János klarinétverseny 

 – IV. Országos szaxofonverseny 

 – VI. Országos gitárverseny 

 – III. Országos cimbalomverseny 

 – VIII. Országos fuvolaverseny Elek Tihamér emlékére 

 – IV. Országos néptáncverseny (szólótánc) 

 – IV. Országos klasszikus balett és modern táncverseny 

 – XIX. Országos rajzverseny 

 – XIII. Országos mintázásverseny 

 – XIII. Országos népművészeti verseny 

2010/2011. tanévi versenyek:

 – XIV. Országos hegedűverseny Kovács Dénes emlékére

 – XI. Országos Kodály Zoltán szolfézs-, párosének- és népdaléneklési verseny

 – XI. Országos Starker János gordonkaverseny

 – V. Országos zeneszerzésverseny Bartók Béla emlékére

 – IV. Országos brácsa- és nagybőgőverseny Lukács Pál és Montag Lajos emlékére

 – IV. Országos csembaló- és blockf löteverseny

 – XX. Országos rajzverseny

 – XIV. Országos mintázásverseny

 – XIV. Országos népművészeti verseny

A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. §-a [(1)] (2) bekezdésének h) pontja szerint a szakké-

pesítésért felelős miniszter által szervezett Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen elért helyezése 

alapján a szakmai vizsga egésze (minden része) alól felmentést kapott jelentkező, a 237/2006. (XI. 27.) Korm. 

rendelet 2. számú melléklete szerint szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén 30 többletpontra jogosult. 

A versenyeket a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet szervezi és bonyolítja. A versenyek döntőjén 

részt vevő azon tanuló, aki a szakképesítés vizsgarészéhez rendelt szakmai követelménymodul vizsgafeladata-

it teljesítette és a szakmai követelménymodul versenyrészen megszerezhető pontok 71%-át elérte, jeles osztály-

zatot kap, és az adott versenyrésznek megfelelő szakmai követelménymodul letétele alól mentesül a 20/2007. 

(V. 21.) SZMM rendelet 5. § (5) bekezdése szerint. A versenyekkel kapcsolatos tájékoztatást a Nemzeti Szak-

képzési és Felnőttképzési Intézet a honlapján teszi közzé. A 2012. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi el-

járásban többletpont Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen elért helyezésért az agrár; bölcsészettudo-

mány; informatika; jogi és igazgatási; gazdaságtudományok; műszaki; nemzetvédelmi és katonai; orvos- és 

egészségtudomány képzési terület csak egészségtudományi képzési ága; pedagógusképzés; sporttudomány; 

természettudomány képzési területekhez tartozó alapképzési szakokon és egységes, osztatlan képzéseken jár 

(l. 1. sz. táblázat). Felsőfokú szakképzésre történő jelentkezés esetén az Országos Szakmai Tanul-

mányi Versenyen elért helyezés alapján nem adható többletpont.

Szakképesítés alapján
Legfeljebb egy, az Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakirányú, emelt szintű vagy felső-

fokú szakképesítésért, illetve a szakirányú technikusképesítő bizonyítványért 24 többletpont 
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adható. A 2012. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi eljárásban többletpont a szakképesítés alapján: ag-

rár, bölcsészettudomány, informatika, jogi és igazgatási, gazdaságtudományok, műszaki, művészetközvetítés, 

nemzetvédelmi és katonai, orvos- és egészségtudomány képzési terület csak egészségtudományi képzési ága, 

pedagógusképzés, sporttudomány, társadalomtudomány, természettudomány képzési területekhez tartozó 

alapképzési szakokon és egységes, osztatlan képzéseken jár (l. 1. sz. táblázat). Felsőfokú szakképzésre tör-

ténő jelentkezés esetén szakképesítés alapján nem adható többletpont. 

Felsőfokú vagy emelt szintű szakképesítésnek minősülnek a képesítő bizonyítványokban szereplő 

következő szakképesítések: 

1.  a 8 számjegyű OKJ-szakképesítések közül az 54, 55-ös számmal kezdődőek,

2.  a 13 számjegyű OKJ-szakképesítések közül azok, amik felsőfokú vagy emelt szintű szakképesítésnek 

megfelelnek (amennyiben az adott bizonyítvány alapján ez nem állapítható meg egyértelműen, az Ok-

tatási Hivatal végzi a megfeleltetést),

3.  a 15 számjegyű OKJ-szakképesítések közül az alábbiak:

 – 54, 55-ös számmal kezdődnek, ÉS a 12-13. szám: 00,

 – 54, 55-ös számmal kezdődnek, ÉS a 12-13. szám: 54 vagy 55,

 – nem 54, 55-ös számmal kezdődnek, DE a 12-13. szám: 54 vagy 55,

4.  a fenti OKJ-számoktól eltérő számozású, de a bizonyítvány alapján „felsőfokú” jelzővel ellátott szakké-

pesítések,

5.  az OKJ bevezetése (1993) előtt szerzett, (általában) bizonyítvánnyal tanúsított szakma, szakképesítés 

stb., amennyiben – az Oktatási Hivatal által – megfeleltethető OKJ szerinti felsőfokú vagy emelt szintű 

szakképesítésnek.

Az adott emelt szintű vagy felsőfokú szakképesítéshez, vagy a szakképesítés szakmacsoportjához képest 

szakirányú továbbtanulásnak megfelelő képzési területek listája a www.felvi.hu honlapon megtekinthető.

A technikusi képesítő vizsgák után adható többletpontok a korábban az érettségi vizsgát 

követően megszerzett technikusképesítő bizonyítvány alapján járnak.

Figyelem! Adott képzési területen csak abban az esetben jár a szakképesítésért többletpont, 

ha a képzési terület intézményei erről közösen úgy határoztak (ez az információ az 1. sz. táb-
lázatban található meg). Ez igaz akkor is, ha az OKJ-szakmacsoport alapján a megszerzett 

szakképesítés egyébként szakirányúnak minősülne. 

Sporteredmény alapján
Az eredmény elérésekor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) által szervezett olimpiai és 

Ifjúsági Olimpiai Játékokon, a FIDE által szervezett Sakkolimpián és 1984-től kezdődően a 

Paralimpián vagy Siketlimpián szereplő sportágban legfeljebb egy eredményért: 

 – világ- és Európa-bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 16 többletpont, 

 – országos sportági szakszövetség által szervezett országos bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 

8 többletpont adható.

  MILYEN ESETBEN SZERVEZHETŐ ALKALMASSÁGI VIZSGA? 

A hatályos felsőoktatási felvételi kormányrendelet rendelkezik arról, hogy a felsőoktatási intézmények mely 

szakokon szervezhetnek egészségügyi vizsgálatot, pályaalkalmassági vizsgálatot, nem magyar állampolgá-

rok számára magyar nyelvi alkalmassági vizsgát – összefoglaló néven alkalmassági vizsgát – a jelentkezőik 

alkalmasságának megállapítása érdekében. Amennyiben valamely szakon előalkalmassági vizsgát 

szerveznek, azt a felsőoktatási intézmények A felvétel intézményenkénti feltételei c. részben jelölik. Az 

alkalmassági vizsgák tervezett időpontjai a 6. sz. táblázatban megtalálhatók, ezekről mindenképpen javasolt 

tájékozódni. A vizsgáról szóló értesítést (vizsgabehívót) az adott felsőoktatási intézmény küldi meg a jelent-

kező részére, ezért amennyiben a vizsga időpontja előtt egy héttel még nem kap ilyen tartalmú levelet, akkor 

célszerű az adott intézménytől érdeklődnie ezzel kapcsolatban. 

Az alkalmassági vizsgán elért teljesítmény nem pontszámmal, hanem „megfelelt” vagy „nem felelt meg” 

minősítéssel értékelhető. 
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Figyelem! Aki az alkalmassági vizsgán nem jelenik meg vagy „nem felelt meg” minősítést 

kap, annak a felvételi összpontszáma 0, nem vehető fel az adott jelentkezési helyre! 

Amennyiben nem magyar állampolgár, magyar nyelvű képzésre jelentkezve, nem tudja dokumentummal 

igazolni a tanulmányai folytatásához szükséges magyar nyelv ismeretét, számára a felsőoktatási intézmény 

magyar nyelvi alkalmassági vizsgát szervezhet. A felsőoktatási intézmény dönt arról, hogy milyen 

dokumentumot fogad el (pl. magyar oktatási nyelvű középiskolai bizonyítvány, magyar mint idegen nyelv 

nyelvvizsga stb.). A magyar nyelvi alkalmassági vizsga értékelése „megfelelt” vagy „nem felelt meg” lehet. 

A „nem felelt meg” minősítés esetén a jelentkező felvételi összpontszáma 0. 

A fogyatékossággal élő jelentkezőt az alkalmassági vizsgán a felsőoktatási intézmény szabályzata szerint 

illethetik meg kedvezmények, illetve felmentések. 

  7.2. PONTSZÁMÍTÁS FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSRE 
TÖRTÉNŐ JELENTKEZÉS ESETÉN 

Felsőfokú szakképzésre csak az a jelentkező vehető fel, akinek az emelt szintű érettségiért járó 

többletpontokkal együtt, de a más jogcímen adható többletpontok nélkül számított pontszáma eléri a 

140 pontot. 

A felsőfokú szakképzésre történő jelentkezés esetén a felvételi összpontszámot az alábbiak szerint kell ki-

számítani: 

a) a tanulmányi pontok kétszerezésével, vagy 

b) a tanulmányi pontok és az érettségi pontok összeadásával, vagy 

c) az érettségi pontok kétszerezésével. 

A három számítási mód közül minden esetben a jelentkező számára előnyösebbet kell alkalmazni. 

Az így megállapított pontokhoz mindhárom esetben hozzá kell adni a számítható többletpontokat (kivéve: 

az Országos Képzési Jegyzékben szereplő emelt szintű vagy felsőfokú szakképesítésért, illetve a korábban az 

érettségi vizsgát követően megszerzett technikusképesítő bizonyítványért, valamint az Országos Szakmai 

Tanulmányi Versenyen elért helyezés alapján járó többletpontokat). A tanulmányi pontok és többletpontok 

számítása az előző részben foglaltak szerint történik. Felsőfokú szakképzésben a felsőoktatási intézmények 

nem határozták meg, hogy mely érettségi vizsgatárgyakból kell érettségi pontot számolni, így a jelentkező 

által igazolt, érettségi bizonyítványban, tanúsítványban lévő érettségi eredmények közül a két legjobb 

eredményből történik az érettségi pontok megállapítása. 

A felsőfokú szakképzésre jelentkezés esetén a fentieken túlmenően az alapképzésre, egységes, osztatlan kép-

zésre vonatkozó pontszámítási szabályokat kell megfelelően alkalmazni. 

Figyelem! Bármely pontra, többletpontra, kedvezményre akkor jogosult a jelentkező, ha azt 

legkésőbb 2012. január 10-éig a megfelelő dokumentummásolatokkal igazolja. Az igazolás mód-

ját és az egyes dokumentumokkal kapcsolatos részletes formai és tartalmi követelményeket Az eljárás folyamán 

benyújtandó dokumentumok c. részben foglaltuk össze. 
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  PÉLDÁK A FELVÉTELI PONTOK SZÁMÍTÁSÁRA ALAPKÉPZÉS, 
EGYSÉGES, OSZTATLAN KÉPZÉS ÉS FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS ESETÉN 

1. PÉLDA 
A jelentkező a jogi és igazgatási képzési területhez tartozó jogász egységes, osztatlan képzésre jelentkezik, 

2011-ben érettségizett. 

a) Tanulmányi pontok

Középiskolai év végi eredményei

tárgy 11. évfolyam év vége 12. évfolyam év vége 
magyar nyelv és irodalom (4+4) 4 (5+5) 5

történelem 5 5

matematika 3 4

angol nyelv 5 5

biológia 5 5

összesen 22 24

22+24 = 46×2= 92 pont

A középiskolai év végi eredmények közül a négy kötelező, valamint egy, legalább két évig – vagy két kü-

lönböző, tárgyanként legalább egy-egy évig – tanult választott természettudományos tárgyból az utolsó két 

évfolyamon szerzett év végi osztályzatok számítanak. Az érdemjegyek összege ebben az esetben 46, ezt meg 

kell szorozni kettővel, így ennek alapján a jelentkezőnek 92 pontja lesz. 

Érettségi eredményei

tárgy jegy százalék szint
magyar nyelv és irodalom 4 77 közép

történelem 5 90 emelt

matematika 4 65 közép

angol 5 82 közép

német 5 100 emelt

átlag: 82,8%

A négy kötelező és az egy szabadon választott érettségi vizsgatárgy százalékos eredményeinek átlaga 82,8%, 

ami kerekítve 83 pontot jelent. Ennek megfelelően a jelentkezőnek 92 + 83 = 175 tanulmányi pontja lesz.

b) Érettségi pontok 

A jogász egységes, osztatlan képzésben a magyar nyelv és irodalom és történelem érettségi vizsgatárgyak 

alapján számolják ki az érettségi pontokat. A magyar nyelv és irodalom érettségi vizsgatárgy eredménye 

77%-os, ez 77 pontot jelent, a történelem érettségi vizsgatárgy eredménye 90%-os, ez 90 pontot jelent, ez 

összesen 167 érettségi pontot eredményez. 

c) Többletpontok 

A jelentkező az alábbi többletpontokat igazolta megfelelően: 

 – rendelkezik német nyelvből B2 (korábban középfokú) komplex (korábban C típusú) nyelvvizsgával, 

amely minden szakon és képzési területen 28 pontot ér. 

 – történelem és német érettségi vizsgatárgyból emelt szintű, legalább 30%-os érettségi eredménye van 

(tárgyanként 50 pont), amely azonban csak abban az esetben számítható, ha az emelt szintű vizsga ered-

ményéből kerülnek kiszámításra a jelentkező érettségi pontjai. 

A jelentkezőnek a fentiek szerint: 

 – 175 tanulmányi pontja, 

 – 167 érettségi pontja, 

 – 50 többletpontja az emelt szintű történelem érettségi vizsga alapján, valamint

 – 28 többletpontja van a B2 (korábban középfokú) komplex (korábban C típusú) német nyelvvizsgája alapján. 
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Összesen: Mivel a tanulmányi pontok és az érettségi pontok összege magasabb, mint az érettségi pon-

tok kétszerese, a jelentkező felvételi összpontszámát automatikusan a tanulmányi pontok és érettségi pontok 

összegéből, valamint a többletpontok hozzáadásával számítják, így a felvételi összpontszáma (175+167+78) 

420 pont lesz, és ezzel az eredménnyel kerül be a jogász egységes, osztatlan képzésre jelentkezők rangsorába.

2. PÉLDA 
A jelentkező a természettudomány képzési területhez tartozó földrajz alapképzési szakra jelentkezik, 2010-ben 

érettségizett. 

a) Tanulmányi pontok 

Középiskolai év végi eredményei

tárgy 11. évfolyam év vége 12. évfolyam év vége 
magyar nyelv és irodalom (5+4) 4,5 (5+5) 5

történelem 4 5

matematika 3 5

angol nyelv 4 4

földrajz 5 5

összesen
20,5 24

20,5+24 = 44,5×2= 89 pont

A középiskolai év végi eredmények közül a négy kötelező és egy, legalább két évig – vagy két különböző, 

tárgyanként legalább egy-egy évig – tanult választott természettudományos tárgyból az utolsó két évfolya-

mon szerzett év végi osztályzatok számítanak. Az érdemjegyek összege ebben az esetben 44,5, ezt meg kell 

szorozni kettővel, így ennek alapján a jelentkezőnek 89 pontja lesz.

Érettségi eredményei

tárgy jegy százalék szint
magyar nyelv és irodalom 5 90 közép

történelem 5 94 közép

matematika 3 58 közép

angol 5 91 közép

biológia 5 68 emelt

átlag: 80,2%

A négy kötelező és az egy szabadon választott érettségi vizsgatárgy százalékos eredményeinek átlaga 80,2%, 

ami kerekítéssel 80 pontot jelent. Ennek megfelelően a jelentkezőnek 89 + 80 = 169 tanulmányi pontja lesz. 

b) Érettségi pontok 

A földrajz alapképzési szakon: biológia vagy fizika vagy földrajz vagy informatika vagy kémia vagy matemati-

ka vagy természettudomány vagy történelem vagy meghatározott szakmai előkészítő tárgy közül választható 

módon számítják az érettségi pontokat. A jelentkező a fentiek közül rendelkezik biológia, matematika és 

történelem érettségi vizsgatárgyakból is érettségi vizsgaeredménnyel, tehát ezek közül a számára kedvezőbb 

pontszámot jelentő vizsgatárgy kerül kiválasztásra. 

A történelem érettségi vizsgatárgy eredménye 94%-os, ez 94 pontot jelent, a biológia érettség vizsgatárgy 

eredménye 68%-os, ez 68 pontot jelent, vagyis a jelentkezőnek összesen 162 érettségi pontja lesz. 

c) Többletpontok 

A jelentkező az alábbi többletpontokat igazolta megfelelően: 

 – rendelkezik angol nyelvből C1 (korábban felsőfokú) komplex (korábban C típusú) nyelvvizsgával, amely 

minden szakon és képzési területen 40 többletpontot ér. 

 – biológia érettségi vizsgatárgyból emelt szintű, legalább 30%-os érettségi eredménnyel rendelkezik, 

amely alapján csak abban az esetben adható többletpont, ha az emelt szintű érettségi vizsgatárgy száza-

lékos eredményéből számítják a jelentkező érettségi pontjait. 
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 – olimpiai sportágban (kézilabda) világbajnokságon 3. helyezést ért el. A sporteredmény a képzési terüle-

tek szerint adható többletpontok kategóriájába tartozik, tehát csak abban az esetben jár a többletpont, 

ha a felsőoktatási intézmények adott képzési területre vonatkozóan így döntöttek. A földrajz alapképzési 

szak a természettudomány képzési területhez tartozik, ez a képzési terület viszont sporteredményért nem 

ad többletpontot (l. 1. sz. táblázat). 

A jelentkezőnek a fentiek szerint: 

 – 169 tanulmányi pontja, 

 – 162 érettségi pontja, 

 – 50 többletpontja az emelt szintű biológia érettségi vizsgaeredmény alapján, valamint

 – 40 többletpontja van a C1 (korábban felsőfokú) komplex (korábban C típusú) angol nyelvvizsgája alapján.

Összesen: Mivel a kétféle pontszámítási mód közül a tanulmányi pontok és az érettségi pontok összege 

jelenti a jelentkező számára a kedvezőbb eredményt, ezért 169 + 162, vagyis többletpontok nélkül 331 pontja 

lesz. Többletpontok összesen: 90 pontot eredményeznek, a jelentkező felvételi összpontszáma tehát 331 + 90, 

azaz 421 pont lesz, és ezzel az eredménnyel kerül be a földrajz alapképzési szakra jelentkezők rangsorába.

3. PÉLDA 
A jelentkező a műszaki képzési területhez tartozó villamosmérnöki alapképzési szakra jelentkezik, 2007-ben 

érettségizett. 

a) Tanulmányi pontok 

Középiskolai év végi eredményei

tárgy 11. évfolyam év vége 12. évfolyam év vége 
magyar nyelv és irodalom (3+4) 3,5 (4+4) 4

történelem 4 4

matematika 5 5

angol nyelv 5 4

biológia – 4 (!)

földrajz – 5 (!)

összesen 17,5 26

17,5+26 = 43,5×2= 87 pont

A középiskolában a négy kötelező és egy, legalább két évig – vagy két különböző, tárgyanként legalább egy 

évig – tanult választott természettudományos tárgyból az utolsó két évfolyamon szerzett év végi osztályzatok 

számítanak. 

(!) Abban az esetben azonban, ha a jelentkező a középiskolai tanulmányai során két különböző természettu-

dományos tárgyat tanult, de ezt a két tárgyat csak egy-egy évig tanulta, akkor ezen két természettudományos 

tárgy év végi eredményeiből történik a tanulmányi pontok számítása. 

Hasonló lehet a tanulmányi pontok számításának módja abban az esetben is, ha a jelentkező rendelkezik 

ugyan eredménnyel egy legalább két évig tanult természettudományos tárgyból (pl. fizika, melyet legalább két 

évig tanult és utolsó két tanult év év végi eredményei pl. 4-es, 4-es), de emellett rendelkezik év végi eredmények-

kel két különböző, de csak egy-egy évig tanult természettudományos tárgyból is (pl. biológia és fizika, amely 

tárgyaknak az év végi eredménye a legalább két évig tanult természettudományos tárgynál kedvezőbb, azaz pl. 

biológiából 4-es, földrajzból 5-ös). Utóbbi esetben ugyanis, mivel a jelentkező számára kedvezőbb, ha a két kü-

lönböző, csak egy-egy évig tanult természettudományos tárgyból történik a tanulmányi pontok számítása, ezért 

jelentkezéskor ezeket a tárgyakat érdemes feltüntetni, illetve a megfelelő bizonyítványmásolatokkal igazolni.

Az érdemjegyek összege a fenti példában 43,5, ezt meg kell szorozni kettővel, így ennek alapján a jelentke-

zőnek 87 pontja lesz.

Érettségi eredményei

tárgy jegy százalék szint
magyar nyelv és irodalom 4 62 közép

történelem 4 71 közép
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Érettségi eredményei

tárgy jegy százalék szint
matematika 5 82 emelt

angol 5 82 közép

elektronikai alapismeretek 5 85 közép

fi zika 5 83 emelt

átlag: 76,4%

A négy kötelező és az egy szabadon választott ( jelen esetben mivel a jelentkező két szabadon választott – 

fizika, illetve elektronikai alapismeretek – érettségi vizsgatárgyból is rendelkezik eredménnyel, ezért ezek kö-

zül a magasabb százalékos eredménnyel rendelkező azaz az elektronikai alapismeretek figyelembe vételével 

számított) érettségi vizsgatárgyak százalékos eredményeinek átlaga 76,4%, ami kerekítéssel 76 pontot jelent. 

Ennek megfelelően a jelentkezőnek 87 + 76 = 163 tanulmányi pontja lesz.

b) Érettségi pontok 

A villamosmérnöki alapképzési szakon: a matematika kötelező érettségi vizsgatárgy és a másik érettségi vizsgatárgy 

tekintetében biológia vagy fizika vagy informatika vagy kémia vagy meghatározott szakmai előkészítő tárgy közül, 

választható módon számítják az érettségi pontokat. A jelentkező ezek közül rendelkezik fizika, illetve elektronikai 

alapismeretek (mint szakmai előkészítő tárgy) érettségi vizsgatárgyakból érettségi vizsgaeredménnyel, tehát ezek 

közül a számára kedvezőbb pontszámot jelentő vizsgatárgy kerül kiválasztásra a (kötelező) matematika mellett. 

A matematika érettségi vizsga eredménye emelt szintű és 82%-os, ez 82 pontot jelent, fizika érettségi vizs-

gája szintén emelt szintű és 83%-os, ez 83 érettségi pontot jelent, vagyis összesen 165 érettségi pontja lesz. (Bár 

a középszintű elektronikai ismeretek eredménye kedvezőbb, mint az emelt szintű fizika érettségi vizsga ered-

ménye, de a többletpontok reményében az emelt szintű érettségi eredménnyel célszerű számolni! L. alább.) 

c) Többletpontok 

A jelentkező az alábbi többletpontokat igazolta megfelelően: 

 – matematika és fizika érettségi vizsgatárgyból emelt szintű, legalább 30%-os érettségi vizsgaeredmény-

nyel rendelkezik (tárgyanként 50 többletpont) amely alapján csak abban az esetben adható többletpont, 

ha ezen érettségi vizsgatárgy(ak) eredményéből kerülnek kiszámításra a jelentkező érettségi pontjai.

A jelentkezőnek a fentiek szerint: 

 – 163 tanulmányi pontja, 

 – 165 érettségi pontja, valamint a

 – maximális 100 többletpontja van az emelt szintű matematika, illetve az emelt szintű fizika érettségi 

vizsga alapján. 

Összesen: Mivel a kétféle pontszámítási mód közül az érettségi pontok kétszerezése eredményezi a jelent-

kező számára a kedvezőbb pontszámítást, ezért a felvételi összpontszáma 330 + 100 vagyis 430 pont lesz, és 

ezzel az eredménnyel kerül be a villamosmérnöki alapképzési szakra jelentkezők rangsorába.

4. PÉLDA 
A jelentkező informatikai statisztikus és gazdasági tervező felsőfokú szakképzésre jelentkezik. 

a) Tanulmányi pontok

Középiskolai év végi eredményei

tárgy 11. évfolyam év vége 12. évfolyam év vége 
magyar nyelv és irodalom (5+5) 5 (4+4) 4

történelem 5 5

matematika 5 5

angol nyelv 5 5

testnevelés (!) 5 4

összesen 25 23

25+23 = 48×2= 96 pont
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A középiskolában a négy kötelező és egy, legalább két évig – vagy két különböző, tárgyanként legalább 

egy-egy évig – tanult választott természettudományos tárgyból az utolsó két évfolyamon szerzett év végi 

osztályzatok számítanak. 

(!) Abban az esetben, ha jelentkező nem rendelkezik egy legalább két évig tanult természettudományos 

tárgyból év végi eredménnyel, és nem rendelkezik két különböző, legalább egy-egy évig tanult szintén termé-

szettudományos tárgyból szerzett év végi eredménnyel sem – azaz a természettudományos tárgyak esetében 

nem rendelkezik (akár különböző tárgyakból) két darab év végi eredménnyel – kizárólag ebben az eset-

ben választható egyéb – nem természettudományos – tárgy.

Az érdemjegyek összege a fenti példa alapján 48, ezt meg kell szorozni kettővel, így ennek alapján a jelent-

kezőnek 96 pontja lesz.

Érettségi eredményei

tárgy jegy százalék szint
magyar nyelv és irodalom 4 61 közép

történelem 4 70 közép

matematika 4 68 közép

angol 5 88 közép

informatika 5 80 közép

átlag: 73,4%

A négy kötelező és az egy szabadon választott érettségi vizsgatárgy százalékos eredményeinek átlaga 73,4%, 

ami kerekítéssel 73 pontot jelent. Ennek megfelelően a jelentkezőnek 96 + 73 = 169 tanulmányi pontja lesz. 

b) Érettségi pontok 

Felsőfokú szakképzésre jelentkezéskor érettségi pontok esetében a jelentkező által igazolt érettségi vizsga-

eredmények közül a két legjobb érettségi vizsgatárgy eredményéből történik a pontszámítás (mivel felsőfokú 

szakképzés esetében nincs konkrét érettségi vizsgatárgyakra vonatkozó követelmény). Ennek megfelelően és 

a legjobb érettségi vizsgaeredményeket tekintve a jelentkező angolból 88%os eredménnyel rendelkezik, ez 88 

pontot jelent, informatikából pedig 80%-os eredménye van, ez 80 pontot jelent, vagyis összesen 168 érettségi 

pontja lesz. 

c) Többletpontok 

A jelentkező az alábbi többletpontokat igazolta megfelelően: 

 – rendelkezik francia nyelvből B2 (korábban középfokú) komplex (korábban C típusú) nyelvvizsgával, 

amely minden szakon és képzési területen 28 pontot ér.

A jelentkezőnek a fentiek szerint:

 – 169 tanulmányi pontja, 

 – 168 érettségi pontja, valamint

 – 28 többletpontja van a B2 (korábban középfokú) komplex (korábban C típusú) francia nyelvvizsgája 

alapján. 

Összesen: Mivel felsőfokú szakképzés esetén a háromféle pontszámítási mód közül tanulmányi pontok 

kétszerezése jelenti a jelentkező számára a kedvezőbbet, ezért a felvételi összpontszáma 338 + 28, vagyis 

366 pont lesz.

Figyelem! Tanulmányi pontok kétszerese alapján történő pontszámítás kizárólag felsőfokú szakképzésre 

történő jelentkezés esetében lehetséges!
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5. PÉLDA 
A jelentkező a sporttudomány képzési területhez tartozó testnevelő-edző alapképzési szakra jelentkezik, 

1990-ben (a kétszintű érettségi vizsgarendszer előtt) érettségizett és már rendelkezik felsőfokú végzettséggel. 

a) Tanulmányi pontok 

Középiskolai év végi eredményei

tárgy 11. évfolyam év vége 12. évfolyam év vége 
magyar nyelv és irodalom (3+3) 3 (3+3) 3

történelem 4 3

matematika 3 4

angol nyelv 4 4

fi zika 4 5

összesen 18 19

18+19 = 37×2= 74 pont

A középiskolában a négy kötelező és egy, legalább két évig – vagy két különböző, tárgyanként legalább 

egy-egy évig – tanult választott természettudományos tárgyból az utolsó két évfolyamon szerzett év végi 

osztályzatok számítanak. 

A érdemjegyek összege 37, ezt meg kell szorozni kettővel, így ennek alapján a jelentkezőnek 74 pontja lesz.

Érettségi eredményei

tárgy jegy százalék szint
magyar nyelv és irodalom 4 79 közép

történelem 4 79 közép

matematika 3 59 közép

angol 5 100 közép

fi zika 5 100 közép

átlag: 83,4%

A négy kötelező és az egy szabadon választott érettségi vizsgatárgy százalékos eredményeinek átlaga 83,4%, 

ami kerekítve 83 pontot jelent. Ennek megfelelően a jelentkezőnek 74 + 83 = 157 tanulmányi pontja lesz.

b) Érettségi pontok 

A testnevelő-edző alapképzési szakon a testnevelés (kötelező) és biológia vagy történelem érettségi vizsgtár-

gyak eredményeiből számolják ki a jelentkező érettségi pontjait. A jelentkező nem érettségizett testnevelésből, 

sem biológiából, csak történelemből. Azonban mivel 1996 előtt érettségizett, és már rendelkezik felsőfokú 

végzettséggel, ezért a jelentkezőnek egy érettségi vizsgatárgyból kerülnek kiszámításra az érettségi pontjai. 

A történelem érettségi vizsgaeredménye jó (4), ami 79%-os eredménynek felel meg, ez 79 pontot jelent, vagyis 

összesen 158 érettségi pontja lesz. 

c) Többletpontok 

A jelentkező az alábbi többletpontokat igazolta megfelelően: 

 – rendelkezik orosz nyelvből C1 (korábban felsőfokú) komplex (korábban C típusú) nyelvvizsgával, amely 

minden szakon és képzési területen 40 pontot ér.

A jelentkezőnek a fentiek szerint:

 – 157 tanulmányi pontja, 

 – 158 érettségi pontja, 

 – 40 többletpontja van a C1 (korábban felsőfokú) komplex (korábban C típusú) orosz nyelvvizsgája alapján. 

Összesen: Mivel a kétféle pontszámítási mód közül az érettségi pontok kétszerezése eredményezi a jelent-

kező számára a kedvezőbb eredményt, ezért a felvételi összpontszáma 316 + 40 = vagyis 356 pont lesz, és 

ezzel az eredménnyel kerül be a testnevelő-edző alapképzési szakra jelentkezők rangsorába. 
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6. PÉLDA 
A jelentkező a társadalomtudomány képzési területhez tartozó kulturális antropológia alapképzési szakra 

jelentkezik, 2007-ben érettségizett. 

a) Tanulmányi pontok

Középiskolai év végi eredményei

tárgy 11. évfolyam év vége 12. évfolyam év vége 
magyar nyelv és irodalom (5+4) 4,5 (5+5) 5

történelem 4 5

matematika 3 5

testnevelés 4 4

földrajz 5 5

összesen 20,5 24

20,5+24 = 44,5×2= 89 pont

A középiskolában a négy kötelező (mivel a jelentkező nem tanult idegen nyelvet, helyette másik tárgyat vá-

laszthat) és egy, legalább két évig – vagy két különböző, tárgyanként legalább egy-egy évig – tanult választott 

természettudományos tárgyból az utolsó két évfolyamon szerzett év végi érdemjegyei számítanak a tanulmá-

nyi pontok számításának alapjául. A jegyek összege ebben az esetben 44,5, ezt meg kell szorozni kettővel, így 

ennek alapján a jelentkezőnek 89 pontja lesz.

Érettségi eredményei

tárgy jegy százalék szint
magyar nyelv és irodalom 5 91 közép

történelem 5 68 emelt

matematika 5 90 közép

földrajz 5 94 közép

biológia 3 58 közép

átlag: 80,2%

A négy kötelező (a jelentkező nem tanult idegen nyelvet, így helyette másik tárgyból érettségizett) és az egy 

szabadon választott érettségi vizsgatárgy százalékos eredményeinek átlaga 80,2%, ami kerekítéssel 80 pontot 

jelent. Ennek megfelelően a jelentkezőnek 89 + 80 = 169 tanulmányi pontja lesz. 

b) Érettségi pontok 

A kulturális antropológia alapképzési szakon: földrajz vagy magyar vagy társadalomismeret vagy történelem 

érettségi vizsgatárgyak közül választható módon számítják az érettségi pontot. A jelentkező a fentiek közül 

rendelkezik magyar, történelem és földrajz érettségi eredménnyel, tehát ezek közül a számára kedvezőbb 

pontszámot jelentő két vizsgatárgy kerül kiválasztásra. 

A földrajz érettségije 94%-os, ez 94 pontot jelent, az emelt szintű történelem érettségije 68%-os, ez 68 pon-

tot jelent, vagyis összesen 162 érettségi pontja lesz. 

Figyelem! Bár a jelentkező rendelkezik 91%-os magyar nyelv és irodalom érettségi eredménnyel is, ezért 

elviekben a magasabb összegű érettségi pontok reményében ezzel az eredménnyel lenne megalapozott szá-

molni, viszont nem biztos, hogy a fogyatékosságért járó többletponttal együtt kedvezőbben alakul majd a 

felvételi összpontszáma! (L. a továbbiakban a pontszámítás magyarázatát.) 

c) Többletpontok 

A jelentkező az alábbi többletpontokat igazolta megfelelően: 

 – rendelkezik a Beszédvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság érvényes és megfelelő sza-

kértői igazolásával, mely minden szakon és képzési területen előnyben részesítési kötelezettségre tekin-

tettel 40 többletpontot ér. 
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 – történelem érettségi vizsgatárgyból emelt szintű, legalább 30%-os érettségi eredménye van, amelyre 

azonban csak abban az esetben adható többletpont, ha ezen tárgy eredményéből számítják a jelentkező 

érettségi pontjait. 

A jelentkezőnek a fentiek szerint: 

 – 169 tanulmányi pontja, 

 – 162 érettségi pontja, 

 – 50 többletpontja van az emelt szintű történelem érettségi vizsga alapján, valamint

 – 40 többletpont adható előnyben részesítés jogcímen.

Összesen: Mivel a két pontszámítási mód közül a tanulmányi pontok és az érettségi pontok összege je-

lenti a jelentkező számára a kedvezőbbet, ezért a felvételi összpontszáma 331 + 90 (a többletpontok száma 

összesen), vagyis 421 pont lesz, és ezzel az eredménnyel kerül be a kulturális antropológia alapképzési szakra 

jelentkezők rangsorába. 

Magyarázat: 

Abban az esetben, ha érettségi pontot adó egyik érettségi vizsgatárgyként az egyébként magasabb százalé-

kos eredménnyel rendelkező 91%-os magyar és nyelv és irodalom vizsgatárgy eredménye alapján történik a 

pontszámítás, akkor ez az alábbiakat eredményezi: 

 – 169 tanulmányi pontja, valamint

 – (94+91=) 185 érettségi pontja lett volna a jelentkezőnek. 

Ebben az esetben a jelentkezőnek az érettségi pontok kétszerezése a kedvezőbb, azaz többletpontok nélkül 

370 ponttal rendelkezne. Ehhez az eredményhez az alábbi többletpontok adhatók (mivel az emelt szintű tör-

ténelem érettségi vizsga eredménye nem része az érettségi pontok számításának, ezért az emelt szintű vizsga 

alapján többletpont sem adható): 

 – 40 többletpont előnyben részesítés jogcímen.

Többletpontjainak száma így összesen: 40 pont lenne, azaz a jelentkező összpontszáma 370 + 40, azaz 

410 pont lenne, amely viszont kedvezőtlenebb, mint a másik, emelt szintű történelem érettségi vizsgatárgy 

eredményének figyelembevételével számított felvételi összpontszám.

  7.3. ELŐZMÉNYKÉNT ELFOGADOTT SZAKOK, 
KREDITELISMERÉS ÉS PONTSZÁMÍTÁS MESTERKÉPZÉSRE 

TÖRTÉNŐ JELENTKEZÉS ESETÉN

  ELŐZMÉNYKÉNT ELFOGADOTT SZAKOK, KREDITELISMERÉS 

A mesterképzés a második felsőfokú végzettségi szint, melyre kizárólag az vehető fel, aki legalább alapkép-

zésben szerzett – vagy legalább azzal egyenértékű, tehát főiskolai – végzettséggel rendelkezik. A legalább 

alapképzésben szerzett végzettség önmagában még nem feltétlenül elég arra, hogy egy adott 

mesterképzési szakra felvételt lehessen nyerni. Az ún. képzési és kimeneti követelményben 

ugyanis meghatározásra került, hogy egy adott mesterképzésbe történő belépésnél mely 

alapképzésben szerzett szakok fogadhatók el előzményként. 

Az előzményként elfogadott szakok három csoportra oszthatók: 

1. teljes kreditérték beszámítással figyelembe vehető szakok, 

2. a szaknál meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban figyelembe vehető szakok, 

3. minden egyéb szak. 

Aki olyan szakon szerez oklevelet, ami az adott mesterképzésben teljes kreditérték beszámításával elfogad-

ható, az külön vizsgálat nélkül, az oklevelének és a jelentkezéshez szükséges, A felvétel intézményenkénti feltételei 

c. részben meghatározott dokumentumok benyújtásával jelentkezhet, vagyis a megszerzett oklevelét alkotó 

ismereteket részletesen nem vizsgálja meg a mesterképzési szakot meghirdető intézmény. 
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Aki ún. elsősorban figyelembe vehető szakon vagy egyéb szakon szerzi meg az oklevelét 

és mesterképzési szakra kíván jelentkezni, annál a mesterképzést meghirdető felsőoktatási 

intézmény külön megvizsgálja, hogy a korábban megszerzett kreditjei alapján az adott mes-

terképzési szakon mennyi kreditje ismertethető el (ez az ún. kreditelismerés). Amennyiben a 

jelentkező korábbi tanulmányai alapján nem ismertethető el a képzési és kimeneti követel-

ményekben meghatározott tartalmú és mennyiségű kredit, – a felvételi összpontszáma hiá-

ba érné el az adott mesterképzési szakon a meghatározott felvételi ponthatárt– nem vehető 

fel. Bizonyos esetekben megtörténhet az, hogy az elismert kreditek alapján a jelentkező felvehető ugyan, de 

többletkreditek teljesítését írja elő az intézmény, melyet a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel 

párhuzamosan, általában a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és 

vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni. 

A kreditelismerésről a Képzési szintek és a jelentkezéshez szükséges végzettségek c. rész Kreditrendszer c. fejezetében 

olvashat, illetve – tekintettel arra, hogy a kreditelismerési eljárás a felsőoktatási intézmények ha-

táskörébe tartozik – bővebb információt abban az intézményben lehet kérni, amelyikbe a je-

lentkező jelentkezni kíván. 

A kreditelismerést írásban, már a felsőoktatási felvételi eljárás előtt célszerű kezdemé-

nyezni a felsőoktatási intézménynél (ez az ún. előzetes kreditelismerés). A 2012. évi kereszt-

féléves felsőoktatási felvételi eljárásban már kizárólag az elismerésről szóló határozatot kell 

központilag benyújtani.

  PONTSZÁMÍTÁS MESTERKÉPZÉSRE TÖRTÉNŐ JELENTKEZÉS ESETÉN 

A mesterképzésre jelentkezők rangsorolása a felvételi kormányrendeletben meghatározott 

keretfeltételeknek megfelelően, azonban nem központi feltételek alapján történik. Ez azt jelenti, 

hogy a felsőoktatási intézmény saját hatáskörben dönt a mesterképzésre jelentkezők felvételé-

ről szakonként egységes rangsorolás alapján. 

A felvételi kormányrendeletben meghatározott keretfeltételek a következők: A jelentkező 

teljesítményét minden esetben 100 pontos rendszerben értékelik. Az értékelés független attól, hogy 

a jelentkező mely felsőoktatási intézményben szerezte korábbi oklevelét. 

A művészet, művészetközvetítés és sporttudomány képzési területre jelentkezők esetében a jelentkezők tel-

jesítményét kizárólag a gyakorlati vizsga alapján is megállapíthatja az intézmény. 

A mesterképzésen maximálisan szerezhető 100 ponton belül a többletteljesítményekért ad-

ható többletpontok jogcímeit, mértékét, megállapításának rendjét az intézmények határoz-

zák meg, azzal a megkötéssel, hogy az előnyben részesítésért az egyetemek, főiskolák kötelesek többletpontot 

adni. Az előnyben részesítésbe tartozó hátrányos helyzet, halmozottan hátrányos helyzet, fogyatékosság és 

gyermekgondozás jogcímek esetében jogcímenként, külön-külön kell meghatározni a maximálisan adható 

pontokat. Az előnyben részesülő jelentkezők a felsőoktatási intézmény által meghatározott mértékű, de 

ezen a jogcímen legalább 1, de legfeljebb 10 többletpontra jogosultak.

Ezért felsőoktatási intézményenként és szakonként külön-külön kell annak utánanézni, hogy 

az adott intézmény milyen módon rangsorolja a mesterképzésre jelentkezőket. Általánosság-

ban a felsőoktatási intézmények mesterképzésre vonatkozó pontszámítási gyakorlatáról: 

A következőkben felsorolunk néhány jogcímet, illetve felvételi követelményt, pontszámítási módot, amelye-

ket a felsőoktatási intézmények intézményi szabályzatukban meghatároztak. 

Figyelem! Az alábbi felsorolás csupán tájékoztató jellegű, a pontos felvételi követelményeket és a 

rangsorolás módját a felsőoktatási intézmény A felvételi intézményenkénti feltételei c. részben 

határozza meg. 

A felsőoktatási intézmények által leggyakrabban alkalmazott rangsorolási, pontszámítási módok: 

 – oklevél minősítése, 

 – oklevél átlaga, 

 – felsőoktatásban megszerzett félévi eredmények átlaga, 

 – szóbeli felvételi elbeszélgetés, 
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 – szóbeli felvételi vizsga, 

 – írásbeli felvételi vizsga, 

 – oklevél minősítésének szorzata (szorzószámmal), 

 – tantárgyi teljesítmény és oklevél minősítése, 

 – gyakorlati vizsga,

 – szakmai alkalmassági vizsga, 

 – motivációs beszélgetés alapján.

A felsőoktatási intézményeknek mesterképzésben jogcímenként külön-külön kell meghatároz-

niuk az egyes jogcímen kapható többletpontok mértékét. 

Kötelezően adandó többletpontok jogcímei: 

Előnyben részesítés jogcímén összesen (azaz hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetért, fo-

gyatékosságért, gyermekgondozásért együttvéve) minimum 1, de maximum 10 többletpont kapható. 

A felsőoktatási intézmények az előnyben részesítés jogcímén túl általában az alábbi teljesítményekre adhat-

nak többletpontot:

 – nyelvtudásért,

 – oklevél minősítéséért,

 – emelt szintű vagy felsőfokú OKJ szakképesítésért,

 – OTDK/TDK-n elért helyezésért,

 – szakmai tevékenységért stb.

Figyelem! Azoknak a mesterképzésre jelentkezőknek, akik a felsőoktatási felvételi eljárás 

évé ben szerzik meg a felvételhez szükséges végzettségüket, legkésőbb 2012. január 10-éig csa-

tolniuk kell jelentkezésükhöz az oklevelük másolatát. 

Ha a fenti időpontig a dokumentum nem kerül kiállításra, akkor a felsőoktatási intézmény azon hivatalos 

igazolását kell benyújtaniuk, miszerint a jelentkező záróvizsgáit teljesítette, rendelkezik az oklevél kiállítá-

sához szükséges nyelvvizsgával, vagyis az oklevél kiállítása folyamatban van. (Ezen igazolás kiállítására a 

felsőoktatási intézmények kötelező formanyomtatványt használnak.) A felsőoktatási felvételi eljárás során be-

nyújtott igazolás esetén is be kell mutatnia oklevelét a felsőoktatási intézménybe történő beiratkozáskor, ennek 

hiányában az intézmény vezetője a felvételi döntést megsemmisíti. 

Mesterképzésben a pontszámítás szabályait a felsőoktatási intézmények határozzák 
meg, ezért a pontszámítás módjáról A felvétel intézményenkénti feltételei c. részben – 

intézményenként és szakonként –, illetve az adott felsőoktatási intézményben tájékozódhat.

8. A 2012. ÉVI KERESZTFÉLÉVES FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI 
ELJÁRÁS SORÁN BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK 

Ahhoz, hogy a jelentkező a 2012. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi eljárásban eredményesen vegyen 

részt és a jogszabályban meghatározott pontokat, többletpontokat megkapja, a megfelelő szintű végzettséget 

és az adott jogcímre való jogosultságot megfelelően igazolnia kell. Esetenként a felsőoktatási intézmé-

nyek által előírt egyéb dokumentummásolatokat is csatolnia kell jelentkezéséhez. 

Az eredeti dokumentumokat csak a beiratkozáskor kell bemutatni a felsőoktatási intézménynek. A felső-

oktatási felvételi eljárás során a jelentkező felvételi pontszámítást, rangsorolást befolyásoló 

valótlan adatszolgáltatása esetén a felsőoktatási intézmény vezetője a felvételi döntést meg-

semmisíti! 

A beküldött dokumentummásolatokat először típusba sorolják, majd miután megvizsgálták, hogy a do-

kumentummásolat valóban a jelentkező dokumentummásolata-e, és megfelel-e a dokumentumtípus alapvető 
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formai és tartalmi követelményeinek, az abban szereplő adatokat rögzítik a 2012. évi keresztféléves felsőokta-

tási felvételi eljárás központi elektronikus adatbázisába.  

Figyelem! A nem magyar nyelven kiállított dokumentumokhoz magyar nyelvű fordítás má-

solatát is be kell nyújtani, illetve nem latin vagy cirill betűvel írt dokumentumok esetén a ma-

gyar nyelvű hiteles fordítás másolatának benyújtása kötelező! 

  8.1. A DOKUMENTUMOK BENYÚJTÁSÁHOZ 
SZÜKSÉGES TECHNIKAI TUDNIVALÓK 

A 2012. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi eljáráshoz szükséges dokumentumok másolatának végső be-

nyújtási határideje: 2012. január 10. 
Ám a már rendelkezésre álló dokumentummásolatokat a felsőoktatási felvételi jelentkezési lappal együtt 

postára kell adni vagy e-felvételiben feltölteni, ezáltal a nem megfelelő formátumú vagy többletpontot érő 

jogcímre nem jogosító dokumentummásolatok pótlására is marad még lehetőség. 

Amennyiben a 2012. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi jelentkezési lap postai feladá-

sát követően, pótlólag nyújtana be valamilyen dokumentummásolatot a 2012. évi keresztfél-

éves felsőoktatási felvételi eljárásba, azt az alábbi módokon teheti meg: 

 – postai úton Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220 postacímre történő beküldéssel vagy

 – elektronikusan a www.felvi.hu oldalra való feltöltéssel. Erről az E-felvételi c. fejezetben olvashat bővebben. 

Fontos tudnivalók: 

 – A 2012. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi eljárás során az eredeti dokumentumok be-

küldésére nincs szükség, csak az adott dokumentum fekete-fehér, A4-es formátumú fény-

másolatát kell csatolni a jelentkezéshez. Fontos tudni, hogy bár ezek a mellékletek a 2012. évi 

keresztféléves felsőoktatási felvételi eljárás során egyszerű másolatban benyújthatók, azonban a 

hallgatói jogviszony létesítésének feltétele a felsőoktatási intézménybe történő beiratkozáskor az eredeti 

igazolások, bizonyítványok, okiratok bemutatása. Ha a felvételi eredményt befolyásoló valótlan adat-

szolgáltatás, visszaélés történik, akkor a felvételről szóló döntést a felsőoktatási intézmény vezetője meg-

semmisíti, az érintett jelentkező ellen büntetőjogi eljárás indítható. 

 – A dokumentummásolatokat – a jelentkezési helyek számától függetlenül – mindig csak 

egy példányban kell benyújtani. 

 – A dokumentummásolatokat A4-es formátumban és fekete-fehér fénymásolatként kell benyújtani. 

 – A dokumentummásolatokat nem kell sem az iskola, sem pedig közjegyző által hitelesíttetni! 

 – A dokumentumot úgy másolja le, hogy azon szerepeljen tulajdonosának neve. Amennyiben 

névváltozás miatt eltér a dokumentumon szereplő név és a jelenleg viselt név, a névváltozást igazoló 

dokumentummásolatot is be kell küldeni. 

 – A 2012. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi jelentkezési lapra mindig az arról leválasztható eredeti 

csekkszelvényt („sárga csekket”) kell felragasztani a befizetés után, banki átutalás esetén az átutalásról 

szóló bizonylat másolatát kell csatolni.

 – A jelentkezési határidő után beküldött dokumentummásolatok esetén a jelentkező azonosítására szolgá-

ló felvételi azonosító számot a dokumentummásolatokon mindig fel kell tüntetni. 

Figyelem! Javasoljuk, hogy a pótlólag postai úton benyújtott dokumentumokat is ajánlott küldeményként 

adják fel, így később, ha szükséges, a dokumentum beküldését igazolni tudják.

Ügyeljen arra, hogy a benyújtott dokumentummásolatok jól olvashatóak legyenek!
Az összetartozó oldalakat lehetőleg egy oldalra másolva küldje be!

Figyelem! Amennyiben a felsőoktatási felvételi jelentkezési lapon feltüntetett bejegyzés eltér az annak 
igazolásául benyújtott dokumentummásolaton szereplő adatoktól, abban az esetben – a pontszámítás 

szempontjából – a dokumentummásolaton szereplő információkat kell mérvadónak tekinteni!
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A dokumentumok a felsőoktatási felvételi eljárás szempontjából négy csoportba sorolhatók: 

 – Az érvényes jelentkezéshez szükséges dokumentumok. 

 – A többletpontokat igazoló dokumentumok. 

 – A felsőoktatási felvételi eljárás intézményspecifikus dokumentumai. 

 – A felsőoktatási felvételi eljárás járulékos dokumentumai. 

  8.2. AZ ÉRVÉNYES JELENTKEZÉSHEZ 
SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK 

Az érvényes jelentkezéshez szükséges dokumentumok alatt elsősorban azokat a hivatalos, végzettségeket 

és eredményeket igazoló okiratmásolatokat értjük, amelyek benyújtása a jelentkező számára a 2012. évi 

keresztféléves felsőoktatási felvételi eljárás, illetve a pontszámítás szempontjából kötelező. 

Ezek hiányában a jelentkező számára felvételi összpontszám nem számítható. 

  ÉRETTSÉGI BIZONYÍTVÁNY 

Az érettségi bizonyítvány (és az abban szereplő eredmények) alapvető feltétele az alapkép-

zésre, egységes, osztatlan képzésre és felsőfokú szakképzésre való felvételnek. A kizárólag 

mesterképzésre jelentkezőknek azonban nem kell benyújtaniuk, de az érettségi bizonyítvány megszerzésének 

évét a felsőoktatási felvételi jelentkezési lapon meg kell adniuk. Az érettségi vizsgaeredmények szükségesek a 

felvételi pontok számításához is, mind az érettségi pontok, mind a tanulmányi pontok és az emelt szintű érett-

ségiért járó többletpontok vonatkozásában. Az érettségi vizsgaeredmények nem évülnek el, időkorlát nélkül 

figyelembe vehetők a felsőoktatási felvételi eljárásban.

Figyelem! Az érettségi bizonyítvány (és amennyiben van) a tanúsítvány(ok) fénymásolatát be kell küldeni 

a felsőoktatási jelentkezési laphoz mellékelve. Az Oktatási Hivatal a dokumentumok valódiságát ellenőrzi.

  ÉRETTSÉGI TANÚSÍTVÁNY 

Az érettségi bizonyítvány birtokában, annak megszerzését követően letett érettségi vizsgáról a vizsgázó érett-

ségi tanúsítványt kap. Csak abban az esetben kell csatolni a jelentkezéshez, amennyiben az abban szereplő 

érettségi vizsgaeredmény a 2012. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi eljárás során az adott szakon érett-

ségi vizsgatárgyként figyelembe vehető vagy a jelentkező tanulmányi pontjainak kiszámításakor kedvezőbb 

pontszámot eredményez.

  FELSŐFOKÚ OKLEVÉL 

A hagyományos képzési rendszerben a főiskolai és egyetemi, a többciklusú képzési rendszerben pedig az alap- 

és mesterképzésben, illetve a doktori képzésben szerzett végzettség. 

Az alapképzésre, egységes, osztatlan képzésre és felsőfokú szakképzésre jelentkező, 1996 

előtt érettségizett, felsőfokú oklevéllel rendelkezők számára a felsőfokú oklevél benyújtása 

kötelező! 

Azoknak a jelentkezőknek, akik a 2012. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi eljárás évében szerzik meg 

a felvételhez szükséges felsőfokú végzettségüket, legkésőbb 2012. január 10-éig kell beküldeni az oklevelük 

másolatát. Ha a fenti időpontig az oklevél nem kerül kiállításra, akkor a felsőoktatási intézmény azon 

igazolását kell benyújtaniuk, miszerint a jelentkező záróvizsgáit teljesítette, rendelkezik az 
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oklevél kiállításához szükséges nyelvvizsgával, vagyis az oklevél kiállítása folyamatban van. 

(Ezen igazolás kiállítására a felsőoktatási intézmények kötelező formanyomtatványt használnak.) A felvételt 

nyert jelentkezőnek a 2012. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi eljárás során benyújtott igazolás esetén (is) 

be kell mutatnia eredeti oklevelét a felsőoktatási intézménybe történő beiratkozáskor, ennek hiányában az 

intézmény vezetője a felvételi döntést megsemmisíti. 

Az oklevélmásolat csatolásakor mindig nyilatkozni kell az igénybe vett államilag támoga-

tott félévek számáról is, amit a 2012. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi jelentkezési lap 

erre vonatkozó 10. pontjában kell megtenni!

  FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI ELJÁRÁS DÍJÁNAK IGAZOLÁSA 

A 2012. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi eljárási díj megfizetésének igazolása a jelent-

kezéssel egyidejűleg kötelező! 

A felsőoktatási felvételi eljárás díjának igazolására a felsőoktatási felvételi jelentkezési lap meg-

határozott részére felragasztott, a jelentkezések száma szerint meghatározott összeg befizetését 

tanúsító készpénz-átutalási megbízás („sárga csekk”) szolgál. A csekk – a jelentkezési helyek szá-

mától függően – az alapdíj és a kiegészítő díjak befizetését igazolja. Az eljárási díj befizetésének igazolása a 

2012. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi eljárásban való érvényes részvétel feltétele. Az eljárási díj meg 

nem fizetése a jelentkező díjtartozásának megfelelő számú jelentkezési hely kizárását vonja maga után. 

A befizetett készpénz-átutalási megbízás (csekk) eredeti feladóvevényét a 2012. évi kereszt-

féléves felsőoktatási felvételi jelentkezési lap megfelelő részére rá kell ragasztani. (Célszerű a 

feladóvevényről fénymásolatot készíteni.) 

Amennyiben folyószámláról történő banki átutalással egyenlíti ki a szükséges eljárási dí-

jakat, akkor átutaláskor a közlemény rovatban meg kell adnia a felvételi azonosító számát. 

Az átutalásról szóló bizonylatot vagy folyószámla-kivonat másolatát minden esetben meg kell küldeni. ( Ja-

vasoljuk, hogy az átutalást igazoló bizonylatot mindenképpen őrizze meg!)

A 2012. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi eljárási díj megfizetésére ún. rózsaszín csekk nem használható!

  KÖZÉPISKOLAI BIZONYÍTVÁNY 

Olyan okmány, amely a középiskolai tanulmányok során szerzett év végi érdemjegyeket tartal-

mazza. Meghatározott középiskolai eredmények alapján számolják a jelentkezők tanulmányi pontjait, 

ezért a középiskolai bizonyítvány minden olyan oldalát csatolni kell a jelentkezéshez, ami a 

tanulmányi pontok számításához szükséges középiskolai eredményeket támasztja alá. Ezek 

tipikusan a 11. (3.) évfolyam év végi, 12. (4.) évfolyam év végi eredmények. Előfordulhat azonban, hogy a 

tanulmányi pontok számításához szükséges választott természettudományos tantárgyat a jelentkező nem az 

utolsó két évben tanulta. Ebben az esetben szükséges a korábbi évek eredményeit is igazolni a középiskolai 

bizonyítvány megfelelő oldalaival. 

Figyelem! Mind felsőfokú szakképzésen, mind alapképzésen és egységes, osztatlan képzé-

sen lehetőség van tanulmányi pontok számítására, ezért külön felszólítás nélkül csatolja a 

középiskolai bizonyítvány másolatát a jelentkezéshez. A középiskolai bizonyítvány hiánya vagy hi-

ányos benyújtása esetén az Oktatási Hivatal nem köteles hiánypótlás felszólítást küldeni és ebben az esetben 

tanulmányi pont nem számítható a jelentkező részére. 

  KÜLFÖLDI VAGY MAGYARORSZÁGON MŰKÖDŐ KÜLFÖLDI RENDSZERŰ 
INTÉZMÉNYBEN SZERZETT BIZONYÍTVÁNYOK, FELSŐFOKÚ OKLEVELEK 

A külföldi vagy Magyarországon működő külföldi rendszerű intézményben szerzett bizonyítványokra, ok-

levelekre vonatkozóan részletesen A felsőoktatásról c. rész A külföldi vagy külföldi rendszerű intézményben szerzett 
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végzettségekről c. fejezetében olvashat. A 2012. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi eljárásban a külföldi vagy 

Magyarországon működő külföldi rendszerű középiskolában szerzett középiskolai eredmények és érettségi 

vizsgaeredmények alapján történő pontszámítás az Oktatási Hivatal hatáskörébe tartozik.

  8.3. A TÖBBLETPONTOKAT IGAZOLÓ DOKUMENTUMOK 

A felsőoktatási felvételi kormányrendeletben, illetve – mesterképzések esetén – a felsőoktatási intézmények 

által meghatározott többletpontokat csak abban az esetben kapja meg a jelentkező, ha megfelel a többlet-

pontot érő jogcím meghatározott feltételeinek, illetve a 2012. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi 

eljárás dokumentumpótlás határidejéig 2012. január 10-éig megfelelő dokumentummásolattal iga-

zolja a jogosultságot. Alább olvashatók azok a dokumentumtípusok, illetve a benyújtandó dokumentumokkal 

szemben támasztott formai és tartalmi követelmények, amelyek a különböző jogcímek megfelelő igazolásá-

hoz szükségesek. 

Figyelem! A többletpontokat igazoló dokumentummásolatok benyújtása nem kötelező, de 

hiánya vagy nem megfelelő dokumentummásolat benyújtása azt eredményezheti, hogy a je-

lentkező nem kapja meg az ezen jogcímen járó többletpontokat. 

Figyelem! A külföldi vagy Magyarországon működő külföldi rendszerű érettségi vizsgák 

szintjét az Oktatási Hivatal általában középszintű érettségi vizsgának fogadhatja el! Az álta-

lános szabály alól csak néhány kivétel van, így például az IBO érettségi, illetve azok, amelyek-

nél lefolytatták az egyedi megfeleltetési eljárást.

  NYELVTUDÁST IGAZOLÓ DOKUMENTUM

A nyelvtudást államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvánnyal, illetve azzal egyenértékű okirattal (pl. külföldi 

nyelvvizsga magyarországi honosítása után kapott honosító határozat, külföldön, államilag elismert intéz-

ményben szerzett középiskolai végzettség, felsőfokú végzettség, nemzetiségi középiskolában tett megfelelő 

érettségi stb.) lehet igazolni. A dokumentumok elbírálása az alábbi szempontok alapján történik:

 – A 2012. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi eljárásban a nyelvtudásért legfeljebb 40 többletpont ad-

ható. Ha valaki több nyelvvizsgával rendelkezik, akkor is csak a jogszabályban megállapított maximá-

lis többletpontot kaphatja meg, illetve egy nyelvből kizárólag egy jogcímen lesz jogosult többletpontra 

(l. a Pontszámítási módszerek c. fejezetben).

 – A nyelvtudást nyelvvizsga-bizonyítvánnyal vagy nyelvtudást tanúsító egyéb dokumentummal kell igazolni.

Hazai nyelvvizsgák
A 2012. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi eljárásban az azonos nyelvből, azonos szinten letett szóbeli 

(korábban A típusú) és írásbeli (korábban B típusú) nyelvvizsgák automatikusan komplexnek (korábban C tí-

pusúnak) tekinthetők. Amennyiben a jelentkező két külön szinten letett szóbeli (korábban A típusú), illetve 

írásbeli (korábban B típusú) nyelvvizsga-bizonyítványt nyújt be – azaz például angol nyelvű B2 (korábban 

középfokú) írásbeli (korábban B típusú) nyelvvizsga-bizonyítványt és angol nyelvű C1 (korábban felsőfokú) 

szóbeli (korábban A típusú) nyelvvizsga-bizonyítványt –, akkor az az alacsonyabb szinten – vagyis B2 (ko-

rábban középfokú) nyelvvizsgaként – vehető figyelembe. Egynyelvű írásbeli vagy szóbeli résznyelvvizsga-

bizonyítvány kétnyelvű írásbeli/szóbeli résznyelvvizsga-bizonyítvánnyal azonos nyelvből és azonos szinten 

egynyelvű komplex nyelvvizsga-bizonyítvánnyal egyenértékűnek minősül. A különböző szinten tett egy- és 

kétnyelvű részvizsgák egyesítésére az előző bekezdésben foglaltak vonatkoznak.

A szaknyelvi vizsgák esetében a szóbeli és írásbeli típusú nyelvvizsgák komplex típusúnak való megfelelte-

tése nem automatikus, mivel csak az azonos szaknyelvi tartalmú részvizsgák egyesíthetőek. Az egyesíthető-

ségről az Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ (NYAK, www.nyak.hu) által kiállított 

külön igazolást fogadnak el az eljárás során.
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Elveszett nyelvvizsga-bizonyítványok esetén a NYAK a nyelvvizsga megszerzésének tényét bizonyító Ha-

tósági Igazolványt ad ki a jelentkező kérésére, amiben minden olyan adat fel van tüntetve, amely az eredeti 

bizonyítványban is szerepelt. 

A felvételi eljárás során lehetőség van a nyelvvizsga eredmény lekérdezésére is az erre célra rendszeresített 

kérelem kitöltésével és benyújtásával. (A kérelem formanyomtatvány letölthető a www.felvi.hu honlapon ta-

lálható Kérvénytárból.) 

Figyelem! A 2011. október 31. után tett nyelvvizsgák – miután a nyelvvizsga-bizonyítványok kiadása 

60 nap – már nem fogadhatóak el a 2012. évi keresztféléves felvételi eljárásban.

A nyelvtudás adott szintjét alátámasztó NYAK által kiadott igazolások, határozatok és tájékoztatások is 

nyelvvizsgával egyenértékűek, ezért a kiállítás alapjául szolgáló dokumentum beküldése nem kötelező. 

A különböző nyelvvizsgaközpontok által kiadott igazolások a felvételi eljárás során nem igazolják a nyelv-

vizsga meglétét. A NYAK igazolást állít ki a 3/1980. (X. 25.) MM rendelet mellékletében felsorolt állami 

nyelvvizsgával, illetőleg a nyelvvizsga-bizonyítvánnyal egyenértékű – 1950. december 31. napja után és 1999. 

december 31. előtt kiadott – sikeres vizsgát igazoló okiratokról. 

A 3/1980. (X.25.) MM rendelet mellékletében szereplő szigorlat, záróvizsga, tolmácsképesítés stb. a NYAK 

igazolásával együtt jogosíthat többletpontra. Az igazolás beküldése esetén a kiállítás alapjául szolgáló do-

kumentum beküldése nem kötelező. Ha nem rendelkezik a NYAK igazolásával, akkor kötelező beküldeni a 

leckekönyv személyes adatokat és a képzés adatait (képzés megnevezése, tagozat/munkarend stb.) tanúsító 

oldalainak másolatát.

A felvételt követően a felsőoktatási intézménybe történő beiratkozáskor minden esetben az eredeti doku-

mentumokat kell bemutatni.

Külföldi nyelvvizsgák
A külföldi nyelvvizsga-bizonyítvány csak akkor vehető figyelembe a felvételi eljárás során, ha azt a NYAK 

vagy – 2000 előtt – az Állami nyelvvizsga Bizottság honosította, és erről Határozat vagy államilag elismert 

nyelvvizsga bizonyítvány készült. 

Nyelvvizsga hazai érettségi bizonyítvány alapján
A két tanítási nyelvű, illetve nemzetiségi középiskolában szerzett érettségi bizonyítványok külön jogszabály-

ban meghatározott feltételekkel (100/1997. Korm. rendelet 54. §) – nyelvvizsga-bizonyítvánnyal egyenértékű 

okiratnak minősülnek és meghatározott nyelvtudást igazolnak. 

Az idegen nyelvből, illetve kisebbségi oktatásban nemzeti és etnikai kisebbségi nyelvből tett, az érettségi 

vizsgabizonyítványban vagy tanúsítványban szereplő legalább 60%-os emelt szintű érettségi vizsga – a vizs-

gaszabályzatban meghatározott feltételek mellett – B2 (korábban középfokú) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsgának minősül. 

Nyelvvizsga hazai oklevél alapján
A magyarországi élő, vagy holt idegen nyelv szakon szerzett bölcsész, valamint élő vagy holt idegen nyelv és 

irodalom szakos tanári, nyelvtanári, idegennyelv-szakos mesterfokozattal rendelkező tanári, továbbá tanító 

szakon idegen nyelv műveltségterületen szerzett tanítói oklevél, kizárólag a tanult idegen nyelv szempontjából 

felel meg államilag elismert, általános, kétnyelvű, komplex típusú felsőfokú nyelvvizsgának. Az idegennyelv-

alapszakos bölcsész idegen nyelv szakképzettséget igazoló oklevél, a szakképzettségben jelölt nyelv szempont-

jából felel meg államilag elismert, kétnyelvű, komplex típusú felsőfokú nyelvvizsgának. Az alapszakos böl-

csész idegen nyelv szakirányt jelölő oklevél, a szakirányban tanult nyelv szempontjából, a képzési és kimeneti 

követelményekben meghatározott nyelvi kimeneti szintnek megfelelő szintű, általános, kétnyelvű, komplex 

típusú nyelvvizsga-bizonyítvánnyal egyenértékű. A Magyarországon felsőoktatási intézményben nemzetiségi 

tanári, nemzetiségi tanítói, nemzetiségi óvodapedagógusi szakon megkezdett és ott befejezett tanulmányokat 

igazoló bizonyítvány, oklevél, az oktatási intézmény oktatási nyelve szempontjából államilag elismert, általá-

nos, kétnyelvű komplex típusú felsőfokú nyelvvizsgának felel meg.

Ha a jelentkezőt hazai oklevele alapján illeti meg nyelvvizsga, jelentkezéséhez az oklevél másolatát kell 

mellékelnie.
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Nyelvvizsga nem magyar állampolgár hazai érettségi bizonyítványa, oklevele alapján
Nem magyar állampolgárok esetében, magyar közoktatási, illetve felsőoktatási intézményben, magyar nyel-

ven folytatott és befejezett tanulmányokat igazoló érettségi bizonyítvány, illetve oklevél, államilag elismert 

magyar, mint idegen nyelv egynyelvű, komplex típusú felsőfokú nyelvvizsgának felel meg.

Ha a nem magyar állampolgár jelentkezőt hazai érettségi bizonyítványa vagy oklevele alapján illeti meg 

nyelvvizsga, jelentkezéséhez annak másolatát mellékelni kell.

Nyelvvizsga külföldi érettségi és oklevél alapján
Az idegen – azaz a magyartól eltérő – nyelven folytatott és befejezett tanulmányokat igazoló, államilag elis-

mert, külföldi közoktatási intézményben szerzett érettségi bizonyítvány az oktatás nyelve szempontjából, ál-

lamilag elismert, általános, egynyelvű, komplex típusú felsőfokú nyelvvizsgának felel meg. Többletpont tehát 

akkor adható, ha a jelentkező tanulmányait a magyartól eltérő nyelven folytatta. Pusztán egy adott „idegen 

nyelvi” vagy az államnyelvből tett „nyelv és irodalom” érettségi vizsga alapján többletpont nem adható.

Az államilag elismert, külföldi felsőoktatási intézményben szerzett – felsőfokú végzettséget tanúsító – ok-

levél, az oktatás nyelve szempontjából, államilag elismert, általános, egynyelvű, komplex típusú felsőfokú 

nyelvvizsgának felel meg. Többletpont tehát itt is akkor adható, ha a jelentkező tanulmányait a magyartól 

eltérő nyelven folytatta.

Ha a jelentkezőt külföldi érettségi bizonyítványa vagy felsőfokú oklevele alapján illeti meg nyelvvizsga-

többletpont, jelentkezéséhez elegendő ezen bizonyítványát vagy oklevelét másolatban mellékelnie. Ha a je-

lentkező rendelkezik bizonyítványa vagy oklevele nyelvvizsga-egyenértékűségéről szóló, magyar hatóságtól 

származó hatósági irattal (pl. Tájékoztatás), annak fénymásolatát kell mellékelnie.

Nyelvvizsga külföldi szakképesítés alapján
A külföldi szakképesítés csak akkor felel meg hazai államilag elismert szaknyelvi, egynyelvű, komplex típusú felsőfo-

kú nyelvvizsgának, ha azt Magyarországon megszerezhető, érettségi vizsgához kötött szakképesítésként ismerték el. 

Ha a jelentkezőt külföldi szakképesítése alapján illeti meg nyelvvizsga-többletpont, jelentkezéséhez a Ma-

gyar Ekvivalencia és Információs Központ (OH MEIK) határozatát vagy szakhatóság által kiállított elismerő 

okiratot vagy záradékolt bizonyítványt kell másolatban mellékelnie.

  TANULMÁNYI ÉS MŰVÉSZETI VERSENYEREDMÉNY IGAZOLÁSA 

Fontos kiemelni, hogy az alábbi versenyeken elért eredmények nem évülnek el, ennélfogva azok, akik az 

idei versenykiírásnak megfelelő helyezést értek el korábban, jogosultak többletpontra. Tanulmányi és művé-

szeti versenyeredményért kizárólag az 1. sz. táblázatban meghatározott képzési területek alapképzésein, egysé-

ges, osztatlan képzésein jár többletpont. 

Tárgyanként legfeljebb egy, (OKTV, SZÉTV, TUDOK) versenyen elért eredmény alapján többlet-

pont jár, ha a jelentkező a versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amely az adott szakon 

érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként szerepel. 

 – Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyeken (OKTV) elért eredményt a versenyered-

ményt tartalmazó, az Oktatási Hivatal által kiállított igazolás vagy oklevél másolatával kell igazolni. 

 – A Szakmai Előkészítő Érettségi Tárgyak Versenyén (SZÉTV) elért eredményt a versenyered-

ményt tartalmazó, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet által kiadott igazolás vagy oklevél 

másolatával kell igazolni. 

 – A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája (TUDOK) versenyein elért 

eredményt a versenyeredményt tartalmazó, a Kutató Diákok Országos Szövetsége által kiállított igazo-

lás vagy oklevél másolatával kell igazolni. 

 – Az Országos Ifjúsági Tudományos Innovációs Versenyen elért eredményt a versenyeredményt 

tartalmazó oklevél vagy a versenyt szervező Magyar Innovációs Szövetség által kiállított igazolás má-

solatával kell igazolni. 

 – A művészeti szakképzésben tanuló szakközépiskolások részére szervezett, a Nemzeti Erőforrás Miniszté-

rium által meghirdetett és anyagilag támogatott Országos Művészeti Tanulmányi Versenyeken 
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egyéni versenyzőként elért 1–3. helyezésért legfeljebb egy eredményért 16 többletpont jár, a versenyered-

ményt az Oktatási Hivatal által kiállított igazolás másolatával kell igazolni. Alapfokú művészeti verseny 

eredménye nem fogadható el. A 2012. évi felsőoktatási felvételi eljárásokban művészeti versenyeredmé-

nyért többletpont az agrár, bölcsészettudomány, informatika, jogi és igazgatási, gazdaságtudományok, 

műszaki, művészetközvetítés, nemzetvédelmi és katonai, orvos- és egészségtudomány képzési terület egész-

ségtudományi képzési ága, pedagógusképzés, sporttudomány, társadalomtudomány, természettudomány 

képzési területekhez tartozó alapképzési szakokon és egységes, osztatlan képzéseken jár (l. 1. sz. táblázat).

 – A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. §-a [(1)] (2) bekezdésének h) pontja szerint a szakképe-

sítésért felelős miniszter által szervezett Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen elért helyezése 

alapján a szakmai vizsga egésze (minden része) alól felmentést kapott jelentkező, a 237/2006. (XI. 27.) 

Korm. rendelet 2. számú melléklete szerint szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén 30 többlet-

pontra jogosult. A versenyen elért helyezést és a szakmai vizsga alól való felmentést a Nemzeti Szak

képzési és Felnőttképzési Intézet által kiadott igazolással kell igazolni.

Kérjük, hogy a felsorolt versenyeredményeken kívül egyéb eredményekről 
szóló igazolásokat ne küldjön be, mert azokért a 2012. évi keresztféléves 

felsőoktatási felvételi eljárásban többletpont nem adható!

  SZAKKÉPESÍTÉST IGAZOLÓ DOKUMENTUM 

Felsőfokú vagy emelt szintű szakképesítést igazolnak a következő képesítő bizonyítványok, oklevelek: 

1.  a 8 számjegyű OKJ-szakképesítések közül az 54, 55-ös számmal kezdődőek,

2.  a 13 számjegyű OKJ-szakképesítések közül azok, amik felsőfokú vagy emelt szintű szakképesítésnek 

megfelelnek (amennyiben az adott bizonyítvány alapján ez nem állapítható meg egyértelműen, az Ok-

tatási Hivatal végzi a megfeleltetést),

3.  a 15 számjegyű OKJ-szakképesítések közül az alábbiak:

 – 54, 55-ös számmal kezdődnek, ÉS a 12-13. szám: 00,

 – 54, 55-ös számmal kezdődnek, ÉS a 12-13. szám: 54 vagy 55,

 – nem 54, 55-ös számmal kezdődnek, DE a 12-13. szám: 54 vagy 55,

4.  a fenti OKJ-számoktól eltérő számozású, de a bizonyítvány alapján „felsőfokú” jelzővel ellátott szakké-

pesítések,

5.  az OKJ bevezetése (1993) előtt szerzett, (általában) bizonyítvánnyal tanúsított szakma, szakképesítés stb., 

amennyiben – az Oktatási Hivatal által – megfeleltethető OKJ szerinti felsőfokú vagy emelt szintű szak-

képesítésnek.

Az adott emelt szintű vagy felsőfokú szakképesítéshez, vagy a szakképesítés szakmacsoportjához képest 

szakirányú továbbtanulásnak megfelelő képzési területek listája a www.felvi.hu honlapon megtekinthető.

Technikusi képesítésnek a korábban az érettségi vizsgát követően megszerzett technikus-

képesítő bizonyítványok minősülnek.

  SPORTEREDMÉNY IGAZOLÁSA 

A sporteredmények igazolására – a verseny szintjétől függően – kizárólag az alábbi sportszövetségek, 

bizottságok által kiállított igazolások másolatai fogadhatók el. 

A világ- és Európa-bajnokságokról, olimpiai és Ifjúsági Olimpiai Játékokon elért eredmé-

nyekről igazolást a megfelelő országos sportági szakszövetség, a Magyar Sakkszövetség, a Magyar 

Paralimpiai Bizottság, a Magyar Olimpia Bizottság, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége 

állíthat ki. 
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Országos bajnokságokon elért eredményeket a Magyar Sakkszövetség, a Magyar Látássérültek és 

Mozgáskorlátozottak Sportszövetsége, a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége, valamint – az álta-

luk szervezett versenyek tekintetében – a következő országos sportági szakszövetségek igazolhatják:

Sportág Igazolást kiállító szövetség
Asztalitenisz Magyar Asztalitenisz Szövetség

Atlétika Magyar Atlétikai Szövetség

Baseball Magyar Országos Baseball és Softball Szövetség

Biatlon Magyar Sí Szövetség

Birkózás Magyar Birkózó Szövetség

Bob Magyar Olimpiai Bizottság

Curling Magyar Curling Szövetség

Evezés Magyar Evezős Szövetség

Hoki (gyeplabda) Magyar Gyeplabda Szakszövetség

Íjászat Magyar Íjász Szövetség

Jégkorong Magyar Jégkorong Szövetség

Judo (cselgáncs) Magyar Judo Szövetség

Kajak-kenu Magyar Kajak-Kenu Szövetség

Kerékpár Magyar Kerékpársportok Szövetség

Kézilabda Magyar Kézilabda Szövetség

Korcsolya Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség

Kosárlabda Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége

Labdarúgás Magyar Labdarúgó Szövetség

Lovassport Magyar Lovas Szövetség

Ökölvívás Magyar Ökölvívó Szövetség

Öttusa Magyar Öttusa Szövetség

Röplabda, strandröplabda Magyar Röplabda Szövetség

Sí Magyar Sí Szövetség

Snowboard Magyar Snowboard Szövetség

Softball Magyar Országos Baseball és Softball Szövetség

Sportlövészet Magyar Sportlövők Szövetsége

Súlyemelés Magyar Súlyemelő Szövetség

Szánkó Magyar Olimpiai Bizottság

Taekwondo Magyar Taekwondo Szövetség

Tenisz Magyar Tenisz Szövetség

Tollaslabda Magyar Tollaslabda Szövetség

Torna Magyar Torna Szövetség

Triatlon Magyar Triatlon Szövetség

Úszás, műugrás Magyar Úszó Szövetség

Vitorlázás Magyar Vitorlás Szövetség

Szörf Magyar Szörf Szövetség

Vívás Magyar Vívó Szövetség

Vízilabda Magyar Vízilabda Szövetség

A FIDE által szervezett Sakkolimpián elért eredmény igazolása

Sportágak: Klasszikus sakk, villám sakk, rapid sakk.

Az olimpián, a világ- és Európa-bajnokságokon és az országos bajnokságokon elért eredmények igazolását 

a Magyar Sakkszövetség állíthatja ki. 

Paralimpián elért eredmény igazolása 

Sportágak: Asztalitenisz, úszás, atlétika, kerekesszékes rugby, erőemelés, kerekesszékes tenisz, boccia, kerék-

pár, kerekesszékes vívás, csörgőlabda, judo, lövészet, kerekesszékes kosárlabda, íjászat, ülőröplabda, labdarú-

gás, lovaglás, vitorlázás, alpesi sí, evezés. 
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A paralimpián, a világ- és Európa-bajnokságokon elért eredmények igazolását a Magyar Paralimpiai 

Bizottság állíthatja ki. Az országos bajnokságokon elért eredményeket a Magyar Látássérültek és Moz-

gáskorlátozottak Sportszövetsége igazolhatja. 

Siketlimpián elért eredmény igazolása 

Sportágak: atlétika, tollaslabda, kosárlabda, strand röplabda, bowling, országúti kerékpár, labdarúgás, kézi-

labda, judo, karate, tájékozódási futás, lövészet, úszás, asztalitenisz, taekwondo, tenisz, röplabda, vízilabda, 

birkózás, alpesi sí/sífutás, snowboard, curling, jégkorong. Az eredmények igazolását a Magyar Hallássé-

rültek Sportszövetsége állítja ki.

  HÁTRÁNYOS HELYZET IGAZOLÁSA 

A védelembe vétel elrendelése – a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 

XXXI. törvény alapján – a lakóhely szerint illetékes jegyző hatáskörébe tartozik, így ennek iga-

zolására kizárólag a jegyző határozata vagy a jegyző által erre vonatkozóan kiállított igazolás 

fogadható el. 

A rendszeres gyermekvédelmi támogatás megítélése a települési önkormányzat hatáskörébe tarto-

zott. A rendszeres gyermekvédelmi támogatást – 2006. január 1-jétől – a rendszeres gyermekvédelmi kedvez-

ményre való jogosultság váltotta fel. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsá-

got – kérelemre – a települési önkormányzat jegyzője állapítja meg. 

A jegyző által kiállított igazolást/határozatot akkor lehet elfogadni, ha az tartalmazza: 

 – a jelentkező nevét és természetes személyazonosító adatait (anyja születési neve, születési idő, hely, lakcím), 

 – a jelentkező középfokú tanulmányok idejére vonatkozóan a rendszeres gyermekvédelmi támogatásra/

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság tényét, idejét, a kiállító önkormányzat meg-

nevezését és az elrendelő határozat számát

 – a kiállító jegyző hiteles aláírását és pecsétjét.

A 2012. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi eljárásban az állami gondozottság igazolására az ille-

tékes gyámhatóság határozata, illetve az erre vonatkozóan a gyámhatóság által kiállított igazolás 

fogadható el. Állami gondozottnak az a jelentkező tekinthető, akit a gyámhatóság ideiglenes hatállyal intézet-

be utalt, illetve akit a gyámhatóság állami nevelésbe vagy átmeneti nevelésbe vett. 

A hátrányos helyzetről kiállított igazolások a jelentkező középfokú tanulmányai alatti időszakot kell, hogy 

magukba foglaljanak és a jelentkező számára csak akkor jelentenek a 2012. évi keresztféléves felsőoktatási 

felvételi eljárás során többletpontot, ha a felsőoktatási intézménybe történő beiratkozáskor a jelentkező nem 

tölti be a 25. életévét!

  HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZET IGAZOLÁSA 

Hátrányos helyzetének fennállása mellett azt, hogy a jelentkező tankötelessé válásának idő-

pontjában törvényes képviseletét ellátó szülei alapfokú iskolai végzettséggel rendelkeztek – 

azaz legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányaikat fejezték be –, a tör-

vényes képviseletet ellátó szülők által erre vonatkozóan – a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott eljárásban – tanúk előtt tett önkéntes szülői 

nyilatkozattal, illetve az erről szóló jegyző által kiadott hatósági bizonyítvánnyal/igazolással lehet igazolni. 

Egy szülő nyilatkozata csak abban az esetben elegendő, ha a jelentkező tankötelessé válásának időpontjában 

a szülő igazoltan egyedülállóként nevelte a jelentkezőt, vagy a jelentkező tankötelessé válásának időpontjában 

félárva. (Igazolni válási határozattal, jegyzői igazolással vagy halotti anyakönyvi kivonat másolatával szük-

séges.) A jegyző előtt hatósági igazoláshoz tett nyilatkozat egy szülő esetén csak abban az esetben fogadható 

el, ha a másik szülőre vonatkozó rész egyértelműen kihúzásra került, illetve a jegyző pecsétjével van ellátva. 

Nagyszülő, gyám, gondviselő nyilatkozata is elfogadható, amennyiben ahhoz a jelentkező csatolja a törvényes 

képviseletről szóló igazolást is.
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Az erre a célra készült formanyomtatványok letölthetők a www.felvi.hu honlap Kérvénytárból is. 

Tartós nevelésbe vétel esetén a gyámhatóság által kiállított igazolást/határozatot akkor lehet 

elfogadni, ha az tartalmazza: 

 – a jelentkező nevét és természetes személyazonosító adatait (anyja neve, születési idő, hely, lakcím), 

 – a tartós nevelésbe vétel tényét, idejét, a kiállító hatóság megnevezését és az elrendelő határozat számát. 

Figyelem! A kiállított igazolásoknak, a tartós nevelésbe vételt igazoló dokumentum kivételével, 
a középfokú tanulmányok idejére kell vonatkozniuk! Önmagában a szülői nyilatkozat nem 

jogosít többletpontra, szükséges hozzá a hátrányos helyzet megfelelő igazolása is!

  FOGYATÉKOSSÁG IGAZOLÁSA 

Középfokú tanulmányok során fennálló fogyatékosság igazolása 

Amennyiben a jelentkező fogyatékossága már a középfokú tanulmányok ideje alatt is fennállt, és erre tekin-

tettel a tanulmányai és az érettségi vizsga során kedvezményben részesült, a közoktatásról szóló 1993. évi 

LXXIX. törvényben meghatározott bizottság jogosult szakvélemény kiállítására: 

A fogyatékosság típusa Szakértői vélemény kiállítására jogosult bizottság
Érzékszervi: hallássérült Hallásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság

Érzékszervi: látássérült Látásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság

Testi: mozgássérült Mozgásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság

Beszédfogyatékos Beszédvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság

Autista A fővárosi és megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottságok
Autizmus Alapítvány és Kutatócsoport
Vadaskert Kórház és Szakambulancia

Budapesti Korai Fejlesztő Központ

Megismerés és viselkedés fejlődési rendellenességgel élő A fővárosi és megyei Tanulási Képességet 
Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottságok

A középfokú tanulmányok során fennálló fogyatékosság igazolható azzal is, ha a jelentkező rendelkezik a 

középiskola határozatával, hogy az érettségi vizsga során kedvezményekben részesülhet/részesült. Amennyi-

ben a jelentkező nem rendelkezik a törvényben meghatározott bizottságok szakvéleményével vagy a középis-

kola határozatával, elfogadható szakfőorvos által kiállított fogyatékosságot igazoló dokumentum is.

A középfokú tanulmányok alatt nem diagnosztizált, illetve azt követően keletkezett fogya-

tékosság igazolása: amennyiben a fogyatékosságot később (nem a közoktatási tanulmányok alatt) álla-

pították meg, a fogyatékosság megállapítására és igazolására a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal 

(vagy annak elődje) jogosult. Amennyiben a jelentkező nem rendelkezik a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális 

Hivatal (vagy annak elődje) által kiállított igazolással, elfogadható szakfőorvos vagy igazságügyi szakértő 

által kiállított, fogyatékosságot igazoló szakvélemény is. A beszédfogyatékosság, hallássérültség, látássérült-

ség, mozgássérültség utólagosan akkor tekinthető fogyatékosságnak, ha valamilyen rendkívüli baleset vagy 

betegség következtében történt. 

Az igazolásoknak, határozatoknak minden esetben kell tartalmazni a fogyatékosság megne-

vezését (BNO kóddal együtt). Ennek hiányában az igazolások, határozatok nem fogadhatók el.

Tartós betegségért (pl. cukorbetegség, szénanátha, ételallergia) nem adható többletpont.

Amennyiben fogyatékossággal élő nem magyar állampolgár jelentkezik magyarországi felsőokta-

tási intézménybe, a fent ismertetett jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően a fogyatékosságot igazoló, 

Magyarországon kiállított igazolást, szakvéleményt kell beszereznie. Amennyiben erre nincs le-

hetősége a jelentkezőnek, a külföldön kiállított igazolások, szakvélemények csak magyar nyelvű hiteles fordí-

tással együtt fogadhatók el, illetve nem latin vagy cirill betűvel írt dokumentumok esetén a magyar nyelvű 

hiteles fordítás másolatának benyújtása kötelező!
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  GYERMEKGONDOZÁS IGAZOLÁSA 

Gyermekgondozásért járó többletpontra való jogosultságot fizetés nélküli szabadság esetén a munkál-

tató által kiadott, gyermekgondozási segély (GYES), gyermekgondozási díj (GYED), gyermek-

nevelési támogatás (GYET) és terhességi-gyermekágyi segély (TGYÁS) esetén a támogatást 

folyósító szerv (munkáltató, Országos Egészségbiztosítási Pénztár kirendeltségei, Magyar Államkincstár 

kirendeltségei) által kiállított igazolással vagy határozattal kell igazolni. 

A munkáltatói igazolás akkor fogadható el, ha az tartalmazza: 

 – a jelentkező nevét és személyazonosító adatait (anyja születési neve, születési idő, hely, lakcím), valamint 

 – azt a tényt, hogy a jelentkező a 2011. november 15. és 2012. január 24. közötti időszakban gyermek-

gondozás céljából fizetés nélküli szabadságon van, vagy terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgon-

dozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban vagy gyermekgondozási díjban részesül. Az igazolás 

csak abban az esetben fogadható el, ha az igazolás egyértelműen tartalmazza a fenti intervallum leg-

alább egy napját.

A hátrányos helyzetért, fogyatékosságért, illetve gyermekgondozásért járó többletpontok 
kizárólag a felsorolt esetek igazolásával adhatók! Nem jár többletpont azokban az esetekben 
sem, ha az igazolás nem a jelentkező jogosultságát (hanem pl. családtagjáét) támasztja alá.

  8.4. A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI ELJÁRÁS 
INTÉZMÉNYSPECIFIKUS DOKUMENTUMAI 

Abban az esetben tekinthető érvényesnek a 2012. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi eljárásban benyújtott 

felvételi kérelem, ha a jelentkező a dokumentumpótlás határidejéig a pontszámítás alapját képező dokumen-

tumokon túl a felsőoktatási intézmények által A felvétel intézményenkénti feltételei c. részben 

előírt megfelelő dokumentummásolatokat is csatolja jelentkezéséhez. Az alábbi dokumentumtípusok 

az ún. intézményspecifikus dokumentumok, amelyeket a felsőoktatási intézmények megadhattak, mint 

a jelentkezéshez csatolandó egyéb szükséges dokumentumokat. 

Figyelem! Ezeket a dokumentummásolatokat is az Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220 postacímre 

kell eljuttatni legkésőbb 2012. január 10-éig. 

  BETÖLTÖTT MUNKAKÖR IGAZOLÁSA 

Egyes képzésekre csak bizonyos munkakörökben megszerzett gyakorlat esetén lehet jelentkezni, amelynek 

meglétét a felsőoktatási intézmény felé igazolni kell.

  (ELŐ)ALKALMASSÁGI VIZSGÁRÓL SZÓLÓ IGAZOLÁS 

Egyes felsőoktatási intézmények (elő)alkalmassági vizsgákat tartanak, amelyek eredményéről igazolást 

adnak ki. Ezen igazolás meglétét a felsőoktatási felvételi eljárás során igazolni kell. Itt is célszerű az eredeti 

dokumentumot megőrizni! Szintén benyújtandó lehet az azonos szakon korábban letett sikeres alkal-

massági vizsga igazolása is. 
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  ELŐZETES KREDITELJÁRÁSRÓL SZÓLÓ HATÁROZAT 

A mesterképzés alapvető felvételi feltétele valamely felsőfokú végzettség megléte. Ezen felsőfokú végzettségeket 

a felsőoktatási intézmények adott mesterképzésre való jelentkezéskor teljes kreditérték beszámításával (ebben 

az esetben nincs szükség kiegészítő tanulmányok folytatására), illetve további kreditek teljesítése mellett tud-

ják elfogadni (azaz a kiegészítő tanulmányok teljesítése után). Ha a jelentkező olyan oklevéllel rendelkezik, 

amelyhez szükséges további krediteket szereznie, ennek tényét, és a szükséges kreditszámot a felsőoktatási 

intézmények az ún. előzetes krediteljárás során határozzák meg. Ezt a határozatot a jelentkezőnek a 2012. évi 

keresztféléves felsőoktatási felvételi eljárás során a hiánypótlási határidőig, legkésőbb 2012. január 10-éig kell 

benyújtania. Az előzetes kreditelismerésről a felsőoktatási intézménytől kell érdeklődni. 

  FELSŐFOKÚ TANULMÁNYOK IGAZOLÁSA 

Felsőfokú tanulmányok végzése során vagy azok befejezésekor kiállított dokumentumok, amelyek a hallgató 

tanulmányi eredményeit, azok összesítését tartalmazza. Ezek tipikusan a következők lehetnek: 

Leckekönyv 
Egyes felsőoktatási intézmények mesterképzéseiken a felsőfokú végzettség (oklevél) mellett vagy – amennyiben 

még az oklevél nem került kiadásra – helyett a jelentkező előző tanulmányai során vezetett leckekönyvét 

(indexét) is bekérhetik. Ezekben félévek szerinti bontásban szerepelnek a jelentkező tanult tárgyai és eredmé-

nyei, illetve átlagai, záróvizsga bejegyzései.

Oklevél-átlag igazolás 
Olyan igazolás, amely tanúsítja, hogy a jelentkező megszerzett felsőfokú végzettségét milyen eredménnyel 

zárta. Ennek kiállítására akkor van szükség, ha a jelentkező egyéb dokumentummal (pl. oklevéllel, oklevél-

melléklettel vagy a leckekönyv megfelelő bejegyzésével) nem tudja igazolni oklevelének átlagát.

Oklevélmelléklet 
A felsőfokú végzettséget tanúsító oklevéllel egy időben bocsátja ki a felsőoktatási intézmény. Ez az A4-es mé-

retű dokumentum a jelentkező tanulmányainak egészéről számot ad, vagyis részletesen szerepelnek benne 

a tanult félévek, ezek tárgyai, eredményei és átlagai, a felvett szakirányok és a záróvizsga 

eredményei is.

  KÜLFÖLDI VAGY MAGYARORSZÁGON MŰKÖDŐ KÜLFÖLDI RENDSZERŰ 
INTÉZMÉNYEKBEN SZERZETT DOKUMENTUMOK 

A nem magyar nyelven kiállított dokumentumok vonatkozásában – a nem magyar nyelven 

kiállított dokumentummásolatok beküldése mellett – mindig csatolni kell a magyar nyelvű 

hiteles fordítást, ami az elbírálás alapvető feltétele, illetve nem latin vagy cirill betűvel írt doku-

mentumok esetén a magyar nyelvű hiteles fordítás másolatának benyújtása kötelező! A külföldi dokumentu-

mokkal kapcsolatos információkról bővebben A külföldi vagy külföldi rendszerű intézményben szerzett végzettségekről 

c. részben olvashat.

  MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA (MTF) ÁLTAL KÉRT SPECIÁLIS DOKUMENTUMOK 

Az intézmény a következő speciális dokumentumok csatolását kéri a jelentkezőktől az adott szakokon: szak-

irányra jelentkezés (formanyomtatvány az intézmény honlapjáról – www.mtf.hu – letölthető), legalább ötéves 

színpadi gyakorlat igazolása, igazolás arról, hogy a jelentkező legalább közepes eredménnyel művészeti szak-

középiskola táncművész szakán végzett, igazolás arról, hogy a jelentkező a Magyar Táncművészeti Főiskola 
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művészeti felsőoktatásra előkészítő évfolyamain – választott szakirányuknak megfelelően – az utolsó előkészí-

tő évfolyamot végzi (balettművész szak VI. évfolyamát, vagy a moderntánc előkészítő II. évfolyamát).

  ORVOSI IGAZOLÁSOK 

Egyes felsőoktatási intézmények az adott képzésre való alkalmasságot különböző orvosi igazolások be-

kérésével (is) megállapíthatják. Ezek az igazolások tipikusan a következők lehetnek: általános háziorvosi iga-

zolás, tüdőszűrő lelet.

  OTDK IGAZOLÁS/TDK IGAZOLÁS 

Az Országos Tudományos Diákköri Konferencián vagy intézményi szervezésű Tudományos 

Diákköri Konferencián elért versenyeredményről szóló igazolások. Az OTDK-ért járó többletpont 

beszámítása nem általános, bizonyos intézmények megjelölt mesterképzésein adhatnak érte többletpontot.

  SZAKMAI (ELŐ)TANULMÁNYOK, TEVÉKENYSÉGEK 

Ide olyan dokumentumok sorolhatók, amelyek a jelentkező korábbi szakmai tanulmányait, tevékenységeit, 

illetve azok eredményeit foglalják össze. Tipikusan a következők lehetnek: 

Önéletrajz, motivációs levél 
A jelentkezőnek saját magáról, legfontosabb adatairól és tevékenységeiről szóló beszámoló. Csak akkor kell 

beküldeni, ha azt az adott intézmény kifejezetten kéri. Ha kézzel írott vagy szakmai önéletrajzra van szükség, 

azt az intézmény külön jelzi.

Szakmai tevékenység igazolása 
Egyes felsőoktatási intézmények mesterképzéseiken többletpontot számítanak a jelentkező különböző szakmai te-

vékenységekben való részvételéért, eredményeiért. A szakmai tevékenységek közé tipikusan a következőket soroljuk: 

publikációs és kutatási tevékenységek, egyéb közéleti, közigazgatási, közszolgálati és szakmai te-

vékenységek és gyakorlatok, országos és nemzetközi szakmai versenyeken elért eredmények stb.

  8.5. A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI ELJÁRÁS 
JÁRULÉKOS DOKUMENTUMAI 

Ilyen dokumentummásolatokat kizárólag akkor kötelező benyújtani, ha a jelentkező neve megváltozott és a 

kiállított dokumentumok a korábbi névre szólnak, illetve akkor, amennyiben a nem magyar állampolgárságú je-

lentkező az államilag támogatott képzésben való részvételhez az alábbi tartózkodási jogcímeket kívánja igazolni. 

  NÉVVÁLTOZTATÁS IGAZOLÁSA 

A jelentkező által csatolt papírok beazonosítását segítő hivatalos dokumentum. Ha a jelentkező okmányai 

különböző nevek szerint kerültek kitöltésre, mert időközben a jelentkező által viselt név meg-

változott, úgy a jelentkező névváltoztatási okirattal tudja bizonyítani, hogy valamennyi dokumentum őhoz-

zá tartozik. Bizonyos esetekben az azonosításhoz elegendő a jelentkező születési vagy házassági anyakönyvi 

kivonatának fénymásolata is.
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  MAGYARORSZÁGI TARTÓZKODÁS IGAZOLÁSA 

A Magyarországon való tartózkodást azoknak kell igazolniuk, akik nem az Európai Unió, Svájc 

vagy az Európai Gazdasági Térség tagországainak állampolgárai és államilag támogatott képzésre kívánnak 

jelentkezni. Az igazolást az alábbi státuszú állampolgároknak kell benyújtaniuk: 

 – Menekült: a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény alapján a Magyar Köztársaság mene-

kültként ismeri el azt a külföldit, aki faji, illetve vallási okok, nemzeti hovatartozása, meghatározott 

társadalmi csoporthoz tartozása, politikai meggyőződése miatti üldöztetése vagy az üldözéstől való 

megalapozott félelme miatt származási országán kívül tartózkodik, és nem tudja, vagy az üldözéstől 

való félelmében nem kívánja a származási országa védelmét igénybe venni. 

 – Oltalmazott: a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 2008-tól új kategóriaként bevezette az 

oltalmazottak jogállását. E státusz kiegészítő védelmet jelent, így ha valaki nem felel meg a menekültek-

re vonatkozó feltételnek, de fennáll annak a veszélye, hogy származási országába történő visszatérése 

esetén őt súlyos sérelem érné, és nem tudja, vagy az e veszélytől való félelmében nem kívánja a szárma-

zási országa védelmét igénybe venni, úgy oltalmazottként elismerhető. Az oltalmazottat fő szabályként 

a menekültek jogállása illeti meg. 

 – Menedékes: a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény alapján a Magyar Köztársaság menedé-

kesként ideiglenes védelemben részesíti azt a külföldit, aki a Magyar Köztársaság területére tömegesen 

menekülők olyan csoportjába tartozik, amelyet a) az Európai Unió Tanácsa – a lakóhelyüket elhagy-

ni kényszerült személyek tömeges beáramlása esetén nyújtandó átmeneti védelem minimum követel-

ményeiről, valamint a tagállamok e személyek befogadása és a befogadás következményeinek viselése 

tekintetében tett erőfeszítései közötti egyensúly előmozdítására irányuló intézkedésekről szóló, 2001. 

július 20-ai, 2001/55/EK tanácsi irányelvben (a továbbiakban: 2001/55/EK irányelv) meghatározott 

eljárás szerint ideiglenes védelemre jogosultként elismert, vagy b) az Országgyűlés ideiglenes védelemre 

jogosultként ismerte el, mivel a csoportba tartozó személyek hazájukból fegyveres konfliktus, polgárhá-

ború vagy etnikai összecsapás, illetve az emberi jogok általános, módszeres vagy durva megsértése – így 

különösen kínzás, kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód – miatt elmenekülni kényszerültek. 

 – Befogadott: a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. tör-

vény alapján, aki az állampolgársága – hontalan esetén a szokásos tartózkodási helye – szerinti országba 

valamilyen nyomós ok folytán átmenetileg nem küldhető vissza és nincs olyan biztonságos harmadik ország, 

amely befogadja, de nem jogosult sem menekültkénti vagy hontalankénti elismerésre, sem ideiglenes vagy ki-

egészítő védelemre. A befogadottak számára az idegenrendészeti hatóság laminált lap formátumú humanitá-

rius tartózkodási engedélyt bocsát ki, amelynek a „tartózkodás célja” rovatában a befogadott jogállás feltün-

tetésre kerül. A tartózkodási engedély érvényességi időtartamát az „érvényességi ideje” rovat tartalmazza. 

 – Bevándorolt: a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. 

törvény alapján a „bevándorlási engedéllyel rendelkező” jogi kategória 2002. január 1-től hatályon kívül 

lett helyezve, azonban a korábban kiadott ilyen engedélyek esetében ez a megnevezés még alkalmazható 

lehet. A bevándorlási engedéllyel rendelkező külföldiek személyazonosító igazolvánnyal rendelkeznek, az 

okmány BA 000000 jelzésű. Ez az okmány az állandó lakóhelyet is tartalmazza, nem kártya formátumú, 

a megjegyzések rovatba van bejegyezve, hogy mikortól él a külföldi bevándorlási engedéllyel a Magyar 

Köztársaság területén. Ezen túl az útlevél is tartalmazza a bevándorlási jogállást. Az ezt megelőző sze-

mélyazonosító igazolvány betűjele KSZ 000000 volt, még jelenleg is van ilyen érvényes okmány forga-

lomban. Ezen túl a 2000. január 1. után bevándoroltak már kártya formátumú személyazonosító igazol-

ványt kaptak, amely sárga színű, 000000AK sorszámmal van ellátva, ehhez lakcímkártyát is válthatnak. 

 – Letelepedett: a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi 

II. törvény alapján letelepedési engedéllyel rendelkezők. A letelepedettek 2002. január 1-től 2004. június 

30ig HS000000 sorszámú, kártya formátumú letelepedési engedély okmányt kaptak, ehhez 2004. február 

1-től kötelező lett részükre a személyazonosító igazolvány, valamint a lakcímet igazoló hatósági igazol-

vány. 2004. július 1-től a kártya formájú letelepedési okmányt felváltotta az útlevélbe elhelyezett matrica 

formájú tartózkodási engedély, a megjegyzés rovatban rögzítve, hogy a külföldi letelepedett. Sorszáma 

H00000000, ehhez kapnak a külföldiek kártya formájú személyazonosító igazolványt, valamint lakcí-

met igazoló hatósági igazolványt. 





A felsőoktatásról
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9. KÉPZÉSI SZINTEK ÉS A JELENTKEZÉSHEZ 
SZÜKSÉGES VÉGZETTSÉGEK 

  9.1. A TÖBBCIKLUSÚ KÉPZÉSI SZERKEZETRŐL 

A két képzési ciklusból álló képzési rendszer több továbblépési lehetőséget nyújt, ezzel több idő marad a saját 

képességek felismerésére. 

A bolognai folyamat céljai és alapelvei a könnyen érthető és összehasonlítható képzési rendszer kialakítása 

(pl. az oklevélmelléklet bevezetése által), illetve a két fő, egymásra épülő képzési szakaszon (ún. cikluson) 

alapuló képzési rendszer bevezetése, amelyben már az első ciklusban (alapképzés) szerzett fokozat szakkép-

zettséget nyújt a munkaerőpiacon történő elhelyezkedéshez. Továbbá szükséges feltétele a második képzési 

ciklusba (mesterképzésbe) történő belépésnek az egységes kreditátviteli rendszer kialakítása, a széles körű 

oktatói, kutatói, hallgatói mobilitás elősegítése, együttműködés kialakítása az európai felsőoktatási minőség-

biztosításban, a felsőoktatás európai dimenziójának támogatása. A bolognai folyamatról további részletes és 

mindig aktuális információkat talál a Nemzeti Erőforrás Minisztérium (www.nefmi.gov.hu) és a felsőoktatási 

felvételi eljárás hivatalos honlapján (www.felvi.hu). 

  ALAPKÉPZÉS 

Az első képzési szint az alapképzés (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA, BSc), mely (alapképzési szaktól 

függően) 6–8 féléves. Az alapképzés csak egyszakos, az alapfokozat megszerzésével egy szakképzettség 

szerezhető. 

Az alapfokozatot nyújtó első képzési ciklus a munkaerőpiacon hasznosítható szakmai ismereteket ad, 

az elhelyezkedéshez jogszabályban meghatározottak szerinti munkakör betöltésére jogosít, egyúttal megfelelő 

elméleti alapozást is nyújt az adott szakterületen a tanulmányok folytatásához, a mesterfokozat megszerzéséhez. 

Képzési és kimeneti követelményei határozzák meg, hogy milyen szakképzettséget lehet szerezni az adott 

alapképzésben. Ahol jogszabály főiskolai szintű végzettségről és szakképzettségről rendelkezik, azon alapfoko-

zatot és szakképzettséget is érteni kell. Ahol jogszabály alapfokozatról és szakképzettségről rendelkezik, azon 

főiskolai szintű végzettséget és szakképzettséget is érteni kell, vagyis a többciklusú képzési rendszert megelőző 

hagyományos képzésben szerzett főiskolai oklevél egyenértékű az alapfokozatot nyújtó okle-

véllel. Az alapfokozat az első felsőfokú végzettségi szint, amely feljogosít a mesterképzés megkezdésére.

  MESTERKÉPZÉS

A mesterképzésben (magister, master; rövidítve: MA, MSc) mesterfokozat és szakképzettség szerezhető. 

A mesterfokozat a második felsőfokú végzettségi szint. Mesterképzésre az vehető fel, aki leg-

alább alapfokozatot és szakképzettséget, vagy ezzel egyenértékű főiskolai szintű végzettséget és szakkép-

zettséget tanúsító oklevelet, illetve egyetemi szintű végzettséget vagy mesterfokozatot szerzett. A felvétel 

pontos követelményeit a felsőoktatási intézmények határozzák meg. 

E képzés 2–4 féléves (kivéve a tanárképzést, amely akár 5 féléves is lehet). Az elvégzését követően lehet 

kilépni a munkaerőpiacra, illetve jelentkezni lehet doktori képzésre, amely a tudományos fokozat meg-

szerzésére készít fel. 

A képzési és kimeneti követelmények határozzák meg, hogy milyen alapképzési szakról milyen feltéte-

lek mellett lehet belépni a mesterképzési szakra, valamint, hogy mely szakképzettség szerezhető az adott 
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mesterképzésben, ez jogszabályban meghatározottak szerinti munkakör betöltésére jogosít. Amennyiben a 

jelentkező egy felvételi időszakban alap- és mesterképzési ciklusra is jelentkezik, akkor olyan rangsort kell 

kialakítania, mely tartalmazza valamennyi jelentkezését. 

Ahol jogszabály egyetemi szintű végzettségről és szakképzettségről rendelkezik, azon mesterfokozatot és 

szakképzettséget is érteni kell. Ahol jogszabály mesterfokozatról és szakképzettségről rendelkezik, azon egye-

temi szintű végzettséget és szakképzettséget is érteni kell, vagyis a többciklusú képzési rendszert megelőző 

hagyományos képzésben szerzett egyetemi oklevél egyenértékű a mesterfokozatú oklevéllel. 

A képzéseknek két típusát különböztetjük meg. Az alapképzésben és mesterképzésben az eltérő 
elnevezés: BA – Bachelor of Arts, BSc – Bachelor of Sciences, illetve MA – Master of Arts, 

MSc – Master of Sciences. Ez annyit jelez, hogy „humán” vagy „reál” területen szerzett végzettséget 
tanúsít-e az oklevél. A BSc és MSc képzések alatt a természettudomány és műszaki képzési terület 

szakjait értjük. A BA és MA képzések pedig a többi képzési terület szakjait foglalják magukban. 
Az elnevezések az angol Science (tudomány), illetve Art (művészet) kifejezésekből származnak. 
A BA és BSc képzések között szintbeli különbség nincs, hasonlóan az MA és MSc képzésekhez.

  EGYSÉGES, OSZTATLAN KÉPZÉS

A többciklusú képzés bevezetését követően néhány szakon egységes, osztatlan képzésben vehetnek részt a 

jelentkezők, ezeken a szakokon alapképzésben nem szerezhető fokozat. Az egységes, osztatlan képzés a 

mesterfokozat megszerzésével zárul. A képzési idő 10–12 félév lehet.

  FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS 

A felsőoktatás részét képezi a felsőfokú szakképzés, a felsőoktatási intézmények által hallgatói – valamint 

felsőoktatási intézménnyel kötött megállapodás alapján szakközépiskolák tanulói – jogviszony keretében foly-

tatott szakképzés, amely beépül a felsőoktatási intézmény alapképzésébe és egyben az Országos Képzési 

Jegyzékben szereplő felsőfokú szakképesítést ad. A felsőfokú szakképzésen teljesített tárgyak – a fel-

sőoktatási intézmények döntése alapján – az alapképzés során beszámíthatóak. A képzési rendszer biztosítja 

az alapképzésből a felsőfokú szakképzés irányába történő kilépés lehetőségét is.

  DOKTORI KÉPZÉS 

A tudományos ismeretek bővítésére a mesterszak elvégzése után, a tudományos fokozat megszerzésére 

felkészítő doktori képzésben (PhD) és művészeti fokozat megszerzésére felkészítő mesterkép-

zésben (DLA) van lehetőség (ez a mesterképzés nem azonos a többciklusú képzés második képzési ciklusával). 

Doktori képzésre az vehető fel, aki a mesterképzésben vagy azzal egyenértékű képzésben szerzett fokozattal 

és szakképzettséggel rendelkezik. Figyelem! Doktori képzések a www.felvi.hu honlapon kerülnek meghirde-

tésre 2011. december 15-én. Jelen Tájékoztató nem tartalmaz doktori képzéseket.

  SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS 

Az alap- és a mesterfokozat, illetve a főiskolai vagy egyetemi oklevél megszerzését követően további szakirá-

nyú szakképzettség szerezhető. Ez a szakirányú továbbképzés a már megszerzett végzettségre és meghatáro-

zott szakképzettségre épülő, újabb végzettséget nem adó képzés, amely speciális szakirányú szakkép-

zettséget tanúsító oklevél kiadásával zárul. 
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Figyelem! A Tájékoztató nem tartalmaz szakirányú továbbképzéseket. A meghirdetett szakokat, jelent-

kezési feltételeket külön kiadványban találhatja meg (l. További tájékozódási lehetőségek és információk c. részben). 

KÉPZÉSI SZINTEK
Alapképzés: az első képzési szint, mely 6–8 féléves.

Mesterképzés: a második felsőfokú végzettségi szint, amellyel mesterfokozat és 
szakképzettség szerezhető. A képzési idő 2–4, tanárképzés esetén 5 félév.

Egységes, osztatlan képzés: mesterfokozat megszerzésével zárul. A képzési idő 10–12 félév lehet.
Felsőfokú szakképzés: az Országos Képzési Jegyzékben szereplő 

felsőfokú szakképesítést ad. A képzési idő 4 félév.

  9.2. ALAPKÉPZÉSHEZ, EGYSÉGES, OSZTATLAN KÉPZÉSHEZ, 
FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSHEZ SZÜKSÉGES VÉGZETTSÉGEK 

Magyarországi felsőoktatási intézménybe felsőfokú szakképzésre, alapképzésre és egységes, osztatlan képzés-

re az jelentkezhet, aki legalább érettségi bizonyítvánnyal vagy azzal egyenértékű bizonyítvánnyal, 

tanúsítvánnyal, oklevéllel rendelkezik. Az alábbiakban röviden összefoglaljuk az érettségi vizsgákra vo-

natkozó tudnivalókat. 

Az érettségiző diákok 2005 óta már mindannyian a kétszintű érettségi rendszernek megfelelő, új követelmé-

nyek szerint vizsgáznak a 4 kötelező (magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv vagy 

nemzetiségi nyelv vagy nemzetiségi nyelv és irodalom) és egy választható (összesen tehát legalább 5) vizsga-

tárgyból közép- vagy emelt szinten. A továbbtanulásra való jogosultság szempontjából nincsen különbség a 

„régi” típusú érettségi és a 2005-től érvényben lévő kétszintű érettségi rendszerben szerzett bizonyítvány között. 

Az érettségire jelentkező tanuló maga dönti el, hogy mely tantárgyakból kíván középszinten és melyekből 

emelt szinten vizsgázni. A tanulónak joga van minden vizsgatárgyból középszintű vizsgát tenni, illetve akár 

az összes vizsgatárgyból emelt szintű vizsgára jelentkezni. 

  A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA 

A középszintű érettségi a középiskolai tanulmányokat lezáró, központi követelményekre épülő, de belső le-

bonyolítású és részben belső értékelésű vizsga. A középszintű érettségi vizsga az adott tantárgy általános 

érettségi követelményei alapján állhat írásbeli, gyakorlati és szóbeli vizsgarészből, csak írásbeli vagy csak 

szóbeli vizsgarészből is. A kétszintű érettségi bevezetése (2005) előtt tett érettségik – jogszabálynál fogva – 

középszintű eredménynek minősülnek.

  AZ EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA 

Az emelt szintű vizsga külső vizsga, azaz a vizsgáztatás elszakad a felkészítő iskola tanáraitól. Az írásbeli 

vizsgadolgozatokat nem a tanuló iskolájában javítják és értékelik, hanem ezt független értékelők végzik, akik a 

tanulót nem ismerik. Az emelt szintű szóbeli vizsga az egyes vizsgatárgyakból tantárgyi bizottság előtt zajlik. 

A tantárgyi bizottságok központi vizsgahelyszíneken (általában iskolákban) működnek. A vizsgahelyszíneket az 

Oktatási Hivatal úgy határozza meg, hogy a vizsgázók számára megfelelően megközelíthetőek legyenek. Az 

emelt szintű szóbeli érettségi vizsgákat a középszintű szóbeli vizsgák előtt bonyolítják le. Az érettségi vizsgák 

megszervezésének időrendjét a tanév rendjéről szóló rendelet tartalmazza (l. a www.nefmi.gov.hu honlapon).
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  ÉRETTSÉGI VIZSGÁRA VALÓ JELENTKEZÉS 

Érettségi vizsgára – a vizsga szintjétől függetlenül – a tanulói jogviszonnyal rendelkező vizsgázók a októ-

ber-novemberi vizsgaidőszakra csak abban a középiskolában jelentkezhetnek, ahol a tanulói jogviszonyuk 

fennáll. Minden további információt és segítséget a vizsgázónak a saját középiskolája fog megadni. A tanulói 

jogviszonnyal már nem rendelkező vizsgázók – a vizsga szintjétől függetlenül – az Oktatási Hivatalban, vagy 

személyesen egy vizsgát szervező középiskolában jelentkezhetnek. (A középiskolák azonban nem kötelesek 

fogadni a tanulói jogviszonyban nem álló vizsgázók jelentkezését.) A vizsgázó érettségi jelentkezéseit – füg-

getlenül a vizsgák szintjétől – csak egy intézményben adhatja le. Az érettségi vizsgára a felsőoktatási felvételi 

jelentkezéstől függetlenül, külön jelentkezési lapon 2011. szeptember 5-éig lehetett jelentkezni.

Az érettségi vizsgákra vonatkozó további információk az Oktatási Hivatal honlapján 

(www.oh.gov.hu), találhatók. 

  AZ ÉRETTSÉGI ÉS A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI ELJÁRÁS KAPCSOLATA 

Az érettségi bizonyítvánnyal igazolható középiskolai végzettség az alapképzésben, az egységes, osztatlan kép-

zésben, illetve a felsőfokú szakképzésben való részvétel alapfeltétele, ennek igazolása nélkül a jelentkező nem 

nyerhet felvételt! 

Az érettségi pontok kiszámításakor az adott képzési területen előírt két érettségi vizsgatárgyat veszik figyelembe. 

Amennyiben az adott képzési területen kettőnél több érettségi vizsgatárgyat határoztak meg a felsőoktatási in-

tézmények, a vagylagosan meghatározott érettségi vizsgatárgyak közül a jelentkező számára legkedvezőbb két 

érettségi vizsgatárgy vizsgaeredményeinek százalékos teljesítményéből számítják az érettségi pontokat. 

Az érettségi pontok száma egyenlő (mind közép-, mind emelt szinten) az érettségi vizsgán 

elért százalékos eredménnyel. 

Milyen érettségi tárgyakból számolják az érettségi pontokat? 

A felsőoktatási intézmények meghatározták, hogy az alapképzési, valamint egységes, osztatlan képzési sza-

kokra jelentkezőknek – képzési területenként, egyes esetekben alapképzési szakonként – mely érettségi vizsga-

tárgyak eredményeiből számolják ki az érettségi pontjait. 

Ez alól kivétel: 

 – az 1996 előtt érettségi vizsgát tett, felsőfokú végzettségű jelentkező, akinek az érettségi 

pontjait, amennyiben a meghatározott érettségi vizsgatárgyak közül csak egy eredmé-

nyével rendelkezik, az ennek alapján megállapított eredményének kétszerezésével kell 

meg határozni. Amennyiben a jelentkező a meghatározott érettségi vizsgatárgyak közül 

legalább két vizsgatárgy eredményével is rendelkezik, úgy érettségi pontjait az általános 

szabály szerint (két érettségi vizsgatárgyból) kell megállapítani. 

 – nem kötelező az emelt szintű érettségi letétele annak a jelentkezőnek, aki nem a két szin-

tű érettségi rendszerben érettségizett és felsőfokú végzettséggel rendelkezik. 

A szakokat és a hozzájuk tartozó érettségi vizsgatárgyakat az 1. sz. táblázat tartalmazza. 

A meghatározott érettségi vizsgatárgyakat a felsőoktatási intézmények egyedileg nem módosíthatják a kép-

zési területen előírtakhoz képest. 

Ez azt jelenti, hogy egy bizonyos alapképzési szakon – függetlenül attól, hogy melyik in-

tézmény hirdeti meg – meghatározott érettségi követelmények vannak, ettől a felsőoktatási 

intézmény nem térhet el. 

Felsőfokú szakképzésben a felsőoktatási intézmények nem határozták meg, hogy mely két érettségi vizsga-

tárgyból kell számolni az érettségi pontot, ezért az érettségi eredmények közül a két legkedvezőbb eredményt 

veszik figyelembe. 

A kétszintű érettségi rendszer bevezetése előtt teljesített, az új rendszerben nem meghirdetett 

érettségi vizsgatárgyak megfeleltethetők az új érettségi rendszer vizsgatárgyainak, ugyanis előfordulhat, 

hogy amikor a jelentkező az érettségi vizsgáját letette, az érettségi vizsgatárgyat még másképp hívták és esetlege-

sen más tematikában oktatták. A megfeleltetés országosan egységes, ettől a felsőoktatási intézmény nem térhet el. 
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Amennyiben a jelentkező érettségi pontjait az emelt szinten teljesített érettségi vizsga ered-

ménye alapján számítják, a jelentkező az emelt szinten teljesített legalább 30 százalékos eredményű érett-

ségi vizsgáért 50 többletpontot kap. Tárgyanként 50-50 többletpontra jogosult.

  AKIK A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI BEVEZETÉSE (2005) ELŐTT 
FEJEZTÉK BE KÖZÉPISKOLAI TANULMÁNYAIKAT 

Azoknak a jelentkezőknek, akik már korábban szereztek érettségi bizonyítványt, nem kell feltét-

lenül újra érettségizniük. Korábbi érettségi vizsgaeredményük nem évül el, időkorlát nélkül felhasznál-

hatják továbbtanulásuk során az érettségi pontok számításához. 

A 2005 előtt szerzett érettségi eredmények automatikusan (tehát külön elismertetés nélkül) kö-

zépszintű érettségi vizsgaeredménynek minősülnek és az érdemjegyek az alábbi százalékos teljesít-

ményeknek feleltethetők meg: 

 – jeles (5) 100%, 

 – jó (4) 79%, 

 – közepes (3) 59%, 

 – elégséges (2) 39%. 

Az 1974-ben érettségizettek érettségi minősítéseit a felsőoktatás a következőképpen veszi figyelembe: 

megfelelt: középszint 79%; jól megfelelt: középszint 100%. 

Kell-e feltétlenül újra érettségizni? 

Aki a felsőoktatási felvételi eljárás événél korábban szerezte rendes érettségi vizsgáját, annak lehetősége van 

újra érettségit tennie egy, kettő vagy akár több tárgyból is (l. a 2005 előtti érettségivel rendelkező jelentkezők-

re vonatkozó részeket, illetve bővebb információ az Oktatási Hivatal honlapján található: www.oh.gov.hu). 

Új érettségi vizsgára akkor kell vagy lehet jelentkezni, ha: 

 – a felsőoktatási felvételi eljárásban a jelentkező az általa megjelölt szakra az érettségi pontok számításá-

hoz szükséges előírt tárgy(ak)ból egyáltalán nem rendelkezik érettségi vizsgaeredménnyel, 

 – rendelkezik érettségi vizsgaeredménnyel, de nem az előírt szinten (általános orvos, fogorvos, gyógy-

szerész, állatorvosi, építész, erdőmérnöki egységes, osztatlan képzésekre, illetve energetikai mérnöki, 

germanisztika, anglisztika, romanisztika alapképzési szak egyes szakirányaira való jelentkezéskor), 

 – rendelkezik érettségi vizsgaeredménnyel, de a kedvezőbb pontok elérése érdekében annak szintjén emel-

ni szeretne, 

 – eredményén – ugyanazon a szinten, de – javítani szándékozik. 

Ezekben az esetekben a felsőoktatási felvételi jelentkezéstől elkülönülten kell érettségi 

vizsgára jelentkezni. Az érettségi vizsgára történő jelentkezésről bővebb információt az Ok-

tatási Hivataltól (www.oh.gov.hu) lehet kapni.

  A NYELVI ÉRETTSÉGI ÉS AZ ÁLLAMILAG ELISMERT NYELVVIZSGA 

Utoljára 2005-ben lehetett emelt szintű érettségire váltani a nyelvvizsgát, ebben az esetben az 

érettségi tanúsítványba vagy bizonyítványba 100%-os teljesítménnyel emelt szintű jeles került. Az elismerte-

téshez jelentkezni kellett (emelt szintű) érettségire az adott nyelvből. 

Azon szakok esetében, ahol idegen nyelv is szerepel a középszintű érettségi követelmények között, elfo-

gadják a nyelvvizsgával kiváltott 100%-os emelt szintű érettségit, ha a jelentkező rendelkezik a 

megfelelő bizonyítvánnyal vagy tanúsítvánnyal. Ezen kívül, amennyiben ezt az eredményt felhasználják az 

érettségi pontok számítása során, az emelt szintű érettségiért járó többletpontot is megkaphatja a jelentkező. 

Kivételt jelentenek: 

A germanisztika, anglisztika, romanisztika szakok azon meghirdetésein, ahol az emelt 

szintű érettségi felvételi követelmény, a jelentkezőknek akkor is jelentkezniük és érettsé-

gizniük kell emelt szinten az adott nyelvből, ha B2 (korábban középfokú) vagy C1 (korábban 
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felsőfokú) komplex (korábban C típusú) nyelvvizsgájuk alapján, vizsga alóli felmentés mellett, 

100%-os emelt szintű jeles osztályzatot kaptak. Ezt az eredményt a tanulmányi pontok számításánál 

figyelembe lehet venni, de az érettségi pontoknál nem. 

2006-tól a nyelvvizsga már nem számítható be érettségi eredményként, minden tanulónak legalább egy 

idegen nyelvből kötelező érettségi vizsgát tennie közép- vagy emelt szinten. Abban az esetben, ha a jelentkező 

csak nyelvvizsga-bizonyítvánnyal rendelkezik, akkor a 2012. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi eljárás-

ban ezt az eredményt érettségi pont szerzésére már nem tudja használni, legfeljebb többletpontot kaphat 

a legalább B2 (korábban középfokú) komplex (korábban C típusú) nyelvvizsga-bizonyítványára. 

Az emelt szintű idegen nyelvi érettségi – az érettségi vizsgaszabályzatban meghatározott fel-

tételek mellett – államilag elismert nyelvvizsgának számít: 60% felett B2 (korábban középfokú), 

40–59% között pedig B1 (korábban alapfokú) komplex (korábban C típusú) nyelvvizsgának. 

Amennyiben a jelentkező két tanítási nyelvű, illetve nemzetiségi oktatásban szerez érettségi bizo-

nyítványt és a jogszabályban (100/1997. Korm. rendelet 54. §) meghatározott feltételeket teljesíti, akkor az 

érettségi bizonyítványa egyenértékű C1 (korábban felsőfokú) vagy B2 (korábban középfokú) komplex (koráb-

ban C típusú) államilag elismert nyelvvizsgával. Ebben az esetben nincs szükség a megfeleltetésre, a nyelv-

vizsgával való egyenértékűség a felsőoktatási felvételi eljárás során automatikus. Ez viszont nem jelenti azt, 

hogy ezzel kiváltotta az emelt szintű nyelvi érettségit. 

Alapképzésre, illetve egységes, osztatlan képzésre történő jelentkezéskor külön felvételi vizsgát kizárólag 

a művészet és a művészetközvetítés képzési területbe tartozó szakokon kell tenni. A többi szakra való jelent-

kezéskor az adott szakon előírt érettségi vizsgatárgyak érettségi vizsgaeredményével felvételizik a jelentkező. 

Az érettségi vizsga technikai lebonyolításáról, a vizsgaidőpontokról, a vizsgaeredményekről és az egyéb érett-

ségivel kapcsolatos kérdésekről az Oktatási Hivatalnál (www.oh.gov.hu) lehet érdeklődni. 

  9.3. MESTERKÉPZÉSHEZ SZÜKSÉGES VÉGZETTSÉGEK 

A mesterfokozat a második felsőfokú végzettségi szint. A mesterképzés bemeneti és felvételi követelményei a 

következők: 

a)  A mesterképzés alapvető bemeneti követelménye valamely felsőfokú végzettség megléte. Mesterképzésre 

beadhatja felvételi kérelmét bárki, aki a jogszabályban meghatározott határidőig megszerzi az alábbi 

felsőfokú végzettségek valamelyikét: 

 – alapképzésben szerzett alapszintű végzettség, 

 – mesterképzésben szerzett mesterfokozatú végzettség, 

 – hagyományos képzésben szerzett főiskolai szintű végzettség, 

 – hagyományos képzésben szerzett egyetemi szintű végzettség. 

  Fontos hangsúlyozni, hogy mesterképzésre nemcsak az új képzési rendszerben megszerzett alapfokozatú 

vagy mesterfokozatú oklevéllel rendelkezők jelentkezhetnek, hanem a hagyományos főiskolai vagy egye-

temi végzettséggel rendelkezők is beadhatják felsőoktatási felvételi jelentkezési lapjukat, amennyiben az 

intézmény által előírt feltételeknek megfelelnek (l. az alábbi pontot). 

b)  Abban az esetben teljesíti a jelentkező a bemeneti követelményeket, ha korábbi felsőfokú tanulmá-

nyai beszámíthatók az adott mesterképzési szakon. A mesterképzésbe történő belépésnél előzmény-

ként a felsőoktatási intézmények által elfogadott szakképzettségek: 

 – Teljes kreditérték beszámításával figyelembe vehető szakok. A meghatározott oklevéllel rendel-

kező jelentkezőknek az oklevelükben szereplő kreditek mennyisége teljes mértékben feltétel nélkül 

figyelembe vehető a mesterképzésben folytatott tanulmányok során. 

 – A mesterképzési szak képzési és kimeneti követelményeiben meghatározott további kreditek telje-

sítésével beszámítható szakok. A felvételi intézményenkénti feltételei c. rész általában tartalmazza azon 

főiskolai, egyetemi szintű végzettségek és szakképzettségek, illetve alapképzési szakokon vagy mester-

képzési szakokon megszerzett oklevelek megjelölését, amelyeket az adott mesterképzési szakon a felső-

oktatási intézmény a jelentkezés, illetve felvétel feltételéül elfogad. 
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A megfelelő végzettségeket és szakképzettségeket igazoló dokumentumokat a felsőoktatási felvételi je-

lentkezési lap beadásakor, de legkésőbb 2012. január 10-éig kell benyújtani. 

c)  A felsőoktatási intézmény A felvétel intézményenkénti feltételei c. részben meghatározza a mesterképzésre je-

lentkezők rangsorolásának, a pontszámításnak a módját: az alapképzésben, mesterképzésben, 

illetve a korábbi egyetemi vagy főiskolai képzésben nyújtott teljesítmény értékelésének módját, elveit, a 

felvételi feltételeket, a vizsgakövetelményeket. 

A felsőfokú végzettséggel rendelkező jelentkezők az újabb alapfokozat megszerzése érdekében alapképzésre 

adhatják be felvételi kérelmüket. A főiskolai oklevéllel rendelkező jelentkezők a mesterfokozat megszerzése 

érdekében mesterképzésre adhatják be felvételi kérelmüket.

Mesterképzésre jelentkezhet bárki, aki felsőfokú végzettséggel és 
szakképzettséggel rendelkezik, legyen az a szakképzettség hagyományos főiskolai 

vagy egyetemi szintű, akár alapfokozatot vagy mesterfokozatot adó. 
Minden esetben szükséges azonban arról tájékozódni, hogy az adott felsőoktatási intézmény 

a választott mesterképzési szakon elfogadja-e az adott oklevelet az előfeltételek teljesítéseként.

  9.4. KREDITRENDSZER 

A magyar felsőoktatásban a 2003/2004. tanévtől kezdve minden felsőoktatási intézményben kreditrend-

szerű képzés folyik. A kreditrendszer nem más, mint a hallgató tanulmányi előrehaladását kézzel fog-

hatóan megjelenítő „pontrendszer”. Minden, a tanulmányok során teljesített tantárgy rendelkezik egy 

kreditértékkel, ami arányos a tantárgy teljesítéséhez szükséges hallgatói munkával. Azaz, minél nehezebb, 

minél több munkát igényel a tárgy, annál magasabb lesz a teljesítése esetén megszerzett kreditek száma. 

A kredit csak mennyiségi fokmérője az előrehaladásnak, a minőségi tényezőt továbbra is az adott tan-

tárgyból megszerzett érdemjegy jelenti. A kreditrendszerben folytatott képzésre való beiratkozáskor a hallgató 

minden intézményben kézhez veheti az adott képzés mintatantervét. A mintatanterv az oklevél meg-

szerzéséhez egy javasolt és garantáltan teljesíthető előrehaladási rendet ad meg. Ebben az elvégzendő tárgyak 

listája mellett megtalálható az egyes tárgyakhoz rendelt kredit is, átlagosan egy félévre összesen harminc. 

Kiemelendő, hogy a tárgy teljesítése esetén megszerzett kreditek száma nem függ a tantárgyból 

szerzett érdemjegytől, egy „elégséges” eredmény esetén is jár a kredit. 

A tanulmányok során a hallgató célja egy, az adott képzésre jellemző kreditmennyiség megszerzése, 

amit részben kötelező, részben pedig választható tárgyak teljesítésével tehet meg. A hallgatók bizonyos fel-

tételek teljesítése mellett, de önállóan választhatják meg, hogy egyes tantárgyakat milyen sorrendben, mely 

félévekben teljesítenek. A tantárgyak e jóval kötetlenebb sorrendben történő teljesítése rugalma-

sabbá teszi a tanulmányok alakítását, amit szintén a kreditrendszer előnyének tartanak. Például, ha 

egy hallgató valamilyen okból nem tud teljes erejével a tanulmányaira koncentrálni, dönthet úgy, hogy egy 

adott félévben a mintatantervben szereplő harmincnál kevesebb kreditértékű tárgyat vesz fel, illetve, ha ér-

zése szerint a mintatantervhez képest gyorsabban is tud haladni, akkor többet. A hallgató egyéni mérle-

gelése így sokkal nagyobb szerepet kap a tanulmányok alakításában, ám ezzel párhuzamosan jelentősen nő 

az őt terhelő felelősség is. 

Szintén a kreditrendszer járulékos előnye – mivel a magyarországi kialakítás során figyelembe vették az eu-

rópai államok vonatkozó gyakorlatát –, hogy másik, akár külföldi felsőoktatási intézményben végzett 

tanulmányok elfogadtatása jelentősen egyszerűsödik, illetve a hazai tanulmányok külföldi figyelembevétele 

is könnyebben történik. 

A kreditrendszer alapján lehetőség van a külföldön folytatott résztanulmányok beszámítására, ez 

annak a felsőoktatási intézménynek a hatásköre, amelyben a kérelmező a tanulmányait folytatni szándékozik. 

A felsőoktatási intézmény akkor számíthat be külföldön folytatott tanulmányokat résztanulmányként, ha a 

jelentkező külföldön elismert felsőoktatási intézményben tanult. A résztanulmányok beszámítását különböze-

ti vizsgák teljesítéséhez lehet kötni. 



A F E L S Ő O K TATÁ S R Ó L

Felsőoktatási felvételi tájékoztató – 2012. februárban induló képzések92

 

 

Mesterképzésre történő jelentkezés esetén a kreditelismerést célszerű már a felsőoktatási felvételi eljárás 

előtt kezdeményezni a felsőoktatási intézménynél (ez az ún. előzetes kreditelismerés). A felsőoktatási felvételi 

eljárásban már kizárólag az elismerésről szóló határozatot kell központilag benyújtani.

  9.5. A KÜLFÖLDI VAGY MAGYARORSZÁGON 
MŰKÖDŐ KÜLFÖLDI RENDSZERŰ INTÉZMÉNYBEN 

SZERZETT VÉGZETTSÉGEKRŐL 

A külföldön szerzett bizonyítványok és oklevelek elismerését Magyarországon a két- és többoldalú nemzetközi 

elismerési egyezmények, valamint a 2002. január 1-jén hatályba lépett, a külföldi bizonyítványok és oklevelek 

elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény (Elismerési tv.) szabályozza. Jogi értelemben egy külföldi bizonyítvány 

vagy oklevél elismerés hiányában, illetve tudományos fokozatot tanúsító oklevél honosítás nélkül semmilyen 

hazai végzettségi szintet, tudományos fokozatot, szakképesítést vagy szakképzettséget nem tanúsít, ebből ere-

dően ilyen jogosultságot se lehet rá alapozni. Ezek a bizonyítványok és oklevelek jogszabály alapján, vala-

mint az elismerés, illetve honosítás megtörténtével biztosítanak tulajdonosuknak ugyanolyan jogokat, mint az 

a magyar érettségi bizonyítvány vagy oklevél, amellyel egyenértékűnek nyilvánították. A hatályos szabályozás 

alapján a külföldi bizonyítvánnyal vagy oklevéllel rendelkezők két elismerési forma közül választhatnak: 

 – teljes jogosultságot adó elismerés, 

 – továbbtanulás céljából történő elismerés. 

A végzettség és szakképzettség teljes jogosultságot adó elismerését az Oktatási Hivatal Magyar Ekvivalen-

cia és Információs Központ végzi.

Ha a külföldi vagy Magyarországon működő külföldi rendszerű középiskola által kiállított 
érettségi bizonyítvánnyal, oklevéllel rendelkező jelentkező felsőoktatási intézményben kíván 

továbbtanulni Magyarországon, akkor a külföldi vagy Magyarországon működő külföldi 
rendszerű középiskolai és érettségi vizsgaeredmények alapján történő pontszámítás az 
Oktatási Hivatal hatáskörébe tartozik, a külföldi oklevelek továbbtanulási céllal történő 

elismerése pedig a jelentkezési helyként megjelölt felsőoktatási intézmény(ek) feladata.

Tudni kell azonban, hogy a továbbtanulási céllal történt elismerés kizárólag a fent említettekre jogosít, 

azaz nem teszi az okiratot egyéb célú felhasználás szempontjából is elismertté. Ennek megfele-

lően a továbbtanulási céllal elismert érettségi bizonyítvány vagy oklevél munkavállalás szempontjából 

nem vehető figyelembe. Ehhez a szóban forgó okiratoknak az Oktatási Hivatal Magyar Ekvivalencia és 

Információs Központja által történő, teljes jogosultságot biztosító elismerése szükséges. 

  KÜLFÖLDÖN SZERZETT KÖZÉPISKOLAI VÉGZETTSÉGEK TOVÁBBTANULÁSI CÉLÚ 
ELISMERÉSE ÉS A PONTSZÁMÍTÁS 

Ha a jelentkező felsőoktatási intézményben kíván továbbtanulni Magyarországon, akkor 

a felsőoktatási felvételi eljárás során a külföldi vagy Magyarországon működő külföldi rend-

szerű középiskolákban elért tanulmányi és érettségi vizsgaeredmények alapján történő pont-

számítás az Oktatási Hivatal hatáskörébe tartozik. 

a) A magyar érettségi bizonyítvánnyal egyenértékű külföldi érettségi bizonyítványok 

Az Elismerési tv. 13. §-ának (1) bekezdése értelmében a magyar középiskolai érettségi bizonyítvány-

nyal egyenértékű az a külföldi középiskola elvégzését tanúsító és az adott országban felsőoktatási intéz-

ménybe történő jelentkezésre jogosító bizonyítvány, amit: 
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1. az Európai Gazdasági Térséghez tartozó államban állítottak ki;

2.  olyan államban állítottak ki, amely a 2001. évi XCIX. törvénnyel kihirdetett, a felsőoktatási képesítések-

nek az európai régióban történő elismeréséről szóló, 1997. április 11-én Lisszabonban aláírt Egyezmény 

rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismerte el. A lisszaboni elismerési egyezményt ratifikáló orszá-

gok: Albánia, Andorra, Ausztrália, Ausztria, Azerbajdzsán, Belgium, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, 

Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Fehéroroszország, Finnország, Fran-

ciaország, Grúzia, Hollandia, Horvátország, Írország, Izland, Izrael, Kazahsztán, Kirgízia, Lengyelor-

szág, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Macedónia, Málta, Moldova, Montenegró, Né-

metország, Norvégia, Olaszország, Oroszország, Örményország, Portugália, Románia, Spanyolország, 

Svájc, Svédország, Szentszék (Vatikán), Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Törökország, Új-Zéland, Ukrajna;

3.  olyan államban állítottak ki, amely Magyarországgal olyan kétoldalú nemzetközi egyezményt kö-

tött, amely kimondja a külföldi bizonyítvány magyar érettségi bizonyítvánnyal való egyenértékűségét. 

Ezek a kétoldalú egyezmények a következő (volt) országokra érvényesek: Ausztria, Bulgária, Csehszlo-

vákia, Horvátország, India, Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság, Kína, Lengyelország, Laosz, 

Románia, Spanyolország, Szíria, Szlovákia, Szlovénia, Szovjetunió. 

4.  Jogszabály mondja ki a Nemzetközi Érettségi Szervezet (International Baccalaureate Organization – 

IBO) és az Európai Iskolák (Schola Europaea) által kiadott bizonyítványoknak a magyar érettségi bizo-

nyítvánnyal való egyenértékűségét. 

5.  A magyar érettségivel egyenértékűek a Magyarországon működő külföldi, és külföldi rend-

szerű közoktatási intézmények által kiállított (külföldi) érettségi bizonyítványok/középiskolai okiratok 

közül azok, amelyeket a Budapesti Osztrák Iskola – Osztrák Felső Reál Gimnáziumban, a Gustave 

Eiffel Francia Óvoda, Általános Iskola és Gimnáziumban (régi nevén: Budapesti Francia Óvoda, Ál-

talános Iskola és Gimnázium), a Hriszto Botev Bolgár-Magyar Általános Iskola és Gimnáziumban, a 

Magyarországi Japán Nagykövetséghez tartozó Budapesti Japán Iskolában, a Magyarországi Németek 

Általános Művelődési Központjában, a Magyarországi Németek Általános Művelődés Központja tagin-

tézményében: Audi Hungaria Német Általános Iskola és Gimnáziumban, az Orosz Föderáció Magyar-

országi Nagykövetsége mellett működő Általános Iskola és Gimnáziumban, a Porpáczy Aladár Kerté-

szeti, Környezetvédelmi és Közgazdasági – Ügyviteli Középiskolában (a Győr-Moson-Sopron Megyei 

Önkormányzat Általános Művelődési Központja Tagintézményében), a Thomas Mann Gymnasium 

– Deutsche Schule Budapest, Budapesti Német Általános Iskola és Gimnáziumban állítottak ki. 

6.  A magyar érettségivel egyenértékű külföldi érettségi bizonyítványok továbbtanulási célú elismerését 

nem lehet megtagadni, de az eredmények alapján a 2012. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi eljárás 

során az alábbi döntések születhetnek: 

 1)  megállapítják, hogy a külföldi érettségi bizonyítványban szereplő vizsgatárgyak megfeleltethetőek az 

előírt tárgyaknak, 

 2)  meghatározzák azt, hogy az adott vizsgatárgy milyen szintűnek (emelt vagy középszintű), érdemje-

gyűnek, illetve százalékos teljesítményűnek tekinthető a magyar felsőoktatási felvételi eljárás során, 

 3)  döntést hozhatnak arról, hogy a külföldi vagy külföldi rendszerű érettségi vizsgatantárgyait a külföldi 

bizonyítványban szereplő jegyeknél alacsonyabb osztályzattal, százalékkal értékelik, s ilyenkor a je-

lentkező magyarországi érettségi vizsgára jelentkezhet a szükséges érettségi vizsgatárgyakból. 

b) A magyar érettségi bizonyítvánnyal nem egyenértékű külföldi érettségi bizonyítványok

Ha a bizonyítványt nem a fent felsorolt országok vagy intézmények valamelyike adta ki, akkor a 

továbbtanulási célú elismerési eljárás a 2001. évi C. törvény 13. § (3) bekezdése alapján történik. 

Ennek eredményeként a 2012. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi eljárás során az alábbi döntések hozhatók: 

1)  Megállapítható, hogy a külföldi bizonyítvány Magyarországon felsőoktatási intézménybe való jelentke-

zésre jogosító dokumentumként elfogadható. Az eljárás során: 

 – megállapítják az egyes érettségi vizsgatárgyak vizsgaszintjét és százalékos eredményét, 

 – megállapítják, hogy a külföldi érettségi bizonyítványban szereplő érettségi vizsgatárgyak megfelel-

tethetőek az előírt érettségi vizsgatárgyaknak, meghatározzák azt, hogy az adott érettségi vizsga-

tárgy milyen szintűnek (emelt vagy középszintű), érdemjegyűnek, illetve százalékos teljesítményűnek 

tekinthető a magyar felsőoktatási felvételi eljárás során, döntést hozhatnak arról, hogy a külföldi vagy 

külföldi rendszerű érettségi vizsgatárgyait a külföldi bizonyítványban szereplő jegyeknél alacsonyabb 
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osztályzattal, százalékkal értékelik, és ilyenkor a jelentkező magyarországi érettségi vizsgára jelent-

kezhet a szükséges érettségi vizsgatárgyakból,

 – a továbbtanulási célú elismerési eljárás során a külföldi érettségi bizonyítvány jogi hatálya továbbtanulás 

szempontjából azonossá válik a Magyarországon megszerezhető érettségi bizonyítvány jogi hatályával. 

2)  Megállapítható, hogy a bizonyítvány Magyarországon felsőoktatási intézménybe való jelentkezésre jo-

gosító dokumentumként nem fogadható el, ezért az elismerést megtagadják.

A Magyarországon engedéllyel működő külföldi közoktatási intézmények: az Al Wahda 

Arab Iskola, a Britannica Angolnyelvű Nemzetközi Általános Iskola és Gimnázium, a British 

International School Alapítványi Óvoda, Általános- és Középiskola, a Budapesti Amerikai 

Nemzetközi Iskola, a Budapesti Nemzetközi Iskola (International School of Budapest), a Buda-

pesti Nemzetközi Keresztyén Iskola (International Christian School of Budapest) és a Greater 

Grace Nemzetközi Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium által kiadott érettségi bizonyítvá-

nyok továbbtanulási céllal elismerhetők.

Csatolandó dokumentumok 

Az eljárás lefolytatásához a jelentkezőnek általában az alábbi dokumentumokat kell csatolnia:

 – az eredeti érettségi bizonyítvány másolatát, illetve kivételesen, az eredeti bizonyítvánnyal azonos 

okirat (másodlat) másolatát (minden esetben csatolni kell az eredményeket tartalmazó oldalakat is!), 

 – a külföldi közoktatási intézmény által kiállított olyan okirat másolatát (pl. középiskolai év végi bizonyít-

vány – tanulmányi pontok számításához ebben az esetben is az utolsó két évfolyam év végi eredményeket 

tartalmazó oldalak beküldésére van szükség), amely hitelt érdemlően igazolja a tanulmányok időtar-

tamát, és az oklevél megszerzése érdekében előírt tanulmányi követelmények sikeres teljesítését, 

 – a felsorolt okiratok magyar nyelvű hiteles fordításának másolatát (hiteles fordításnak az Országos 

Fordító és Fordításhitelesítő Iroda, a magyar külképviseleti szerv, illetve a magyar közjegyző hitelesítési 

záradékával ellátott fordítás minősül). 

Figyelem! Az elbíráláshoz minden esetben egyaránt szükség van az érettségi/középiskolai 

eredményt igazoló dokumentummásolatok és a magyar nyelvű hiteles fordítások másolata-

inak beküldésére, illetve nem latin vagy cirill betűvel írt dokumentumok esetén a magyar 

nyelvű hiteles fordítás másolatának benyújtása kötelező!

  KÜLFÖLDÖN SZERZETT FELSŐFOKÚ VÉGZETTSÉGEK 
TOVÁBBTANULÁSI CÉLÚ ELISMERÉSE 

Ha a kérelmező felsőoktatási intézményben kíván továbbtanulni Magyarországon, akkor kül-

földi vagy külföldi rendszerű intézményben szerzett felsőfokú oklevelét a felsőoktatási fel-

vételi eljárásban benyújtandó dokumentumokhoz hasonlóan központilag kell beküldenie, az 

oklevél elbírálása pedig a jelentkezési helyként megjelölt felsőoktatási intézmény(ek) hatás-

köre. A külföldi oklevelek által tanúsított végzettségi szint elismeréséről nemzetközi egyezmények vagy az 

Elismerési tv. rendelkezik. 

a) A magyar felsőfokú oklevéllel egyenértékű külföldi oklevelek 

Ha nemzetközi egyezmény kimondja a külföldi oklevélnek vagy végzettségnek a magyar főiskolai, egyetemi, 

posztgraduális vagy doktori oklevéllel való egyenértékűségét, a továbbtanulási céllal történő elismerés során 

az eljáró hatóságnak a külföldi oklevél végzettségi szintjét a nemzetközi egyezményben foglalt rendelkezésre 

tekintettel kell megállapítania. 

b) A magyar felsőfokú oklevéllel nem egyenértékű külföldi oklevelek 

Ha az adott oklevelet kibocsátó országgal Magyarország nem kötött egyezményt, vagy az egyezmény hatálya 

nem terjed ki az adott fokozatra, akkor az elbíráláskor az eljáró hatóság a következő döntéseket hozhatja:

1)  Megállapítja, hogy a külföldi oklevél Magyarországon felsőoktatási intézménybe való jelentkezésre jogo-

sító dokumentumként elfogadható. 
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2)  Megállapítja, hogy a külföldi oklevél Magyarországon felsőoktatási intézménybe való jelentkezésre jo-

gosító dokumentumként nem fogadható el, ezért az elismerést megtagadja. Az elismerési eljárás során a 

külföldi oklevél jogi hatálya – továbbtanulás szempontjából – azonossá válik a Magyarországon megsze-

rezhető oklevél jogi hatályával. 

Csatolandó dokumentumok 

Az eljárás lefolytatásához a jelentkezőnek az alábbi dokumentumokat kell csatolnia: 

 –  az eredeti oklevél másolatát, illetve kivételesen, az eredeti oklevéllel azonos okirat (másodlat) másolatát, 

 – a külföldi felsőoktatási intézmény által kiállított olyan okirat másolatát (pl. leckekönyvet), amely hitelt 

érdemlően igazolja a tanulmányok időtartamát és az oklevél megszerzése érdekében előírt tanul-

mányi követelmények sikeres teljesítését, 

 – a felsorolt okiratok magyar nyelvű hiteles fordításának másolatát (hiteles fordításnak az Országos 

Fordító és Fordításhitelesítő Iroda, a magyar külképviseleti szerv, illetve a magyar közjegyző hitelesítési 

záradékával ellátott fordítás minősül). 

Figyelem! Az elbíráláshoz minden esetben egyaránt szükség van a felsőfokú végzettséget iga-

zoló dokumentum-másolatok és a magyar nyelvű hiteles fordítások másolatainak beküldé-

sére, illetve nem latin vagy cirill betűvel írt dokumentumok esetén a magyar nyelvű hiteles 

fordítás másolatának benyújtása kötelező! 

Még a 2012. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi eljárás előtt javasoljuk 
a külföldön vagy Magyarországon működő külföldi rendszerű intézményben kiállított 
felsőfokú végzettségek teljes hatályú elismerési eljárásának lefolytatását, melyről 

az Oktatási Hivatal Magyar Ekvivalencia és Információs Központ (elérhetőségeit 
l. További tájékozódási lehetőségek és információk c. részben) ad bővebb információt.

10. NÉHÁNY KÉPZÉSRŐL RÉSZLETESEBBEN 

  10.1. A CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ-, TANÍTÓ- 
ÉS ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS 

  JELENTKEZÉS, KÉPZÉSI IDŐ 

Alapképzésben a képzési időt és az oklevél megszerzésének követelményeit (pl. idegennyelv-ismeret) a szakok 

képzési és kimeneti követelményei határozzák meg. A felsőfokú oklevéllel rendelkezők számára hirdetett tanító 

és óvodapedagógus alapképzési szakokon – a korábbi tanulmányok beszámításával – csak a pedagógus oklevéllel 

rendelkezők esetében lehet rövidebb a képzési idő.

  A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI ELJÁRÁS 

Az intézmények a csecsemő- és kisg yermeknevelő, tanító és óvodapedagógus alapképzési szakokon az összpontszámot 

a Pontszámítási módszerek c. részben leírtak szerint határozzák meg azzal, hogy az alkalmassági vizsga köve-

telményeit is teljesíteni kell. A jelentkezőket két középszintű érettségi vizsgatárgy szerint fogják rangsorolni 

(l. 1. sz. táblázat).
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  ALKALMASSÁGI VIZSGA 

A csecsemő- és kisg yermeknevelő alapképzési szakra jelentkezőknek egészségügyi és beszédalkalmassági, kivéve 

annak, aki bölcsődei gondozói munkakörben dolgozik, tanító és óvodapedagógus alapképzési szakokra jelent-

kezőknek – az óvónői szakközépiskolát végzett, óvodában dolgozó jelentkezők kivételével – ének-zenei, testi, 

egészségi és beszédalkalmassági vizsgát kell tenniük. A csecsemő- és kisg yermeknevelő alapképzési szakon elfogad-

ják a képzési terület más szakjain tett azonos alkalmassági vizsgát is. A részletes feltételekről az Intézmények 

adnak tájékoztatást. Ez alól azok a felsőfokú végzettségű jelentkezők mentesülnek, akiknek ilyen irányú alkal-

masságát korábbi felvételi vizsgán vagy felsőfokú tanulmányuk során mérték. A felsőoktatási felvételi eljárás 

keretében tett „nem felelt meg” minősítésű alkalmassági vizsgát a legtöbb óvó- és tanítóképző intézmény 

figyelembe veszi, ezért ez a minősítés – ha A felvétel intézményenkénti feltételei c. fejezetben más utalás nincs – 

a 2012. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi eljárás során nem javítható! „Nem felelt meg” minősítés esetén 

a csecsemő- és kisg yermeknevelő, tanító és óvodapedagógus alapképzési szakokra a jelentkező felvételi összpontszám 0, 

így az adott szakra nem vehető fel. 

Előalkalmassági vizsga 
Az intézmények a jelentkezési határidőt megelőzően ún. előalkalmassági vizsgát szervezhetnek. A vizsgák időpont-

ját az egyes intézményekről szóló oldalak tartalmazzák. Az előalkalmassági vizsga célja: lehetőséget adni a 

jelentkezés benyújtása előtt az alkalmasság mérésére, megállapítására. Alkalmatlanság esetén a jelentkező a 

felsőoktatási felvételi eljárás keretében szervezett alkalmassági vizsgán azt megismételheti, javíthatja. Az elő-

alkalmassági vizsga szolgáltatás jellegű, a vizsgát meghirdető bármely (pl. a lakóhelyhez legközelebb eső) 

felsőoktatási intézményben igénybe vehető. Az adott intézményről szóló fejezetben szereplő vizsgadíjat az 

intézménynek kell befizetni. Az eredményes előalkalmassági vizsgát, amennyiben az ének-zenei, beszéd-, tes-

ti, egészségi alkalmassági vizsgák követelményei a fejezetben leírtakkal azonosak, általában az intézmények 

kölcsönösen elfogadják, tehát azt elegendő egy helyen (egy alkalommal) letenni. Az általános gyakorlattól 

való eltérést A felvétel intézményenkénti feltételei c. fejezet tartalmazza.

Az alkalmassági vizsga követelményei 
Az alkalmassági vizsga anyaga a legtöbb felsőoktatási intézményben a következő (az eltéréseket A felvétel intéz-

ményenkénti feltételei c. fejezet tartalmazza):

Az ének-zenei alkalmassági vizsga 

Célja: 

Annak megállapítása, hogy a jelentkező alkalmas-e az óvodapedagógusi vagy tanítói pályára, a pedagógusi 

pálya gyakorlásához szükséges zenei ismeretek elsajátítására. 

Feladat: 

 – a hallásvizsgálat keretében néhány magyar népdal vagy műzenei szemelvény előadása emlékezetből, 

 – szabad választás alapján (a dalokat más-más kezdőhangról is meg kell tudni szólaltatni), a zenei em-

lékezet vizsgálata során egyszerű, rövid ritmussorok visszahangoztatása (negyed-, nyolcad-, pontozott 

ritmus és szinkópa kombinációiból) tapsolással, kopogással; néhány hangból álló egyszerű dallamok 

visszaéneklése dúdolással vagy szolmizálva, 

 – a kottaolvasási készség vizsgálata során néhány ütem lapról olvasása az egyszerű gyermekdalok szintjén 

az ötvonalas rendszerben. 

Az elbírálás alapvető szempontja, hogy a jelentkező rendelkezzék az ének-zenei tevékenység vezetéséhez, tanítá-

sához nélkülözhetetlen zenei hallással, egészséges énekhanggal és megfelelő hangterjedelemmel. 

A beszédalkalmassági vizsga 

Célja: annak megállapítása, hogy a jelentkezőt beszédállapota alkalmassá teszi-e a pedagógusi pályára. 

Feladat: 

 – 10–15 soros nyomtatott prózai szöveg felolvasása, szükség szerint a szöveg reprodukálása, illetve beszél-

getés. A szöveget közismert gyermekirodalmi művekből jelölik ki. A jelentkezőnek a felolvasandó szöveg 

előzetes megismerésére időt adnak. 
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A szóbeli szövegalkotó képesség felmérése kötetlen beszélgetés keretében. 

Az elbírálás szempontjai: 

 – Vannak-e a jelentkezőnek hangképzési zavarai (pöszeség, raccsolás, selypítés, orrhangzós beszéd, a ma-

gánhangzók igen zárt képzése, egyéb beszédhangképzési hibák). 

 – A jelentkező beszédritmusában észlelhetők-e súlyos zavarok (dadogás, értelemzavaró hadarás, leppegés, 

pattogás). 

 – A felolvasás mennyire értelmes, követhető, kifejező. 

 – A tájnyelvi ejtés nem beszédhiba, tehát nem kizáró ok. 

Kizáró okok: 

 – hangképzési rendellenességek, 

 – ritmuszavarok, 

 – a beszéd megértését akadályozó rendkívül zárt ejtés. 

A testi alkalmassági vizsga 

Célja: 

Annak megállapítása, hogy a jelentkező rendelkezik-e azokkal az alapvető motoros (testi) képességekkel, 

amelyek feltételei az alsó tagozatos és az óvodai testnevelés gyakorlati anyag elsajátításának, illetve a tanítói, 

óvodapedagógusi pálya gyakorlásának. 

Követelmények: 

 – közepes iramú, folyamatos futás (nők: 3 perc, férfiak: 5 perc), 

 – oktató által vezetett zenés gimnasztika folyamatos végzése, a főbb alapformák végeztetésével (szökdelé-

sek, karkörzések, törzshajlítások, felülések, törzsemelések és rugózások), 

 – egyensúlyozó járás fordulatokkal, két zsámolyra helyezett felfordított padon, 

 – néhány lépés nekifutásból – keresztbe állított és felfordított – pad átugrása egy lábról, érkezés páros 

lábra, guggolásba, 

 – célba dobás függőleges célra (kosárlabda palánk) egykezes dobással, kislabdával, 8 m-ről, 

 – labdaadogatások helyben futás közben párokban, ügyes és ügyetlen kézzel, felfújt labdával, 

 – labdavezetés ügyes és ügyetlen kézzel, 

 – felfüggés hajlított karral (nők: 5 mp, férfiak: 8 mp), 

 – mellső fekvőtámaszból ereszkedés legalább derékszögig hajlított karú fekvőtámaszba, tolódás mellső 

fekvőtámaszba (nők: 3-szor, férfiak: 6-szor). 

Kizáró okok: 

A kondicionális állapotra és a mozgáskoordinációra utaló olyan gyenge teljesítmény, amely intenzív gyakor-

lással nem javítható, valamint a középiskolai tanulmányok utolsó két évében a testnevelés alóli teljes felmentés. 

Az egészségi alkalmassági vizsgálat 

Minden jelentkezőnek a háziorvosa által kiállított nyilatkozat másolatát kell csatolni arról, hogy krónikus, 

illetve fertőző betegségben nem szenved. A további benyújtandó alkalmassági dokumentumok (pl. egészség-

ügyi alkalmassági lap, foglalkoztatás-egészségügyi kiskönyv) tekintetében, mindenképpen érdeklődjenek a 

jelentkezési helyként megjelölt felsőoktatási intézménynél! A jelentkezőnek önmaga által tett nyilatkozatot is 

mellékelnie kell arról, hogy eltitkolt betegsége nincs. 

Egészségügyi szempontból – a súlyosság mérlegelése alapján – kizáró ok lehet: 

 – a felső végtagok funkcionális rendellenességei, a statikai rendszer súlyosabb elváltozásai nyugodt álla-

potban is, melyek miatt a gyakorlati képzés következtében egészségi állapotromlás várható, 

 – mindennemű szívbillentyű hiba, 

 – a szív, a vérkeringés és légzőrendszer olyan egyéb rendellenességei, melyek a fizikai terheléssel is járó 

csecsemő- és kisgyermeknevelő-, óvodapedagógus- és tanítóképzésben a hallgatót gátolják, 

 – a beszédzónában 30 decibelnél gyengébb hallás, 

 – a látóélesség mértéke olyan fokú, hogy zavarja a kommunikációban, 

 – ISHIHARA színlátási teszttel kimutatható színtévesztés, 

 – a térlátás korlátozottsága.

Kizáró okok: diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, súlyos mentális, pszichés zavarok.
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  MŰVELTSÉGI TERÜLET VÁLASZTÁSA 

A tanító alapképzési szak képzési és kimeneti követelményei szerint a tanítói képesítés az iskola 1–4. osztályá-

ban valamennyi, az 1–6. osztályában legalább egy műveltségi terület oktatási-nevelési feladatainak ellátására, 

illetve a közoktatási törvény szerinti nem szakrendszerű nevelés-oktatás feladataira készít fel. A kiválasztott 

műveltségi területre való felvételről – az eredményes felvételi vizsgát követően a tanév kezdetekor – belső 

szelekcióval döntenek. 

Műveltségi területek a tanító alapképzési szakra felvettek számára 
A meghirdetett műveltségi területi képzés csak elegendő számú jelentkező esetén indul. Az intézmények az 

egyes műveltségi területi képzésben való részvételt a tanév elején bizonyos feltételekhez köthetik. 

Az egyes felsőoktatási intézményekben választható műveltségi területek megtalálhatók az intézményi ré-

szeknél A felvétel intézményi feltételei c. fejezetben.

  10.2. A BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI 
TERÜLET KÉPZÉSI RENDSZERE

  A KÉPZÉS TERÜLETE ÉS FŐBB FUNKCIÓI

A magyar felsőoktatás egyik kiterjedt és erősen tagolt képzési területe, a bölcsészettudomány képzési terület 

a bölcsészettudományokkal ismerteti meg az érdeklődő hallgatókat. A bölcsészettudományok a történelmileg 

halmozódó emberi kultúra különböző vonatkozásait tanulmányozzák: a különböző nyelvekhez is kötődő, kü-

lönböző kifejeződési formát öltő, társadalmilag rétegzett kultúrákat, ezek különböző forrásokból kiolvasható 

történeti fejlődésmenetét, magát a kultúrában megőrzött és továbbszármaztatott történelmet. A bölcsészet-

tudományok tárgya a kultúra, az egyén és a társadalom kölcsönviszonya, az önkifejezés és befogadás, az 

információk áramlása a személyek közötti és az intézményes kapcsolatokban, különös tekintettel a kultúrát 

átszármaztatni hivatott nevelésre. 

Az emberi gondolkodás történetébe mélyen visszanyúló tudatos és igényes önreflexió – a filozófia – a böl-

csészettudományok szerves, névadó alkotóelemét képezik, kiszakadt viszont ezen tudományok köréből egy 

– legalábbis a megismerés módszerében, módszerességében eltérő – tudománycsoport, amelyet társadalom-

tudományoknak nevezünk. 

Az alapképzés során olyan ismeretek és készségek megszerzésére nyílik lehetőség, amelyek áttekintést nyúj-

tanak a bölcsészettudomány képzési terület legáltalánosabb körvonalairól, meghatározott szűkebb szakmai 

tárgykörök elméleti alapjairól és alkalmazásának gyakorlati lehetőségeiről. Általánosságban szólva a bölcsé-

szettudomány képzési terület alapképzései fejlesztik a kifejezőkészséget magyar és idegen nyelven, felkészíte-

nek a társadalmi és kultúrközi érintkezésre. 

Alapot nyújtanak a történelemben és kultúrában való tájékozódáshoz, ami kamatoztatható a társadalmi 

kapcsolatok napi gyakorlatában, ügyintézésben, szervezőmunkában, a kulturális és kultúrközi intézmények 

(például múzeumok, könyvtárak, média, levéltár) működtetésében. A bölcsészettudomány képzési terület 

alapképzései növelik a társas érzékenységet és hatékonyságot, előkészítenek a humán szolgáltatásokban és a 

nevelési intézményekben való felkészült és rátermett közreműködésre.

  AZ ALAPKÉPZÉS SZERKEZETE

A bölcsészettudomány képzési terület alapképzései hároméves időtartamúak, és ez idő alatt 180 kredit meg-

szerzését írják elő. Ez a tanulmányi mennyiség felöleli és biztosítja az általános ismeretanyagot, a szakmai 

kitekintést és az alapozó tudást, valamint specializációt, amely a felsőoktatási intézmény által kínált és a 
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hallgató által választott szűkebb szakterületről nyújt elmélyült ismereteket, és ennek gyakorlati műveléséhez, 

alkalmazásához nyújt alapokat. 

Az alapképzés 180 kreditjének kétharmadát egy szakterület összerendezett ismeretanyagából kell teljesí-

teni, ennek a 120 kreditnek a megszerzése tükröződik a képzettség megnevezésében. A képzettséget bizto-

sító alapképzési oklevél egyforma és egyenértékű, arra való tekintet nélkül, hogy a 120 kreditponton felül 

megszerzendő tanulmányokat a hallgató az intézményi kínálatból merítve hogyan választja ki, és milyen 

tartalommal tölti ki: milyen tantárgyakat, tanulmányi modulokat, szakirányokat végez el ennek keretében. 

A bölcsészettudomány képzési területen képzést hirdető intézmények kínálatában szerepelnek az adott kép-

zési területen folyó alapképzés felajánlott szakirányai vagy más tudományágban szerezhető 50 kredites ta-

nulmányi modulok, szakirányok. Lehetőség van tanári szakirányon is további tanulmányokat folytatni, ahol 

a kötelezően választható ismeretként a második tanári szakképzettség szakterületi megalapozása folyik, és 

tanári szakképzettségre irányuló tanulmányok esetén további 10 kredit keretben összerendezett pedagógiai-

pszichológiai modul elvégzésére kerülhet sor. 

A bölcsészképzés 180 kredit megszerzése után ad alapképzési oklevelet. Alapvető képzési ágak: a magyar, a 

történelem, a modern filológia, az ókori és keleti filológia, a pedagógia és pszichológia, és a szabad bölcsészet. 

Az egyes képzési ágak szerkezete, belső tagoltsága különböző mértékű. A magyar képzési ágba például 

csak egyetlen szak tartozik, e szakon belül azonban sok irányba mutató specializációk jelenhetnek meg. Más 

képzési ágak két vagy több szakot ölelnek fel, ilyen például a történelem, az ókor és keleti filológia, valamint a 

pedagógia és pszichológia. Különleges helyzetben van a modern filológia képzési ág, amelyhez öt igen átfogó 

szak tartozik, melyek többsége annyira széles és tagolt, hogy indokoltan olyan szakirányokra tagolódik, me-

lyek mindegyike maga a végzettség megszerzéséhez szükséges kreditmennyiséget biztosítja, és ennek megfele-

lően megjelenik az oklevélben is mint a képzettséget árnyaló specializáció. Ilyen széles merítésű szak például 

a romanisztika, melyen belül a francia, az olasz vagy a román tanulmányok útja elágazik, és feltüntetése az 

oklevélben indokolt. 

Egészen sajátos helyzetű és jellegű képzési ág a szabad bölcsészet, amely – mint nevéből értelemszerűen 

következik – a bölcsészettudományok törzsterületéről és modern hajtásaiból kötetlenül válogatható tanulmá-

nyi kínálatot nyújt (gondolhatunk itt mindenekelőtt a filozófia különböző területeire, a vallástudományra, a 

művészettörténetre, a kommunikáció- és médiatudományra). Az alapképzés ezen ága nem erősen és korán 

szakosodott, hanem többirányú és alakuló érdeklődést elégít ki, és többféle szakmai továbbhaladási irányt 

alapoz meg. 

A bölcsészettudomány képzési terület alapképzéseinek vannak a különböző képzési ágakban, szakokon 

egyaránt megjelenő közös tartalmi elemei (például filozófiatörténet, retorika, humán informatika). Az 50 kre-

dites modulok, szakirányok viszont intézményesen lehetővé teszik a képzési területen belüli viszonylag szabad 

átjárást, változatos kapcsolatépítést, sőt elvben megnyitják a lehetőségét annak is, hogy a bölcsészettudomány 

képzési területen végzettséget és szakképzettséget szerző hallgatók más képzési területek (például természet-

tudomány) terén is szerezzenek számottevő ismereteket.

  AZ ALAPKÉPZÉSBŐL VALÓ TOVÁBBHALADÁS ÚTJAI 

A bölcsészettudomány képzési területen szerzett alapfokozat és szakképzettség alapot ad arra, hogy az okle-

véllel rendelkezők kilépjenek a munkaerőpiacra, és ott megszerzett ismereteik és készségeik alapján (esetleg 

azokat specifikálva és gyakorlati irányban kiegészítve) el tudjanak helyezkedni. A végzett bölcsészek egy ki-

váló, szűkebb körének módja lehet arra, hogy a mesterképzés keretében, saját diszciplínáján belül vagy inter-

diszciplináris jelleggel a második képzési ciklusban is tanulmányokat folytasson.
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  10.3. A TERMÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI 
TERÜLET KÉPZÉSI RENDSZERE

  A KÉPZÉS TERÜLETE ÉS FŐBB FUNKCIÓI 

A természet megismerése évezredek óta izgatja az emberiséget. A csillagos égbolt, a távoli földrészek, az em-

beri test titkai mind-mind felderítésre váró kérdések voltak, s legtöbbjük ma is tartogat meglepetéseket a kuta-

tó elme számára. A legrégebbi természettudományos emlékek a csillagászattal és a fizikával kapcsolatosak, s 

többnyire a matematikával és a filozófiával, esetleg mitológiai hiedelmekkel is szorosan összefonódva jelennek 

meg. Ezek a tudományterületek differenciálódtak az évszázadok során a mai természettudományokká, s az 

egyetemek által kínált természettudományos szakok is ennek az évszázados fejlődésnek a nyomán alakultak ki. 

Így különült el a matematika, a fizika, a kémia, a biológia, a földrajz, a geológia, a csillagászat, a meteo-

rológia és a geofizika. A matematikából és a műszaki tudományokból alakult önállóvá és vált egyetemen is 

választható szakká, tanulmányterületté az informatika. A természettudományok differenciálódása jelenleg 

is folyik, a gyorsan fejlődő „interdiszciplináris” területek az egyetemi képzésben is önálló szakokká váltak. 

A legújabb természettudományos szak a környezettan, amely csak néhány éve önállósult. 

A természettudományi képzés célja a természet megismerésére szolgáló módszerek és a természettudomá-

nyos gondolkozás elsajátítása. A természettudomány képzési terület szakjai többségére jellemző a matematika 

és az informatika eszköztárának erőteljes használata, valamint a kísérletező tapasztalatszerzés. Ugyancsak 

jellemző, hogy a felhalmozott tudásanyag erősen egymásra épül: az alapozó tárgyak ismerete nélkül az új 

tudományos eredmények feldolgozása nem lehetséges. A különböző természettudományok vizsgálati módsze-

rei – bár vannak közös mérési, illetve elemzési technikák – napjainkra már erősen eltérnek egymástól, s ez is 

indokolja, hogy a képzési területen jól elkülönülő szakok jelenjenek meg. 

Az alapképzések a természettudomány adott területének megismerési módszereit, valamint az évszázadok 

során kikristályosodott természeti törvényeket ismertetik meg a hallgatókkal. Fejlesztik problémamegoldó és 

modellalkotási készségüket. Olyan szakembereket képeznek, akik képesek az adott tudományterületen önálló 

problémafelvetésre és -megoldásra, képesek továbbá önálló ismeretszerzésre, az új eredmények követésére. 

A szakterületükhöz tartozó kérdésekkel kapcsolatban a matematika és az informatika eszköztárának hasz-

nálatával kvantitatív válaszokat tudnak adni. Az alapképzési oklevél birtokában a hallgatók mesterképzési 

szakon folytathatják tanulmányaikat. Alapképzési oklevéllel akár több mesterképzési szak is felvehető lesz, 

amelyen a megkezdett tanulmányok törésmentesen folytathatók. A mesterképzési oklevél lényegében az eddi-

gi ötéves egyetemi képzésnek megfelelő végzettséget nyújt. A mesterképzési szak elvégzése után a tudományos 

pályára készülők doktori képzésben vehetnek részt.

  A KÉPZÉS SZERKEZETE 

Az alapképzésben biológia, fizika, földtudomány, földrajz, környezettan, kémia és matematika szak indul. 

A korábbihoz képest a választható szakok száma az alapképzésben csökken. Nem jelenik meg a klasszikus 

szakok közül a csillagászat, geofizika, geológia és meteorológia, és nem találhatók meg olyan nemrégiben 

indított interdiszciplináris szakok, mint pl. az informatikus vegyész és informatikus fizikus, mérnök fizikus, 

biofizikus stb. A természettudomány képzési terület alapképzéseiben is van arra mód, hogy a tanári mester-

képzési tanulmányokat megalapozza a hallgató. 

Az alapképzési szakok számának csökkenése természetesen nem egyes területek eltűnését, illetve szakterüle-

tek megszűnését jelenti, hanem csak azt, hogy a hallgatóknak nem kell már az egyetemi képzés kezdetén spe-

cializálódniuk. Az alapképzési szakok a képzés első három évében az adott tudományterület közös törvényeit 

ragadják meg, emiatt felesleges a képzés túlzott differenciálása. 

Az alapképzési szakok szerkezete azonban olyan, hogy tudásanyaguk csak 110–120 kreditben azonos, a 

további 60–70 kredit felvételében a hallgatók egyéni elképzelésük szerint, érdeklődésüknek megfelelően 
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készülhetnek fel a mesterképzési szakos képzésekre, illetve – ha az alapképzési oklevél megszerzése után nem 

folytatják tanulmányaikat –, akkor gyakorlati életpályájukra. 

A másodévtől lehetővé tett differenciálódást az alapképzési szakok szakirányai támogatják. A szakirányok 

alapképzési szakonként és felsőoktatási intézményenként különbözőek lehetnek. Annak, aki már a felsőokta-

tási felvételi jelentkezéskor határozott elképzelésekkel rendelkezik későbbi tanulmányaira vonatkozóan, ér-

demes gondosan átnézni a különböző felsőoktatási intézmények szakirány kínálatát, mert várható, hogy az 

alapképzési szakon kínált szakirányok később mesterképzési szakon is folytathatóak. Példaként említjük, hogy 

ha egy intézmény mesterképzésben indítani fog meteorológus szakot, akkor a meteorológus szak a fizikus, a 

földtudományi és a környezettudományi alapképzési szakban is szerepel szakirányként. Így mindhárom alap-

képzési szak hallgatói előkészülhetnek a meteorológus mesterképzésre. 

A természettudományos tanári pályákra, a tanári mesterképzési szakképzettségek elvégzésére a hallgatók-

nak már az alapképzési szakos képzések során elő kell készülniük. Erre szolgálnak az alapképzések tanári 

szakirányai. Az alapképzések szerkezetét úgy alakították ki, hogy másodévtől kezdődően a hallgatók a tanári 

szakirányok keretében egy második tanári szakképzettség alapismereti modulját vehessék fel 50 kreditnyi 

terjedelemben. Emellett minden tanári mesterképzésre jelentkező hallgatónak 10 kredites pedagógia-pszi-

chológia modult is el kell végezni.

  10.4. A TANÁRKÉPZÉSRŐL

  A TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK 

Tanári szakképzettség az alapképzés befejezését követően, eredményes felvétel után mesterképzésben vagy 

mesterképzést követően szerezhető.

A tanári mesterképzési szak kettős jellegű szakképzettséget ad, magában foglalja a szakte-

rületi és tanári képesítés ismereteit is, 

 – az alapképzés alapozza a szakterületi ismereteket, 

 – az osztott képzésben a második képzési ciklusban mesterfokozattal zárulóan szerezhető tanári szak-

képzettség, 

 – alapvetően két tanári szakképzettséget nyújt, 

 – az iskolai nevelés-oktatás 5–12., illetve 13. évfolyamain, valamint az Országos Képzési Jegyzékben 

meghatározott szakképzési évfolyamokon a tantárgyak, tantárgyi modulok oktatására és speciális pe-

dagógiai jellegű feladatainak ellátására jogosít. 

A tanári mesterképzési szak szakképzettségeit a felsőoktatási intézmények az intézményi fejezeti részben 

hirdetik meg. 

A tanárképzésben – más mesterképzési szaktól eltérően – az alapképzés szerinti szakterület meghatározó 

abban, hogy milyen tanári szakképzettség választható. A tanári szakképzettség jellegét a közoktatás tantár-

gyi struktúrája, illetve szakmai tanárképzés esetén a szakmastruktúra, továbbá a tanári foglalkozás speciális 

nevelési feladatai határozzák meg. Alapvetően a közoktatási tantárgystruktúra, illetve a szakképzés szakmast-

ruktúrája határozza meg azon alapképzési szakok körét, amelyekről a tanári mesterképzési szakra belépési 

lehetőség nyílik. Alapképzésben dönteni kell arról, hogy továbbtanulás esetén a szakterületén kíván-e vala-

ki mesterfokozatot szerezni vagy tanár szeretne lenni. Alapképzésben legalább második évtől fel kell venni 

azokat a tárgyakat, amelyek a tanári szakképzettség választásához elengedhetetlenül szükségesek. Ezek a 

második tanári szakképzettséget alapozó legalább 50 kredit értékű szakterületi ismeretek, továbbá a 10 kredit 

értékű orientáló, pedagógiai, pszichológiai tanulmányok. 

Az alapképzési oklevél birtokában felvételt nyert hallgatóknak a tanári mesterképzési szak képzési 

ideje 5 félév, a megszerzendő kreditek száma 150 kredit, az alábbi tartalmi megoszlásban: 

a)  tanári szakképzettségekhez vezető szakterületi ismeretek: 80 kredit (40+40 kredit, de az első szakkép-

zettség legalább 30, második szakképzettség legfeljebb 50 kredit),

b)  tanári képesítés pedagógiai és pszichológiai elméleti és gyakorlati ismeretei: 40 kredit, 
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c)  közoktatási intézményben (szakmai tanárképzésben felnőttképző intézményben) összefüggő szakmai 

gyakorlat: 30 kredit. 

A szakmai tanárképzés, valamint a pályán lévőket érintő, újabb tanári szakképzettség megszerzésére irá-

nyuló tanári mesterképzés ettől eltérő szerkezetű. A tanári mesterképzési szak különböző eseteinek 

szerkezetét az 1. sz. ábra mutatja. 

A tanári mesterképzési szakon fokozatot adó oklevél az ún. közismereti tárgyak oktatása tekin-

tetében két tanári szakképzettség megszerzése esetén adható ki. Egy tanári szakképzettséggel is 

szerezhető tanári oklevél: 

 – a szakmai tanárképzésben, ahol a tanári szakképzettség több szakmacsoporton belüli tárgy oktatására 

jogosít, továbbá 

 – a művészeti tanárképzésben, valamint 

 – az újabb oklevél megszerzése céljából folytatott tanulmányok során: 

 – szakmai tanári, tanári és hittanár-nevelő tanári képzésben, 

 – a nem tanári mesterképzési szakot követő tanári mesterképzési szakon, 

 – korábbi főiskolai/egyetemi szintű tanári és egyetemi szintű nem tanári szakképzettséget követő tanári 

mesterképzési szakon, 

 – pedagógusi (tanító, gyógypedagógus, szociálpedagógus vagy szakoktató szakképzettség, lásd 4. pont) 

szakképzettség birtokában újabb pedagógus szakképzettség megszerzésére irányuló tanári mesterkép-

zési szakon.

A tanári oklevél két tanári szakképzettséget nyújtó követelményéből következően – a szakfelvétel szempont-

jából – megkülönböztetünk első és második tanári szakképzettséget. 

A tanári mesterképzési szak első tanári szakképzettségeinek listáját az 1. sz. melléklet 1. pontja tartal-

mazza, megjelölve azon alapképzési szakokat, szakirányokat, melyek elvégzése a belépés előfeltétele. Szintén 

teljesítik a belépési előfeltételt a táblázatban jelölt alapképzési szakoknak (szakirányoknak) megfelelő mester-

képzési, és korábbi rendszerű főiskolai vagy egyetemi szintű szakok. A korábbi rendszerű képzések és a bolo-

gnai típusú alapképzési szakok megfeleltetését a 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet 4. számú melléklete tar-

talmazza. Ha a megfeleltethetőség nem állapítható meg, akkor a megfelelő szakterületen szerzett 110 kredit 

értékű tanulmányok teljesítése az adott tanári szakképzettség megválasztásának a feltétele, melynek megfelel-

tethetőségét a felsőoktatási intézmény saját hatáskörben, kreditátviteli bizottsága által ítél meg. Az 1. sz. mel-

léklet 1. pontja tartalmazza továbbá a szakmai szakképzettségeket is, melyek szintén első szakképzettségek. 

Felvehető második tanári szakképzettségként 

 – valamennyi, az adott tantárgy oktatására felkészítő, első közismereti tanári szakképzettség, és 

 – a kizárólag másodikként megszerezhető szakképzettségek, ezen belül 

 – az 50 kredit meghatározott szakterületi előtanulmányt igénylő, tantárgy oktatására felkészítő szak-

képzettségek, 

 – az adott tantárgy idegen nyelven történő oktatására felkészítő szakképzettség, 

 – a speciális közoktatási intézményi nevelési feladatokra felkészítő szakképzettség. 

Az 1. sz. melléklet 2. pontja tartalmazza a kizárólag másodikként megszerezhető szakképzettségeket a fenti 

három csoportban. 

A közismereti tanári (első) szakképzettségek második szakképzettségként való választásá-

nak előfeltétele a választáshoz megadott alapképzési szak, (szakirány) ismereteiből szerzett 50 kredit értékű 

modul elvégzése. A kizárólag másodikként választható szakképzettségek 2. a) táblázatban szereplő csoportjá-

ban is 50 kredit előtanulmány szükséges, kivéve a táblázatban megadott 50 kredit alóli mentességhez megfe-

lelő alapképzési szakokról vagy alapképzési szak szakirányairól történő belépés esetén. 

A második szakképzettség választásának további speciális szabályai:

 – az idegen nyelv műveltségi területhez tartozó, nyelvtanári szakképzettségek második szakképzettségként 

való megválasztásának további feltétele – a latintanár, az ógörögtanár, a japántanár és a kínaitanár 

szakképzettségek kivételével – az adott idegen nyelvből tett, felsőfokú (C1) komplex (korábban C típusú) 

általános, államilag elismert nyelvvizsga (amennyiben az adott nyelvből Magyarországon államilag el-

ismert nyelvvizsga nem szerezhető, akkor a rendeleti szintnek megfelelő nyelvtudás szükséges, melyet a 

felsőoktatási intézmény a felsőoktatási felvételi eljárás keretében ellenőriz); 
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1. sz. ábra: Tanári mesterképzési szak szerkezete az előképzettségek szerint 
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 – a romológiatanár (romani nyelv és kultúra vagy beás nyelv és kultúra) szakképzettség második szak-

képzettségként való megválasztásának feltétele a tantervben meghatározott legalább 50 kredit értékű 

ismeret mellett a romani nyelvből vagy a beás nyelvből tett, középfokú (B2) komplex (korábban C típusú) 

általános, államilag elismert nyelvvizsga is; 

 – az informatikatanár szakképzettség második vagy újabb szakképzettségként való megválasztásának 

feltételeként előírt legalább 50 kredit értékű számítástudományi alapismeret és informatikai ismeret 

tartalma: matematika és természettudományi alapismeretekből legalább 8 kredit, számítástudományi 

ismeretekből legalább 4 kredit, informatikai ismeretekből legalább 28 kredit; 

 – amennyiben egy alapképzési szak elvégzése több tanári szakképzettség bemeneti előfeltétele (földrajz 

alapképzés a földrajztanár és a környezettan-tanár első szakképzettségeket is megalapozza), akkor to-

vábbi 50 kredites szakképzettséget megalapozó alapképzési előtanulmány nem szükséges a második 

szakképzettség felvételéhez; 

 – a hittanár-nevelő tanári szakképzettség hitéleti képesítés, amely megszerezhető első vagy második tanári 

szakképzettségként is, illetve oklevél birtokában a képzés végezhető egy tanári szakképzettséget adó 

képzésként. A második tanári szakképzettségként való felvétel előfeltétele 50 kredit értékű szakterületi 

ismeret teljesítése filozófiai-teológiai ismeretkörökben, melynek elvégzését a hittanári képzést folytató 

felsőoktatási intézmény a tanulmányi dokumentumoknak a felsőoktatási törvényben meghatározott ösz-

szevetése alapján állapítja meg; 

 – a szakmai és a művészeti tanári szakképzettségek (l. – 1. b) táblázat) második vagy újabb szakképzettség-

ként az adott szakmai vagy művészeti területen belül nem választhatók. 

  A BELÉPÉS FELTÉTELEI 

1. Alapképzési szakról közismereti tanári mesterképzési szakra történő belépés feltétele egy 

alapképzési szak eredményes elvégzése, melynek keretében a hallgató teljesített

a)  az első tanári szakképzettséget megalapozó általánosan kötelező és szakspecifikus ismeretkörökből leg-

alább 110 kreditet; 

b)  a második tanári szakképzettséget megalapozó általánosan kötelező és szakspecifikus ismeretkörökből 

legalább 50 kreditet; mely alól kivételt képeznek az 1. sz. melléklet 2. a) pontjában felsorolt alapképzésre 

épülő második szakképzettségek és a 2. c) pontban felsorolt speciális pedagógiai modulok;

c)  az új, többciklusú képzésben alapfokozatot szerzők és a tanári mesterszakra jelentkezők esetében a ta-

nári felkészítést megalapozó, pályaorientációt segítő pedagógiai, pszichológiai jellegű ismeretkörökből 

10 kreditet;

d)  az 1. sz. mellékletben *-gal jelölt nyelvtanári szakképzettségek, illetve az adott szaktárgyat idegen nyel-

ven oktató tanár második szakképzettségként történő felvételhez az adott nyelvből felsőfokú (C1) komp-

lex (korábban C típusú) általános, államilag elismert nyelvvizsgát. 

Aki az alapképzési tanulmányainak befejezését követően határozza el, hogy tanári szakképzettséget szerez, 

a tanári mesterképzési szakra jelentkezés előtt szükséges a hiányzó ismereteket az 5. pont szerinti előtanulmá-

nyok során teljesíteni. Egyidejűleg fel kell vennie a tanári felkészítést megalapozó 10 kredit értékű pedagógiai 

és pszichológiai modult is. 

2. Szakmai vagy művészeti tanári szakképzettséget eredményező mesterképzési szakra tör-

ténő belépés feltétele a szakmai szakképzettségnek megfelelő alapképzésben az oklevél megszerzése, 

melynek rendszerét az 1. sz. melléklet 1. b) tábla mutatja. A tanári felkészítést megalapozó pedagógiai és pszicho-

lógiai jellegű 10 kredit a fenti 1. c) pont szerint mesterképzéssel párhuzamosan is felvehető. 

A műszaki szakoktató és a mezőgazdasági szakoktató alapképzési szakról belépők esetén a belépési feltétel 

az adott mérnöktanári, illetve agrár-mérnöktanári szakképzettségnek megfeleltethető műszaki szakoktatói, 

mezőgazdasági szakoktatói szakirány, valamint hogy a szakoktatói ismeretek tekintetében a szakiránytól füg-

gően 130–150 kredit elismerhető legyen. Az üzleti szakoktató alapképzési szakról belépők az adott közgaz-

dász-tanári szakképzettségnek megfeleltethető üzleti képzési ág alapképzési szakiránya alapján választhatnak, 

továbbá a szakiránytól függően, elismerhető kell, hogy legyen a gazdaságtudományi ismeretek tekintetében 
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130–140 kredit. A tanár mesterképzési szakra felvett szakoktatónak az adott alapképzési szak agrár/mérnöki/

mérnökinformatikai/közgazdász szakképzettség terén hiányzó ismereteinek kreditjeit a mesterfokozat meg-

szerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan – a mesterszintű tanári képesítő vizsgára való jelentkezésig – 

a felsőoktatási intézmény által meghatározottak szerint kell megszerezni. 

A művészeti tanári szakképzettségek közül a zenetanár-szakképzettségek (pl. zongoratanár) és a tánctanári 

szakképzettségek a megfelelő alapképzési szak elvégzése után egy szakképzettség elvégzésére irányuló 4 fél-

éves (120 kredites) tanári mesterképzésben végezhetők.

Egységes, osztatlan művészképzésben és a zeneművészeti mesterképzésben a felsőoktatási felvételi jelentke-

zéssel a művészeti diszciplináris tartalommal párhuzamosan kezdhető meg a tanárképzés. A pedagógiai és 

pszichológiai felkészítés a szakmai gyakorlat képzési ideje a mesterképzési szakos diszciplináris tanulmányo-

kat követő még két félév.

3. Újabb tanári szakképzettség megszerzésére irányuló tanári mesterképzési szak esetén a 

belépés feltétele a korábbi rendszerű főiskolai, egyetemi szintű tanári oklevél, és közismereti területről 

választott újabb szakképzettség esetén a szakterületi ismeretekből szerzett 50 kredit teljesítése a jelentkezés 

előtt, továbbá az 1. sz. mellékletben *-gal jelölt nyelvtanári szakképzettségek újabb szakképzettségként történő 

felvételekor a belépés kritériuma az adott nyelvből általános, államilag elismert felsőfokú (C1) komplex (ko-

rábban C típusú) nyelvvizsga. 

4. Pedagógus végzettséggel rendelkezők (a rendelet szerint: a tanító, a szociálpedagógus, a gyógypeda-

gógus, a szakoktató alapképzési szakokon oklevelet szerzettek, illetve ennek megfelelő korábbi főiskolai szintű 

végzettségűek) számára a tanári szakképzettség megszerzése alapvetően pályamódosítást jelent. E szakok nem 

alapozzák meg a tanári mesterképzési szakot. Közismereti tantárgyak oktatására képesítő tanári szakképzett-

ségekre történő jelentkezéshez pedagógus végzettséggel rendelkezők számára is a szakképzettségnek meg-

felelő alapképzési szak elvégzése, illetve legalább 110 kredit összegyűjtése szükséges. E szakképzettségek (a 

szakoktató alapképzési szak kivételével) egyedül a pedagógiatanár szakképzettséget alapozzák meg, mely mel-

lé egy előképzettséget nem igénylő speciális pedagógiai szakképzettség választható. A felsőoktatási felvételi 

jelentkezéskor pedagógus végzettség birtokában lehetőség nyílik csak egy tanári szakképzettség választására 

is. E tanári szakképzettség lehet bármely első szakképzettség, valamint kizárólag második szakképzettség is, 

de a választott szakképzettség előtanulmányi feltételeivel – amennyiben vannak előfeltételek – a pedagógus-

nak rendelkeznie kell.

5. Előtanulmányok elismerése, elvégzése 

Amennyiben rendelkezik korábbi előtanulmányokkal: a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bi-

zottsága jogosult a konkrét előképzettség vizsgálata alapján elismerni a belépéshez szükséges előtanulmányi 

feltétel meglétét. Kérjük, hogy a felsőoktatási felvételi jelentkezési lap leadása előtt kérvényben keresse meg 

a megjelölendő felsőoktatási intézményben az illetékes kari Kreditátviteli Bizottságot a korábban végzett 

előtanulmányok elismertethetősége végett. 

Amennyiben nem rendelkezik korábbi előtanulmányokkal, vagy a korábbi tanulmányok kredit-

átviteli bizottsági elismerésén túl további előtanulmányok szükségesek: a felsőoktatási felvételi jelentke-

zés előtt a hiányzó kreditek teljesítésére lehetőséget nyújt – a felsőoktatási törvény 44/A. §-a alapján – a rész-

ismeret megszerzésére irányuló hallgatói jogviszony. A részismeretek megszerzésére irányuló költségtérítéses 

képzést, mint előzetes ismeretszerzési lehetőséget a felsőoktatási intézmények hirdetik meg. A Tájékoztató eze-

ket nem tartalmazza. Amennyiben olyan tanári szakképzettséget választ, ahol – alapképzési vagy korábbi 

főiskolai szintű képzésben megszerezhető – szakképzettség hiányában az 50 kredites szakterületi ismeret a 

feltétel a tanári szak felvételéhez, akkor még a felsőoktatási felvételi jelentkezés benyújtása előtt legalább egy 

évvel részismeretek megszerzésére irányuló hallgatói jogviszony keretében szükséges a hiányzó ismeretek 

megszerzése. Ezen előtanulmányokra nem a felsőoktatási felvételi eljárás keretében, hanem a jelentkezést 

megelőzően kerülhet sor (tehát legalább két féléves előzetes tanulmánnyal kell még számolni).
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  A JELENTKEZÉS SZABÁLYAI 

1. Alapképzésben szerzett oklevél birtokában a szakmai és művészeti tanárképzésre az általá-

nos feltételek szerint kell jelentkezni, ezekre semmilyen külön szabály nem vonatkozik. 

2. Alapképzésben szerzett oklevél birtokában a közismereti tanárképzésre történő jelentke-

zés szabályai 

 – A jelentkezés a tanári mesterképzési szakra és (legalább) két szakképzettségre történik. 

 – Csak az vehető fel, akit az adott felsőoktatási intézmény két tanári szakképzettségre vesz 

fel. A felvétel történhet egy adott intézmény két karára is, az intézményi fejezetekben ismertetett módon. 

Első tanári szakképzettségre jelentkezés 

 – A tanári mesterképzési szakon belül az első szakképzettségre történő jelentkezés feltétele az 

annak megfelelő alapfokozatot adó alapképzés elvégzése. (Pl. magyar alapképzési szakon szerzett vég-

zettséggel tanár-magyartanár képzés jelölhető meg első helyen.) 

 – Első szakképzettségre történő jelentkezéskor a kizárólag második szakképzettségként választható szak-

képzettség nem jelölhető meg. 

 – Az jelentkezhet alapképzésben szerzett oklevéllel tanári mesterképzési szakra, aki elvégezte a pedagógi-

apszichológia 10 kredites modult az alapképzés során. 

 – Az alapképzésben szerzett oklevéllel rendelkezőknek a különböző felsőoktatási intézmények „M” 

szintű, „tanár-* tanári szakképzettség” formában meghirdetett képzéseire kell jelentkezniük. 

 – Ezt a tanári szakképzettséget a felsőoktatási felvételi jelentkezési lap 6. sz. táblázatában kell megje-

lölni. Erre természetesen lehet jelentkezni államilag támogatott és költségtérítéses formában és külön-

böző munkarendben és különböző intézményekbe is. 

 – Az elbírálási sorrendben a különböző jelentkezések között a kívánt helyre kell rangsorolni ezt/ezeket 

a jelentkezéseket. 

Második tanári szakképzettségre jelentkezés 

 – Az alapképzési szakon elvégzett második tanári szakképzettséget megalapozó 50 kredites modul birto-

kában a jelentkező jelentkezhet a második tanári szakképzettségre. 

 – Jelentkezhet a jelentkező speciális pedagógiai tanári szakképzettségekre is, amelyek nem igényelnek elő-

képzettséget. 

 – Amennyiben egy alapképzési szak elvégzése több tanári szakképzettség bemeneti előfeltétele (például 

a földrajz alapképzés a földrajztanár és a környezettan-tanár első szakképzettségeket is megalapozza), 

akkor további 50 kredites szakképzettséget megalapozó alapképzési modul előfeltétel nem szükséges a 

második szakképzettség felvételéhez. 

 – Az alapképzésben szerzett oklevéllel rendelkezőknek a másodikként választott tanári szakképzettségre, 

szakképzettségekre a különböző felsőoktatási intézmények „M” szintű, „tanár-* tanári szakkép-

zettség” formában meghirdetett képzéseire kell jelentkezniük. 

 – A másodikként választott tanári szakképzettséget, szakképzettségeket a felsőoktatási felvételi jelentkezési 

lap 6/A. sz. táblázatában kell megjelölnie. 

 – A másodikként választott tanári szakképzettség/szakképzettségek is megjelölhetők államilag támogatott 

és költségtérítéses formában és különböző munkarendben, de felhívjuk a figyelmet, hogy ennek össz-

hangban kell lennie az első tanári szakképzettséggel. Eltérés esetén az első tanári szakképzett-

ségnél jelzett forma a meghatározó. 

 – Mivel ugyanabban az intézményben kell mind az első, mind a második tanári szakképzettségre felvételt 

nyerni a jelentkezőnek a felsőoktatási felvételi eljárás sikerességéhez, ezért olyan második szakképzett-

ségeket kell megjelölni, melyeket a megjelölt felsőoktatási intézmény az intézményi fejezetében meghir-

detett. 

 – Amennyiben a jelentkező több másodikként választható tanári szakképzettséget is megjelöl (megjelöl-

het, mert az adott intézmény többet is hirdet), azokat a 6/A. sz. táblázatban meghatározott elbírá-

lási sorrend szerint veszik figyelembe a felsőoktatási intézmények. 
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 – Amennyiben a jelentkező több intézménybe jelentkezik az első tanári szakképzettségére (a 6. sz. táblá-

zatban!), abban az esetben a 6/A. sz. táblázatban fel kell tüntetnie minden intézményben külön-

külön a második szakképzettséget/szakképzettségeket rangsorolva, de intézményenként olyan 

sorrendben, ahogy a 6. sz. táblázatban azt megjelölte. Eltérés esetén a 6. sz. táblázatban jelzett elbírálási 

sorrend a meghatározó. 

 – Figyelem! Két tanári szakképzettségre csak azonos finanszírozási formában és mun-

karendben lehet felvételt nyerni, ezért a jelentkezések megjelölésekor ezt figyelembe 

kell venni! 

3. Tanári oklevél birtokában a közismereti tanárképzésre történő jelentkezés szabályai 

 – A korábbi képzési rendszerben szerzett főiskolai vagy egyetemi szintű tanári oklevél birtokában lehet 

jelentkezni tanári mesterképzésre. 

 – A jelentkező jelentkezhet és felvételt nyerhet egy vagy két tanári szakképzettségre, amelyek megfelelnek a 

korábbi főiskolai szintű tanári szakképzettségeinek (például magyar-történelem szakos tanárként jelent-

kezhet az ennek megfelelő mindkét mester szintű tanárképzésre vagy csak az egyikre). 

 – Tanári oklevél birtokában a jelentkező jelentkezhet olyan csak másodikként választható mesterszintű ta-

nári szakképzettségre is, ahol rendelkezik a jelentkezéshez szükséges előtanulmányokkal, vagy amelyek 

előképzettséget nem igényelnek. 

 – A felsőoktatási intézmények a tanári oklevéllel rendelkezők számára hirdetett képzéseiket az „M” szin-

tű „tanár (T/D) – *tanári szakképzettség” formában hirdetik meg. 

 – A felsőoktatási intézmények a Tájékoztató intézményi részében jelzik azt, hogy az ilyen előképzettséggel 

rendelkező jelentkezőket csak egy szakképzettségre veszik fel, vagy lehetővé teszik a két szakképzettségen 

egyszerre történő tanulást. 

 – A jelentkezőknek – a megfelelő előképzettség birtokában – a felsőoktatási felvételi jelentkezési lap 6. sz. 

táblázatában kell megjelölniük azt/azokat az „M” szintű „tanár (T/D) – *tanári szakképzettsé-

get/szakképzettségeket” amelyre/amelyekre jelentkezni kívánnak. 

 – Az általános szabályok szerint természetesen a jelentkezők jelentkezhetnek különböző finanszírozási for-

mára, különböző munkarendre és különböző intézményekbe, a kívánt elbírálási sorrendben. 

 – Amennyiben a jelentkezők kérik azt, hogy két tanári szakképzettségre vegyék fel őket a felsőoktatási 

intézmények – és az adott felsőoktatási intézmények ezt lehetővé is teszik – a felsőoktatási felvételi je-

lentkezési lap 6. sz. táblázatában szereplő „M” szintű „tanár (T/D) – *tanári szakképzettséget/ 

szakképzettségeket” meg kell ismételniük a 6/A. sz. táblázatban, de intézményenként for-

dított sorrendben, mint a 6. sz. táblázatban! 

 – Amennyiben mégis eltérés lesz a 6. sz. és a 6/A. sz. táblázat kitöltése között, abban az esetben a 6. sz. táb-

lázat a meghatározó. 

 – Amennyiben a jelentkező a 6/A. sz. táblázatot nem tölti ki, az azt jelenti, hogy egyszakos képzésben 

kíván tanulni. 

 – Figyelem! Két tanári szakképzettségre csak azonos finanszírozási formában és munkarend-

ben lehet felvételt nyerni, ezért a jelentkezések megjelölésekor ezt figyelembe kell venni! 

4. Pedagógus végzettség birtokában a tanárképzésre történő jelentkezés szabályai

 – A rendelet szerint: a tanító, a szociálpedagógus, a gyógypedagógus, a szakoktató alapképzési szako-

kon oklevelet szerzettek, illetve ennek megfelelő korábbi főiskolai szintű végzettségűek a pedagógus 

végzettségűek.

 – Pedagógus végzettség birtokában a tanári mesterképzésre történő jelentkezés lehet:

 – két szakképzettség megszerzésére irányuló (5 féléves képzés): pedagógiatanár első szakképzettség és 

egy második szakképzettség, melynek megfelelő előképzettséggel rendelkezik a jelentkező. Ez esetben 

a „M” szintű, „tanár-* tanári szakképzettség” formában meghirdetett képzéseire kell jelentkezniük, 

valamint a másodikként választott tanári szakképzettséget, szakképzettségeket a felsőoktatási felvételi 

jelentkezési lap 6/A. pontjában szereplő segédtáblában kell megjelölnie a 2. pontban írtak szerint.

 – egy szakképzettség megszerzésére irányuló (3 féléves képzés), melynek megfelelő előképzettséggel rendel-

kezik a jelentkező. Ez esetben az „M” szintű „tanár (T/D) – *tanári szakképzettségre” kell jelentkezniük.
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5. Korábbi egyetemi szintű nem tanári végzettség birtokában a közismereti tanárképzésre 

történő jelentkezés szabályai 

 – Egyetemi szintű nem tanári végzettséggel is lehet jelentkezni a korábbi végzettségének megfelelő tanári 

mesterképzésre. 

 – A hatályos jogszabályok előírásai szerint ebben az esetben a korábbi végzettségnek megfelelő egyszakos, 

3 féléves tanári mesterképzésben lehet részt venni. 

 – Az egyetemi szintű nem tanári végzettséggel rendelkezőknek is a felsőoktatási intézmények által meghir-

detett „M” szintű „tanár (T/D) – *tanári szakképzettségre” kell jelentkezniük. 

 – Jelentkezni természetesen lehet különböző munkarendre, különböző felsőoktatási intézményekbe, de az 

egyetemi végzettséggel rendelkezők – amennyiben az egyetemi képzés során államilag finanszírozott 

hallgatók voltak – nem jelentkezhetnek államilag támogatott képzésre. 

 – Az ilyen jelentkezők csak egyszakos képzésben vehetnek részt, ezért nem kell kitölteniük a 6/A. sz. táb-

lázatot. 

  1. SZ. MELLÉKLET: ALAPKÉPZÉSI SZAKJAIRA ÉPÜLŐEN VÁLASZTHATÓ ELSŐ ÉS 
MÁSODIK SZAKKÉPZETTSÉGEK MEGVÁLASZTÁSÁNAK ELŐKÉPZETTSÉGI FELTÉTELEI 

1. a) A közoktatás műveltségi területein választható közismereti tanári szakképzettségek: 

Műveltségi terület Első tanári szakképzettségek

Az első tanári szakképzettség választásához 
megfelelő alapképzési szakok vagy alapképzési szak 

szakirányai és egyéb feltételek
magyar nyelv és irodalom magyartanár – magyar 

idegen nyelv angoltanár* – anglisztika 

némettanár/német- és nemzetiséginémet-
tanár* 

– germanisztika német szakiránya
– germanisztika német nemzetiségi szakiránya 

franciatanár* – romanisztika francia szakiránya 

olasztanár* – romanisztika olasz szakiránya 

spanyoltanár* – romanisztika spanyol szakiránya 

romántanár/román- és nemzetiségiromán-
tanár* 

– romanisztika román szakiránya
– romanisztika román nemzetiségi szakiránya 

romológiatanár (romani nyelv és kultúra vagy 
beás nyelv és kultúra) 

– bölcsészettudomány, társadalomtudomány, jogi és igazgatási, 
nemzetvédelmi és katonai, gazdaságtudományok, orvos- és 

egészségtudomány, pedagógusképzés, sporttudomány, művészet, 
művészetközvetítés képzési terület összes szakja, valamint romani/

beás nyelvből tett középfokú (B2) komplex (C típusú) államilag 
elismert nyelvvizsga 

orosztanár* – szlavisztika orosz szakiránya 

lengyeltanár/lengyel- és nemzetiségilengyel-
tanár* 

– szlavisztika lengyel szakiránya
– szlavisztika lengyel nemzetiségi szakiránya 

horváttanár/horvát- és nemzetiségihorvát-
tanár* 

– szlavisztika horvát szakiránya
– szlavisztika horvát nemzetiségi szakiránya 

szerbtanár/szerb- és nemzetiségiszerb-tanár* – szlavisztika szerb szakiránya
– szlavisztika szerb nemzetiségi szakiránya 

szlováktanár/szlovák- és
nemzetiségiszlovák-tanár* 

– szlavisztika szlovák szakiránya
– szlavisztika szlovák nemzetiségi szakiránya 

szlovéntanár/szlovén- és
nemzetiségiszlovén-tanár* 

– szlavisztika szlovén szakiránya
– szlavisztika szlovén nemzetiségi szakiránya 

ukrántanár/ukrán- és nemzetiségiukrán-
tanár* 

– szlavisztika ukrán szakiránya
– szlavisztika ukrán nemzetiségi szakiránya 

latintanár – ókori nyelvek és kultúrák klasszika-fi lológia szakiránya 

japántanár  keleti nyelvek és kultúrák japán szakiránya

kínaitanár  keleti nyelvek és kultúrák kínai szakiránya

újgörögtanár/újgörög nemzetiségigörög-
tanár*

 – keleti nyelvek és kultúrák újgörög szakiránya

ógörögtanár – ókori nyelvek és kultúrák klasszika-fi lológia szakiránya 

portugáltanár* – romanisztika portugál szakiránya 

matematika matematikatanár – matematika 
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Műveltségi terület Első tanári szakképzettségek

Az első tanári szakképzettség választásához 
megfelelő alapképzési szakok vagy alapképzési szak 

szakirányai és egyéb feltételek
ember és társadalom történelemtanár – történelem 

kommunikációtanár – kommunikáció és médiatudomány
– magyar

– szabad bölcsészet kommunikáció- és médiatudomány szakiránya
– szabad bölcsészet fi lmelmélet és fi lmtörténet szakiránya

– szociológia 

ember és társadalom műveltségterületi tanár – történelem
– néprajz

– pszichológia
– szabad bölcsészet

– kulturális antropológia
– kommunikáció és médiatudomány

– szociológia
– társadalmi tanulmányok 

pedagógiatanár – pedagógia
– andragógia

– szociálpedagógia
– pszichológia

– tanító
– óvodapedagógus
– gyógypedagógia

– szabad bölcsészet fi lozófi a szakiránya
Utóbbi kivételével a pedagógiai-pszichológiai ismeretek tekintetében 

legalább 25 kredit teljesítését el kell ismerni. 

ember a természetben biológiatanár – biológia
– biomérnöki 

 fi zikatanár – fi zika
– gépészmérnöki

– energetikai mérnöki
– anyagmérnöki 

 kémiatanár – kémia
– vegyészmérnöki
– anyagmérnöki 

természetismeret-tanár – természetismeret
– biológia

– fi zika
– földrajz

– földtudományi
– kémia

– környezettudomány

 földünk és környezetünk  földrajztanár – földrajz
– földtudományi 

 környezettan-tanár – biológia, 
– kémia,
– fi zika,

– környezettan
– földrajz

– földtudományi
– környezetmérnöki

– erdőmérnöki
– környezetgazdálkodási agrármérnöki

– természetvédelmi mérnöki 

 művészetek  ének-zene tanár – ének-zene
– alkotóművészet és muzikológia

– előadóművészet 

 mozgóképkultúra- és médiaismeret-tanár – mozgóképkultúra és médiaismeret
– kommunikáció és médiatudomány

– szabad bölcsészet fi lmelmélet és -történet szakiránya
– szabad bölcsészet kommunikáció és médiatudomány szakiránya 
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Műveltségi terület Első tanári szakképzettségek

Az első tanári szakképzettség választásához 
megfelelő alapképzési szakok vagy alapképzési szak 

szakirányai és egyéb feltételek
 művészetek  vizuális- és környezetkultúra-tanár – kézműves

– környezetkultúra
– plasztikai ábrázolás

– képi ábrázolás
– elektronikus ábrázolás

– kerámiatervezés
– üvegtervezés
– fémművesség
– formatervezés
– textiltervezés
– tervezőgrafi ka

– fotográfi a
– alkalmazott látványtervezés

– animáció
– design és művészetelmélet

– média design
– építőművészet 

 informatika  informatikatanár – gazdaságinformatikus
– mérnök informatikus

– programtervező informatikus
– informatikus könyvtáros 

 testnevelés és sport  testnevelő tanár – testnevelő-edző 

 egészségfejlesztés-tanár – rekreációszervezés és egészségfejlesztés
– testnevelő-edző

– ápolás és betegellátás
– egészségügyi gondozás és prevenció

– egészségügyi szervező
– gyógypedagógia
– szociálpedagógia

– humánkineziológia 

Az első szakképzettség második vagy újabb tanári szakképzettségként való választásakor a *-gal jelölt taná-

ri szakképzettség felvételének feltétele az általános, felsőfokú (C1) komplex (korábban C típusú) vagy azzal 

egyenértékű nyelvvizsga. 

1. b) A szakképzés, művészeti szakképzés, illetve alapfokú művészetoktatás területein vá-

lasztható szakmai, művészeti tanári szakképzettségek: 

Szakképzés, művészeti 
szakképzés, illetve 

alapfokú művészetoktatás 
területei

Szakmai vagy művészeti tanári 
szakképzettségek

Az első tanári szakképzettség választásához megfelelő 
alapképzési szakok és egyéb feltételek

műszaki, informatikai 
szakképzés 

mérnöktanár (anyagmérnök), mérnöktanár 
(faipari mérnök), mérnöktanár (könnyűipari 

mérnök), mérnöktanár (biomérnök), 
mérnöktanár (környezetmérnök), 

mérnöktanár (vegyészmérnök), mérnöktanár 
(építőmérnök), mérnöktanár (földtudományi 

mérnök), mérnöktanár (építészmérnök), 
mérnöktanár (ipari termék- és formatervező 

mérnök), mérnöktanár (gépészmérnök), 
mérnöktanár (közlekedésmérnök), 

mérnöktanár (mechatronikai mérnök), 
mérnöktanár (had- és biztonságtechnikai 

mérnök), mérnöktanár (energetikai mérnök), 
mérnöktanár (villamosmérnök), mérnöktanár 
(gazdálkodási mérnök), mérnöktanár (mérnök 

informatikus)

a belépéshez a műszaki, informatikai képzési területen a mérnöktanári 
szakképzettségeknek megfelelő mérnöki/informatikai alapképzési szakok, 

valamint a műszaki szakoktató szak azonos vagy hasonló szakiránya; 
ez utóbbi esetben a pedagógiai-pszichológiai ismeretek tekintetében 

25 kredit teljesítését kell elismerni 
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Szakképzés, művészeti 
szakképzés, illetve 

alapfokú művészetoktatás 
területei

Szakmai vagy művészeti tanári 
szakképzettségek

Az első tanári szakképzettség választásához megfelelő 
alapképzési szakok és egyéb feltételek

agrár szakképzés agrár-mérnöktanár (földmérő és földrendező 
mérnök), agrár-mérnöktanár (mezőgazdasági 

és élelmiszeripari gépészmérnök), agrár-
mérnöktanár (tájrendező és kertépítő 

mérnök), agrár-mérnöktanár (erdőmérnök), 
agrár-mérnöktanár (gazdasági és 

vidékfejlesztési agrármérnök), agrár-
mérnöktanár (informatikus és szakigazgatási 

agrármérnök), agrár-mérnöktanár 
(élelmiszermérnök), agrár-mérnöktanár 

(kertészmérnök), agrár-mérnöktanár 
(környezetgazdálkodási agrármérnök), agrár-

mérnöktanár (természetvédelmi mérnök), 
agrár-mérnöktanár (vadgazda mérnök), 

agrár-mérnöktanár (állattenyésztő mérnök), 
agrár-mérnöktanár (mezőgazdasági mérnök), 

agrár-mérnöktanár (növénytermesztő 
mérnök), agrár-mérnöktanár (mezőgazdasági 

szakoktató)

 a belépéshez az agrár képzési területen a mérnöktanári 
szakképzettségeknek megfelelő agrár alapképzési szakok, 

valamint az agrár szakoktató szak azonos vagy hasonló szakiránya; 
ez utóbbi esetben a pedagógiai-pszichológiai ismeretek tekintetében 

25 kredit teljesítését kell elismerni 

gazdasági szakképzés közgazdásztanár (elméleti gazdaságtan), 
közgazdásztanár (kereskedelem és 

marketing), közgazdásztanár (pénzügy és 
számvitel), közgazdásztanár (turizmus-

vendéglátás), közgazdásztanár (vállalkozási 
ismeretek) 

a gazdaságtudományok képzési területen meghatározott az adott tanári 
szakképzettségével azonos vagy azonos képzési ághoz tartozó alapképzési 

szak, valamint a gazdasági szakoktató szak azonos vagy hasonló 
szakiránya; ez utóbbi esetben a pedagógiai-pszichológiai ismeretek 

tekintetében 30 kredit teljesítését kell elismerni 

 egészségügyi szakképzés egészségügyi tanár (ápolás és betegellátás), 
egészségügyi tanár (egészségügyi gondozás 

és prevenció), egészségügyi tanár (orvosi 
laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai 

analitikus) 

az adott tanári szakképzettségnek megfelelően:
– ápolás és betegellátás,

– egészségügyi gondozás és prevenció,
– orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus,

– az 1993. évi LXXX. tv. szerinti főiskolai szintű egészségügyi szakoktató 
az ápolás és betegellátás vagy az egészségügyi gondozás és prevenció 

egészségügyi tanári szakképzettséget választhatja. Részére a pedagógiai 
és pszichológiai ismeretek tekintetében 25 kredit teljesítését kell elismerni, 

amely terhére 25-30 kredit értékben a hiányzó szakterületi ismereteket 
kell pótolni 

gyógypedagógiai gyógypedagógia-tanár – gyógypedagógia 

művészeti szakképzés, alapfokú 
művészetoktatás

zongoratanár – előadóművészet klasszikus zongora szakiránya 

orgonatanár – előadóművészet klasszikus zongora, klasszikus orgona, egyházzene-
orgona szakirányai 

csembalótanár – előadóművészet klasszikus zongora, klasszikus csembaló szakirányai 

hárfatanár – előadóművészet klasszikus zongora, klasszikus hárfa szakirányai 

gitártanár – előadóművészet klasszikus gitár, klasszikus lant szakirányai 

 lanttanár –előadóművészet klasszikus gitár, klasszikus lant szakirányai

 cimbalomtanár – előadóművészet klasszikus cimbalom, népi cimbalom szakirányai

hegedűtanár – előadóművészet klasszikus hegedű, klasszikus mélyhegedű szakirányai 

mélyhegedűtanár – előadóművészet klasszikus hegedű, klasszikus mélyhegedű szakirányai 

gordonkatanár – előadóművészet klasszikus gordonka szakiránya 

gordontanár – előadóművészet klasszikus gordon, klasszikus gordonka szakirányai 

furulyatanár – előadóművészet klasszikus furulya, klasszikus fuvola, klasszikus oboa, 
klasszikus klarinét, klasszikus fagott szakirányai 

fuvolatanár – előadóművészet klasszikus fuvola szakiránya 

oboatanár – előadóművészet klasszikus oboa szakiránya 

klarinéttanár – előadóművészet klasszikus klarinét szakiránya 

szaxofontanár – előadóművészet klasszikus szaxofon, klasszikus klarinét szakirányai 

fagott-tanár – előadóművészet klasszikus fagott szakiránya 

kürt-tanár – előadóművészet klasszikus kürt szakiránya 

trombitatanár – előadóművészet klasszikus trombita szakiránya 

harsonatanár – előadóművészet klasszikus harsona, klasszikus tuba szakirányai 

tubatanár – előadóművészet klasszikus tuba, klasszikus harsona szakirányai 

ütőhangszertanár – előadóművészet klasszikus ütőhangszer szakiránya 

egyházzenetanár (egyházzene-orgona) – előadóművészet egyházzene-orgona szakiránya 

egyházzenetanár (egyházzene-kórusvezetés) – előadóművészet egyházzene-kórusvezető szakiránya 
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Szakképzés, művészeti 
szakképzés, illetve 

alapfokú művészetoktatás 
területei

Szakmai vagy művészeti tanári 
szakképzettségek

Az első tanári szakképzettség választásához megfelelő 
alapképzési szakok és egyéb feltételek

művészeti szakképzés, alapfokú 
művészetoktatás

énektanár – előadóművészet klasszikus ének szakiránya

népzenetanár (népi vonós (hegedű, brácsa, 
nagybőgő-cselló-ütőgardon), népi pengetős 

(citera-tambura-koboz-tekerő), népi fúvós 
(furulya-duda, klarinét-tárogató), népi 

cimbalom)

– előadóművészet népi vonós (hegedű, brácsa, nagybőgő-cselló-
ütőgardon), népi pengetős (citera-tambura-koboz-tekerő), népi fúvós 

(furulya-duda, klarinét-tárogató), népi cimbalom szakiránya

népzenetanár (népi ének) – előadóművészet népi ének szakiránya

 jazz-zongora-tanár – előadóművészet jazz-zongora, klasszikus zongora szakirányai

 jazzgitár-tanár – előadóművészet jazzgitár, klasszikus gitár szakirányai

 jazzbasszusgitár-tanár – előadóművészet jazzbasszusgitár, klasszikus gitár szakirányai

 jazzbőgő-tanár – előadóművészet jazzbőgő, klasszikus gordon szakirányai

 jazzszaxofon-tanár – előadóművészet jazzszaxofon, klasszikus szaxofon, klasszikus klarinét 
szakirányai

 jazztrombita-tanár – előadóművészet jazztrombita, klasszikus trombita szakirányai

 jazzharsona-tanár – előadóművészet jazzharsona, klasszikus harsona szakirányai

 jazzdob-tanár – előadóművészet jazzdob, klasszikus ütőhangszer szakirányai

 jazzének-tanár – előadóművészet jazzének, klasszikus ének szakirányai

zeneismeret-tanár – alkotóművészet és muzikológia muzikológia, zeneismeret, zeneelmélet, 
zeneszerzés, jazz-zeneszerzés szakirányai

– előadóművészet zenekar- és kórusvezetés szakiránya 

művészeti szakképzés, alapfokú 
művészetoktatás

zeneszerzés-tanár – alkotóművészet és muzikológia zeneszerzés, jazz-zeneszerzés szakirányai

jazz-zeneszerzés-tanár – alkotóművészet és muzikológia jazz-zeneszerzés szakiránya

színjátéktanár – bármilyen alapképzési szak, valamint 110 kredit értékű szín- és 
drámajáték-ismeret 

tánctanár (klasszikus balett), tánctanár 
(néptánc), tánctanár (moderntánc), tánctanár 

(kortárstánc), tánctanár (színházi tánc), 
tánctanár (társastánc), tánctanár (divattánc), 

tánctanár (tánctörténet és -elmélet) 

– táncművész
– koreográfus

– táncos és próbavezető 

1. c) A hitoktatási területen szerezhető tanári szakképzettség:

 Hitoktatási terület hittanár-nevelő tanár – katekéta-lelkipásztori munkatárs

2. A kizárólag másodikként vagy újabb szakképzettségként megszerezhető tanári szakképzettségek 
(a 4. számú melléklet 11.2.2. alpontjához): 

2. a) 50 kredit értékű szakterületi ismeret teljesítését követően felvehető tanári 

szakképzettségek:

 Bármely tanári szakképzettség mellé vagy után választható 
kizárólag második tanári szakképzettségek

 Az 50 kredit alóli mentességhez megfelelő alapképzési szakok 
vagy alapképzési szak szakirányai, továbbá a szakképzettség első 

tanári szakképzettség mellé választásának a feltétele
 nyelv- és beszédfejlesztő tanár – magyar

– bármely idegen nyelvi alapképzési szak
– gyógypedagógia logopédia szakirány

– gyógypedagógia hallássérültek pedagógiája szakiránya
– kommunikáció és médiatudomány

– szabad bölcsészet kommunikáció és médiatudomány szakiránya
– óvodapedagógus

– tanító 

 ábrázológeometria- és műszakirajz-tanár – matematika
– műszaki képzési terület bármely szakja

– informatikai képzési terület bármely szakja
– építőművészet

– az iparművészeti vagy képzőművészeti képzési ág bármely szakjáról 
az, aki 50 kredit értékű ábrázológeometriai és műszaki rajz szakterületi 

ismeretet szerzett 
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 Bármely tanári szakképzettség mellé vagy után választható 
kizárólag második tanári szakképzettségek

 Az 50 kredit alóli mentességhez megfelelő alapképzési szakok 
vagy alapképzési szak szakirányai, továbbá a szakképzettség első 

tanári szakképzettség mellé választásának a feltétele
 hon- és népismerettanár – magyar

– történelem
– néprajz

– kulturális antropológia 

 fi lozófi atanár – szabad bölcsészet fi lozófi a szakiránya 

 etikatanár – szabad bölcsészet etika szakiránya
– szabad bölcsészet fi lozófi a szakiránya

– szabad bölcsészet vallástudomány szakiránya
– az 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű ember- erkölcs- és 

vallásismeret-tanár
– katekéta-lelkipásztori munkatárs alapképzési szak 

 pedagógiatanár – pedagógia
– andragógia

– szociálpedagógia
– pszichológia, gyógypedagógia, tanító alapképzési szakon szerzett pedagógiai 

ismereteket legalább 25 kredit értékben be kell számítani 

 gyógytestnevelő tanár – testnevelő-edző
– rekreációszervezés és egészségfejlesztés 

 technikatanár – fi zika
– környezettudomány

– műszaki képzési terület bármely szakja
– tanító (technika műveltségi terület) 

magyar mint idegen nyelv tanára – magyar
– tanító (magyar nyelv és irodalom műveltségi terület)

– bármilyen idegen nyelv alapképzési szak
– történelem

– néprajz
– kulturális antropológia

háztartásgazdálkodás-tanár – tanító (technika vagy családi, háztartási, gazdasági ismeretek műveltségi 
terület)

– pedagógia
– szociálpedagógia

– az 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű háztartásökonómia-
életvitel tanár szak

– gazdasági vagy az agrár képzési terület valamely alapképzési szakja

életvitel és gyakorlati ismeretek műveltségterületi tanár – tanító (technika vagy családi, háztartási, gazdasági ismeretek műveltségi 
terület)

– az 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű háztartásökonómia-
életvitel tanár szak vagy a gazdaságismeret-tanár szak

– pedagógia
– szociálpedagógia

2. b) Nyelvvizsga teljesítését követően felvehető tanári szakképzettség

 szaktárgyat idegen nyelven oktató tanár 
(megjelölve az első tanári szakképzettséget) 

 bármely első tanári szakképzettség mellé vagy annak megszerzését 
követően választható tanári szakképzettség, melynek feltétele az oktatás 

nyelvből egy államilag elismert, vagy azzal egyenértékű felsőfokú (C1) komplex 
(korábban C típusú) nyelvvizsga 

2. c) Intézményi hatáskörben meghatározott feltétellel választható kizárólag második tanári 

szakképzettségek 

 – andragógus tanár, 

 – család- és gyermekvédő tanár, 

 – inkluzív nevelés tanára, 

 – játék- és szabadidő-szervező tanár, 

 – kollégiumi nevelőtanár, 

 – könyvtárpedagógia-tanár, 

 – minőségfejlesztés-tanár.

 – multikulturális nevelés tanára, 

 – pedagógiai értékelés és mérés tanára, 

 – tantervfejlesztő tanár, 

 – tanulási- és pályatanácsadási-tanár, 

 – tehetségfejlesztő tanár. 
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A szakképzés, illetve művészeti szakképzés területén mesterfokozatra és nem tanári 
szakképzettségre épülő tanári szakképzettségek

Képzési terület Képzési ág Tanári szakképzettségek
 agrár – agrármérnök-tanár 

 informatika – mérnöktanár 

 műszaki – mérnöktanár

 gazdaságtudományok – közgazdásztanár 

 orvos- és egészségtudomány – egészségügyi tanár 

 pedagógusképzés – gyógypedagógus tanár* 

 művészet  iparművészet design- és vizuálisművészet-tanár 

 képzőművészet képzőművész-tanár 

 színházművészet színházművészeti tanár 

 fi lm- és videoművészet  fi lmművészeti tanár 

 zeneművészet  zeneművész-tanár 

 táncművészet  táncművész-tanár 

 * A tanári szakképzettség a mesterfokozatot adó nem tanári szakképzettséggel párhuzamosan vagy annak megszerzése után szerezhető, 

két tanári szakképzettséget adó képzésben. A gyógypedagógus-tanár szakképzettség bármely közismereti tanári szakképzettséggel 

társítható.

11. A HALLGATÓI JOGVISZONY 
A hallgatói jogviszony a felsőoktatási intézmény és a hallgató között fennálló, a tanulmányokkal kapcsolatos 

jogokat és kötelezettségeket tartalmazó jogviszony, ami a felsőoktatási intézménybe történő első beiratkozással 

jön létre és – amennyiben a tanulmányokat oklevél megszerzése zárja – az adott képzési ciklust, szakirányú 

továbbképzés esetén az utolsó képzési időszakot követő első záróvizsga-időszak utolsó napjáig, doktori képzés 

esetén a képzés idejének utolsó napjáig tart. A hallgatói jogviszony létesítésének feltétele az intézménybe való 

felvétel vagy átvétel. A hallgatói jogviszonyt – jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén (pl. 

ha nem teljesíti az egyetem, főiskola tanulmányi és vizsgaszabályzatában előírtakat, vagy ha egymást követő 

2 félévben nem jelentkezett be tanulmányok folytatására) – a felsőoktatási intézmény egyoldalúan is megszün-

tetheti. A hallgatói jogviszony megszüntetésére a hallgatónak – egyszerű bejelentéssel – szintén lehetősége van. 

  11.1. A HALLGATÓI JOGVISZONY SZÜNETELTETÉSE 

A jogszabályok alapján a hallgatói jogviszony szüneteltetésére is lehetőség van (ún. halasztás). Ennek sajátos-

sága, hogy első szüneteltetésre – ha a tanulmányi és vizsgaszabályzat ettől eltérően nem rendelkezik – csak 

az első félév sikeres teljesítése után kerülhet sor. A hallgató egyébként – hallgatói jogviszonyának fenn-

állása alatt – több alkalommal is élhet a hallgatói jogviszonyának szüneteltetésével, azzal a megkötéssel, hogy 

az egybefüggő szüneteltetés ideje legfeljebb 2 félév lehet. A halasztással kapcsolatos további feltételek 

meghatározásában, illetve a döntés meghozatalában az adott felsőoktatási intézmény az illetékes. 

  11.2. PÁRHUZAMOS HALLGATÓI JOGVISZONY 
– A PÁRHUZAMOS KÉPZÉS 

A felsőoktatási törvény lehetővé teszi azt, hogy a hallgató egyszerre több intézménybe, vagy egy intézményen 

belül több szakra járjon. Ez a párhuzamos képzés. 
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Arra is lehetőség van – megfelelő jogosultsági feltételek szerint –, hogy a jelentkező – amennyiben felvételt 

nyer – mindkét intézményben, illetve szakon államilag támogatott formában tanuljon. Ezt úgy lehet meg-

tenni, ha két különböző felvételi időszakban jelentkezik és nyer felvételt, valamint ha a hallgató azt a képzést, 

ahová másodikként, azaz párhuzamosan felvételt nyert, legkésőbb az első szakon megkezdett tanulmányai 3. 

félévében szintén megkezdi. 

Továbbá ebben az esetben a két képzésben folytatott tanulmányok egy féléve csak egy félévnek számít a 

lehetséges 12 államilag támogatott félévből. 

Minden más esetben (pl. ha a hallgató az első képzésének 4. félévétől kezdi csak meg az újabb tanulmányait 

a felsőoktatásban) csak költségtérítéses finanszírozási formában lehet párhuzamos képzésben részt venni.

A finanszírozással kapcsolatos részletes tudnivalók A felsőoktatás finanszírozása c. fejezetben olvashatók. 

A párhuzamos hallgatói jogviszony létesítéséhez nem kell beszerezni az „anyaintézmény” hozzájárulását, álta-

lában úgy jön létre, hogy a már hallgatói jogviszonyban álló személy – tanulmányai alatt – valamely felsőoktatási 

felvételi eljárásban máshová felvételt nyer, és ennek eredményeként beiratkozik egy másik egyetemre, főiskolára is.

  11.3. VENDÉGHALLGATÓI JOGVISZONY 

Feltétele, hogy a vendéghallgatói jogviszonyt létesítő személy rendelkezzen legalább egy, teljes értékű hallgatói 

jogviszonnyal, ami alapján mint vendéghallgató, bármelyik felsőoktatási intézményben folyó képzésben részt 

vehet, vagyis egyes résztanulmányok folytatására másik képzésben, egyetemen, főiskolán is lehetőség van. Fontos 

tudni azt, hogy ebben az esetben a hallgatónak mind a két képzés megfelelő feltételeit egyidejűleg teljesítenie kell. 

A vendéghallgatói jogviszony létesítéséhez az „anyaintézmény” hozzájárulása szükséges, a további 

feltételeket pedig a „fogadó” intézmény szabályzata tartalmazza, azaz ilyen jogviszony létesítéséhez mind-

két intézményben érdeklődni kell! 

Figyelem! A vendéghallgatói jogviszonyban nem lehet külön oklevelet szerezni, hanem az eredeti hallgatói 

jogviszonyban szerezhető oklevél megszerzéséhez kapcsolódó feltételekbe, tantárgyi követelményekbe számíthat-

nak bele az így folytatott tanulmányok. Vagyis a vendéghallgatói jogviszony és a párhuzamos hallgatói jogviszony 

közötti különbség az, hogy míg előbbi esetén az „alap” (vagyis a már fennálló) hallgatói jogviszonyban szerezhető 

oklevél megszerzéséhez teljesítenek egyes tantárgyi kötelezettséget, az utóbbi esetében az „alap” hallgatói jogvi-

szonyban szerezhető oklevéltől függetlenül, azzal párhuzamosan egy másik oklevél megszerzését is megkísérlik.

12. A FELSŐOKTATÁS FINANSZÍROZÁSA 

  12.1. A FELSŐOKTATÁSBAN FELVEHETŐ, 
ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT LÉTSZÁMKERET 2012-BEN 

  FELVEHETŐ ÖSSZLÉTSZÁM

A felsőoktatási törvény értelmében a felsőoktatási intézményeknek meg kell határozniuk a felvehető összlét-

számukat, azt a létszámot, amelynek képzésére megvannak a személyi, tárgyi és infrastrukturális feltételei, és 

erről tájékoztatniuk kell a jelentkezőket. 

A felvehető összlétszámot a felsőoktatási intézmény az alábbiak figyelembe vételével tette közzé: 

a) a fenntartó által kiadott alapító okirat, 

b) az Oktatási Hivatal által kiadott működési engedély. 

A felvehető összlétszám együtt tartalmazza az államilag támogatott és a költségtérítéses hallgatók számát.
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  FELVEHETŐ ÖSSZLÉTSZÁM A TÁJÉKOZTATÓBAN 

A Tájékoztatóban a következő információkat találhatja meg minden érdeklődő a felsőoktatási intézményekről: 

 – az adott felsőoktatási intézménybe 2012-ben felvehető hallgatók összlétszáma, 

 – az adott intézménybe (feladatellátási helyre) 2012-ben felvehető hallgatók száma képzési területenként, 

a képzés nyelve és a képzés munkarendje (nappali, esti és levelező képzés, valamint távoktatás) szerint, 

 – egy adott szakra vonatkozóan azt, hogy milyen finanszírozási formában, munkarendben indítja és az 

adott szakra – a felvételi követelményeket teljesítő jelentkezők közül – minimum és maximum hány 

hallgatót tud és akar felvenni. Nincs megkülönböztetve az, hogy hány hallgatót vehet fel az intézmény 

államilag támogatott, és hány hallgatót költségtérítéses képzésre. 

A felsőoktatási törvény előírásai szerint évente, egy adott évre vonatkozóan a Kormánynak kell meghatá-

roznia az államilag támogatott új belépők létszámkeretét (vagyis a felsőfokú szakképzésre, az alapképzésre, il-

letve az egységes, osztatlan képzésre felvehető államilag támogatott létszámkeretet). A kormánynak döntenie 

kell arról is, hogy a létszámkereten belül hány hallgató kerülhet be a különböző képzési területekre, a képzés 

munkarendje és a képzés szintje szerint. A 2012-ben összesen felvehető létszámkeret mind a 2012. februárban 

(2012. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi eljárás), mind a 2012. szeptemberben (2012. évi általános felső-

oktatási felvételi eljárás) induló képzéseket tartalmazza. 

  12.2. KI JELENTKEZHET ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT, 
ILLETVE KÖLTSÉGTÉRÍTÉSES KÉPZÉSRE? 

A felsőoktatási intézményekben folyó képzés lehet államilag támogatott vagy költségtérítéses képzés. 

Az államilag támogatott képzés költségeinek többségét az állami költségvetés, a költségtérítéses képzés költ-

ségeit a hallgató viseli. 

Államilag támogatott képzésben nem mindenki jogosult részt venni, a jogosultságot elsősorban az állam-

polgárság, illetve az ehhez kapcsolódó menekültügyi, bevándorlásügyi státusz, valamint az esetlegesen 

a felsőoktatásban korábban, államilag támogatott képzésben folytatott tanulmányok befolyásolhatják. 

Figyelem! Amennyiben a jelentkező a felsőoktatási felvételi jelentkezéskor megjelölt finanszírozási for-

mában felvételt nyer adott szakra, akkor az adott finanszírozási formában folytatott tanulmányok csak az 

első tanévben biztosítottak, hiszen a tanév végén a felsőoktatási intézmény – meghatározott feltételek esetén – 

a hallgatót másik finanszírozási formára sorolhatja át. (L. A finanszírozási formák közötti átsorolás c. részben.) 

  ÁLLAMPOLGÁRSÁG 

Államilag támogatott képzésre azok a magyar állampolgárok, és az alábbiakban felsorolt esetekben a nem 

magyar állampolgárok vehetők fel, akik megfelelnek a felvétel ezen feltételeinek és elérik a megállapított 

ponthatárt. 

A felsőoktatási törvény 39. § (1) bekezdése alapján államilag támogatott képzésben tanulmányok folytatá-

sának joga megilleti: 

a)  a külön törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyeket (vagyis az Euró-

pai Gazdasági Térséghez tartozó országok állampolgárait, valamint családtagjaikat), 

b)  az a) pont hatálya alá nem tartozó, a Magyar Köztársaság területén élő menekültet, oltalmazottat, me-

nedékest, befogadottat, bevándoroltat, letelepedettet, 

c)  nemzetközi megállapodás alapján a magyar állampolgárokkal azonos elbírálás alá eső külföldit, 

d)  azoknak az országoknak az állampolgárait, amelyekben a magyar állampolgár a viszonosság elve alap-

ján igénybe veheti az adott állam felsőoktatási szolgáltatásait. 
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A b) pontban felsorolt státuszokat a megfelelő okirat másolatával igazolni kell. Az igazolás módjáról 

részletesen olvashat A felsőoktatási felvételi eljárásról c. fejezet Az eljárás folyamán benyújtandó dokumentumok c. részé-

ben. A fentiekből következően kizárólag költségtérítéses képzésre vehetők fel azok a külföldi állam-

polgárok, akiknek státusza az a) – d) pontban nem került felsorolásra, illetve azok a jelentkezők, akik olyan 

képzésre jelentkeznek, amely költségtérítéses formában van meghirdetve. 

Figyelem! Az állampolgárságra vonatkozó nyilatkozatokat az Oktatási Hivatal kizárólag a felsőoktatási 

felvételi eljárás során, és csak azzal kapcsolatban kezeli, használja fel. 

Figyelem! A horvát, szerb és ukrán állampolgárságú határon túli magyar jelentkezők – amennyiben 

államilag támogatott képzésre jelentkeznek és a felsőoktatási felvételi jelentkezési lapon büntetőjogi felelőssé-

gük tudatában határon túli magyar nemzetiségükről nyilatkoznak – a felsőoktatási törvény és a szomszédos 

államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény szerint államilag támogatott képzésre nyerhet-

nek felvételt az adott, államilag támogatott finanszírozási formájú képzés ponthatárának elérése esetén. Ők 

pályázhatnak a nemzeti erőforrás miniszter által adható ösztöndíjra is. Amennyiben költségtérítéses képzés 

keretében kezdték meg tanulmányaikat, a későbbiekben nem minősíthetők át államilag támogatott képzésben 

részt vevő hallgatóvá. 

A költségtérítés összegét a felsőoktatási intézmények állapítják meg, ennek összegét A felvétel intézményenkénti 

feltételei c. részében található, az intézményenkénti meghirdetéseket tartalmazó táblázatokból lehet megtudni. 

Figyelem! Hiába lenne a hatályos jogszabályok alapján valaki jogosult államilag támogatott képzésben 

való részvételre, ha az általa elvégezni kívánt képzés az adott felsőoktatási felvételi eljárásban nem került 

meghirdetésre államilag támogatott finanszírozási formában, ilyen esetben ugyanis az államilag támogatott 

képzésre történő jelentkezés fogalmilag kizárt!

  12.3. ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT KÉPZÉSBEN 
FOLYTATHATÓ TANULMÁNYOK 

A felsőoktatási törvény szerint egy személy – államilag támogatott képzésben – 12 féléven át folytathat a 

felsőoktatásban tanulmányokat, ez az ún. támogatási idő. Amennyiben a hallgató a támogatási idő alatt 

nem tudja befejezni tanulmányait, azt csak költségtérítéses képzési formában folytathatja. 

A 12 félév felhasználására vonatkozó fontosabb szabályok a következők: 

 – A 12 félévbe beleértendő a hallgatói jogviszonyos felsőfokú szakképzés (a tanulói jogviszonyos nem!), 

alapképzés, egységes, osztatlan képzés és a mesterképzés keretében folytatott tanulmányok. A doktori 

képzésben részt vevő hallgató támogatási ideje legfeljebb további hat félévvel meghosszabbítható. 

 – Speciális esetekben – például azoknál a képzéseknél, ahol a képzési és kimeneti követelmények sze-

rint a képzési idő 10 félévnél hosszabb – a támogatási idő jogszabálynál fogva megnő, illetve a részidős 

képzéseknél vagy a fogyatékossággal élők esetében a támogatási idő megnövelhető. 

A támogatási időbe be kell számítani a – megkezdett államilag támogatott félévet is, kivéve, ha beteg-

ség, szülés vagy más, a hallgatónak fel nem róható ok miatt nem sikerült befejezni a félévet! 

Az adott képzéshez rendelkezésre álló támogatási idő legfeljebb két félévvel lehet hosszabb, mint 

az adott tanulmányok képzési ideje, vagyis ha valaki egy 6 féléves képzési idejű képzésben vesz részt, de azt 

ténylegesen 6+2=8 félévnél tovább folytatja, a 9. félévtől ebben a képzésben már kizárólag költségtérítéses 

formában folytathatja tanulmányait. 

Az államilag támogatott képzésben való részvételt nem zárja ki a felsőoktatásban korábban szerzett fokozat 

és szakképzettség megléte, azzal a megkötéssel, hogy azonos képzési ciklusban államilag támoga-

tott képzésben kizárólag a hallgató az elsőként megkezdett képzésének legkésőbb harmadik 

félévében létesített további (párhuzamos) hallgatói jogviszony esetén folytathatók tanulmá-

nyok. Ezt a szabályt a 2010. szeptemberben első évfolyamon tanulmányokat kezdett hallgatók esetében kell 

csak alkalmazni. Aki 2010. szeptember előtt kezdett egy adott képzési ciklusban tanulmányo-

kat, az a hallgató ugyanazon képzési cikluson belül további államilag támogatott képzést is 



A F E L S Ő O K TATÁ S R Ó L

Felsőoktatási felvételi tájékoztató – 2012. februárban induló képzések118

 

 

megkezdhet, viszont a párhuzamos államilag támogatott félévek duplán/triplán/stb. (tehát 

egyenként és nem egyként) számítandók.

Figyelem! Azok, akik a jelentkezéskor vagy azt megelőzően folytatnak/folytattak a felsőok-

tatásban tanulmányokat, e tényről, valamint az igénybe vett, államilag támogatott félévek 

számáról a felsőoktatási felvételi jelentkezési lap 10. pontjában büntetőjogi felelősségük tu-

datában kötelesek nyilatkozni! 

Figyelem! Azon jelentkezők esetén, akik 2006. január 1-je előtt felsőoktatásban szerzett oklevéllel kezdenek 

újabb felsőfokú tanulmányokat és nem tudják igazolni, hogy tanulmányaikat költségtérítés fizetése mellett 

folytatták, a támogatási időt illetően – bármely képzési ciklus esetén – azt kell vélelmezni, hogy hét félévet 

vettek igénybe államilag támogatott képzésként. E vélelemmel szemben a hallgató a felsőoktatási intézmény-

be történő beiratkozáskor igazolással élhet. E jelentkezők a jelentkezési lap 10. pontjának tábláza-

tában NE írjanak félév-darabszámot, mivel mindegyik, 2006. január 1. előtt szerzett oklevél 

esetében hét államilag támogatott félév felhasználását kell vélelmezni (kivéve, amennyiben a 

jelentkező/hallgató a vélelmet igazolással megdönti).

Amennyiben 2006. március 1. előtt kezdett államilag támogatott tanulmányokat, de nem 

fejezte azt be és előreláthatólag nem is fogja, úgy e képzés nem számít be a támogatási időbe.

Amennyiben Ön orosztanárként a rendszerváltást követően „nyelvtanári átképzésben” vett 

részt, az így szerzett oklevele nem számít be a támogatási időbe.

Amennyiben képzése finanszírozás tekintetében „vegyes” volt, azaz voltak államilag támogatott, 

illetve költségtérítéses félévei is, úgy a képzés finanszírozási formájára az utolsó félév finanszírozási formája 

az irányadó.

A felsőoktatási törvény a korábbi képzési rendszer szerinti főiskolai szintű végzettséget alapfokozatnak, az 

egyetemi szintű végzettséget mesterfokozatnak felelteti meg. A megfeleltetés végzettségi szint és nem ciklus 

szerinti, a támogatási idő számításánál a korábbi főiskolai szintű szakot nem lehet alapképzési ciklusnak, az 

egyetemi szintű szakot mesterképzési ciklusnak megfeleltetni. A korábbi képzési rendszer nem ciklusos képzés 

volt. Aki a korábbi képzési rendszer szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű szakon oklevelet 

szerzett, az a fennmaradó támogatási időt alap- vagy mesterképzésben is felhasználhatja. 

A korábbi képzési rendszer szerinti egyetemi szintű szakok az új képzési rendszer szerinti „egységes, osztatlan” 

képzéseknek felelnek meg.

  12.4. A FINANSZÍROZÁSI FORMÁK KÖZÖTTI ÁTSOROLÁS 

A felsőoktatási törvény előírásai szerint az államilag támogatott és a költségtérítéses képzésre történő fel-

vétel nem jelent végleges és változtathatatlan finanszírozási kategóriát senki számára. Ennek megfelelően 

tehát felvétel esetén az államilag támogatott képzésben való részvétel az első tanévre szól. Akkor 

folytathatók államilag támogatott képzésben a tanulmányok, ha a felsőoktatási intézményben adott képzési 

időszakra előírt krediteket összegyűjtötte a hallgató. 

Természetesen ellenkező irányú átsorolás is lehetséges, a legjobb teljesítményt elérő költségtérítéses 

hallgatók átkerülhetnek a „megüresedett” államilag támogatott helyekre. Ez a szabály arra ösztönöz minden-

kit, hogy a lehető legjobb teljesítményt nyújtsa tanulmányai során. 

Az átsorolás úgy történik, hogy tanév végén az adott felsőoktatási intézmény rangsort állít fel a hall-

gatók tanulmányi teljesítményét figyelembe véve, és ebben a fejezetben részletezett esetekben átsorolja 

a hallgatókat az eltérő finanszírozási formák között. Az át nem sorolt hallgatók ugyanabban a finanszírozási 

formában folytatják tanulmányaikat a következő tanévben, mint az azt megelőzőben. 

Az átsorolásról hozott döntést a felsőoktatási intézménynek a tanév végén a képzési időszak lezárását köve-

tően, de legkésőbb a következő képzési időszak kezdetét megelőző 30 nappal kell meghozni.
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  ÁTSOROLÁS ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT KÉPZÉSRŐL KÖLTSÉGTÉRÍTÉSES KÉPZÉSRE 

Ha a felsőoktatási intézményben államilag támogatott képzésben tanulmányokat folytató hallgatóról a tanév 

végén a felsőoktatási intézmény megállapítja, hogy az utolsó két olyan félévben, amelyben hallgatói jogviszo-

nya nem szünetelt, nem szerezte meg legalább az ajánlott tantervben előírt kreditmennyiség ötven 

százalékát, tanulmányait a következő tanévben csak költségtérítéses képzésben folytathatja, vagyis a felső-

oktatási intézmény köteles az érintett hallgatót átsorolni. 

Az átsorolási döntés során azokat a hallgatókat nem kell figyelembe venni, akik az adott felsőoktatási intéz-

ményben legfeljebb egy képzési időszakban folytattak tanulmányokat, továbbá akik betegség, szülés vagy más, 

a hallgatónak fel nem róható ok miatt félévüket nem tudták befejezni.

  ÁTSOROLÁS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSES KÉPZÉSRŐL ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT KÉPZÉSRE 

A fenti okokból – vagy az államilag támogatott hallgatói jogviszony megszüntetése következtében – megüre-

sedett államilag támogatott hallgatói létszámkeret terhére az a hallgató vehető át, aki: 

a)  az utolsó két bejelentkezett félévében megszerezte az ajánlott tantervben előírt kreditmennyiségnek leg-

alább az 50%-át és az összesített korrigált kreditindex alapján létrehozott hallgatói rangsor elején van, 

továbbá akinek 

b)  az összesített korrigált kreditindexe magasabb, mint az államilag támogatott hallgatók összesített korri-

gált kreditindex jegyzékén a rangsor alsó ötödénél elhelyezkedő hallgató összesített kreditindexe. 

Nem vehető át államilag támogatott képzési formára az a költségtérítéses hallgató, akinek a korábban 

igénybe vett államilag támogatott féléveinek száma kettővel – fogyatékossággal élő hallgatók esetében négy-

gyel – meghaladja az adott szakképzési idejét. 

Az átsorolással államilag támogatott képzésbe kerülő hallgatók száma maximum a felsőoktatási intézmény 

adott tanévben, államilag támogatott képzésben részt vevő összes hallgatójának tizenöt százalékáig terjed. 

Adott fi nanszírozási formában folytatható tanulmány tehát egy tanévre szól, a fi nanszírozási 
formák között a fentebb részletezett feltételekkel és esetekben lehetőség van átsorolásra. 

Államilag támogatott képzésben összesen 12 félévig lehet tanulmányokat folytatni.

  12.5. A HALLGATÓI JUTTATÁSOK RENDSZERE 

A költségvetés által biztosított hallgatói juttatásoknak két eleme van, azok lehetnek szociális vagy teljesít-

mény alapon elnyert támogatások, melyek kifizetése általában a felsőoktatási intézményben történik. 

  A SZOCIÁLIS ALAPÚ TÁMOGATÁSOK 

A szociális alapú támogatások egyik fajtája a tanulmányok kezdő szakaszában, az első félévben kifizetett (is-

kolakezdő) alaptámogatás, másik fajtája a szociálisan rászoruló hallgatók részére fizetett rendszeres szociális 

ösztöndíj, míg a harmadik fajtája az egyszeri szociális problémák (haláleset, gyerekszülés stb.) esetében segítő 

rendkívüli szociális támogatás. A szociális támogatást pályázati úton lehet elnyerni, a pályázatot a felsőokta-

tási intézmények bonyolítják le. 

Az alaptámogatásban a felsőoktatási intézményekben pályázati úton részesülhetnek az első alka-

lommal államilag támogatott, teljes idejű (vagyis nappali munkarendű) felsőfokú szakképzésben, alapképzésben, 

egységes, osztatlan képzésben hallgatói jogviszonyt létesítő személyek az első bejelentkezése alkalmával, mely-

nek mértéke a hallgatói normatíva 50%-a (mesterképzés esetében 75%-a). Feltétele, hogy a következők közül 

valamelyik rá vonatkozóan teljesül: fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult; halmozottan 
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hátrányos helyzetű, családfenntartó; nagycsaládos; árva; hátrányos helyzetű, gyámsága nagykorúsága miatt 

szűnt meg, vagy félárva és a felsőoktatási intézmény pályázati rendszere alapján szociális ösztöndíjra jogosult. 

Amennyiben a hallgató szociális ösztöndíjra jogosult, akkor legalább a hallgatói normatíva 20%-ának meg-

felelő havi összegű rendszeres szociális ösztöndíjat kell nyújtani számára, ha 

 – fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorul vagy 

 – halmozottan hátrányos helyzetű vagy 

 – családfenntartó vagy 

 – nagycsaládos vagy 

 – árva. 

Amennyiben a hallgató szociális ösztöndíjra jogosult, akkor legalább a hallgatói normatíva 10%-ának meg-

felelő havi összegű rendszeres szociális ösztöndíjban kell részesülnie, ha 

 – hátrányos helyzetű vagy 

 – félárva vagy 

 – gyámsága nagykorúsága miatt megszűnt. 

A rendkívüli szociális ösztöndíj a hallgató szociális helyzete váratlan romlásának enyhítésére – az 

intézményi térítési és juttatási szabályzatban rögzített eljárási rend és elvek szerint – folyósított egyszeri jut-

tatás, mely a hallgató kérelme alapján, a felsőoktatási intézményben legalább havonta hozott döntés alapján 

kerülhet kifizetésre.

  A TELJESÍTMÉNY ALAPÚ TÁMOGATÁSOK

Az államilag támogatott, nappali munkarendű képzésben részt vevő hallgató a második félévtől tanulmá-

nyi ösztöndíjban részesülhet, amelynek minimális mértéke a hallgatói normatíva 5%-a. A tanulmányi ösz-

töndíj esetében – tekintettel arra, hogy a különböző képzésekben nem azonos feltételekkel lehet jó eredményt 

elérni – a tanulmányi teljesítmény alsó értéke képzési területenként az intézmény térítési és juttatási 

szabályzatában kerül meghatározásra. 

Tanulmányi ösztöndíjban az államilag támogatott hallgatók legfeljebb 50%-a részesülhet. 

A különösen kiemelkedő teljesítményű, legalább két félévre bejelentkezett és legalább 55 kreditet megszer-

zett hallgatók ezen felül a nemzeti erőforrás miniszter döntése szerint, a felsőoktatási intézményhez benyújtott 

pályázat alapján köztársasági ösztöndíjban részesülhetnek.

  A HALLGATÓI JUTTATÁSOK FORRÁSAINAK FELHASZNÁLÁSA

A felsőoktatási intézmény a hallgatói juttatásokhoz rendelkezésre álló forrásokat az alábbi jogcímeken hasz-

nálhatja fel: 

 – teljesítmény alapú ösztöndíj kifizetésére (tanulmányi ösztöndíj, köztársasági ösztöndíj, intézmé-

nyi szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíj), 

 – szociális alapú ösztöndíj kifizetésére (rendszeres szociális ösztöndíj, rendkívüli szociális ösztöndíj, 

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj intézményi része, a külföldi hallgatók mi-

niszteri ösztöndíja, alaptámogatás), 

 – doktorandusz ösztöndíj, 

 – egyéb, a felsőoktatási intézmény térítési és juttatási szabályzatában meghatározott ösz-

töndíj kifizetésére, az intézményi működési költségek finanszírozására (a jegyzet-előállítás 

támogatására, elektronikus tankönyvek, tananyagok és a felkészüléshez szükséges elektronikus eszkö-

zök beszerzésére, valamint a fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányait segítő eszközök beszerzésére, 

a kulturális tevékenység, valamint a sporttevékenység támogatására, kollégium fenntartására, működ-

tetésére, kollégiumi férőhely bérlésére, kollégiumi felújításra, a hallgatói önkormányzat működésének 

támogatására).
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  DIÁKHITEL

A Diákhitel egy megbízható, kiszámítható pénzügyi szolgáltatás, gyorssegély, támasz, hogy az 

egyetemi/főiskolai évek tervezhetőek és „könnyebbek” legyenek. A Diákhitel felvétele igény-

lője részéről felelős döntést feltételez, hiszen felvevője kötelezettséget vállal arra, hogy már 

aktív munkavállalóként a tanulmányi idő alatt felvett összeget visszafizeti a Diákhitel Köz-

pont számára. A Diákhitel támogatja, hogy mindenki ott és azt tanulhasson, amit szeretne. 

A Diákhitel olyan plusz pénzügyi forrás, mellyel okosan élni lehetőség és nem kötelezettség!

 – A Diákhitel igénylésének feltétele: felvétel, majd beiratkozás valamely magyarországi felsőoktatási intéz-

ménybe, illetve bejelentkezés az adott félévre.

 – A Diákhitel bármire szabadon elkölthető – legyen szó albérletről, szakkönyvekről vagy akár költ-

ségtérítésről – kiegészítő pénzforrás a továbbtanuláshoz. Felvétele egyszerű: nincs hitelbírálat és 

nem kell kezes sem.

 – Bárki igényelheti, aki aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, nem múlt még el 40 éves és magyar 

állampolgár.

 – A 2011/2012. tanévben államilag támogatott képzésben részt vevő hallgató havonta 40 000 Ft (félévente 

maximum 200 000 Ft), költségtérítéses képzésben részt vevő hallgató havonta 50 000 Ft (félévente ma-

ximum 250 000 Ft) hitelt igényelhet.

 – Egyre több helyen lehet „engedményeztetni”: beiratkozáskor nem kell készpénzben befizetni a költ-

ségtérítés összegét, hanem a hallgató, az igényelt Diákhitelt közvetlenül a felsőoktatási intézménynek 

utaltathatja.

 – A tanulmányok alatt nem kell törleszteni. A hallgatói jogviszony megszűnése után további három hónap 

türelmi idő után kell csak a visszafizetést megkezdeni.

 – A kötelező törlesztő részlet a jövedelemhez, vagyis az anyagi teherviselő képességhez igazodik.

 – Az előtörlesztés díjmentes és közvetlenül a tőketartozást csökkenti. A Diákhitel később nem jelent aka-

dályt egyéb hitelek (pl. lakáshitel) felvételénél.

További részletek a www.diakhitel.hu weboldalon.

  A HATÁRON TÚLI JELENTKEZŐK MINISZTERI ÖSZTÖNDÍJA 

A horvát, szerb és ukrán állampolgárságú határon túli magyar jelentkezők – amennyiben államilag támo-

gatott képzésre jelentkeznek és a felsőoktatási felvételi jelentkezési lapon büntetőjogi felelősségük tudatban 

nyilatkoznak a határon túli magyar nemzetiségükről – a felsőoktatási törvény és a szomszédos államokban 

élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény szerint államilag támogatott képzésre nyerhetnek felvételt, 

amennyiben felvételi összpontszámuk eléri az adott szak felvételi ponthatárát. A nyilatkozat elmulasztása az 

államilag támogatott képzésről történő kizárást vonja maga után. Az államilag támogatott képzésre felvételt 

nyert jelentkezők pályázhatnak a nemzeti erőforrás miniszter által adható ösztöndíjra is. Amennyiben a hor-

vát, szerb és ukrán állampolgárságú határon túli jelentkezők költségtérítéses képzés keretében kezdték meg 

tanulmányaikat, a későbbiekben nem minősíthetők át államilag támogatott képzésben részt vevő hallgatóvá. 
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TOVÁBBI TÁJÉKOZÓDÁSI LEHETŐSÉGEK ÉS INFORMÁCIÓK 

  WWW.FELVI.HU 

A www.felvi.hu honlapon az egyetemre, főiskolára készülők továbbra is megtalálnak minden aktuális infor-

mációt, amely segíti őket a választásban, a döntésben és a felkészülésben. A honlap személyre szabott szol-

gáltatása, Az én felvim végigkíséri a jelentkezőt a felsőoktatási felvételi jelentkezéstől egészen a felvételi pont-

határok megállapításáig. A fent ismertetett kiadványok tartalma tematikusan a www.felvi.hu weboldalra is 

felkerül. Ha a jelentkező regisztrál a honlapon, akkor Az én felvim-ben könnyen és gyorsan, mindössze néhány 

kattintással kiválaszthatja, és egy helyre összegyűjtheti az őt érdeklő valamennyi felsőoktatási intézményt és 

szakot a 2012. februárjában induló képzések kínálatából. Ugyanitt a felsőoktatási felvételi eljárás menetének 

megfelelően betekinthet a rögzített felvételi eredményeibe, pontszámaiba is. 

A kiválasztott felsőoktatási intézményekről, szakokról nemcsak az tudható meg, hogy mik a 

felvételi követelmények, mely tantárgyakból és milyen szinten kell érettségi vizsgaeredmény-

nyel rendelkezni, milyen dokumentumokat kell mellékelni a felsőoktatási felvételi jelentke-

zési laphoz, hanem még számos más, hasonlóan fontos információ is. Az adatbázisok segítségével jobban 

megismerhetők az egyetemek, főiskolák, az ott folyó tanulmányi és hallgatói élet, tájékozódni lehet az adott 

képzési területre vonatkozó tudnivalókról, az oklevél munkaerő-piaci értékéről, a várható jövedelmekről. To-

vábbá a szakleírásokból megtudható, mi rejlik az egyes szaknevek mögött. Ha a jelentkezési esélyeit szeret-

né latolgatni, ahhoz is segítséget talál. Összevethetőek az elmúlt csaknem egy évtized ponthatárai – de ezzel 

az információval óvatosan kell bánni, mert évente változnak a felsőoktatási felvételi szabályok. Már hatodik 

éve alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben és felsőfokú szakképzésben – néhány kivételtől eltekintve – 

nincs felvételi vizsga, a középiskolai eredményekből és az érettségi vizsgaeredményekből számolják a felvételi 

pontokat az egyetemek, főiskolák és magasabb lett az elérhető maximális pontszám. Ezért ahelyett, hogy a 

ponthatárokból vonnánk le messzemenő következtetéseket, érdemes inkább a jelentkezők és a felvettek ará-

nyát figyelembe venni – ezek adnak ugyanis valós képet pl. a túljelentkezésről. Ezzel kapcsolatban is óvatosan 

kell eljárni, mivel az oktatási struktúra is jelentősen átalakult a korábbi állapotokhoz képest. Ha esetleg valaki 

még nem tudott dönteni, hogy pontosan merre tovább, akkor a Pályaorientáció rovat cikkeit böngészve, 

illetve az ugyanitt található teszteket kitöltve ebben is segít a www.felvi.hu honlap. 

Az esélylatolgatás, az intézmény(ek) és szak(ok) kiválasztása, rangsorolása előtt, közben, után következhet a 

felkészülés az érettségire. A honlapon megtalálhatóak az utóbbi évek közép- és emelt szintű érettségi feladat-

sorai. Ezekkel az érettségiző tesztelheti tudását, megmérheti, hogy hol tart a felkészülésben, és mit kell még 

pótolnia. A tanulás ütemezéséhez, a tanulnivaló beosztásához, a vizsgán való viselkedéshez, a vizsgadrukk 

legyűréséhez szintén kaphat ötleteket, tanácsokat. 

Érdemes feliratkozni a honlapon a heti rendszerességű elektronikus hírlevélre, melyben a felsőok-

tatási felvételi eljárás aktuális eseményeiről, tennivalóiról olvashat, de legfrissebb anyagainkból, a hazai és 

külföldi felsőoktatás friss híreiből is válogathat.

  TOVÁBBI TÁJÉKOZÓDÁSI LEHETŐSÉGEK 

  FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATBAN 

A felsőoktatási felvételi eljárással kapcsolatos tájékoztatási tevékenységet az Oktatási Hiva-

tal megbízásából az Educatio Nonprofit Kft. ügyfélszolgálata látja el. 
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Telefon: a felsőoktatási felvételi eljárást, a jelentkezés technikáját érintő kérdésekkel kapcsolatban a Kor-

mányzati Ügyféltájékoztató Központ 1818-as telefonszámán lehet informálódni. Itt az 1-es nyelvválasztó 

funkció kiválasztása után a 6-os menüpontban érheti el a felsőoktatási felvételire vonatkozó tájékoztatást. 

Levelezési cím: Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220 

E-mail: info@felvi.hu 

Honlap: http://www.felvi.hu 

A felsőoktatási intézmények címei, telefonszámai, egyéb elérhetőségei megtalálhatók A felvétel in-

tézményenkénti feltételei c. részben.

  ÉRETTSÉGIVEL KAPCSOLATBAN 

Az érettségi szervezésével és lebonyolításával az Oktatási Hivatal (OH) foglalkozik. Tájékozódni

a http:// www.oh.gov.hu honlapon lehet.

  DIÁKIGAZOLVÁNNYAL KAPCSOLATBAN 

A diákigazolvánnyal kapcsolatos tájékoztatási tevékenységet az Oktatási Hivatal megbízásá-

ból az Educatio Nonprofit Kft. ügyfélszolgálata látja el. 

Telefon: (06 1) 266-7733 

Levelezési cím: Oktatási Hivatal, 1964 Budapest 

Fax: (06 1) 477-3196 

E-mail: info@diakigazolvany.hu 

Honlap: http://www.diakigazolvany.hu 

  KÜLFÖLDI BIZONYÍTVÁNYOK, OKLEVELEK ELISMERTETÉSÉVEL KAPCSOLATBAN 

Oktatási Hivatal Magyar Ekvivalencia és Információs Központ 

Cím: 1055 Budapest, Szalay utca 10-14.

Telefon: (06 1) 374-2200

Fax: (06 1) 374-2492

E-mail: ekvivalencia@oh.gov.hu

Honlap: http://www.oh.gov.hu Ekvivalencia menüpont

  KÜLFÖLDI ÖSZTÖNDÍJAKKAL KAPCSOLATBAN 

Magyar Ösztöndíj Bizottság 

Cím: Balassi Intézet MÖB Iroda, 1016 Budapest, Somlói út 51. 

Levelezési cím: 1519 Budapest, Pf. 385 

Telefon: (06 1) 384-9009 

Fax: (06 1) 343-6489 

E-mail: mob@bbi.hu 

Honlap: http://www.scholarship.hu 
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Tempus Közalapítvány 

Cím: 1093 Budapest, Lónyay u. 31.

Levelezési cím: 1438 Budapest 70., Pf. 508

Telefon: (06 1) 237-1320

Fax: (06 1) 239-1329

E-mail: info@tpf.hu

Honlap: http://www.tpf.hu

  ÁLLAMILAG ELISMERT NYELVVIZSGÁKKAL KAPCSOLATBAN 

Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ 

Cím: 1055 Budapest, Szalay u. 10-14.

Telefon: (06 1) 374-2132, (06 1) 374-2133

Fax: (06 1) 374-2497

E-mail: nyak@oh.gov.hu

Honlap: http://www.oh.gov.hu Nyelvvizsga menüpont.

  JOGSZABÁLYI, JOGALKOTÓI, JOGORVOSLATI, A FELSŐOKTATÁS SZABÁLYOZÁSÁT 
ÉRINTŐ KÉRDÉSEKBEN 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium – Oktatásért Felelős Államtitkárság

Cím: 1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

Telefon: (06 1) 473-7000

Fax: (06 1) 473-7001

E-mail: info@nefmi.gov.hu

Honlap: http://www.nefmi.gov.hu

Oktatási Jogok Biztosának Hivatala 

Cím: 1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

Telefon: (06 1) 473-7097

Fax: (06 1) 332-6727

E-mail: oktatasi.biztos@nefmi.gov.hu

Honlap: http://www.oktbiztos.hu

Diákhitel Központ Zrt. 

Cím: 1027 Budapest, Csalogány u. 9–11.

Levelezési cím: 1245 Budapest, Pf. 1003

Telefon: (06 40) 240-024

Fax: (06 1) 224-9671

E-mail: info@diakhitel.hu

Honlap: http://www.diakhitel.hu

Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája

Levelezési cím: 1055 Budapest, Szent István krt. 11. II/19.

Telefon: (06 1) 460-0575, (06 70) 339-9462

Fax: (06 1) 321-2878

E-mail: info@hook.hu

Honlap: www.hook.hu
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JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 
A felsőoktatási felvételi eljárást, illetve az ahhoz (is) kapcsolódó egyéb kérdéseket több jogszabály érinti, ame-

lyek megszabják az eljárás kereteit, valamint a jelentkezők és a felsőoktatási intézmények lehetőségeit és kö-

telezettségeit: 

 – a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, 

 – a felsőoktatásról szóló, többször módosított 2005. évi CXXXIX. törvény, 

 – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. CXL. törvény, 

 – a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény, 

 – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, 

 – a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, 

 – a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. 

(XII. 22.) Korm. rendelet, 

 – a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 

79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet, 

 – a felsőoktatási hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. 

rendelet, 

 – a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet, 

 – az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet, 

 – az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított, idegen-

nyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történő honosításáról szóló 137/2008. 

(V. 16.) Korm. rendelet, 

 – a diákigazolványról szóló 17/2005. (II. 8.) Korm. rendelet, 

 – az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet.

A felsőoktatási felvételi eljárás során a jogszabályok betartása a felsőoktatási intézményeknek és a jelentke-

zőknek egyaránt kötelező, ezért ismeretük elengedhetetlenül fontos. A jogszabályban foglaltak nem megfelelő 

ismerete senkit sem mentesíthet a jogszabályban foglaltak betartása alól! 
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FOGALOMTÁR
Abszolutórium/végbizonyítvány: a tantervben előírt vizsgák eredményes letételét és – a nyelvvizsga le-

tételének és szakdolgozat (diplomamunka) elkészítésének kivételével – más tanulmányi követelmények telje-

sítését, illetve a szakdolgozathoz (diplomamunkához) rendelt kreditpontok kivételével a képzési és kimeneti 

követelményekben előírt kreditpontok megszerzését igazolja, amely minősítés és értékelés nélkül tanúsítja, 

hogy a hallgató a tantervben előírt tanulmányi és vizsgakövetelménynek mindenben eleget tett.

Alapképzés: a többciklusú képzésben a képzés első ciklusa, amelyben legalább száznyolcvan kreditet – ösz-

szefüggő szakmai gyakorlat esetén legalább kettőszáztíz kreditet – kell, és legfeljebb kétszáznegyven kreditet 

lehet teljesíteni. A többciklusú képzés első ciklusában a képzési idő legalább hat, legfeljebb nyolc félév.

Alkalmassági vizsga: a felsőoktatási felvételi eljárásban a felsőoktatási intézmény által azokon a szakokon 

megkövetelt vizsga, amelyek elvégzéséhez bizonyos készségek és képességek (ének, rajz, egészségügyi, pá-

lyaalkalmassági, magyar nyelvi alkalmassági stb.) meghatározott szintje szükséges. Az alkalmassági vizsga 

értékelése „megfelelt” vagy „nem felelt meg” minősítés lehet. A „nem felelt meg” minősítés esetén a jelentkező 

felvételi összpontszáma 0, nem sorolható be az adott képzésre.

Államilag elismert nyelvvizsga: akkreditált nyelvvizsgaközpontban lefolytatott, nyelvismeret tanúsítá-

sára szolgáló vizsga. Nyelvvizsgára minden magyar és nem magyar állampolgárságú személy jelentkezhet 

attól az évtől kezdve, amelyben betölti 14. életévét. Formája lehet: általános nyelvi, illetve szaknyelvi, a nyelv-

vizsga alap-, közép- és felsőszintű nyelvtudást mér. A felsőoktatási felvételi eljárásban – a sajátos nevelési 

igényű jelentkezők kivételével – alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsőfokú szakképzésben kizá-

rólag a legalább B2 (korábban középfokú), komplex (korábban C típusú) nyelvvizsgáért jár többletpont.

Államilag támogatott képzés: olyan oktatási forma, amelyben a képzés költségeit az állami költségve-

tés biztosítja a felsőoktatási intézményen keresztül. Ha a felsőoktatási intézményben államilag támogatott 

képzésben tanulmányokat folytató hallgatóról a tanév végén a felsőoktatási intézmény megállapítja, hogy az 

utolsó két olyan félévben, amelyben hallgatói jogviszonya nem szünetelt, nem szerezte meg legalább az aján-

lott tantervben előírt kreditmennyiség ötven százalékát, tanulmányait a következő tanévben csak költségtérí-

téses képzésben folytathatja. A hallgató 12 féléven keresztül folytathat tanulmányokat államilag támogatott 

képzésben, az államilag támogatott félévek igénybevételéről, számításáról, a finanszírozási formák közötti 

átsorolásról A felsőoktatás finanszírozása c. részben lehet olvasni.

Átsorolás (finanszírozási formák között): a felvételi döntésben megállapított finanszírozási forma 

(államilag támogatott vagy költségtérítéses) kizárólag egy tanév időtartamára vonatkozik, a tanév végén a 

felsőoktatási intézményben – a tanulmányi eredmények alapján – rangsorolják a hallgatókat, ami az addi-

gi finanszírozási forma megváltozását eredményezheti, erről bővebben A felsőoktatás finanszírozása c. részben 

lehet olvasni.

Átvétel (intézményváltoztatás): az egyetemi és főiskolai hallgatók részére a felsőoktatásról szóló törvény 

által biztosított jog, amely a tanulmányok ideje alatt az intézmény, továbbá a szak megváltoztatására vonat-

kozik. Kérelemre történik, feltételeit a fogadó felsőoktatási intézmény határozza meg.

Besorolási döntés: az Oktatási Hivatal felsőoktatási felvételi eljárást lezáró döntése. Ebben döntés születik 

arról, hogy a jelentkező felvehető-e bármely általa a felvételi kérelmében megjelölt képzésre és ha igen, me-

lyikre. Egyazon felsőoktatási felvételi eljárásban a jelentkező csak egy helyre sorolható be.
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Bolognai folyamat: 1999-ben a Bolognai Nyilatkozattal megindult oktatáspolitikai kezdeményezés megvaló-

sítási/megvalósulási folyamata, amelynek célja a nyilatkozatot aláírt országok (29 ország, köztük Magyarország 

is) oktatási rendszerének összehangolása az egyes országok felsőfokú képzései közötti átjárhatóság, a felsőfokú 

képzésében való részvétel megkönnyítése érdekében. A folyamat eredményeit az aláírók kétévente felülvizsgál-

ják, értékelik, további, illetve módosított célokat fogalmaznak meg, mint tették ezt 2001-ben Prágában (Prágai 

Nyilatkozat), 2003-ban Berlinben (Berlini Nyilatkozat), 2005-ben Bergenben (Bergeni Nyilatkozat) 2007-ben 

Londonban (Londoni Nyilatkozat), 2009-ben Leuvenben (Leuveni Nyilatkozat), valamint legutóbb 2010-ben 

Budapesten és Bécsben (Budapest-bécsi Deklaráció). A Budapest-bécsi Deklaráció jelentőségét az adja, hogy a 

2010-re megteremteni célzott Európai Felsőoktatási Térség létrejöttét a tagországok miniszterei bejelentették.

Egységes, osztatlan képzés: egyes szakokon (általános orvos, fogorvos, gyógyszerész, állatorvosi, épí-

tész, erdőmérnöki, jogász) az új, többciklusú képzés bevezetését követően is megmaradt az egységes, legaláb 

10 féléves, legfeljebb 12 féléves képzés. Egységes, osztatlan képzésben tehát nincs elkülönülve az alapképzés és 

a mesterképzés, a felvétel feltétele a legalább középfokú végzettség (érettségi) és mesterfokozattal zárul.

Érettségi pontok: a felsőoktatási felvételi eljárás során a felsőoktatási intézmények által képzési területen- 

ként meghatározott két érettségi vizsgatárgy százalékos eredménye alapján kiszámolt pontok összeg, tárgyan-

ként maximum 100 pont szerezhető, összértéke legfeljebb 200 pont lehet.

Esti munkarend szerinti képzés: a levelező képzés mellett a részidejű képzés egyik formája. A részidős 

képzés időtartama a teljes idejű képzés tanóráinak legalább harminc, legfeljebb ötven százaléka lehet, kivéve 

a szakirányú továbbképzést, melynél legalább húsz, legfeljebb ötven százalék lehet. A képzést a hallgatók 

elfoglaltságának figyelembevételével kell megszervezni, a szorgalmi időszakban munkanapokon tizenhat óra 

után vagy a heti pihenőnapon.

Félév: a szorgalmi időszakból és a vizsgaidőszakból álló, általában 5 hónapos tanulmányi időszak.

Felsőfokú szakképzés: a felsőoktatási intézmények által hallgatói – valamint felsőoktatási intézménnyel 

kötött megállapodás alapján szakközépiskolák által tanulói – jogviszony keretében folytatott szakképzés, 

amely beépül a felsőoktatási intézmény alapképzésébe, és egyben az Országos Képzési Jegyzékben szereplő 

felsőfokú szakképesítést ad. A felsőfokú szakképzés nem ad felsőfokú végzettséget, hanem speciális szaktudást 

biztosít, általában két év alatt.

Felsőfokú végzettség: a „hagyományos” képzési rendszerben a főiskolai és egyetemi alapképzésben, a 

többciklusú képzési rendszerben pedig az alapképzésben és mesterképzésben, illetve a doktori képzésben szer-

zett végzettség, mely elsősorban a munkavállalás szempontjából mérvadó.

Felsőoktatási felvételi jelentkezési lap: a felsőoktatási felvételi eljárás megindítására szolgáló kérelem. 

A felsőoktatási felvételi jelentkezési lap benyújtása – a Tájékoztatóban meghatározott feltételekkel és módon – 

elektronikusan is történhet.

Felsőoktatási intézmények: az állami és az állam által elismert, nem állami egyetemek és főiskolák. A fel-

sőoktatási intézmény szakmailag önálló, önkormányzattal rendelkező jogi személy, melynek kizárólagos joga 

az alap- és mesterképzés, a szakirányú továbbképzés, valamint a doktori, illetve mesterképzés folytatása és az 

ezekhez kapcsolódó oklevelek kiadása. Az egyetem, illetve a főiskola elnevezést, valamint ezek idegen nyelvű 

megfelelőit kizárólag az Országgyűlés által, illetve hozzájárulásával létesített, a felsőoktatási törvényben fel-

sorolt felsőoktatási intézmény használhatja.

Felsőoktatási törvény: a felsőoktatás legmagasabb szintű ágazati jogszabálya, amely a felsőoktatásban 

részt vevők jogait és kötelezettségeit, valamint a felsőoktatási intézmények és a felsőoktatással kapcsolatos 

állami és egyéb szervezetek feladatait, hatáskörét tartalmazza. 2006. március 1-jétől a 2005. évi CXXXIX. 

felsőoktatási törvény van hatályban.



F O G A L O M TÁ R

Felsőoktatási felvételi tájékoztató – 2012. februárban induló képzések128

 

 

Felvételi ponthatár: a felsőoktatási felvételi eljárásban a jelentkezőkről egységes rangsorolás alapján pont- 

határ alkalmazásával kell dönteni. Az adott képzésre ponthatár alatti eredménnyel senki nem sorolható be, 

azt, aki a ponthatárt elérte vagy meghaladta, kötelező besorolni. A besorolási döntés előkészítéseként az 

Oktatási Hivatal – a rendelkezésre álló adatok alapján – tervezetet készít az egyes képzések ponthatárára.

Felvételi összpontszám: A felvételi összpontszámot, vagyis a rangsorolás alapjául szolgáló eredményt 

alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsőfokú szakképzésben 400+100 pontos pontszámítási rend-

szerben fejezik ki. A pontszámítás alapját a tanulmányi pontok (maximum 200 pont), az érettségi pontok 

(maximum 200 pont), valamint a többletpontok (maximum 100 pont) képezik. Kivételes esetben az összpont-

számot gyakorlati vizsga alapján állapítják meg. (Mesterképzésben az összpontszám 100 pont.)

Felvételi szabályzat: a felsőoktatási intézmény által megalkotott, a felsőoktatási felvételi eljárást és a felvé-

telre vonatkozó egyéb szabályokat tartalmazó szabályok összessége, melyet az intézmény köteles nyilvános-

ságra hozni, és általában az intézmény weboldalán érhető el.

Fogyatékossággal élő hallgató (jelentkező): az a hallgató ( jelentkező), aki testi, érzékszervi, beszéd- 

fogyatékos, autista, megismerés és viselkedés fejlődési rendellenességű. A felsőoktatási intézményekbe jelent-

kezők, valamint a felsőoktatási intézményekben tanulmányokat folytató fogyatékos hallgatók a fogyatékossá-

gukra való tekintettel a szakvélemény alapján kérhetik az intézmény engedélyét a tanulmányi kötelezettségek 

teljesítése, illetve a vizsgák alóli részleges vagy teljes felmentésre, vagy annak más módon történő teljesítésére, 

valamint a vizsgákon alkalmazható segítségnyújtásra.

Gyakorlati vizsga: alapképzésben a művészet, művészetközvetítés képzési területen szervezhető vizsga 

megnevezése, melynek követelményeit a felsőoktatási intézmény határozza meg és közzéteszi a Tájékoztató-

ban. Gyakorlati vizsgán az értékelés pontszámok meghatározásával és rangsorolással történik, a felsőoktatási 

intézmények mesterképzésben ugyancsak tarthatnak gyakorlati vizsgát (ez általában szóbeli, illetve írásbeli), 

ezeket is tartalmazza a Tájékoztató.

Hallgatói azonosító szám: A hallgatói jogviszonyt első alkalommal létesítő személynek, amennyiben nem 

rendelkezik tanulói azonosítóval, tizenegy jegyű hallgatói azonosító számot adnak, amiről az intézmény – ké-

relemre, annak benyújtásától számított tizenöt napon belül – a hallgató nevének, születési helyének és idejé-

nek, anyja születési nevének egyidejű feltüntetésével – igazolást állít ki. Annak, aki tanulói azonosító számmal 

rendelkezik, a hallgatói azonosító száma megegyezik a tanulói azonosító számmal.

Hallgatói jogviszony: a felsőoktatási intézmény és a hallgató között a tanulmányok folytatása alatt fenn-

álló jogviszony, mely a beiratkozással jön létre. Tartalmát a hallgatónak és az intézménynek a felsőoktatásra 

vonatkozó szabályokban meghatározott jogai, illetve kötelezettségei alkotják. A hallgatói jogviszony az adott 

képzési ciklust követő első záróvizsga-időszak utolsó napján és a másik intézménybe való átvétellel auto-

matikusan, valamint a hallgató vagy – jogszabályban meghatározott esetekben – az intézmény egyoldalú 

döntésével szűnhet meg.

Hallgatói jogviszony szüneteltetése (halasztás): ha a hallgató bejelenti, hogy a következő képzési idő- 

szakban hallgatói kötelezettségének nem kíván eleget tenni, a hallgatói jogviszonya szünetel. A hallgatói jog- 

viszony egybefüggő szüneteltetésének ideje nem lehet hosszabb, mint két félév. A hallgató több alkalommal is 

élhet a hallgatói jogviszonyának szüneteltetésével. Az első szünetelésre – ha a tanulmányi és vizsgaszabályzat 

eltérően nem rendelkezik – csak az első félév sikeres teljesítése után kerülhet sor. A hallgatói jogviszony szüne-

teltetésével kapcsolatos további kérdéseket – beleértve az első félév sikeres teljesítése előtti szünetelés lehetősé-

gét – a tanulmányi és vizsgaszabályzat tartalmazza. Szünetel a hallgatói jogviszony akkor is, ha a hallgató a 

hallgatói jogviszonyból eredő kötelezettségeinek szülés, továbbá baleset, betegség vagy más váratlan ok miatt 

önhibáján kívül nem tud eleget tenni, valamint ha a hallgatót fegyelmi büntetésként eltiltják a tanulmányok 

folytatásától.
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Hallgatói önkormányzat: a felsőoktatási intézmény önkormányzatának része, amelynek célja elsősorban 

a hallgatók érdekképviselete. A hallgatói önkormányzat tagja a felsőoktatási intézmény minden hallgatója, 

függetlenül attól, hogy tanulmányait milyen oktatási formában végzi. Tisztségviselőit és képviselőit a hallga-

tók választják meg.

Halmozottan hátrányos helyzetű hallgató (jelentkező): az a hátrányos helyzetű hallgató ( jelentkező), 

akinek a tankötelessé válásának időpontjában törvényes felügyeletét ellátó szülője – a gyermekek védelméről és 

a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott eljárásban tett önkéntes szülői nyilat-

kozat szerint – legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezett, valamint az, akit tartós nevelésbe vettek.

Hátrányos helyzetű hallgató (jelentkező): az a beiratkozás időpontjában huszonötödik életévét be nem 

töltött hallgató ( jelentkező), akit középfokú tanulmányai során családi körülményei, szociális helyzete miatt a 

jegyző védelembe vett, illetve aki után rendszeres gyermekvédelmi támogatást folyósítottak, illetve rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményre jogosult vagy állami gondozott volt.

Jelentkezési sorrend: a jelentkező által a felsőoktatási felvételi jelentkezési lapon meghatározott sorrend, 

mely az általa kiválasztott intézmények, képzések rangsora. Módosítására a felsőoktatási felvételi eljárás so-

rán egy alkalommal, a felvételi döntés időpontját megelőző 14. napig terjedő határidőn belül – írásban vagy 

elektronikus úton – van lehetőség. A felsőoktatási intézménynek a felvételről szóló döntése során kötelezően 

figyelembe kell venni ezt a sorrendet, ugyanis nem vehető fel az adott intézménybe az a jelentkező, akit a 

sorrendben előrébb álló felsőoktatási intézmény már felvett.

Jogorvoslati kérelem: a felsőoktatási felvételi eljárásban az Oktatási Hivatal által hozott besorolási döntés, 

illetve a felsőoktatási intézmény által hozott felvételi döntés ellen – annak közlésétől vagy annak hiányában 

a tudomásra jutástól számított 10 munkanapon belül – benyújtható kérelem. A hallgatói jogviszony fenn-

állása alatt a felsőoktatási intézmény döntése, intézkedése, illetve intézkedésének elmulasztása – kivéve a 

tanulmányok értékelésével kapcsolatos döntést – esetén igénybe vehető jogorvoslat elnevezése. Felsőoktatási 

intézménybe való benyújtására a közléstől, illetve a tudomásszerzéstől számított 15 nap áll a hallgató rendel-

kezésére. A kérelmet a felsőoktatási intézmény vezetője vagy az általa létrehozott bizottság bírálja el, melynek 

döntése ellen a hallgató a közléstől számított 30 napon belül – jogszabálysértésre vagy a hallgatói jogviszony 

megsértésére való hivatkozással – bírósághoz fordulhat.

Képzési idő: a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott, a felsőfokú végzettség, illetőleg szak- 

képesítés megszerzéséhez átlagosan szükséges időtartam, a tényleges tanulmányi idő ennél hosszabb vagy 

rövidebb is lehet.

Költségtérítéses képzés: az állam által nem támogatott (vagyis önköltséges), felsőoktatási intézményben 

folyó képzés, amelyben a részt vevő hallgatókat a felsőoktatási intézmény által megállapított mértékű, a kép-

zéssel összefüggő költségtérítés terheli. A költségtérítés forintban megállapított félévi összegét a Tájékoztatóban 

szakonként közzé kell tenni. Vissza kell fizetni a befizetett költségtérítés szervezeti és működési szabályzatban 

meghatározott arányos részét, ha a hallgató a képzési időszak megkezdése előtt bejelenti, hogy megszünteti 

vagy szünetelteti hallgatói jogviszonyát.

Kredit: az egyes tanulmányi követelmények teljesítését jelző tanulmányi mértékegység, amelyet általában 

a szükséges hallgatói tanulmányi munkaidő alapján állapítanak meg. A kreditek mennyisége azon összes 

hallgatói tanulmányi munkaidőn alapul, amely egy átlagos képességű hallgatótól a tanulmányok teljesítése 

érdekében elvárható. A kreditekben kifejezett összes hallgatói tanulmányi munkaidő mind a tanórákat, mind 

az egyéni hallgatói tanulmányi munkaórákat tartalmazza. Egy kredit megszerzése 30 hallgatói tanulmányi 

munkaóra teljesítését feltételezi.

Leckekönyv (index): a hallgatók adatait, felvett tanegységeit, érdemjegyeit, vizsgáit és egyéb, az oklevélhez 

szükséges bejegyzéseket tartalmazó közokirat.
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Levelező munkarend szerinti képzés: az esti képzés mellett a részidejű képzés másik formája. A részidős 

képzés időtartama a teljes idejű képzés tanóráinak legalább harminc, legfeljebb ötven százaléka lehet. Olyan 

oktatásszervezési rend, amely szerint – az érintett hallgatókkal kötött eltérő megállapodás hiányában – a hall-

gatók tanóráira tömbösítve, legfeljebb kettő hetenként munkanapokon, vagy a heti pihenőnapon kerül sor.

Mesterképzés: a többciklusú képzés alapképzésre épülő, önálló felsőfokú végzettséget adó második képzési 

ciklusa. Képzési és kimeneti követelményei határozzák meg, hogy milyen szakképzettség szerezhető a – leg-

alább két, legfeljebb négy féléves – mesterképzésben. A képzésben az vehet részt, aki legalább alapfokozattal 

vagy ezzel egyenértékű fokozattal (pl. főiskolai végzettséggel) rendelkezik. Mesterképzésben legalább hatvan 

kreditet kell, és legfeljebb százhúsz kreditet lehet megszerezni.

Minimum (jogszabályi) ponthatár: A 400+100 pontos rendszerben a jelentkező emelt szintű érettsé-

giért járó többletpontokkal együtt, de más jogcímen adható többletpontok nélkül számított pontszámának 

alapképzésben minimum 240, felsőfokú szakképzésben minimum 140 pontnak kell lennie ahhoz, hogy a 

jelentkező felvételi jelentkezését elbírálhassák. E szabály az államilag támogatott és a költségtérítéses képzésre 

egyaránt vonatkozik.

Nappali munkarend szerinti képzés: teljes idejű képzés, melyet heti öt napból álló tanítási hét keretében, 

a munkanapokon kell megszervezni. E rendelkezésektől a felsőoktatási intézmény hallgatói önkormányzatá-

nak egyetértésével el lehet térni.

Oklevél: a Magyar Köztársaság címerével ellátott közokirat, amely tanúsítja a tanulmányok sikeres elvégzé-

sét. Az oklevél tartalmazza a kibocsátó felsőoktatási intézmény nevét, az oklevél birtokosának nevét, születé-

sének helyét és idejét, a végzettség, illetve az odaítélt fokozat és a tanulmányi szakirány (szak, szakképzettség), 

a képzési forma megnevezését, a kibocsátás helyét, évét, hónapját és napját. Tartalmaznia kell továbbá a 

felsőoktatási intézmény vezetőjének (illetőleg az intézményi szabályzatban meghatározott intézményi, kari 

vezetőnek), a záróvizsga-bizottság vagy a doktori szigorlati bizottság elnökének az eredeti aláírását, az intéz-

mény pecsétjét, továbbá mindazokat az adatokat, amelyeket a felsőoktatási intézmény szabályzata feltüntetni 

rendel. Az oklevelet magyar nyelven vagy magyar és latin nyelven, nemzeti és etnikai kisebbségi képzés ese-

tében a nemzeti és etnikai kisebbségek nyelvén, továbbá – kivételesen, a felsőoktatási intézmény döntésének 

megfelelően – a képzés nyelvén is ki kell adni.

Párhuzamos képzés: ha egy hallgató egyidejűleg több felsőoktatási intézménnyel áll hallgatói jogviszony-

ban, illetve ugyanabban a felsőoktatási intézményben egyidejűleg több szakképzettség, szakképesítés meg-

szerzése érdekében folytat tanulmányokat.

Ponthatár: a felvételhez szükséges minimális teljesítmény meghatározása a megadott keretszámon belül pont-

határ alkalmazásával történik. A ponthatárt elérő jelentkezőket minden esetben – kivéve, ha a jelentkezési 

sorrendben előrébb található helyre felvették – fel kell venni, az ezt el nem érők közül senkit nem lehet felvenni.

Pótfelvételi eljárás: egy rendkívüli felsőoktatási felvételi eljárás, amely a nemzeti erőforrás miniszter dön-

tése alapján általában augusztus elején kerül meghirdetésre. Csak egy intézménybe és egy szakra lehet jelent-

kezni. Az eljárás keretében csak azok jelentkezhetnek, akik az adott évi általános eljárás során nem jelentkez-

tek, vagy jelentkeztek, de nem nyertek felvételt egyetlen felsőoktatási intézménybe sem.

Szakirány: a szakképzettség részeként megszerezhető, speciális szaktudást biztosító képzés.

Szakirányú továbbképzés: felsőfokú végzettségre és szakképzettségre épülő olyan újabb végzettséget nem 

adó képzés, amely speciális szakirányú szakképzettséget tanúsító oklevél kiadásával zárul. A szakirányú to-

vábbképzésben legalább hatvan kreditet kell, és legfeljebb százhúsz kreditet lehet megszerezni. A képzési idő 

legalább két, legfeljebb négy félév.
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Szakképzési program: a felsőfokú szakképzés a felsőoktatási intézmény által készített és a szenátus által 

elfogadott szakképzési program szerint folyik. A szakképzési program az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) 

meghatározott felsőfokú szakképzésre készíthető, a szakképesítésért felelős miniszter által kiadott szakmai 

és vizsgakövetelmények alapján. A szakképzési program tartalmazza a megegyező tartalmú szakképzésben 

elsajátított ismeretek beszámításának lehetőségét, továbbá a felsőfokú szakképzésben szerzett krediteknek az 

azonos képzési területhez tartozó alapképzésbe való beszámítását. A beszámítható kreditek száma legalább 

harminc, legfeljebb hatvan lehet.

Szakképzettség: alapképzésben alapfokozattal, mesterképzésben mesterfokozattal egyidejűleg megszerez-

hető, a szak és a szakirány tartalmával meghatározott, a szakma gyakorlására felkészítő szaktudás oklevélben 

történő elismerése.

Szakmai gyakorlat: a képzési és kimeneti követelményben foglaltak szerint zajló gyakorlati oktatás, mely-

nek helyszínét biztosíthatja a felsőoktatási intézmény is. Többféle időbeosztásban történhet, alkalmazkodva 

a képzés sajátosságaihoz.

Szorgalmi időszak: az oktatási időszak azon része, amikor elsősorban az ismeretek elsajátítása zajlik (elő-

adások, szemináriumok).

Távoktatás: sajátos információtechnológiai és kommunikációs taneszközök, valamint ismeretátadási-tanu-

lási módszerek használatával az oktató és hallgató interaktív kapcsolatára és az önálló hallgatói munkára 

épülő képzés, amelyben a tanórák száma nem éri el a teljes idejű képzés tanóráinak harminc százalékát.

Többletpont: A jelentkezőnek a felsőoktatási felvételi eljárás során a jogszabályban meghatározott feltételek 

szerint adandó, illetve adható, alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben a 400 pontot meghaladó pont. 

A jogcímeket (pl. nyelvtudás, szakképzettség, sportteljesítmény) és az elérhető többletpontok mértékét a Tá-

jékoztatóban ismertetik. A többletpontok két kategóriába sorolhatók jogcímeik szerint: 1. jogszabály alapján 

minden szakon kötelező többletpontok: emelt szintű érettségi vizsgaeredményért, nyelvtudásért, előnyben 

részesítés okán; 2. képzési területenként adható többletpontok: tanulmányi versenyeredmények, művészeti 

versenyeredmény, szakképesítés, sporteredmény alapján. A különböző jogcímeken elért többletpontok össze-

ge legfeljebb 100 pont lehet.

Vendéghallgatói jogviszony (áthallgatás): a vendéghallgatói jogviszony keretében a hallgató a tanulmá-

nyaihoz kapcsolódó résztanulmányokat folytat, azaz egyes tantárgyakat másik intézményben, képzésben tel-

jesít. A vendéghallgatói jogviszony önmagában nem eredményez oklevelet. Vendéghallgatói jogviszony akkor 

létesíthető, ha ahhoz az a felsőoktatási intézmény, amellyel a hallgató hallgatói jogviszonyban áll, hozzájárul. 

A hozzájárulást a felsőoktatási intézmény akkor tagadhatja meg, ha a vendéghallgatói jogviszony keretében 

szerzett krediteket nem tudja beszámítani a hallgató tanulmányaiba.

Vizsgaidőszak: az oktatási időszak vizsgák letételére meghatározott része; tartamát és idejét – a jogszabá-

lyok keretei között – az intézmény határozza meg.
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SZAKOK ÉS ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK, 
TÖBBLETPONTOK A 2012. ÉVI FELSŐOKTATÁSI 

FELVÉTELI ELJÁRÁSOK SORÁN

A felsőoktatási felvételi eljárás során a hatályos felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény és a 

felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet előírásai alapján 

alapképzésben felvételi vizsgát nem lehet tartani, a jelentkezők érettségi pontjait – a művészet és a művé-

szetközvetítés képzési terület kivételével – kötelező módon két érettségi vizsgatárgy százalékos eredménye 

alapján kell meghatározni. 

 – A választható vagy kötelező érettségi vizsgatárgyak jelentkezési feltételként középszintű 

érettségi vizsgát jelentenek, azt külön tartalmazza a táblázat, ha emelt szintű érettségi szüksé-

ges a jelentkezéshez. 

 – Ahol több érettségi vizsgatárgyból lehet választani az adott képzési területen, ott a táblázat tartal-

mazza azt is, ha az adott képzési ágon, alapképzési szakon van kötelező érettségi vizsgatárgy. 

 – Ahol több érettségi vizsgatárgyból lehet választani az adott alapképzési szakon, ott a választás joga 

a jelentkezőé. 

A felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet előírásai alap-

ján az adott képzési területen képzést meghirdető felsőoktatási intézmények közösen meghatározták azt, 

hogy az adott képzési területen az adható többletpontokból melyikért jár többletpont. 

  AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET

Általános követelmények
Választható érettségi vizsgatárgyak: 

 biológia vagy fizika vagy földrajz vagy egy idegen nyelv (angol, német) vagy informatika vagy kémia 

vagy matematika vagy természettudomány vagy egy szakmai előkészítő tárgy.

A képzési területen választható szakmai előkészítő vizsgatárgyak: 

 építészeti és építési alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek, kereskedelmi és 

marketing alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek, közgazdasági alapismere-

tek, közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika), közlekedési alapismeretek (közlekedés-üzemvitel), 

mezőgazdasági alapismeretek.

Két érettségi vizsgatárgyat kell választani a jelentkezőnek.

Az intézmények által adható többletpontok Igen/Nem
Az eredmény elérésekor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a FIDE által szervezett Sakkolimpián, 

1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketolimpián szereplő sportágban legfeljebb egy eredményért: világ- és Európa-bajnokságon 
elért legalább 3. helyezésért 16 pont; országos bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 8 pont.

igen

A művészeti szakképzésben tanuló szakközépiskolások részére szervezett, a minisztérium által meghirdetett és anyagilag támogatott 
Országos Művészeti Tanulmányi Versenyeken egyéni versenyzőként elért 1–3. helyezésért 16 többletpont. 

igen

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos Szakmai Előkészítő Érettségi Tárgyak Versenyén elért 
1-10. helyezésért 80 pont, 11–20. helyezésért 40 pont, 21–30. helyezésért 20 pont, tantárgyanként legfeljebb egy versenyeredményért, 

amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon. 

igen

A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein elért helyezés alapján a nagydíjasoknak legfeljebb 
24 pont, az első díjasoknak 12 pont, tantárgyanként legfeljebb egy vizsgaeredményért, amennyiben az érettségi pontot adó tárgy 

az adott szakon. 

igen

Az Ifjúsági Tudományos Innovációs Tehetségkutató Versenyen elért legalább 3. helyezésért 20 pont. igen
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Az intézmények által adható többletpontok Igen/Nem
Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő emelt szintű vagy felsőfokú szakképesítésért, illetve a korábban az érettségi 

vizsgát követően megszerzett technikusi képesítő bizonyítványért, a 2. számú melléklet szerint szakiránynak megfelelő továbbtanulás 
esetén 24 pont.

igen

A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. §-a (2) bekezdésének h) pontja szerint a szakképesítésért felelős miniszter által 
szervezett országos szakmai tanulmányi versenyen elért helyezése alapján a szakmai vizsga egésze (minden része) alól felmentést 

kapott jelentkező, a 2. számú melléklet szerint szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén 30 többletpont.

igen

Képzési ág Alapképzési szakok Érettségi vizsgatárgyak
agrár műszaki földmérő és földrendező mérnök az általános követelmények szerint

mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki az általános követelmények szerint

tájrendező és kertépítő mérnöki az általános követelmények szerint

állatorvostudományi állatorvosi (osztatlan) biológia 
és 

kémia 
Egy vizsgatárgyat emelt szinten kell teljesíteni.

erdőmérnöki erdőmérnöki (osztatlan) matematika kötelező 
és 

a következő tárgyak közül még egy: biológia vagy fi zika vagy 
kémia vagy szakmai előkészítő tárgy 

Egy vizsgatárgyat emelt szinten kell teljesíteni.

gazdasági, vidékfejlesztési 
és informatikus 
agrármérnöki

gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki az általános követelmények szerint

informatikus és szakigazgatási agrármérnöki az általános követelmények szerint

élelmiszer- és 
kertészmérnöki

élelmiszer-mérnöki az általános követelmények szerint

kertészmérnöki az általános követelmények szerint

szőlész-borász mérnöki az általános követelmények szerint

környezetgazdálkodási és 
természetvédelmi mérnöki

környezetgazdálkodási agrármérnöki az általános követelmények szerint

természetvédelmi mérnöki az általános követelmények szerint

vadgazda mérnöki az általános követelmények szerint

mezőgazdasági állattenyésztő mérnöki az általános követelmények szerint

mezőgazdasági mérnöki az általános követelmények szerint

mezőgazdasági szakoktató az általános követelmények szerint

növénytermesztő mérnöki az általános követelmények szerint

  BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET

Két érettségi vizsgatárgyat kell választani a jelentkezőnek. 

Az intézmények által adható többletpontok Igen/Nem
Az eredmény elérésekor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a FIDE által szervezett Sakkolimpián, 

1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketolimpián szereplő sportágban legfeljebb egy eredményért: világ- és Európa-bajnokságon 
elért legalább 3. helyezésért 16 pont; országos bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 8 pont.

igen

A művészeti szakképzésben tanuló szakközépiskolások részére szervezett, a minisztérium által meghirdetett és anyagilag támogatott 
Országos Művészeti Tanulmányi Versenyeken egyéni versenyzőként elért 1–3. helyezésért 16 többletpont. 

igen

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos Szakmai Előkészítő Érettségi Tárgyak Versenyén elért 
1–10. helyezésért 80 pont, 11–20. helyezésért 40 pont, 21–30. helyezésért 20 pont, tantárgyanként legfeljebb egy versenyeredményért, 

amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon. 

igen

A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein elért helyezés alapján a nagydíjasoknak legfeljebb 
24 pont, az első díjasoknak 12 pont, tantárgyanként legfeljebb egy vizsgaeredményért, amennyiben az érettségi pontot adó tárgy 

az adott szakon. 

igen

Az Ifjúsági Tudományos Innovációs Tehetségkutató Versenyen elért legalább 3. helyezésért 20 pont. igen

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő emelt szintű vagy felsőfokú szakképesítésért, illetve a korábban az érettségi vizsgát 
követően megszerzett technikusi képesítő bizonyítványért, a 2. számú melléklet szerint szakiránynak megfelelő továbbtanulás 

esetén 24 pont.

igen

A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. §-a (2) bekezdésének h) pontja szerint a szakképesítésért felelős miniszter által 
szervezett országos szakmai tanulmányi versenyen elért helyezése alapján a szakmai vizsga egésze (minden része) alól felmentést 

kapott jelentkező, a 2. számú melléklet szerint szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén 30 többletpont.

igen
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TKépzési ág Alapképzési szakok Érettségi vizsgatárgyak

magyar magyar (pl.: drámapedagógia, eszperantó, észt, 
fi nn, fi nnugor, folklorisztika, irodalomtudomány, 

művelődéstudomány, neolatin, nyelvmentor, 
nyelvtechnológia, színháztörténet, ügyvitel szakirányokkal)

magyar kötelező
és 

angol vagy francia vagy latin vagy német vagy olasz vagy 
orosz vagy spanyol vagy történelem

történelem történelem (pl.: történelem, levéltár, muzeológia, régészet 
szakirányokkal)

történelem kötelező
és 

angol vagy földrajz vagy francia vagy latin vagy magyar vagy 
német vagy olasz vagy orosz vagy spanyol 

néprajz magyar 
és 

történelem

modern fi lológia anglisztika (pl.: angol, amerikanisztika szakirányokkal) angol (emelt szintű) kötelező
és

francia vagy latin vagy magyar vagy német vagy olasz vagy 
orosz vagy spanyol vagy történelem

germanisztika (pl.: német, német nemzetiségi, 
néderlandisztika, skandinavisztika szakirányokkal)

német (emelt szintű) vagy német nemzetiségi nyelv (emelt 
szintű) vagy német nemzetiségi nyelv és irodalom (emelt 

szintű) vagy angol (emelt szintű) *
és 

angol vagy francia vagy latin vagy magyar vagy német vagy 
olasz vagy orosz vagy spanyol vagy történelem (egy nyelv 

csak egyszer választható)

romanisztika (pl.: francia, olasz, portugál, román, román/
nemzetiségi, spanyol szakirányokkal)

a szakiránynak megfelelően francia (emelt szintű) vagy olasz 
(emelt szintű) vagy spanyol (emelt szintű) vagy román nyelv 

vagy román nyelv és irodalom
és

angol vagy francia vagy latin vagy olasz vagy magyar vagy 
német vagy orosz vagy román nyelv vagy román nyelv és 
irodalom vagy spanyol vagy történelem (egy nyelv csak 

egyszer választható)
portugál szakirányon a választható vizsgatárgyak: angol 

vagy francia vagy latin vagy magyar vagy német vagy olasz 
vagy orosz vagy román nyelv vagy román nyelv és irodalom 
vagy spanyol vagy történelem. Két érettségi vizsgatárgyat 

kell választani. 

romológia magyar vagy történelem 
és

angol vagy beás nyelv vagy lovári nyelv vagy francia vagy 
latin vagy német vagy olasz vagy orosz vagy spanyol 

szlavisztika (pl.: orosz, bolgár, cseh, lengyel, horvát/
nemzetiségi, szerb/nemzetiségi, szlovák/nemzetiségi, 
szlovén/nemzetiségi, ukrán/nemzetiségi szakirányok)

magyar vagy történelem 
és 

angol vagy francia vagy horvát nyelv vagy horvát nyelv és 
irodalom vagy latin vagy német vagy olasz vagy orosz vagy 

spanyol vagy szerb nyelv vagy szerb nyelv és irodalom vagy 
szlovák nyelv vagy szlovák nyelv és irodalom vagy szlovén 
nemzetiségi nyelv vagy román nyelv vagy román nyelv és 

irodalom

ókori és keleti fi lológia ókori nyelvek és kultúrák [asszirológia, egyiptológia, 
klasszika fi lológia (latin, ógörög) szakirányok]

magyar vagy történelem 
és

angol vagy francia vagy latin vagy német vagy olasz vagy 
orosz vagy spanyol vagy újgörög

keleti nyelvek és kultúrák (pl.: altajisztika, arab, indológia, 
iranisztika, tibeti, mongol, hebraisztika, japán, kínai, koreai, 

török, újgörög szakirányok)

magyar vagy történelem 
és

angol vagy francia vagy latin vagy német vagy olasz vagy 
orosz vagy spanyol vagy újgörög

pedagógia és pszichológia andragógia (művelődésszervező, személyügyi szervező, 
felnőttképzési szervező, munkavállalási tanácsadó 

szakirányok)

angol vagy biológia vagy francia vagy magyar vagy 
matematika vagy német vagy orosz vagy történelem 

(a nyelvek közül csak egy válaszható)

pedagógia angol vagy biológia vagy francia vagy magyar vagy 
matematika vagy német vagy orosz vagy történelem 

(a nyelvek közül csak egy válaszható)

pszichológia angol vagy biológia vagy francia vagy magyar vagy 
matematika vagy német vagy orosz vagy történelem 

(a nyelvek közül csak egy válaszható)

szabad bölcsészet szabad bölcsészet (pl.: fi lozófi a, esztétika, etika, 
vallástudomány, fi lmelmélet és fi lmtörténet, kommunikáció, 

médiatudomány és művészettörténet szakirányok)

magyar vagy történelem 
és 

angol vagy francia vagy latin vagy német vagy olasz vagy 
orosz vagy spanyol

*angol (emelt szintű, a néderlandisztika és a skandinavisztika szakirányra történő jelentkezés esetén)
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  INFORMATIKA KÉPZÉSI TERÜLET

Általános követelmények
Választható érettségi vizsgatárgyak: 

matematika kötelező és 

fizika vagy informatika.

Két érettségi vizsgatárgyat kell választani a jelentkezőnek. 

Az intézmények által adható többletpontok Igen/Nem
Az eredmény elérésekor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a FIDE által szervezett Sakkolimpián, 

1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketolimpián szereplő sportágban legfeljebb egy eredményért: világ- és Európa-bajnokságon 
elért legalább 3. helyezésért 16 pont; országos bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 8 pont.

igen

A művészeti szakképzésben tanuló szakközépiskolások részére szervezett, a minisztérium által meghirdetett és anyagilag támogatott 
Országos Művészeti Tanulmányi Versenyeken egyéni versenyzőként elért 1–3. helyezésért 16 többletpont. 

igen

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos Szakmai Előkészítő Érettségi Tárgyak Versenyén elért 
1–10. helyezésért 80 pont, 11–20. helyezésért 40 pont, 21–30. helyezésért 20 pont, tantárgyanként legfeljebb egy versenyeredményért, 

amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon. 

igen

A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein elért helyezés alapján a nagydíjasoknak legfeljebb 
24 pont, az első díjasoknak 12 pont, tantárgyanként legfeljebb egy vizsgaeredményért, amennyiben az érettségi pontot adó tárgy 

az adott szakon. 

igen

Az Ifjúsági Tudományos Innovációs Tehetségkutató Versenyen elért legalább 3. helyezésért 20 pont. igen

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő emelt szintű vagy felsőfokú szakképesítésért, illetve a korábban az érettségi vizsgát 
követően megszerzett technikusi képesítő bizonyítványért, a 2. számú melléklet szerint szakiránynak megfelelő továbbtanulás 

esetén 24 pont.

igen

A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. §-a (2) bekezdésének h) pontja szerint a szakképesítésért felelős miniszter által 
szervezett országos szakmai tanulmányi versenyen elért helyezése alapján a szakmai vizsga egésze (minden része) alól felmentést 

kapott jelentkező, a 2. számú melléklet szerint szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén 30 többletpont.

igen

Képzési ág Alapképzési szakok Érettségi vizsgatárgyak
informatikai gazdaságinformatikus matematika kötelező 

és 
biológia vagy fi zika vagy informatika vagy történelem

mérnökinformatikus az általános követelmények szerint

programtervező informatikus az általános követelmények szerint

  JOGI ÉS IGAZGATÁSI KÉPZÉSI TERÜLET

Általános követelmények
1. Jogtudományi képzési ágban
Kötelező érettségi vizsgatárgyak: 

magyar és történelem.

2. Igazgatási képzési ágban
Választható érettségi vizsgatárgyak: 

magyar vagy történelem vagy egy szakmai előkészítő tárgy.

A képzési területen választható szakmai előkészítő vizsgatárgyak: informatikai alapismeretek, 

közgazdasági alapismeretek.

Két érettségi vizsgatárgyat kell választani a jelentkezőnek. 

Az intézmények által adható többletpontok Igen/Nem
Az eredmény elérésekor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a FIDE által szervezett Sakkolimpián, 

1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketolimpián szereplő sportágban legfeljebb egy eredményért: világ- és Európa-bajnokságon 
elért legalább 3. helyezésért 16 pont; országos bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 8 pont.

igen

A művészeti szakképzésben tanuló szakközépiskolások részére szervezett, a minisztérium által meghirdetett és anyagilag támogatott 
Országos Művészeti Tanulmányi Versenyeken egyéni versenyzőként elért 1–3. helyezésért 16 többletpont. 

igen
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Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos Szakmai Előkészítő Érettségi Tárgyak Versenyén elért 
1–10. helyezésért 80 pont, 11–20. helyezésért 40 pont, 21–30. helyezésért 20 pont, tantárgyanként legfeljebb egy versenyeredményért, 

amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon. 

igen

A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein elért helyezés alapján a nagydíjasoknak legfeljebb 24 pont, 
az első díjasoknak 12 pont, tantárgyanként legfeljebb egy vizsgaeredményért, amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott 

szakon. 

igen

Az Ifjúsági Tudományos Innovációs Tehetségkutató Versenyen elért legalább 3. helyezésért 20 pont. igen

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő emelt szintű vagy felsőfokú szakképesítésért, illetve a korábban az érettségi vizsgát 
követően megszerzett technikusi képesítő bizonyítványért, a 2. számú melléklet szerint szakiránynak megfelelő továbbtanulás 

esetén 24 pont.

igen

A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. §-a (2) bekezdésének h) pontja szerint a szakképesítésért felelős miniszter által 
szervezett országos szakmai tanulmányi versenyen elért helyezése alapján a szakmai vizsga egésze (minden része) alól felmentést 

kapott jelentkező, a 2. számú melléklet szerint szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén 30 többletpont.

igen

Képzési ág Alapképzési szakok Érettségi vizsgatárgyak
jogtudomány jogász (osztatlan) az általános követelmények szerint

igazgatási bűnügyi igazgatási
(bűnügyi nyomozó, gazdaságvédelmi nyomozó, pénzügyi 

nyomozó szakirányokkal)

belügyi rendészeti ismeretek vagy magyar vagy matematika 
vagy történelem 

igazgatásszervező az általános követelmények szerint

igazságügyi igazgatási az általános követelmények szerint

munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási az általános követelmények szerint

nemzetközi igazgatási az általános követelmények szerint és egy idegen nyelv 
(angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol) is válaszható

rendészeti igazgatási (biztonsági, büntetés-végrehajtási, 
határrendészeti, igazgatásrendészeti, katasztrófavédelmi, 
közlekedésrendészeti, közrendvédelmi, vám- és jövedéki 

igazgatási szakirányokkal)

belügyi rendészeti ismeretek vagy magyar vagy történelem 

  GAZDASÁGTUDOMÁNYOK KÉPZÉSI TERÜLET

Általános követelmények
1. Közgazdasági képzési ágban
Választható érettségi vizsgatárgyak: 

matematika kötelező és 

 gazdasági ismeretek vagy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol) vagy történelem 

vagy szakmai előkészítő tárgy.

A képzési ágban választható szakmai előkészítő vizsgatárgyak: kereskedelmi és marketing 

alapismeretek, közgazdasági alapismeretek, vendéglátó-idegenforgalmi alapismeretek.

2. Üzleti képzési ágban
Választható érettségi vizsgatárgyak: 

 gazdasági ismeretek vagy egy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol) vagy matema-

tika vagy történelem vagy egy szakmai előkészítő tárgy.

A képzési ágban választható szakmai előkészítő vizsgatárgyak: kereskedelmi és marketing 

alapismeretek, közgazdasági alapismeretek, vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek.

Két érettségi vizsgatárgyat kell választani a jelentkezőnek. 

Az intézmények által adható többletpontok Igen/Nem
Az eredmény elérésekor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a FIDE által szervezett Sakkolimpián, 

1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketolimpián szereplő sportágban legfeljebb egy eredményért: világ- és Európa-bajnokságon 
elért legalább 3. helyezésért 16 pont; országos bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 8 pont.

igen

A művészeti szakképzésben tanuló szakközépiskolások részére szervezett, a minisztérium által meghirdetett és anyagilag támogatott 
Országos Művészeti Tanulmányi Versenyeken egyéni versenyzőként elért 1–3. helyezésért 16 többletpont. 

igen

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos Szakmai Előkészítő Érettségi Tárgyak Versenyén elért 
1–10. helyezésért 80 pont, 11–20. helyezésért 40 pont, 21–30. helyezésért 20 pont, tantárgyanként legfeljebb egy versenyeredményért, 

amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon. 

igen
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Az intézmények által adható többletpontok Igen/Nem
A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein elért helyezés alapján a nagydíjasoknak legfeljebb 

24 pont, az első díjasoknak 12 pont, tantárgyanként legfeljebb egy vizsgaeredményért, amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az 
adott szakon. 

igen

Az Ifjúsági Tudományos Innovációs Tehetségkutató Versenyen elért legalább 3. helyezésért 20 pont. igen

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő emelt szintű vagy felsőfokú szakképesítésért, illetve a korábban az érettségi vizsgát 
követően megszerzett technikusi képesítő bizonyítványért, a 2. számú melléklet szerint szakiránynak megfelelő továbbtanulás 

esetén 24 pont.

igen

A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. §-a (2) bekezdésének h) pontja szerint a szakképesítésért felelős miniszter által 
szervezett országos szakmai tanulmányi versenyen elért helyezése alapján a szakmai vizsga egésze (minden része) alól felmentést 

kapott jelentkező, a 2. számú melléklet szerint szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén 30 többletpont.

igen

Képzési ág Alapképzési szakok Érettségi vizsgatárgyak
közgazdasági alkalmazott közgazdaságtan az általános követelmények szerint

gazdaságelemzés az általános követelmények szerint

közszolgálati az általános követelmények szerint

üzleti gazdálkodási és menedzsment az általános követelmények szerint

kereskedelem és marketing az általános követelmények szerint

emberi erőforrások az általános követelmények szerint

nemzetközi gazdálkodás az általános követelmények szerint

pénzügy és számvitel a közgazdasági képzési ág általános követelményei szerint

turizmus-vendéglátás az általános követelmények szerint

üzleti szakoktató az általános követelmények szerint

  MŰSZAKI KÉPZÉSI TERÜLET

Általános követelmények
Választható érettségi vizsgatárgyak: 

matematika kötelező és

biológia vagy fizika vagy informatika vagy kémia vagy szakmai előkészítő tárgy.

A képzési területen választható szakmai előkészítő vizsgatárgyak: elektronikai alapismeretek, 

építészeti és építési alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek, környezetvédel-

mi-vízgazdálkodási alapismeretek, közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika), közlekedési alapisme-

retek (közlekedés-üzemvitel).

Két érettségi vizsgatárgyat kell választani a jelentkezőnek. 

Az intézmények által adható többletpontok Igen/Nem
Az eredmény elérésekor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a FIDE által szervezett Sakkolimpián, 

1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketolimpián szereplő sportágban legfeljebb egy eredményért: világ- és Európa-bajnokságon 
elért legalább 3. helyezésért 16 pont; országos bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 8 pont.

igen

A művészeti szakképzésben tanuló szakközépiskolások részére szervezett, a minisztérium által meghirdetett és anyagilag támogatott 
Országos Művészeti Tanulmányi Versenyeken egyéni versenyzőként elért 1–3. helyezésért 16 többletpont. 

igen

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos Szakmai Előkészítő Érettségi Tárgyak Versenyén elért 
1–10. helyezésért 80 pont, 11–20. helyezésért 40 pont, 21–30. helyezésért 20 pont, tantárgyanként legfeljebb egy versenyeredményért, 

amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon. 

igen

A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein elért helyezés alapján a nagydíjasoknak legfeljebb 
24 pont, az első díjasoknak 12 pont, tantárgyanként legfeljebb egy vizsgaeredményért, amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az 

adott szakon. 

igen

Az Ifjúsági Tudományos Innovációs Tehetségkutató Versenyen elért legalább 3. helyezésért 20 pont. igen

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő emelt szintű vagy felsőfokú szakképesítésért, illetve a korábban az érettségi vizsgát 
követően megszerzett technikusi képesítő bizonyítványért, a 2. számú melléklet szerint szakiránynak megfelelő továbbtanulás 

esetén 24 pont.

igen

A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. §-a (2) bekezdésének h) pontja szerint a szakképesítésért felelős miniszter által 
szervezett országos szakmai tanulmányi versenyen elért helyezése alapján a szakmai vizsga egésze (minden része) alól felmentést 

kapott jelentkező, a 2. számú melléklet szerint szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén 30 többletpont.

igen
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anyag-, fa- és könnyűipari 
mérnöki

anyagmérnöki az általános követelmények szerint

faipari mérnöki az általános követelmények szerint

könnyűipari mérnöki az általános követelmények szerint

bio-, környezet és 
vegyészmérnöki

biomérnöki az általános követelmények szerint

molekuláris bionika az általános követelmények szerint

környezetmérnöki az általános követelmények szerint

vegyészmérnöki az általános követelmények szerint

építőmérnöki és műszaki 
földtudományi

építőmérnöki az általános követelmények szerint

műszaki földtudományi az általános követelmények szerint

építészmérnök, ipari 
termék és formatervező 

mérnöki

építész (osztatlan) matematika kötelező és 
fi zika vagy építészeti és építési alapismeretek 
Egy vizsgatárgyat emelt szinten kell teljesíteni. 

építészmérnöki matematika kötelező és 
fi zika vagy építészeti és építési alapismeretek

ipari termék- és formatervező mérnöki az általános követelmények szerint

gépész-, közlekedés-, 
mechatronikai mérnöki

gépészmérnöki az általános követelmények szerint

járműmérnöki az általános követelmények szerint

közlekedésmérnöki az általános követelmények szerint

mechatronikai mérnöki az általános követelmények szerint

had- és biztonságtechnikai 
mérnöki

had- és biztonságtechnikai mérnöki az általános követelmények szerinti tárgyakon kívül 
a katonai alapismeretek is választható

villamos- és energetikai 
mérnöki

energetikai mérnöki matematika és
fi zika 

Egy vizsgatárgyat emelt szinten kell teljesíteni.

 villamosmérnöki az általános követelmények szerint

műszaki menedzser, 
műszaki szakoktató

műszaki menedzser az általános követelmények szerinti tárgyakon kívül a 
gazdasági ismeretek vagy közgazdasági alapismeretek vagy 
kereskedelmi és marketing alapismeretek, vagy történelem 

is választható

műszaki szakoktató az általános követelmények szerint

  MŰVÉSZET KÉPZÉSI TERÜLET

Az intézmények által adható többletpontok Igen/Nem
Az eredmény elérésekor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a FIDE által szervezett Sakkolimpián, 

1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketolimpián szereplő sportágban legfeljebb egy eredményért: világ- és Európa-bajnokságon 
elért legalább 3. helyezésért 16 pont; országos bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 8 pont.

nem

A művészeti szakképzésben tanuló szakközépiskolások részére szervezett, a minisztérium által meghirdetett és anyagilag támogatott 
Országos Művészeti Tanulmányi Versenyeken egyéni versenyzőként elért 1–3. helyezésért 16 többletpont. 

nem

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos Szakmai Előkészítő Érettségi Tárgyak Versenyén elért 
1–10. helyezésért 80 pont, 11–20. helyezésért 40 pont, 21–30. helyezésért 20 pont, tantárgyanként legfeljebb egy versenyeredményért, 

amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon. 

nem

A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein elért helyezés alapján a nagydíjasoknak legfeljebb 
24 pont, az első díjasoknak 12 pont, tantárgyanként legfeljebb egy vizsgaeredményért, amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az 

adott szakon. 

nem

Az Ifjúsági Tudományos Innovációs Tehetségkutató Versenyen elért legalább 3. helyezésért 20 pont. nem

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő emelt szintű vagy felsőfokú szakképesítésért, illetve a korábban az érettségi vizsgát 
követően megszerzett technikusi képesítő bizonyítványért, a 2. számú melléklet szerint szakiránynak megfelelő továbbtanulás 

esetén 24 pont.

nem

A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. §-a (2) bekezdésének h) pontja szerint a szakképesítésért felelős miniszter által 
szervezett országos szakmai tanulmányi versenyen elért helyezése alapján a szakmai vizsga egésze (minden része) alól felmentést 

kapott jelentkező, a 2. számú melléklet szerint szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén 30 többletpont.

nem

Vizsgatárgy:

gyakorlati
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Képzési ág Alapképzési szakok
építőművészet építőművészet

építőművész (osztatlan)

iparművészet kerámiatervezés

üvegtervezés

fémművesség

formatervezés

textiltervezés (szövő, kötő, nyomó, ruha, öltözék-kiegészítés szakirányokkal)

tervezőgrafi ka

fotográfi a

alkalmazott látványtervezés

design- és művészetelmélet

képzőművészet festőművész (osztatlan)

szobrászművész (osztatlan)

grafi kusművész (osztatlan)

restaurátorművész (osztatlan)

intermédia-művész (osztatlan)

képzőművészet elmélet 

színházművészet színművész (osztatlan) (báb és zenés színész szakirányokkal)

színházrendező (osztatlan) (zenés színházrendező szakiránnyal)

színházi koreográfus (osztatlan)

színházi dramaturg (osztatlan)

fi lm- és videoművészet mozgókép (adásrendező, adásrendező-szerkesztő, vágó, hangmester 
szakirányokkal)

kameraman

televíziós műsorkészítő

animáció

gyártásszervező

fi lmdramaturg (osztatlan)

zeneművészet előadóművészet (klasszikus hangszer, jazzhangszer, klasszikus ének, jazzének, 
zenekar- és kórusvezetés, egyházzene, népzene szakirányokkal)

alkotóművészet és muzikológia (zeneszerzés, jazz-zeneszerzés, muzikológia, 
zeneelmélet, zeneismeret szakirányokkal)

táncművészet táncművész (klasszikus balett, néptánc, moderntánc, kortárstánc, színházi tánc 
szakirányokkal)

táncos és próbavezető (klasszikus balett, néptánc, moderntánc, társastánc, 
kortárstánc, divattánc, színházi tánc szakirányokkal)

koreográfus

multimédia média design

multimédia programszerkesztő

  MŰVÉSZETKÖZVETÍTÉS KÉPZÉSI TERÜLET

Az intézmények által adható többletpontok Igen/Nem
Az eredmény elérésekor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a FIDE által szervezett Sakkolimpián, 

1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketolimpián szereplő sportágban legfeljebb egy eredményért: világ- és Európa-bajnokságon 
elért legalább 3. helyezésért 16 pont; országos bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 8 pont.

igen

A művészeti szakképzésben tanuló szakközépiskolások részére szervezett, a minisztérium által meghirdetett és anyagilag támogatott 
Országos Művészeti Tanulmányi Versenyeken egyéni versenyzőként elért 1–3. helyezésért 16 többletpont. 

igen

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos Szakmai Előkészítő Érettségi Tárgyak Versenyén elért 
1–10. helyezésért 80 pont, 11–20. helyezésért 40 pont, 21–30. helyezésért 20 pont, tantárgyanként legfeljebb egy versenyeredményért, 

amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon. 

nem

A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein elért helyezés alapján a nagydíjasoknak legfeljebb 
24 pont, az első díjasoknak 12 pont, tantárgyanként legfeljebb egy vizsgaeredményért, amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az 

adott szakon. 

nem

Az Ifjúsági Tudományos Innovációs Tehetségkutató Versenyen elért legalább 3. helyezésért 20 pont. igen
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Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő emelt szintű vagy felsőfokú szakképesítésért, illetve a korábban az érettségi vizsgát 
követően megszerzett technikusi képesítő bizonyítványért, a 2. számú melléklet szerint szakiránynak megfelelő továbbtanulás 

esetén 24 pont.

igen

A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. §-a (2) bekezdésének h) pontja szerint a szakképesítésért felelős miniszter által 
szervezett országos szakmai tanulmányi versenyen elért helyezése alapján a szakmai vizsga egésze (minden része) alól felmentést 

kapott jelentkező, a 2. számú melléklet szerint szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén 30 többletpont.

nem

Vizsgatárgy:

gyakorlati

Képzési ág Alapképzési szakok
zenekultúra ének-zene (karvezetés, népzene, egyházzene szakirányokkal)

vizuáliskultúra kézműves

környezetkultúra

plasztikai ábrázolás

képi ábrázolás

elektronikus ábrázolás

drámakultúra drámainstruktor

mozgóképkultúra mozgóképkultúra és médiaismeret

  NEMZETVÉDELMI ÉS KATONAI KÉPZÉSI TERÜLET

Általános követelmények
Választható érettségi vizsgatárgyak: 

 belügyi rendészeti ismeretek vagy katonai alapismeretek vagy magyar vagy matematika vagy történelem.

A katonai gazdálkodási alapképzési szakon választható szakmai előkészítő vizsgatárgyak: 

kereskedelmi és marketing alapismeretek, közgazdasági alapismeretek, vendéglátás-idegenforgalom alap-

ismeretek.

Két érettségi vizsgatárgyat kell választani a jelentkezőnek. 

Az intézmények által adható többletpontok Igen/Nem
Az eredmény elérésekor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a FIDE által szervezett Sakkolimpián, 

1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketolimpián szereplő sportágban legfeljebb egy eredményért: világ- és Európa-bajnokságon 
elért legalább 3. helyezésért 16 pont; országos bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 8 pont.

igen

A művészeti szakképzésben tanuló szakközépiskolások részére szervezett, a minisztérium által meghirdetett és anyagilag támogatott 
Országos Művészeti Tanulmányi Versenyeken egyéni versenyzőként elért 1–3. helyezésért 16 többletpont. 

igen

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos Szakmai Előkészítő Érettségi Tárgyak Versenyén elért 
1–10. helyezésért 80 pont, 11–20. helyezésért 40 pont, 21–30. helyezésért 20 pont, tantárgyanként legfeljebb egy versenyeredményért, 

amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon. 

igen

A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein elért helyezés alapján a nagydíjasoknak legfeljebb 
24 pont, az első díjasoknak 12 pont, tantárgyanként legfeljebb egy vizsgaeredményért, amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az 

adott szakon. 

igen

Az Ifjúsági Tudományos Innovációs Tehetségkutató Versenyen elért legalább 3. helyezésért 20 pont. igen

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő emelt szintű vagy felsőfokú szakképesítésért, illetve a korábban az érettségi vizsgát 
követően megszerzett technikusi képesítő bizonyítványért, a 2. számú melléklet szerint szakiránynak megfelelő továbbtanulás 

esetén 24 pont.

igen

A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. §-a (2) bekezdésének h) pontja szerint a szakképesítésért felelős miniszter által 
szervezett országos szakmai tanulmányi versenyen elért helyezése alapján a szakmai vizsga egésze (minden része) alól felmentést 

kapott jelentkező, a 2. számú melléklet szerint szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén 30 többletpont.

igen

Képzési ág Alapképzési szakok Érettségi vizsgatárgyak
védelmi biztonság- és védelempolitikai az általános követelmények szerint

büntetés-végrehajtási nevelő az általános követelmények szerint

nemzetbiztonsági az általános követelmények szerint

védelmi igazgatási az általános követelmények szerint 
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Képzési ág Alapképzési szakok Érettségi vizsgatárgyak
katonai katonai gazdálkodási matematika kötelező és

angol vagy belügyi rendészeti ismeretek vagy gazdasági 
ismeretek vagy francia vagy katonai alapismeretek vagy 
magyar vagy történelem vagy szakmai előkészítő tárgy

katonai vezetői az általános követelmények szerint

  ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET

Általános követelmények
1. Orvostudományi képzési ágban
Választható érettségi vizsgatárgyak: 

biológia kötelező és 

fizika vagy kémia.

Két érettségi vizsgatárgyat – abból legalább egyet emelt szinten – kell választani a jelentkezőnek. 

Az intézmények által adható többletpontok Igen/Nem
Az eredmény elérésekor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a FIDE által szervezett Sakkolimpián, 

1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketolimpián szereplő sportágban legfeljebb egy eredményért: világ- és Európa-bajnokságon 
elért legalább 3. helyezésért 16 pont; országos bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 8 pont.

igen

A művészeti szakképzésben tanuló szakközépiskolások részére szervezett, a minisztérium által meghirdetett és anyagilag támogatott 
Országos Művészeti Tanulmányi Versenyeken egyéni versenyzőként elért 1–3. helyezésért 16 többletpont. 

nem

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos Szakmai Előkészítő Érettségi Tárgyak Versenyén elért 
1–10. helyezésért 80 pont, 11–20. helyezésért 40 pont, 21–30. helyezésért 20 pont, tantárgyanként legfeljebb egy versenyeredményért, 

amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon. 

igen

A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein elért helyezés alapján a nagydíjasoknak legfeljebb 
24 pont, az első díjasoknak 12 pont, tantárgyanként legfeljebb egy vizsgaeredményért, amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az 

adott szakon. 

igen

Az Ifjúsági Tudományos Innovációs Tehetségkutató Versenyen elért legalább 3. helyezésért 20 pont. nem

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő emelt szintű vagy felsőfokú szakképesítésért, illetve a korábban az érettségi vizsgát 
követően megszerzett technikusi képesítő bizonyítványért, a 2. számú melléklet szerint szakiránynak megfelelő továbbtanulás 

esetén 24 pont.

nem

A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. §-a (2) bekezdésének h) pontja szerint a szakképesítésért felelős miniszter által 
szervezett országos szakmai tanulmányi versenyen elért helyezése alapján a szakmai vizsga egésze (minden része) alól felmentést 

kapott jelentkező, a 2. számú melléklet szerint szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén 30 többletpont.

nem

2. Egészségtudományi képzési ágban
Választható érettségi vizsgatárgyak: 

biológia vagy fizika vagy informatika vagy kémia vagy magyar vagy egy szakmai előkészítő tárgy.

A képzési területen választható szakmai előkészítő vizsgatárgyak: egészségügyi alapismeretek, 

közgazdasági alapismeretek.

Két érettségi vizsgatárgyat kell választani a jelentkezőnek. 

Az intézmények által adható többletpontok Igen/Nem
Az eredmény elérésekor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a FIDE által szervezett Sakkolimpián, 

1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketolimpián szereplő sportágban legfeljebb egy eredményért: világ- és Európa-bajnokságon 
elért legalább 3. helyezésért 16 pont; országos bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 8 pont.

igen

A művészeti szakképzésben tanuló szakközépiskolások részére szervezett, a minisztérium által meghirdetett és anyagilag támogatott 
Országos Művészeti Tanulmányi Versenyeken egyéni versenyzőként elért 1–3. helyezésért 16 többletpont. 

igen

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos Szakmai Előkészítő Érettségi Tárgyak Versenyén elért 
1–10. helyezésért 80 pont, 11–20. helyezésért 40 pont, 21–30. helyezésért 20 pont, tantárgyanként legfeljebb egy versenyeredményért, 

amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon. 

igen

A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein elért helyezés alapján a nagydíjasoknak legfeljebb 
24 pont, az első díjasoknak 12 pont, tantárgyanként legfeljebb egy vizsgaeredményért, amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az 

adott szakon. 

igen

Az Ifjúsági Tudományos Innovációs Tehetségkutató Versenyen elért legalább 3. helyezésért 20 pont. igen
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Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő emelt szintű vagy felsőfokú szakképesítésért, illetve a korábban az érettségi vizsgát 
követően megszerzett technikusi képesítő bizonyítványért, a 2. számú melléklet szerint szakiránynak megfelelő továbbtanulás 

esetén 24 pont.

igen

A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. §-a (2) bekezdésének h) pontja szerint a szakképesítésért felelős miniszter által 
szervezett országos szakmai tanulmányi versenyen elért helyezése alapján a szakmai vizsga egésze (minden része) alól felmentést 

kapott jelentkező, a 2. számú melléklet szerint szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén 30 többletpont.

igen

Képzési ág Alapképzési szakok Érettségi vizsgatárgyak
orvostudományi általános orvos (osztatlan) az általános követelmények szerint

fogorvos (osztatlan) az általános követelmények szerint

gyógyszerész (osztatlan) az általános követelmények szerint

egészségtudományi ápolás és betegellátás (pl.: ápoló, dietetikus, gyógytornász, 
mentőtiszt, szülésznő szakirányokkal)

az általános követelmények szerint

egészségügyi gondozás és prevenció (pl.: népegészségügyi 
ellenőr és védőnő szakirányokkal)

az általános követelmények szerint

egészségügyi szervező (pl.: egészségbiztosítás, 
egészségügyi ügyvitelszervező, egészségturizmus-szervező 

szakirányokkal)

biológia vagy fi zika vagy informatika vagy kémia vagy 
matematika vagy egy idegen nyelv (angol, francia, 

latin, német, olasz, orosz, spanyol) vagy egészségügyi 
alapismeretek vagy közgazdasági alapismeretek

orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus 
(pl.: orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitikus, képalkotó 

diagnosztika, orvosi kutatólaboratóriumi analitikus, 
optometria szakirányokkal)

az általános követelmények szerint

  PEDAGÓGUSKÉPZÉS KÉPZÉSI TERÜLET

Általános követelmények
Választható érettségi vizsgatárgyak: 

magyar vagy a szakiránynak megfelelő nemzetiségi nyelv (és irodalom) és 

 biológia vagy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol) vagy matematika vagy történe-

lem vagy szakmai előkészítő tárgy.

A képzési területen választható szakmai előkészítő vizsgatárgyak: oktatási alapismeretek.

Két érettségi vizsgatárgyat kell választani a jelentkezőnek. 

Az intézmények által adható többletpontok Igen/Nem
Az eredmény elérésekor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a FIDE által szervezett Sakkolimpián, 

1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketolimpián szereplő sportágban legfeljebb egy eredményért: világ- és Európa-bajnokságon 
elért legalább 3. helyezésért 16 pont; országos bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 8 pont.

igen

A művészeti szakképzésben tanuló szakközépiskolások részére szervezett, a minisztérium által meghirdetett és anyagilag támogatott 
Országos Művészeti Tanulmányi Versenyeken egyéni versenyzőként elért 1–3. helyezésért 16 többletpont. 

igen

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos Szakmai Előkészítő Érettségi Tárgyak Versenyén elért 
1–10. helyezésért 80 pont, 11–20. helyezésért 40 pont, 21–30. helyezésért 20 pont, tantárgyanként legfeljebb egy versenyeredményért, 

amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon. 

igen

A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein elért helyezés alapján a nagydíjasoknak legfeljebb 
24 pont, az első díjasoknak 12 pont, tantárgyanként legfeljebb egy vizsgaeredményért, amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az 

adott szakon. 

igen

Az Ifjúsági Tudományos Innovációs Tehetségkutató Versenyen elért legalább 3. helyezésért 20 pont. igen

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő emelt szintű vagy felsőfokú szakképesítésért, illetve a korábban az érettségi vizsgát 
követően megszerzett technikusi képesítő bizonyítványért, a 2. számú melléklet szerint szakiránynak megfelelő továbbtanulás 

esetén 24 pont.

igen

A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. §-a (2) bekezdésének h) pontja szerint a szakképesítésért felelős miniszter által 
szervezett országos szakmai tanulmányi versenyen elért helyezése alapján a szakmai vizsga egésze (minden része) alól felmentést 

kapott jelentkező, a 2. számú melléklet szerint szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén 30 többletpont.

igen
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Képzési ág Alapképzési szakok Érettségi vizsgatárgyak

óvodapedagógus, tanító csecsemő- és kisgyermeknevelő az általános követelmények szerinti tárgyakon kívül fi zika 
vagy társadalomismeret vagy egészségügyi alapismeretek 

is választható

konduktor (óvodapedagógus, tanító szakirányokkal) az általános követelmények szerint

óvodapedagógus (nemzetiségi szakirányokkal) az általános követelmények szerint, 
nemzetiségi szakirány választása esetén a nemzetiségi 

nyelv is választható

tanító (nemzetiségi szakirányokkal) az általános követelmények szerint, 
nemzetiségi szakirány választása esetén a nemzetiségi 

nyelv is választható

gyógypedagógia gyógypedagógia (értelmileg akadályozottak pedagógiája, 
tanulásban akadályozottak pedagógiája, hallássérültek 

pedagógiája, logopédia, látássérültek, pedagógiája, 
szomatopedagógia, pszichopedagógia szakirányokkal)

magyar nyelv és irodalom kötelező
és

egy idegen nyelv (angol, francia, német, orosz, szlovák nyelv, 
szlovák nyelv és irodalom, román nyelv, román nyelv és 

irodalom, szerb nyelv, szerb nyelv és irodalom) vagy biológia

  SPORTTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET 

Általános követelmények
Választható érettségi vizsgatárgyak: 

 testnevelés vagy egy idegen nyelv (angol, német, francia, olasz, orosz, spanyol) vagy biológia vagy ma-

gyar vagy történelem.

Két érettségi vizsgatárgyat kell választani a jelentkezőnek. 

Az intézmények által adható többletpontok Igen/Nem
Az eredmény elérésekor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a FIDE által szervezett Sakkolimpián, 

1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketolimpián szereplő sportágban legfeljebb egy eredményért: világ- és Európa-bajnokságon 
elért legalább 3. helyezésért 16 pont; országos bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 8 pont.

igen

A művészeti szakképzésben tanuló szakközépiskolások részére szervezett, a minisztérium által meghirdetett és anyagilag támogatott 
Országos Művészeti Tanulmányi Versenyeken egyéni versenyzőként elért 1–3. helyezésért 16 többletpont. 

igen

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos Szakmai Előkészítő Érettségi Tárgyak Versenyén elért 
1–10. helyezésért 80 pont, 11–20. helyezésért 40 pont, 21–30. helyezésért 20 pont, tantárgyanként legfeljebb egy versenyeredményért, 

amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon. 

igen

A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein elért helyezés alapján a nagydíjasoknak legfeljebb 
24 pont, az első díjasoknak 12 pont, tantárgyanként legfeljebb egy vizsgaeredményért, amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az 

adott szakon. 

igen

Az Ifjúsági Tudományos Innovációs Tehetségkutató Versenyen elért legalább 3. helyezésért 20 pont. igen

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő emelt szintű vagy felsőfokú szakképesítésért, illetve a korábban az érettségi vizsgát 
követően megszerzett technikusi képesítő bizonyítványért, a 2. számú melléklet szerint szakiránynak megfelelő továbbtanulás 

esetén 24 pont.

igen

A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. §-a (2) bekezdésének h) pontja szerint a szakképesítésért felelős miniszter által 
szervezett országos szakmai tanulmányi versenyen elért helyezése alapján a szakmai vizsga egésze (minden része) alól felmentést 

kapott jelentkező, a 2. számú melléklet szerint szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén 30 többletpont.

igen

Képzési ág Alapképzési szakok Érettségi vizsgatárgyak
sport testnevelő-edző testnevelés kötelező és

biológia vagy történelem

testkultúra humánkineziológia az általános követelmények szerint

rekreációszervezés és egészségfejlesztés az általános követelmények szerinti tárgyakon kívül 
a földrajz is választható

sportszervező az általános követelmények szerint
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  TÁRSADALOMTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET

Általános követelmények
Választható érettségi vizsgatárgyak: 

 egy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol) vagy magyar vagy matematika vagy 

társadalomismeret vagy történelem. 

Két érettségi vizsgatárgyat kell választani a jelentkezőnek.

Az intézmények által adható többletpontok Igen/Nem
Az eredmény elérésekor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a FIDE által szervezett Sakkolimpián, 

1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketolimpián szereplő sportágban legfeljebb egy eredményért: világ- és Európa-bajnokságon 
elért legalább 3. helyezésért 16 pont; országos bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 8 pont.

igen

A művészeti szakképzésben tanuló szakközépiskolások részére szervezett, a minisztérium által meghirdetett és anyagilag támogatott 
Országos Művészeti Tanulmányi Versenyeken egyéni versenyzőként elért 1–3. helyezésért 16 többletpont. 

igen

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos Szakmai Előkészítő Érettségi Tárgyak Versenyén elért 
1–10. helyezésért 80 pont, 11–20. helyezésért 40 pont, 21–30. helyezésért 20 pont, tantárgyanként legfeljebb egy versenyeredményért, 

amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon. 

igen

A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein elért helyezés alapján a nagydíjasoknak legfeljebb 
24 pont, az első díjasoknak 12 pont, tantárgyanként legfeljebb egy vizsgaeredményért, amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az 

adott szakon. 

igen

Az Ifjúsági Tudományos Innovációs Tehetségkutató Versenyen elért legalább 3. helyezésért 20 pont. igen

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő emelt szintű vagy felsőfokú szakképesítésért, illetve a korábban az érettségi vizsgát 
követően megszerzett technikusi képesítő bizonyítványért, a 2. számú melléklet szerint szakiránynak megfelelő továbbtanulás 

esetén 24 pont.

igen

A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. §-a (2) bekezdésének h) pontja szerint a szakképesítésért felelős miniszter által 
szervezett országos szakmai tanulmányi versenyen elért helyezése alapján a szakmai vizsga egésze (minden része) alól felmentést 

kapott jelentkező, a 2. számú melléklet szerint szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén 30 többletpont.

nem

Képzési ág Alapképzési szakok Érettségi vizsgatárgyak
politikatudomány nemzetközi tanulmányok az általános követelmények szerint 

politológia az általános követelmények szerint

szociális szociális munka az általános követelmények szerint

szociálpedagógia az általános követelmények szerint

társadalomismeret informatikus könyvtáros az általános követelmények szerinti tárgyakon kívül 
informatikai alapismeretek is választható 

kommunikáció és médiatudomány az általános követelmények szerint

kulturális antropológia földrajz vagy magyar vagy társadalomismeret vagy 
történelem

szociológia az általános követelmények szerint

társadalmi tanulmányok az általános követelmények szerint

  TERMÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET

Általános követelmények
Választható érettségi vizsgatárgyak: 

 biológia vagy fizika vagy földrajz vagy informatika vagy kémia vagy matematika vagy természettudo-

mány vagy egy szakmai előkészítő tárgy. 

A képzési területen választható szakmai előkészítő vizsgatárgyak: elektronikai alapismeretek, 

gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek, 

közgazdasági alapismeretek.

Két érettségi vizsgatárgyat kell választani a jelentkezőnek. 
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Az intézmények által adható többletpontok Igen/Nem
Az eredmény elérésekor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a FIDE által szervezett Sakkolimpián, 

1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketolimpián szereplő sportágban legfeljebb egy eredményért: világ- és Európa-bajnokságon 
elért legalább 3. helyezésért 16 pont; országos bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 8 pont.

nem

A művészeti szakképzésben tanuló szakközépiskolások részére szervezett, a minisztérium által meghirdetett és anyagilag támogatott 
Országos Művészeti Tanulmányi Versenyeken egyéni versenyzőként elért 1–3. helyezésért 16 többletpont. 

igen

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos Szakmai Előkészítő Érettségi Tárgyak Versenyén elért 
1–10. helyezésért 80 pont, 11–20. helyezésért 40 pont, 21–30. helyezésért 20 pont, tantárgyanként legfeljebb egy versenyeredményért, 

amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon. 

igen

A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein elért helyezés alapján a nagydíjasoknak legfeljebb 
24 pont, az első díjasoknak 12 pont, tantárgyanként legfeljebb egy vizsgaeredményért, amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az 

adott szakon. 

igen

Az Ifjúsági Tudományos Innovációs Tehetségkutató Versenyen elért legalább 3. helyezésért 20 pont. igen

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő emelt szintű vagy felsőfokú szakképesítésért, illetve a korábban az érettségi vizsgát 
követően megszerzett technikusi képesítő bizonyítványért, a 2. számú melléklet szerint szakiránynak megfelelő továbbtanulás 

esetén 24 pont.

igen

A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. §-a (2) bekezdésének h) pontja szerint a szakképesítésért felelős miniszter által 
szervezett országos szakmai tanulmányi versenyen elért helyezése alapján a szakmai vizsga egésze (minden része) alól felmentést 

kapott jelentkező, a 2. számú melléklet szerint szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén 30 többletpont.

igen

Képzési ág Alapképzési szakok Érettségi vizsgatárgyak
élő természettudomány biológia az általános követelmények szerint

élettelen 
természettudomány

fi zika az általános követelmények szerint

kémia az általános követelmények szerint

föld- és földrajztudományi földrajz az általános követelmények szerinti tárgyakon kívül 
történelem is választható

földtudományi az általános követelmények szerint

környezettudomány környezettan (pl. technika szakirány) az általános követelmények szerint

matematikatudomány matematika matematika kötelező és 
a választható tárgyak közül egy, szakmai előkészítő tárgy 

nem választható

 természetismeret természetismeret az általános követelmények szerint
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SZAKOK ÉS ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK, 
TÖBBLETPONTOK A 2013. ÉVI FELSŐOKTATÁSI 

FELVÉTELI ELJÁRÁSOK SORÁN

A felsőoktatási felvételi eljárás során a hatályos felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény és a 

felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet előírásai alapján 

alapképzésben felvételi vizsgát nem lehet tartani, a jelentkezők érettségi pontjait – a művészet és a művé-

szetközvetítés képzési terület kivételével – kötelező módon két érettségi vizsgatárgy százalékos eredménye 

alapján kell meghatározni. 

Az érettségi vizsga és a felsőoktatási intézményekbe való felvétel egyes szabályainak módosításáról szóló 

2010. évi LXXII. törvény alapján a kormány meghatározza, hogy a felsőoktatási intézménybe történő 

felvételhez alapképzés, egységes, osztatlan képzés esetében az érettségi vizsga mely vizsgatárgyaiból kell 

emelt szintű vizsgát teljesíteni.

Azt kiemelten tartalmazza a táblázat, ha a 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet 4. sz. melléklete, illetve 

a felsőoktatási intézmények döntése alapján emelt szintű érettségi szükséges a jelentkezéshez. 

A többi esetben a választható vagy kötelező érettségi vizsgatárgyak jelentkezési feltételként közép-

szintű érettségi vizsgát jelentenek, 

 – Ahol több érettségi vizsgatárgyból lehet választani az adott képzési területen, ott a táblázat tartal-

mazza azt is, ha az adott képzési ágon, alapképzési szakon van kötelező érettségi vizsgatárgy. 

 – Ahol több érettségi vizsgatárgyból lehet választani az adott alapképzési szakon, ott a választás joga 

a jelentkezőé. 

A felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet előírásai 

alapján az adott képzési területen képzést meghirdető felsőoktatási intézmények közösen meghatározták 

azt, hogy az adott képzési területen az adható többletpontokból melyikért jár többletpont. 

  AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET

Általános követelmények
Választható érettségi vizsgatárgyak: 

 biológia vagy fizika vagy földrajz vagy egy idegen nyelv (angol, német) vagy informatika vagy kémia 

vagy matematika vagy természettudomány vagy egy szakmai előkészítő tárgy.

A képzési területen választható szakmai előkészítő vizsgatárgyak: 

 építészeti és építési alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek, kereskedelmi és 

marketing alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek, közgazdasági alapismere-

tek, közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika), közlekedési alapismeretek (közlekedés-üzemvitel), 

mezőgazdasági alapismeretek.

Két érettségi vizsgatárgyat kell választani a jelentkezőnek. 

Az intézmények által adható többletpontok Igen/Nem
Az eredmény elérésekor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a FIDE által szervezett Sakkolimpián, 

1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketolimpián szereplő sportágban legfeljebb egy eredményért: világ- és Európa-bajnokságon 
elért legalább 3. helyezésért 16 pont; országos bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 8 pont.

igen

A művészeti szakképzésben tanuló szakközépiskolások részére szervezett, a minisztérium által meghirdetett és anyagilag támogatott 
Országos Művészeti Tanulmányi Versenyeken egyéni versenyzőként elért 1–3. helyezésért 16 többletpont. 

igen

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos Szakmai Előkészítő Érettségi Tárgyak Versenyén elért 1–10. 
helyezésért 80 pont, 11–20. helyezésért 40 pont, 21–30. helyezésért 20 pont, tantárgyanként legfeljebb egy versenyeredményért, 

amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon. 

igen
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Az intézmények által adható többletpontok Igen/Nem
A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein elért helyezés alapján a nagydíjasoknak legfeljebb 24 pont, 

az első díjasoknak 12 pont, tantárgyanként legfeljebb egy vizsgaeredményért, amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott 
szakon. 

igen

Az Ifjúsági Tudományos Innovációs Tehetségkutató Versenyen elért legalább 3. helyezésért 20 pont. igen

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő emelt szintű vagy felsőfokú szakképesítésért, illetve a korábban az érettségi vizsgát 
követően megszerzett technikusi képesítő bizonyítványért, a 2. számú melléklet szerint szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén 

24 pont.

igen

A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. §-a (2) bekezdésének h) pontja szerint a szakképesítésért felelős miniszter által 
szervezett országos szakmai tanulmányi versenyen elért helyezése alapján a szakmai vizsga egésze (minden része) alól felmentést 

kapott jelentkező, a 2. számú melléklet szerint szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén 30 többletpont.

igen

Egységes, osztatlan képzések Érettségi vizsgatárgyak
állatorvosi (osztatlan) biológia 

és 
kémia 

Mindkét vizsgatárgyat emelt szinten kell teljesíteni.

erdőmérnöki (osztatlan) matematika kötelező 
és 

a következő tárgyak közül még egy: biológia vagy fi zika vagy kémia vagy szakmai előkészítő tárgy 
Egy vizsgatárgyat emelt szinten kell teljesíteni.

Alapképzési szakok Érettségi vizsgatárgyak
állattenyésztő mérnöki az általános követelmények szerint

élelmiszer-mérnöki az általános követelmények szerint

földmérő és földrendező mérnök az általános követelmények szerint

gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki az általános követelmények szerint

informatikus és szakigazgatási agrármérnöki az általános követelmények szerint

kertészmérnöki az általános követelmények szerint

környezetgazdálkodási agrármérnöki az általános követelmények szerint

mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki az általános követelmények szerint

mezőgazdasági mérnöki az általános követelmények szerint

mezőgazdasági szakoktató az általános követelmények szerint

növénytermesztő mérnöki az általános követelmények szerint

szőlész-borász mérnöki az általános követelmények szerint

tájrendező és kertépítő mérnöki az általános követelmények szerint

természetvédelmi mérnöki az általános követelmények szerint

vadgazda mérnöki az általános követelmények szerint

  BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET

Két érettségi vizsgatárgyat kell választani a jelentkezőnek, egyet emelt szinten kell teljesíteni. 

Az intézmények által adható többletpontok Igen/Nem
Az eredmény elérésekor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a FIDE által szervezett Sakkolimpián, 

1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketolimpián szereplő sportágban legfeljebb egy eredményért: világ- és Európa-bajnokságon 
elért legalább 3. helyezésért 16 pont; országos bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 8 pont.

igen

A művészeti szakképzésben tanuló szakközépiskolások részére szervezett, a minisztérium által meghirdetett és anyagilag támogatott 
Országos Művészeti Tanulmányi Versenyeken egyéni versenyzőként elért 1–3. helyezésért 16 többletpont. 

igen

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos Szakmai Előkészítő Érettségi Tárgyak Versenyén elért 
1–10. helyezésért 80 pont, 11–20. helyezésért 40 pont, 21–30. helyezésért 20 pont, tantárgyanként legfeljebb egy versenyeredményért, 

amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon. 

igen

A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein elért helyezés alapján a nagydíjasoknak legfeljebb 24 pont, 
az első díjasoknak 12 pont, tantárgyanként legfeljebb egy vizsgaeredményért, amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott 

szakon. 

igen

Az Ifjúsági Tudományos Innovációs Tehetségkutató Versenyen elért legalább 3. helyezésért 20 pont. igen

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő emelt szintű vagy felsőfokú szakképesítésért, illetve a korábban az érettségi vizsgát 
követően megszerzett technikusi képesítő bizonyítványért, a 2. számú melléklet szerint szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén 

24 pont.

igen
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A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. §-a (2) bekezdésének h) pontja szerint a szakképesítésért felelős miniszter által 
szervezett országos szakmai tanulmányi versenyen elért helyezése alapján a szakmai vizsga egésze (minden része) alól felmentést 

kapott jelentkező, a 2. számú melléklet szerint szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén 30 többletpont.

igen

Alapképzési szakok Érettségi vizsgatárgyak
andragógia angol vagy biológia vagy francia vagy magyar nyelv és irodalom vagy matematika vagy német vagy 

orosz vagy történelem 
(a nyelvek közül csak egy válaszható)

Egy vizsgatárgyat emelt szinten kell teljesíteni.

anglisztika (pl.: angol, amerikanisztika 
szakirányokkal)

angol nyelv (emelt szintű) kötelező
és

francia nyelv vagy latin nyelv vagy magyar nyelv és irodalom vagy német nyelv vagy olasz nyelv 
vagy orosz nyelv vagy spanyol nyelv vagy történelem

germanisztika (pl.: német, német nemzetiségi, 
néderlandisztika, skandinavisztika 

szakirányokkal)

német nyelv (emelt szintű) vagy német nemzetiségi nyelv (emelt szintű) vagy német nemzetiségi 
nyelv és irodalom (emelt szintű) vagy angol nyelv (emelt szintű) *

és 
angol nyelv vagy francia nyelv vagy latin nyelv vagy magyar nyelv és irodalom vagy német nyelv 
vagy olasz nyelv vagy orosz nyelv vagy spanyol nyelv vagy történelem (egy nyelv csak egyszer 

választható)

keleti nyelvek és kultúrák (pl.: altajisztika, arab, 
indológia, iranisztika, tibeti, mongol, hebraisztika, 
japán, kínai, koreai, török, újgörög szakirányok)

magyar nyelv és irodalom vagy történelem 
és

angol nyelv vagy francia nyelv vagy latin nyelv vagy német nyelv vagy olasz nyelv vagy orosz nyelv 
vagy spanyol nyelv vagy újgörög nyelv

Egy vizsgatárgyat emelt szinten kell teljesíteni.

magyar magyar nyelv és irodalom (emelt szintű) kötelező
és 

angol nyelv vagy francia nyelv vagy latin nyelv vagy német nyelv vagy olasz vagy orosz nyelv vagy 
spanyol nyelv vagy történelem 

néprajz magyar nyelv és irodalom 
és 

történelem
Egy vizsgatárgyat emelt szinten kell teljesíteni.

ókori nyelvek és kultúrák [asszirológia, 
egyiptológia, klasszika fi lológia (latin, ógörög) 

szakirányok]

magyar nyelv és irodalom vagy történelem 
és

angol nyelv vagy francia nyelv vagy latin nyelv vagy német nyelv vagy olasz nyelv vagy orosz nyelv 
vagy spanyol nyelv vagy újgörög nyelv

Egy vizsgatárgyat emelt szinten kell teljesíteni.

pedagógia angol vagy biológia vagy francia vagy magyar nyelv és irodalom vagy matematika vagy német vagy 
orosz vagy történelem 

(a nyelvek közül csak egy válaszható) 
Egy vizsgatárgyat emelt szinten kell teljesíteni.

pszichológia angol nyelv vagy biológia vagy francia nyelv vagy magyar nyelv és irodalom vagy matematika vagy 
német nyelv vagy orosz nyelv vagy történelem 

(a nyelvek közül csak egy válaszható)
Egy vizsgatárgyat emelt szinten kell teljesíteni.

romanisztika (pl.: francia, olasz, portugál, román, 
román/nemzetiségi, spanyol szakirányokkal)

a szakiránynak megfelelően francia nyelv (emelt szintű) vagy olasz nyelv (emelt szintű) vagy 
spanyol nyelv (emelt szintű) vagy román nyelv (emelt szintű) vagy román nyelv és irodalom 

(emelt szintű)
és

angol nyelv vagy francia nyelv vagy latin nyelv vagy olasz nyelv vagy magyar nyelv és irodalom vagy 
német nyelv vagy orosz nyelv vagy román nyelv vagy román nyelv és irodalom vagy spanyol nyelv 

vagy történelem (egy nyelv csak egyszer választható)
portugál szakirányon a választható vizsgatárgyak: angol nyelv vagy francia nyelv vagy latin nyelv 

vagy magyar vagy német nyelv vagy olasz nyelv vagy orosz nyelv vagy román nyelv vagy román 
nyelv és irodalom vagy spanyol vagy történelem. 

Két érettségi vizsgatárgyat kell választani, egyet emelt szinten kell teljesíteni. 

romológia magyar nyelv és irodalom vagy történelem 
és

angol nyelv vagy beás nyelv vagy lovári nyelv vagy francia nyelv vagy latin nyelv vagy német nyelv 
vagy olasz nyelv vagy orosz nyelv vagy spanyol nyelv

Egy vizsgatárgyat emelt szinten kell teljesíteni.

szabad bölcsészet magyar nyelv és irodalom vagy történelem 
és 

angol nyelv vagy francia nyelv vagy latin nyelv vagy német nyelv vagy olasz nyelv vagy orosz nyelv 
vagy spanyol nyelv

Egy vizsgatárgyat emelt szinten kell teljesíteni.
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Alapképzési szakok Érettségi vizsgatárgyak
szlavisztika (pl.: orosz, bolgár, cseh, lengyel, 

horvát/nemzetiségi, szerb/nemzetiségi, szlovák/
nemzetiségi, szlovén/nemzetiségi, ukrán/

nemzetiségi szakirányok)

magyar nyelv és irodalom vagy történelem 
és 

angol nyelv vagy francia nyelv vagy horvát nyelv vagy horvát nyelv és irodalom vagy latin vagy 
német nyelv vagy olasz nyelv vagy orosz nyelv vagy spanyol nyelv vagy szerb nyelv vagy szerb nyelv 
és irodalom vagy szlovák nyelv vagy szlovák nyelv és irodalom vagy szlovén nemzetiségi nyelv vagy 

román nyelv vagy román nyelv és irodalom
Egy vizsgatárgyat emelt szinten kell teljesíteni.

történelem (pl.: történelem, régészet 
szakirányokkal)

történelem (emelt szintű) kötelező
és 

angol nyelv vagy földrajz vagy francia nyelv vagy latin nyelv vagy magyar nyelv és irodalom vagy 
német nyelv vagy olasz nyelv vagy orosz nyelv vagy spanyol nyelv

 * angol (emelt szintű, a néderlandisztika és a skandinavisztika szakirányra történő jelentkezés esetén)

  INFORMATIKA KÉPZÉSI TERÜLET

Általános követelmények
Választható érettségi vizsgatárgyak: 

matematika kötelező 

és 

fizika vagy informatika.

Két érettségi vizsgatárgyat kell választani a jelentkezőnek. 

Az intézmények által adható többletpontok Igen/Nem
Az eredmény elérésekor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a FIDE által szervezett Sakkolimpián, 

1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketolimpián szereplő sportágban legfeljebb egy eredményért: világ- és Európa-bajnokságon 
elért legalább 3. helyezésért 16 pont; országos bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 8 pont.

igen

A művészeti szakképzésben tanuló szakközépiskolások részére szervezett, a minisztérium által meghirdetett és anyagilag támogatott 
Országos Művészeti Tanulmányi Versenyeken egyéni versenyzőként elért 1–3. helyezésért 16 többletpont. 

igen

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos Szakmai Előkészítő Érettségi Tárgyak Versenyén elért 
1–10. helyezésért 80 pont, 11–20. helyezésért 40 pont, 21–30. helyezésért 20 pont, tantárgyanként legfeljebb egy versenyeredményért, 

amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon. 

igen

A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein elért helyezés alapján a nagydíjasoknak legfeljebb 
24 pont, az első díjasoknak 12 pont, tantárgyanként legfeljebb egy vizsgaeredményért, amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az 

adott szakon. 

igen

Az Ifjúsági Tudományos Innovációs Tehetségkutató Versenyen elért legalább 3. helyezésért 20 pont. igen

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő emelt szintű vagy felsőfokú szakképesítésért, illetve a korábban az érettségi vizsgát 
követően megszerzett technikusi képesítő bizonyítványért, a 2. számú melléklet szerint szakiránynak megfelelő továbbtanulás 

esetén 24 pont.

igen

A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. §-a (2) bekezdésének h) pontja szerint a szakképesítésért felelős miniszter által 
szervezett országos szakmai tanulmányi versenyen elért helyezése alapján a szakmai vizsga egésze (minden része) alól felmentést 

kapott jelentkező, a 2. számú melléklet szerint szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén 30 többletpont.

igen

Alapképzési szakok Érettségi vizsgatárgyak
gazdaságinformatikus matematika kötelező 

és 
biológia vagy fi zika vagy informatika vagy történelem

mérnökinformatikus az általános követelmények szerint

programtervező informatikus az általános követelmények szerint

  JOGI ÉS IGAZGATÁSI KÉPZÉSI TERÜLET

Általános követelmények
Alapképzésben:
Választható érettségi vizsgatárgyak: 

 magyar nyelv és irodalom vagy történelem vagy informatika vagy társadalomismeret vagy gazdasági 

ismeretek
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TKét érettségi vizsgatárgyat kell választani a jelentkezőnek. 

Az intézmények által adható többletpontok Igen/Nem
Az eredmény elérésekor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a FIDE által szervezett Sakkolimpián, 

1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketolimpián szereplő sportágban legfeljebb egy eredményért: világ- és Európa-bajnokságon 
elért legalább 3. helyezésért 16 pont; országos bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 8 pont.

igen

A művészeti szakképzésben tanuló szakközépiskolások részére szervezett, a minisztérium által meghirdetett és anyagilag támogatott 
Országos Művészeti Tanulmányi Versenyeken egyéni versenyzőként elért 1–3. helyezésért 16 többletpont. 

igen

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos Szakmai Előkészítő Érettségi Tárgyak Versenyén elért 
1–10. helyezésért 80 pont, 11–20. helyezésért 40 pont, 21–30. helyezésért 20 pont, tantárgyanként legfeljebb egy versenyeredményért, 

amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon. 

igen

A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein elért helyezés alapján a nagydíjasoknak legfeljebb 
24 pont, az első díjasoknak 12 pont, tantárgyanként legfeljebb egy vizsgaeredményért, amennyiben az érettségi pontot adó tárgy 

az adott szakon. 

igen

Az Ifjúsági Tudományos Innovációs Tehetségkutató Versenyen elért legalább 3. helyezésért 20 pont. igen

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő emelt szintű vagy felsőfokú szakképesítésért, illetve a korábban az érettségi vizsgát 
követően megszerzett technikusi képesítő bizonyítványért, a 2. számú melléklet szerint szakiránynak megfelelő továbbtanulás 

esetén 24 pont.

igen

A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. §-a (2) bekezdésének h) pontja szerint a szakképesítésért felelős miniszter által 
szervezett országos szakmai tanulmányi versenyen elért helyezése alapján a szakmai vizsga egésze (minden része) alól felmentést 

kapott jelentkező, a 2. számú melléklet szerint szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén 30 többletpont.

igen

Egységes, osztatlan képzés Érettségi vizsgatárgyak
jogász (osztatlan) történelem kötelező 

és
angol nyelv vagy francia nyelv vagy latin nyelv vagy magyar nyelv és irodalom vagy német nyelv 

vagy olasz nyelv vagy orosz nyelv vagy spanyol nyelv
Egy vizsgatárgyat emelt szinten kell teljesíteni.

Alapképzési szakok Érettségi vizsgatárgyak
bűnügyi igazgatási

(bűnügyi nyomozó, gazdaságvédelmi nyomozó, 
pénzügyi nyomozó szakirányokkal)

belügyi rendészeti ismeretek vagy magyar nyelv és irodalom vagy matematika vagy történelem 

igazgatásszervező az általános követelmények szerint

igazságügyi igazgatási az általános követelmények szerint

munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási az általános követelmények szerint

nemzetközi igazgatási az általános követelmények szerint és egy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, 
spanyol) is válaszható

rendészeti igazgatási (biztonsági, 
büntetés-végrehajtási, határrendészeti, 

igazgatásrendészeti, katasztrófavédelmi, 
közlekedésrendészeti, közrendvédelmi, vám- és 

jövedéki igazgatási szakirányokkal)

belügyi rendészeti ismeretek vagy magyar nyelv és irodalom vagy történelem 

  GAZDASÁGTUDOMÁNYOK KÉPZÉSI TERÜLET

Általános követelmények
1. Közgazdasági képzési ágban
Választható érettségi vizsgatárgyak: 

matematika kötelező 

és 

 gazdasági ismeretek vagy egy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol) vagy történe-

lem vagy szakmai előkészítő tárgy

A képzési ágban választható szakmai előkészítő vizsgatárgyak: kereskedelmi és marketing 

alapismeretek, közgazdasági alapismeretek, vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek.
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2. Üzleti képzési ágban
Választható érettségi vizsgatárgyak: 

 gazdasági ismeretek vagy egy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol) vagy matema-

tika vagy történelem vagy egy szakmai előkészítő tárgy.

A képzési ágban választható szakmai előkészítő vizsgatárgyak: kereskedelmi és marketing 

alapismeretek, közgazdasági alapismeretek, vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek.

Két érettségi vizsgatárgyat kell választani a jelentkezőnek. 

Az intézmények által adható többletpontok Igen/Nem
Az eredmény elérésekor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a FIDE által szervezett Sakkolimpián, 

1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketolimpián szereplő sportágban legfeljebb egy eredményért: világ- és Európa-bajnokságon 
elért legalább 3. helyezésért 16 pont; országos bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 8 pont.

Igen

A művészeti szakképzésben tanuló szakközépiskolások részére szervezett, a minisztérium által meghirdetett és anyagilag támogatott 
Országos Művészeti Tanulmányi Versenyeken egyéni versenyzőként elért 1–3. helyezésért 16 többletpont. 

Igen

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos Szakmai Előkészítő Érettségi Tárgyak Versenyén elért 
1–10. helyezésért 80 pont, 11–20. helyezésért 40 pont, 21–30. helyezésért 20 pont, tantárgyanként legfeljebb egy versenyeredményért, 

amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon. 

Igen

A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein elért helyezés alapján a nagydíjasoknak legfeljebb 
24 pont, az első díjasoknak 12 pont, tantárgyanként legfeljebb egy vizsgaeredményért, amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az 

adott szakon. 

Igen

Az Ifjúsági Tudományos Innovációs Tehetségkutató Versenyen elért legalább 3. helyezésért 20 pont. Igen

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő emelt szintű vagy felsőfokú szakképesítésért, illetve a korábban az érettségi vizsgát 
követően megszerzett technikusi képesítő bizonyítványért, a 2. számú melléklet szerint szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén 

24 pont.

Igen

A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. §-a (2) bekezdésének h) pontja szerint a szakképesítésért felelős miniszter által 
szervezett országos szakmai tanulmányi versenyen elért helyezése alapján a szakmai vizsga egésze (minden része) alól felmentést 

kapott jelentkező, a 2. számú melléklet szerint szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén 30 többletpont.

igen

Képzési ág Alapképzési szakok Érettségi vizsgatárgyak
közgazdasági alkalmazott közgazdaságtan az általános követelmények szerint

Matematika emelt szintű érettségi kötelező.

gazdaságelemzés az általános követelmények szerint
Matematika emelt szintű érettségi kötelező.

közszolgálati az általános követelmények szerint

üzleti gazdálkodási és menedzsment az általános követelmények szerint

kereskedelem és marketing az általános követelmények szerint

emberi erőforrások az általános követelmények szerint

nemzetközi gazdálkodás az általános követelmények szerint

pénzügy és számvitel a közgazdasági képzési ág általános követelményei szerint

turizmus-vendéglátás az általános követelmények szerint

üzleti szakoktató az általános követelmények szerint

  MŰSZAKI KÉPZÉSI TERÜLET

Általános követelmények
Választható érettségi vizsgatárgyak: 

matematika kötelező 

és

biológia vagy fizika vagy informatika vagy kémia vagy szakmai előkészítő tárgy.

A képzési területen választható szakmai előkészítő vizsgatárgyak: elektronikai alapismeretek, 

építészeti és építési alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek, környezetvédel-

mi-vízgazdálkodási alapismeretek, közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika), közlekedési alapisme-

retek (közlekedés-üzemvitel).

Két érettségi vizsgatárgyat kell választani a jelentkezőnek. 
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TAz intézmények által adható többletpontok Igen/Nem

Az eredmény elérésekor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a FIDE által szervezett Sakkolimpián, 
1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketolimpián szereplő sportágban legfeljebb egy eredményért: világ- és Európa-bajnokságon 

elért legalább 3. helyezésért 16 pont; országos bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 8 pont.

igen

A művészeti szakképzésben tanuló szakközépiskolások részére szervezett, a minisztérium által meghirdetett és anyagilag támogatott 
Országos Művészeti Tanulmányi Versenyeken egyéni versenyzőként elért 1–3. helyezésért 16 többletpont. 

igen

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos Szakmai Előkészítő Érettségi Tárgyak Versenyén elért 
1–10. helyezésért 80 pont, 11–20. helyezésért 40 pont, 21–30. helyezésért 20 pont, tantárgyanként legfeljebb egy versenyeredményért, 

amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon. 

igen

A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein elért helyezés alapján a nagydíjasoknak legfeljebb 
24 pont, az első díjasoknak 12 pont, tantárgyanként legfeljebb egy vizsgaeredményért, amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az 

adott szakon. 

igen

Az Ifjúsági Tudományos Innovációs Tehetségkutató Versenyen elért legalább 3. helyezésért 20 pont. igen

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő emelt szintű vagy felsőfokú szakképesítésért, illetve a korábban az érettségi vizsgát 
követően megszerzett technikusi képesítő bizonyítványért, a 2. számú melléklet szerint szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén 

24 pont.

igen

A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. §-a (2) bekezdésének h) pontja szerint a szakképesítésért felelős miniszter által 
szervezett országos szakmai tanulmányi versenyen elért helyezése alapján a szakmai vizsga egésze (minden része) alól felmentést 

kapott jelentkező, a 2. számú melléklet szerint szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén 30 többletpont.

igen

Egységes, osztatlan képzés Érettségi vizsgatárgyak
építész (osztatlan) matematika kötelező 

és 
fi zika vagy építészeti és építési alapismeretek 

Egy vizsgatárgyat emelt szinten kell teljesíteni.

Alapképzési szakok Érettségi vizsgatárgyak
anyagmérnöki az általános követelmények szerint

biomérnöki az általános követelmények szerint

energetikai mérnöki matematika 
és

fi zika 
Egy vizsgatárgyat emelt szinten kell teljesíteni.

építészmérnöki matematika kötelező 
és 

fi zika vagy építészeti és építési alapismeretek
Egy vizsgatárgyat emelt szinten kell teljesíteni.

építőmérnöki az általános követelmények szerint

faipari mérnöki az általános követelmények szerint

gépészmérnöki az általános követelmények szerint

had- és biztonságtechnikai mérnöki az általános követelmények szerinti tárgyakon kívül a katonai alapismeretek is választható

ipari termék- és formatervező mérnöki az általános követelmények szerint

járműmérnöki az általános követelmények szerint

könnyűipari mérnöki az általános követelmények szerint

környezetmérnöki az általános követelmények szerint

közlekedésmérnöki az általános követelmények szerint

mechatronikai mérnöki az általános követelmények szerint

molekuláris bionika az általános követelmények szerint

műszaki földtudományi az általános követelmények szerint

műszaki menedzser az általános követelmények szerinti tárgyakon kívül a gazdasági ismeretek vagy közgazdasági 
alapismeretek vagy kereskedelmi és marketing alapismeretek, vagy történelem is választható

műszaki szakoktató az általános követelmények szerint

vegyészmérnöki az általános követelmények szerint

 villamosmérnöki az általános követelmények szerint
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  MŰVÉSZET KÉPZÉSI TERÜLET

Az intézmények által adható többletpontok Igen/Nem
Az eredmény elérésekor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a FIDE által szervezett Sakkolimpián, 

1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketolimpián szereplő sportágban legfeljebb egy eredményért: világ- és Európa-bajnokságon 
elért legalább 3. helyezésért 16 pont; országos bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 8 pont.

nem

A művészeti szakképzésben tanuló szakközépiskolások részére szervezett, a minisztérium által meghirdetett és anyagilag támogatott 
Országos Művészeti Tanulmányi Versenyeken egyéni versenyzőként elért 1–3. helyezésért 16 többletpont. 

nem

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos Szakmai Előkészítő Érettségi Tárgyak Versenyén elért 1–10. 
helyezésért 80 pont, 11–20. helyezésért 40 pont, 21–30. helyezésért 20 pont, tantárgyanként legfeljebb egy versenyeredményért, 

amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon. 

nem

A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein elért helyezés alapján a nagydíjasoknak legfeljebb 24 pont, 
az első díjasoknak 12 pont, tantárgyanként legfeljebb egy vizsgaeredményért, amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott 

szakon. 

nem

Az Ifjúsági Tudományos Innovációs Tehetségkutató Versenyen elért legalább 3. helyezésért 20 pont. nem

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő emelt szintű vagy felsőfokú szakképesítésért, illetve a korábban az érettségi vizsgát 
követően megszerzett technikusi képesítő bizonyítványért, a 2. számú melléklet szerint szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén 

24 pont.

nem

A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. §-a (2) bekezdésének h) pontja szerint a szakképesítésért felelős miniszter által 
szervezett országos szakmai tanulmányi versenyen elért helyezése alapján a szakmai vizsga egésze (minden része) alól felmentést 

kapott jelentkező, a 2. számú melléklet szerint szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén 30 többletpont.

nem

Vizsgatárgy:

gyakorlati

Képzési ág Alapképzési szakok
építőművészet építőművészet

építőművész (osztatlan)

iparművészet kerámiatervezés

üvegtervezés

fémművesség

formatervezés

textiltervezés (szövő, kötő, nyomó, ruha, öltözék-kiegészítés szakirányokkal)

tervezőgrafi ka

fotográfi a

alkalmazott látványtervezés

design- és művészetelmélet

képzőművészet festőművész (osztatlan)

szobrászművész (osztatlan)

grafi kusművész (osztatlan)

restaurátorművész (osztatlan)

intermédia-művész (osztatlan)

képzőművészet elmélet 

színházművészet színművész (osztatlan) (báb és zenés színész szakirányokkal)

színházrendező (osztatlan) (zenés színházrendező szakiránnyal)

színházi koreográfus (osztatlan)

színházi dramaturg (osztatlan)

fi lm- és videoművészet mozgókép (adásrendező, adásrendező-szerkesztő, vágó, hangmester szakirányokkal)

kameraman

televíziós műsorkészítő

animáció

gyártásszervező

fi lmdramaturg (osztatlan)

zeneművészet előadóművészet (klasszikus hangszer, jazzhangszer, klasszikus ének, jazzének, zenekar- és 
kórusvezetés, egyházzene, népzene szakirányokkal)

alkotóművészet és muzikológia (zeneszerzés, jazz-zeneszerzés, muzikológia, zeneelmélet, 
zeneismeret szakirányokkal)
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TKépzési ág Alapképzési szakok

táncművészet táncművész (klasszikus balett, néptánc, moderntánc, kortárstánc, színházi tánc szakirányokkal)

táncos és próbavezető (klasszikus balett, néptánc, moderntánc, társastánc, kortárstánc, divattánc, 
színházi tánc szakirányokkal)

koreográfus

multimédia média design

multimédia programszerkesztő

  MŰVÉSZETKÖZVETÍTÉS KÉPZÉSI TERÜLET

Az intézmények által adható többletpontok Igen/Nem
Az eredmény elérésekor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a FIDE által szervezett Sakkolimpián, 

1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketolimpián szereplő sportágban legfeljebb egy eredményért: világ- és Európa-bajnokságon 
elért legalább 3. helyezésért 16 pont; országos bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 8 pont.

igen

A művészeti szakképzésben tanuló szakközépiskolások részére szervezett, a minisztérium által meghirdetett és anyagilag támogatott 
Országos Művészeti Tanulmányi Versenyeken egyéni versenyzőként elért 1–3. helyezésért 16 többletpont. 

igen

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos Szakmai Előkészítő Érettségi Tárgyak Versenyén elért 1–10. 
helyezésért 80 pont, 11–20. helyezésért 40 pont, 21–30. helyezésért 20 pont, tantárgyanként legfeljebb egy versenyeredményért, 

amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon. 

nem

A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein elért helyezés alapján a nagydíjasoknak legfeljebb 24 pont, 
az első díjasoknak 12 pont, tantárgyanként legfeljebb egy vizsgaeredményért, amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott 

szakon. 

nem

Az Ifjúsági Tudományos Innovációs Tehetségkutató Versenyen elért legalább 3. helyezésért 20 pont. igen

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő emelt szintű vagy felsőfokú szakképesítésért, illetve a korábban az érettségi vizsgát 
követően megszerzett technikusi képesítő bizonyítványért, a 2. számú melléklet szerint szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén 

24 pont.

igen

A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. §-a (2) bekezdésének h) pontja szerint a szakképesítésért felelős miniszter által 
szervezett országos szakmai tanulmányi versenyen elért helyezése alapján a szakmai vizsga egésze (minden része) alól felmentést 

kapott jelentkező, a 2. számú melléklet szerint szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén 30 többletpont.

nem

Vizsgatárgy:

gyakorlati

Képzési ág Alapképzési szakok
zenekultúra ének-zene (karvezetés, népzene, egyházzene szakirányokkal)

vizuáliskultúra kézműves

környezetkultúra

plasztikai ábrázolás

képi ábrázolás

elektronikus ábrázolás

mozgóképkultúra mozgóképkultúra és médiaismeret

  NEMZETVÉDELMI ÉS KATONAI KÉPZÉSI TERÜLET

Általános követelmények
Választható érettségi vizsgatárgyak: 

 belügyi rendészeti ismeretek vagy katonai alapismeretek vagy magyar nyelv és irodalom vagy matema-

tika vagy történelem.

A katonai gazdálkodási alapszakon választható szakmai előkészítő vizsgatárgyak: kereske-

delmi és marketing alapismeretek, közgazdasági alapismeretek, vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek.

Két érettségi vizsgatárgyat kell választani a jelentkezőnek. 
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Az intézmények által adható többletpontok Igen/Nem
Az eredmény elérésekor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a FIDE által szervezett Sakkolimpián, 

1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketolimpián szereplő sportágban legfeljebb egy eredményért: világ- és Európa-bajnokságon 
elért legalább 3. helyezésért 16 pont; országos bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 8 pont.

igen

A művészeti szakképzésben tanuló szakközépiskolások részére szervezett, a minisztérium által meghirdetett és anyagilag támogatott 
Országos Művészeti Tanulmányi Versenyeken egyéni versenyzőként elért 1–3. helyezésért 16 többletpont. 

igen

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos Szakmai Előkészítő Érettségi Tárgyak Versenyén elért 1–10. 
helyezésért 80 pont, 11–20. helyezésért 40 pont, 21–30. helyezésért 20 pont, tantárgyanként legfeljebb egy versenyeredményért, 

amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon. 

igen

A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein elért helyezés alapján a nagydíjasoknak legfeljebb 
24 pont, az első díjasoknak 12 pont, tantárgyanként legfeljebb egy vizsgaeredményért, amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az 

adott szakon. 

igen

Az Ifjúsági Tudományos Innovációs Tehetségkutató Versenyen elért legalább 3. helyezésért 20 pont. igen

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő emelt szintű vagy felsőfokú szakképesítésért, illetve a korábban az érettségi vizsgát 
követően megszerzett technikusi képesítő bizonyítványért, a 2. számú melléklet szerint szakiránynak megfelelő továbbtanulás 

esetén 24 pont.

igen

A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. §-a (2) bekezdésének h) pontja szerint a szakképesítésért felelős miniszter által 
szervezett országos szakmai tanulmányi versenyen elért helyezése alapján a szakmai vizsga egésze (minden része) alól felmentést 

kapott jelentkező, a 2. számú melléklet szerint szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén 30 többletpont.

igen

Alapképzési szakok Érettségi vizsgatárgyak
biztonság- és védelempolitikai az általános követelmények szerint

büntetés-végrehajtási nevelő az általános követelmények szerint

katonai gazdálkodási matematika kötelező 
és

angol nyelv vagy belügyi rendészeti ismeretek vagy gazdasági ismeretek vagy francia nyelv vagy 
katonai alapismeretek vagy magyar nyelv és irodalom vagy történelem vagy szakmai előkészítő 

tárgy

katonai vezetői az általános követelmények szerint

nemzetbiztonsági az általános követelmények szerint

védelmi igazgatási az általános követelmények szerint 

  ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET

Általános követelmények
1. Egységes, osztatlan képzések
Választható érettségi vizsgatárgyak: 

biológia kötelező

és 

fizika vagy kémia

Két érettségi vizsgatárgyat – mindkettőt emelt szinten – kell választani a jelentkezőnek. 

Az intézmények által adható többletpontok Igen/Nem
Az eredmény elérésekor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a FIDE által szervezett Sakkolimpián, 

1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketolimpián szereplő sportágban legfeljebb egy eredményért: világ- és Európa-bajnokságon 
elért legalább 3. helyezésért 16 pont; országos bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 8 pont.

igen

A művészeti szakképzésben tanuló szakközépiskolások részére szervezett, a minisztérium által meghirdetett és anyagilag támogatott 
Országos Művészeti Tanulmányi Versenyeken egyéni versenyzőként elért 1–3. helyezésért 16 többletpont. 

nem

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos Szakmai Előkészítő Érettségi Tárgyak Versenyén elért 1–10. 
helyezésért 80 pont, 11–20. helyezésért 40 pont, 21–30. helyezésért 20 pont, tantárgyanként legfeljebb egy versenyeredményért, 

amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon. 

igen

A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein elért helyezés alapján a nagydíjasoknak legfeljebb 24 pont, 
az első díjasoknak 12 pont, tantárgyanként legfeljebb egy vizsgaeredményért, amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott 

szakon. 

igen

Az Ifjúsági Tudományos Innovációs Tehetségkutató Versenyen elért legalább 3. helyezésért 20 pont. nem

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő emelt szintű vagy felsőfokú szakképesítésért, illetve a korábban az érettségi vizsgát 
követően megszerzett technikusi képesítő bizonyítványért, a 2. számú melléklet szerint szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén 

24 pont.

nem

A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. §-a (2) bekezdésének h) pontja szerint a szakképesítésért felelős miniszter által 
szervezett országos szakmai tanulmányi versenyen elért helyezése alapján a szakmai vizsga egésze (minden része) alól felmentést 

kapott jelentkező, a 2. számú melléklet szerint szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén 30 többletpont.

nem
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Választható érettségi vizsgatárgyak: 

 biológia vagy fizika vagy informatika vagy kémia vagy magyar nyelv és irodalom vagy egy szakmai 

előkészítő tárgy.

A képzési területen választható szakmai előkészítő vizsgatárgyak: egészségügyi alapismeretek, 

közgazdasági alapismeretek.

Két érettségi vizsgatárgyat kell választani a jelentkezőnek. 

Az intézmények által adható többletpontok Igen/Nem
Az eredmény elérésekor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a FIDE által szervezett Sakkolimpián, 

1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketolimpián szereplő sportágban legfeljebb egy eredményért: világ- és Európa-bajnokságon 
elért legalább 3. helyezésért 16 pont; országos bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 8 pont.

igen

A művészeti szakképzésben tanuló szakközépiskolások részére szervezett, a minisztérium által meghirdetett és anyagilag támogatott 
Országos Művészeti Tanulmányi Versenyeken egyéni versenyzőként elért 1–3. helyezésért 16 többletpont. 

nem

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos Szakmai Előkészítő Érettségi Tárgyak Versenyén elért 1–10. 
helyezésért 80 pont, 11–20. helyezésért 40 pont, 21–30. helyezésért 20 pont, tantárgyanként legfeljebb egy versenyeredményért, 

amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon. 

igen

A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein elért helyezés alapján a nagydíjasoknak legfeljebb 
24 pont, az első díjasoknak 12 pont, tantárgyanként legfeljebb egy vizsgaeredményért, amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az 

adott szakon. 

igen

Az Ifjúsági Tudományos Innovációs Tehetségkutató Versenyen elért legalább 3. helyezésért 20 pont. igen

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő emelt szintű vagy felsőfokú szakképesítésért, illetve a korábban az érettségi vizsgát 
követően megszerzett technikusi képesítő bizonyítványért, a 2. számú melléklet szerint szakiránynak megfelelő továbbtanulás 

esetén 24 pont.

igen

A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. §-a (2) bekezdésének h) pontja szerint a szakképesítésért felelős miniszter által 
szervezett országos szakmai tanulmányi versenyen elért helyezése alapján a szakmai vizsga egésze (minden része) alól felmentést 

kapott jelentkező, a 2. számú melléklet szerint szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén 30 többletpont.

igen

Egységes, osztatlan képzések Érettségi vizsgatárgyak
általános orvos (osztatlan) az általános követelmények szerint

fogorvos (osztatlan) az általános követelmények szerint

gyógyszerész (osztatlan) az általános követelmények szerint

Alapképzési szakok Érettségi vizsgatárgyak
ápolás és betegellátás (pl.: ápoló, dietetikus, 

gyógytornász, mentőtiszt, szülésznő 
szakirányokkal)

az általános követelmények szerint

egészségügyi gondozás és prevenció 
(pl.: népegészségügyi ellenőr és védőnő 

szakirányokkal)

az általános követelmények szerint

egészségügyi szervező biológia vagy fi zika vagy informatika vagy kémia vagy matematika vagy egy idegen nyelv (angol, 
francia, latin, német, olasz, orosz, spanyol) vagy egészségügyi alapismeretek vagy közgazdasági 

alapismeretek

orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai 
analitikus 

az általános követelmények szerint

  PEDAGÓGUSKÉPZÉS KÉPZÉSI TERÜLET

Általános követelmények
Választható érettségi vizsgatárgyak: 

magyar nyelv és irodalom vagy a szakiránynak megfelelő nemzetiségi nyelv (és irodalom) 

és 

 biológia vagy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol) vagy matematika vagy történe-

lem vagy szakmai előkészítő tárgy.

A képzési területen választható szakmai előkészítő vizsgatárgy: oktatási alapismeretek.

Két érettségi vizsgatárgyat kell választani a jelentkezőnek. 
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Az intézmények által adható többletpontok Igen/Nem
Az eredmény elérésekor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a FIDE által szervezett Sakkolimpián, 

1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketolimpián szereplő sportágban legfeljebb egy eredményért: világ- és Európa-bajnokságon 
elért legalább 3. helyezésért 16 pont; országos bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 8 pont.

igen

A művészeti szakképzésben tanuló szakközépiskolások részére szervezett, a minisztérium által meghirdetett és anyagilag támogatott 
Országos Művészeti Tanulmányi Versenyeken egyéni versenyzőként elért 1–3. helyezésért 16 többletpont. 

igen

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos Szakmai Előkészítő Érettségi Tárgyak Versenyén elért 
1–10. helyezésért 80 pont, 11–20. helyezésért 40 pont, 21–30. helyezésért 20 pont, tantárgyanként legfeljebb egy versenyeredményért, 

amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon. 

igen

A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein elért helyezés alapján a nagydíjasoknak legfeljebb 24 pont, 
az első díjasoknak 12 pont, tantárgyanként legfeljebb egy vizsgaeredményért, amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott 

szakon. 

igen

Az Ifjúsági Tudományos Innovációs Tehetségkutató Versenyen elért legalább 3. helyezésért 20 pont. igen

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő emelt szintű vagy felsőfokú szakképesítésért, illetve a korábban az érettségi vizsgát 
követően megszerzett technikusi képesítő bizonyítványért, a 2. számú melléklet szerint szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén 

24 pont.

igen

A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. §-a (2) bekezdésének h) pontja szerint a szakképesítésért felelős miniszter által 
szervezett országos szakmai tanulmányi versenyen elért helyezése alapján a szakmai vizsga egésze (minden része) alól felmentést 

kapott jelentkező, a 2. számú melléklet szerint szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén 30 többletpont.

igen

Alapképzési szakok Érettségi vizsgatárgyak
csecsemő- és kisgyermeknevelő az általános követelmények szerinti tárgyakon kívül fi zika vagy társadalomismeret vagy 

egészségügyi alapismeretek is választható

gyógypedagógia (értelmileg akadályozottak 
pedagógiája, tanulásban akadályozottak 
pedagógiája, hallássérültek pedagógiája, 

logopédia, látássérültek, pedagógiája, 
szomatopedagógia, pszichopedagógia 

szakirányokkal)

magyar nyelv és irodalom kötelező
és

egy idegen nyelv (angol, francia, német, orosz, szlovák nyelv, szlovák nyelv és irodalom, román 
nyelv, román nyelv és irodalom, szerb nyelv, szerb nyelv és irodalom) vagy biológia

konduktor (óvodapedagógus, tanító 
szakirányokkal)

az általános követelmények szerint

óvodapedagógus (nemzetiségi szakirányokkal) az általános követelmények szerint, 
nemzetiségi szakirány választása esetén a nemzetiségi nyelv is választható

tanító (nemzetiségi szakirányokkal) az általános követelmények szerint, 
nemzetiségi szakirány választása esetén a nemzetiségi nyelv is választható

  SPORTTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET 

Általános követelmények
Választható érettségi vizsgatárgyak: 

 testnevelés vagy egy idegen nyelv (angol, német, francia, olasz, orosz, spanyol) vagy biológia vagy ma-

gyar nyelv és irodalom vagy történelem

Két érettségi vizsgatárgyat kell választani a jelentkezőnek. 

Az intézmények által adható többletpontok Igen/Nem
Az eredmény elérésekor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a FIDE által szervezett 

Sakkolimpián, 1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketolimpián szereplő sportágban legfeljebb egy eredményért: világ- és 
Európa-bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 16 pont; országos bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 8 pont.

igen

A művészeti szakképzésben tanuló szakközépiskolások részére szervezett, a minisztérium által meghirdetett és anyagilag 
támogatott Országos Művészeti Tanulmányi Versenyeken egyéni versenyzőként elért 1–3. helyezésért 16 többletpont. 

igen

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos Szakmai Előkészítő Érettségi Tárgyak 
Versenyén elért 1–10. helyezésért 80 pont, 11–20. helyezésért 40 pont, 21–30. helyezésért 20 pont, tantárgyanként 

legfeljebb egy versenyeredményért, amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon. 

igen

A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein elért helyezés alapján 
a nagydíjasoknak legfeljebb 24 pont, az első díjasoknak 12 pont, tantárgyanként legfeljebb egy 

vizsgaeredményért, amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon. 

igen

Az Ifjúsági Tudományos Innovációs Tehetségkutató Versenyen elért legalább 3. helyezésért 20 pont. igen

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő emelt szintű vagy felsőfokú szakképesítésért, illetve 
a korábban az érettségi vizsgát követően megszerzett technikusi képesítő bizonyítványért, 

a 2. számú melléklet szerint szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén 24 pont.

igen
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A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. §-a (2) bekezdésének h) pontja szerint a szakképesítésért felelős miniszter által 
szervezett országos szakmai tanulmányi versenyen elért helyezése alapján a szakmai vizsga egésze (minden része) alól felmentést 

kapott jelentkező, a 2. számú melléklet szerint szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén 30 többletpont.

igen

Alapképzési szakok Érettségi vizsgatárgyak
humánkineziológia az általános követelmények szerint

rekreációszervezés és egészségfejlesztés az általános követelmények szerinti tárgyakon kívül a földrajz is választható

sportszervező az általános követelmények szerint

testnevelő-edző testnevelés kötelező 
és

biológia vagy történelem

  TÁRSADALOMTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET

Általános követelmények
Választható érettségi vizsgatárgyak: 

 egy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol) vagy magyar nyelv és irodalom vagy 

matematika vagy társadalomismeret vagy történelem. 

Két érettségi vizsgatárgyat – egyet emelt szinten – kell választani a jelentkezőnek.

Az intézmények által adható többletpontok Igen/Nem
Az eredmény elérésekor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a FIDE által szervezett Sakkolimpián, 

1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketolimpián szereplő sportágban legfeljebb egy eredményért: világ- és Európa-bajnokságon 
elért legalább 3. helyezésért 16 pont; országos bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 8 pont.

igen

A művészeti szakképzésben tanuló szakközépiskolások részére szervezett, a minisztérium által meghirdetett és anyagilag támogatott 
Országos Művészeti Tanulmányi Versenyeken egyéni versenyzőként elért 1–3. helyezésért 16 többletpont. 

igen

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos Szakmai Előkészítő Érettségi Tárgyak Versenyén elért 
1–10. helyezésért 80 pont, 11–20. helyezésért 40 pont, 21–30. helyezésért 20 pont, tantárgyanként legfeljebb egy versenyeredményért, 

amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon. 

igen

A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein elért helyezés alapján a nagydíjasoknak legfeljebb 24 pont, 
az első díjasoknak 12 pont, tantárgyanként legfeljebb egy vizsgaeredményért, amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott 

szakon. 

igen

Az Ifjúsági Tudományos Innovációs Tehetségkutató Versenyen elért legalább 3. helyezésért 20 pont. igen

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő emelt szintű vagy felsőfokú szakképesítésért, illetve a korábban az érettségi vizsgát 
követően megszerzett technikusi képesítő bizonyítványért, a 2. számú melléklet szerint szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén 

24 pont.

igen

A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. §-a (2) bekezdésének h) pontja szerint a szakképesítésért felelős miniszter által 
szervezett országos szakmai tanulmányi versenyen elért helyezése alapján a szakmai vizsga egésze (minden része) alól felmentést 

kapott jelentkező, a 2. számú melléklet szerint szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén 30 többletpont.

nem

Alapképzési szakok Érettségi vizsgatárgyak
informatikus könyvtáros az általános követelmények szerinti tárgyakon kívül informatikai alapismeretek is választható 

kommunikáció és médiatudomány az általános követelmények szerint

kulturális antropológia földrajz vagy magyar nyelv és irodalom vagy társadalomismeret vagy történelem

nemzetközi tanulmányok az általános követelmények szerint 

politológia az általános követelmények szerint

szociális munka az általános követelmények szerint

szociálpedagógia az általános követelmények szerint

szociológia az általános követelmények szerint

társadalmi tanulmányok az általános követelmények szerint
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  TERMÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET

Általános követelmények
Választható érettségi vizsgatárgyak: 

 biológia vagy fizika vagy földrajz vagy informatika vagy kémia vagy matematika vagy természettudo-

mány vagy egy szakmai előkészítő tárgy. 

A képzési területen választható szakmai előkészítő vizsgatárgyak: elektronikai alapismeretek, 

gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek, 

közgazdasági alapismeretek.

Két érettségi vizsgatárgyat kell választani a jelentkezőnek. 

Az intézmények által adható többletpontok Igen/Nem
Az eredmény elérésekor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a FIDE által szervezett Sakkolimpián, 

1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketolimpián szereplő sportágban legfeljebb egy eredményért: világ- és Európa-bajnokságon 
elért legalább 3. helyezésért 16 pont; országos bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 8 pont.

nem

A művészeti szakképzésben tanuló szakközépiskolások részére szervezett, a minisztérium által meghirdetett és anyagilag támogatott 
Országos Művészeti Tanulmányi Versenyeken egyéni versenyzőként elért 1–3. helyezésért 16 többletpont. 

igen

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos Szakmai Előkészítő Érettségi Tárgyak Versenyén elért 
1–10. helyezésért 80 pont, 11–20. helyezésért 40 pont, 21–30. helyezésért 20 pont, tantárgyanként legfeljebb egy versenyeredményért, 

amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon. 

igen

A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein elért helyezés alapján a nagydíjasoknak legfeljebb 
24 pont, az első díjasoknak 12 pont, tantárgyanként legfeljebb egy vizsgaeredményért, amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az 

adott szakon. 

igen

Az Ifjúsági Tudományos Innovációs Tehetségkutató Versenyen elért legalább 3. helyezésért 20 pont. igen

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő emelt szintű vagy felsőfokú szakképesítésért, illetve a korábban az érettségi vizsgát 
követően megszerzett technikusi képesítő bizonyítványért, a 2. számú melléklet szerint szakiránynak megfelelő továbbtanulás 

esetén 24 pont.

igen

A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 5. §-a (2) bekezdésének h) pontja szerint a szakképesítésért felelős miniszter által 
szervezett országos szakmai tanulmányi versenyen elért helyezése alapján a szakmai vizsga egésze (minden része) alól felmentést 

kapott jelentkező, a 2. számú melléklet szerint szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén 30 többletpont.

igen

Alapképzési szakok Érettségi vizsgatárgyak
biológia az általános követelmények szerint

fi zika az általános követelmények szerint

földrajz az általános követelmények szerinti tárgyakon kívül történelem is választható

földtudományi az általános követelmények szerint

kémia az általános követelmények szerint

környezettan az általános követelmények szerint

matematika matematika kötelező 
és 

a választható tárgyak közül egy, szakmai előkészítő tárgy nem választható
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BEMENETI KÖVETELMÉNYEK A TÁJÉKOZTATÓBAN 
MEGHIRDETETT MESTERKÉPZÉSEK ESETÉBEN

Az alábbiakban kizárólag a jelen Tájékoztatóban meghirdetett mesterképzési szakokra vonatkozó egyes 

bemeneti követelményeket olvashatja. Fontos hangsúlyozni, hogy a táblázat nem minden esetben tartal-

mazza a mesterképzési szakok bemeneti követelményeinek szintén megfelelő, de a korábbi képzési rend-

szerben szerzett főiskolai, egyetemi okleveleket, illetve egységes, osztatlan képzéseknek való megfelelteté-

sére vonatkozóan a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 

289/2005. (XII.22.) korm. rendelet 4. számú melléklete irányadó, ezekkel kapcsolatban az adott felsőok-

tatási intézménynél lehet érdeklődni (illetve l. az Előzményként elfogadott szakok, kreditelismerés és pontszámítás 

mesterképzésre történő jelentkezés esetén c. fejezetet.).

  AGRÁRMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK 

A belépéshez szükséges szakok
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: mezőgazdasági mérnöki alapképzési szak. 

Egyéb (elsősorban számításba vehető) alapképzési szakok: környezetgazdálkodási agrármér-

nöki, növénytermesztő mérnöki, állattenyésztő mérnöki, kertészmérnöki, informatikus és szakigazgatási 

agrármérnöki, gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki, természetvédelmi mérnöki, élelmiszermérnö-

ki, vadgazda mérnöki szakok. 

Egyéb, meghatározott kreditek teljesítésével figyelembe vehető szakok továbbá: azok az 

alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. tör-

vény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alap-

jául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

  ALKALMAZOTT MATEMATIKUS MESTERKÉPZÉSI SZAK 

A belépéshez szükséges szakok
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a matematika alapképzési szak.

Egyéb (elsősorban számításba vehető) alapképzési szakok: a természettudomány, műszaki, in-

formatika képzési területek valamennyi alapképzési szakja, a gazdaságtudományok képzési terület köz-

gazdasági képzési ágának gazdaságelemzés alapképzési szakja.

Egyéb, meghatározott kreditek teljesítésével figyelembe vehető szakok továbbá: azok az 

alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. tör-

vény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alap-

jául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

  ALKALMAZOTT NYELVÉSZET MESTERKÉPZÉSI SZAK 

A belépéshez szükséges szakok
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a magyar, az anglisztika, a germanisztika, 

a romanisztika, a romológia és a szlavisztika alapképzési szakok.

Egyéb (elsősorban számításba vehető) alapképzési szakok: a pedagógia, a pszichológia és a 

szabad bölcsészet alapképzési szakok.
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Egyéb, meghatározott kreditek teljesítésével figyelembe vehető szakok továbbá: azok az 

alap- és mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan vagy mesterképzési szakok, illetve a felsőok-

tatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai, egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket 

a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kre-

ditátviteli bizottsága elfogad.

  ÁLLATTENYÉSZTŐ MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK 

A belépéshez szükséges szakok
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: az állattenyésztő mérnöki, mezőgazdasági 

mérnöki, vadgazda mérnöki alapképzési szakok.

Egyéb (elsősorban számításba vehető) alapképzési szakok: a növénytermesztő mérnöki, termé-

szetvédelmi mérnöki, gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki, informatikus és szakigazgatási mérnöki, 

környezetgazdálkodási agrármérnöki, élelmiszermérnöki, mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnö-

ki, biológia, környezettan alapképzési szakok, valamint állatorvosi osztatlan, egységes mesterképzési szak.

Egyéb, meghatározott kreditek teljesítésével figyelembe vehető szakok továbbá: azok az 

alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. tör-

vény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alap-

jául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

  ANDRAGÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK 

A belépéshez szükséges szakok
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: andragógia alapképzési szak, továbbá a 

felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű művelődésszervező, személyügyi 

szervező, munkavállalási tanácsadó, egyetemi szintű művelődési és felnőttképzési menedzser, művelő-

désszervező, humánszervező szakok, illetve ezekkel megfeleltethető korábbi főiskolai, egyetemi szintű 

szakok (népművelés, közművelődési). 

Egyéb (elsősorban számításba vehető) alapképzési szakok: a pedagógia, a pszichológia és az 

emberi erőforrások alapképzési szakok, továbbá bármely pedagógus szakképzettséget adó szak. 

  ANGLISZTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK 

A belépéshez szükséges szakok
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: anglisztika alapképzési szak. 

Egyéb (elsősorban számításba vehető) alapképzési szakok: a magyar, germanisztika, szlaviszti-

ka, romanisztika, romológia, a történelem, a szabad bölcsészet, informatikus könyvtáros, kommunikáció 

és médiatudomány, kulturális antropológia, szociológia, társadalmi tanulmányok alapképzési szakok. 

Egyéb, meghatározott kreditek teljesítésével figyelembe vehető szakok továbbá: azok az 

alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. tör-

vény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alap-

jául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

  ANYAGMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK 

A belépéshez szükséges szakok
Teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe: az anyagmérnöki alapképzési szak, az 

anyagmérnöki, illetve a kohómérnöki főiskolai szintű alapképzési szak. 
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TEgyéb (elsősorban számításba vehető) alapképzési szakok: az energetikai mérnöki, a faipari 

mérnöki, a gépészmérnöki, az ipari termék és formatervezői, a vegyészmérnöki, a villamosmérnöki, vala-

mint a természettudományi szakcsoportból a kémia és a környezettan alapképzési szak.

Egyéb, meghatározott kreditek teljesítésével figyelembe vehető szakok továbbá: azok az 

alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. tör-

vény szerinti főiskolai szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló 

ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

  ÁPOLÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK

A belépéshez szükséges szakok
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe az ápolás és betegellátás alapképzési szak 

ápoló szakiránya.

  BIOMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK 

A belépéshez szükséges szakok
Teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe: a vegyészmérnöki alapképzési szak, a bi-

omérnöki alapképzési szak. 

Egyéb (elsősorban számításba vehető) alapképzési szakok: a környezetmérnöki, a mezőgazda-

sági mérnöki, a kémia, a biológia, az élelmiszermérnöki, az anyagmérnöki alapképzési szak, valamint a 

felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti kémiatanári, biológiatanári főiskolai vagy egye-

temi szintű szakok. 

Egyéb, meghatározott kreditek teljesítésével figyelembe vehető szakok továbbá: azok az 

alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan vagy mesterképzési szakok, illetve a fel-

sőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, 

amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intéz-

mény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

  BIRTOKRENDEZŐ MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK 

A belépéshez szükséges szakok
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: földmérő és földrendező mérnöki alapkép-

zési szak. 

Egyéb (elsősorban számításba vehető) alapképzési szakok: tájrendező és kertépítő mérnöki 

alapképzési szak, környezetgazdálkodási agrármérnöki alapképzési szak, természetvédelmi mérnöki 

alapképzési szak.

Egyéb, meghatározott kreditek teljesítésével figyelembe vehető szakok továbbá: azok az 

alap- és mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan vagy mesterképzési szakok, illetve a felsőok-

tatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai, vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, ame-

lyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény 

kreditátviteli bizottsága elfogad.

  BIZTONSÁGTECHNIKAI MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK 

A belépéshez szükséges szakok
Teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe: a had- és biztonságtechnikai mérnöki 

alapképzési szak, valamint a főiskolai szintű biztonságtechnikai alapképzési szak. 
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Egyéb (elsősorban számításba vehető) alapképzési szakok: a gépészmérnöki, a közlekedésmér-

nöki, a villamosmérnöki, a mechatronikai mérnöki, a mezőgazdasági és az élelmiszer-ipari gépészmérnö-

ki, az energetikai mérnöki, a mérnök informatikus alapképzési szakok. 

Egyéb, meghatározott kreditek teljesítésével figyelembe vehető szakok továbbá: azok az 

alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. tör-

vény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alap-

jául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

  DÍSZKERTÉSZETI MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK 

A belépéshez szükséges szakok
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a kertészmérnöki, a növénytermesztő mér-

nöki, a mezőgazdasági mérnöki, az erdőmérnöki és a tájrendező és a kertépítő mérnöki alapképzési szak. 

Egyéb (elsősorban számításba vehető) alapképzési szakok: a természetvédelmi mérnöki, a kör-

nyezetgazdálkodási agrármérnöki, a környezetmérnöki, továbbá a biológia alapképzési szak. 

Egyéb, meghatározott kreditek teljesítésével figyelembe vehető szakok továbbá: azok az 

alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan vagy mesterképzési szakok, illetve a fel-

sőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, 

amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intéz-

mény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

  EGÉSZSÉGÜGYI MENEDZSER MESTERKÉPZÉSI SZAK 

A belépéshez szükséges szakok
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: az egészségügyi szervező alapképzési szak 

és a gazdaságtudományok képzési terület alapképzési szakjai.

Egyéb, meghatározott kreditek teljesítésével figyelembe vehető szakok továbbá: azok az alap- 

és egységes, osztatlan vagy mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. tör-

vény szerinti főiskolai, egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául 

szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

  EGÉSZSÉGÜGYI MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK 

A belépéshez szükséges szakok
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: - 

Egyéb (elsősorban számításba vehető) alapképzési szakok: a biomérnöki, villamosmérnöki, gé-

pészmérnöki, mérnök informatikus, programtervező informatikus, gazdaságinformatikus, orvosi labo-

ratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus, biológia, fizika, kémia alapképzési szakok, valamint az 

orvos egységes, osztatlan mesterképzési szak. 

Egyéb, meghatározott kreditek teljesítésével figyelembe vehető szakok továbbá: azok az 

alap- vagy mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti 

főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló 

ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 
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A belépéshez szükséges szakok
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: agrár képzési területről: élelmiszermér-

nöki, mezőgazdasági mérnöki alapképzési szakok, valamint állatorvosi egységes, osztatlan szak; műszaki 

képzési területről: biomérnöki alapképzési szak. 

Egyéb (elsősorban számításba vehető) alapképzési szakok: agrár képzési területről: környe-

zetgazdálkodási agrármérnöki, növénytermesztő mérnöki, állattenyésztő mérnöki, kertészmérnöki, me-

zőgazdasági- és élelmiszeripari gépészmérnöki alapképzési szakok; műszaki képzési területről: vegyész-

mérnöki, környezetmérnöki alapképzési szakok; természettudományi képzési területről: biológia, kémia 

alapképzési szakok; orvos- és egészségtudományi képzési területről: egységes, osztatlan orvos szak, ápolás 

és betegellátás alapképzési szak dietetikus szakirány. 

Egyéb, meghatározott kreditek teljesítésével figyelembe vehető szakok továbbá: azok az 

alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. tör-

vény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alap-

jául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

  ÉLELMISZERMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK 

A belépéshez szükséges szakok
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: agrár képzési területről: élelmiszermérnö-

ki alapképzési szak; műszaki képzési területről: biomérnöki és vegyészmérnöki alapképzési szakok. 

Egyéb (elsősorban számításba vehető) alapképzési szakok: agrár képzési területről: mezőgaz-

dasági mérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, növénytermesztő mérnöki, állattenyésztő mérnö-

ki, kertészmérnöki, mezőgazdasági- és élelmiszeripari gépészmérnöki szakok; műszaki képzési területről: 

környezetmérnöki szak; természettudományi képzési területről: biológia, fizika, kémia szakok; orvos- és 

egészségtudományi képzési területről: ápolás és betegellátás alapképzési szak dietetikus szakirány. 

Egyéb, meghatározott kreditek teljesítésével figyelembe vehető szakok továbbá: azok az 

alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. tör-

vény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alap-

jául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

  EMBERI ERŐFORRÁS TANÁCSADÓ MESTERKÉPZÉSI SZAK 

A belépéshez szükséges szakok
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: andragógia, emberi erőforrások alap-

képzési szakok, a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű személyügyi 

szervező, munkavállalási tanácsadó, művelődésszervező, egyetemi szintű művelődési és felnőttképzési 

menedzser, humán szervező szakok. 

Egyéb (elsősorban számításba vehető) alapképzési szakok: a pedagógia és a pszichológia alap-

képzési szak, továbbá bármely pedagógus szakképzettséget adó szak. 

  ENERGETIKAI MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK 

A belépéshez szükséges szakok
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: az energetikai mérnöki alapképzési szak. 

Egyéb (elsősorban számításba vehető) alapképzési szakok: a gépészmérnöki, a mechatronikai 

mérnöki és villamosmérnöki szakok. 
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Egyéb, meghatározott kreditek teljesítésével figyelembe vehető szakok továbbá: azok az 

alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. tör-

vény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alap-

jául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

  ÉPÜLETGÉPÉSZETI ÉS ELJÁRÁSTECHNIKAI GÉPÉSZMÉRNÖK MESTERKÉPZÉSI SZAK

A belépéshez szükséges szakok
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a gépészmérnöki és az energetikai mérnö-

ki alapképzési szak.

Egyéb (elsősorban számításba vehető) alapképzési szakok: az anyagmérnöki, a gépészmérnöki, 

az energetikai mérnöki, a mezőgazdasági és élelmiszer-ipari gépészmérnöki, a közlekedésmérnöki és a 

mechatronikai mérnöki alapképzési szakok.

Egyéb, meghatározott kreditek teljesítésével figyelembe vehető szakok továbbá: azok az 

alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan vagy mesterképzési szakok, illetve a fel-

sőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, 

amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intéz-

mény kreditátviteli bizottsága elfogad.

  ESZTÉTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK 

A belépéshez szükséges szakok
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: szabad bölcsészet alapképzési szak eszté-

tika szakiránnyal. 

Egyéb (elsősorban számításba vehető) alapképzési szakok: a bölcsészettudományi képzési terü-

let alapképzési szakjai. 

Egyéb, meghatározott kreditek teljesítésével figyelembe vehető szakok továbbá: azok az 

alap- és mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan vagy mesterképzési szakok, illetve a felsőok-

tatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, ame-

lyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény 

kreditátviteli bizottsága elfogad. 

  EURÓPAI ÉS NEMZETKÖZI IGAZGATÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK 

A belépéshez szükséges szakok
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a jogi és igazgatási képzési terület alap-

képzési szakjai. 

Egyéb (elsősorban számításba vehető) alapképzési szakok: a politológia, nemzetközi kapcsola-

tok, nemzetközi kommunikáció, nemzetközi tanulmányok alapképzési szakok, továbbá a gazdaságtudo-

mányok képzési terület üzleti képzési ágának alapképzési szakjai. 

Egyéb, meghatározott kreditek teljesítésével figyelembe vehető szakok továbbá: azok az 

alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan vagy mesterképzési szakok, illetve a felső-

oktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, 

amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intéz-

mény kreditátviteli bizottsága elfogad. 
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A belépéshez szükséges szakok
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a faipari mérnöki alapképzési szak. 

Egyéb (elsősorban számításba vehető) alapképzési szakok: az anyagmérnöki, a gépészmérnöki, 

a könnyűipari mérnöki, a műszaki menedzser, az ipari termék és formatervezői. 

Egyéb, meghatározott kreditek teljesítésével figyelembe vehető szakok továbbá: azok a leg-

alább alapfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény sze-

rinti főiskolai szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek 

összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

  FILOZÓFIA MESTERKÉPZÉSI SZAK 

A belépéshez szükséges szakok
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a szabad bölcsészet alapképzési szak filo-

zófia szakirányon. 

Egyéb (elsősorban számításba vehető) alapképzési szakok: a bölcsészettudományi képzési terü-

let alapképzési szakjai. 

Egyéb, meghatározott kreditek teljesítésével figyelembe vehető szakok továbbá: azok az 

alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan vagy mesterképzési szakok, illetve a fel-

sőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, 

amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intéz-

mény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

  FIZIKUS MESTERKÉPZÉSI SZAK 

A belépéshez szükséges szakok
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a fizika alapképzési szak. 

Egyéb (elsősorban számításba vehető) alapképzési szakok: a kémia, a környezettudomány, a 

villamosmérnöki, a vegyészmérnöki, a gépészmérnöki, a mechatronikai mérnöki, az anyagmérnöki, a 

műszaki informatika, a matematika alapképzési szak és a természettudományi képzési terület egyéb szak-

jai a tanári szakirány fizika szakmai moduljával. 

Egyéb, meghatározott kreditek teljesítésével figyelembe vehető szakok továbbá: továbbá 

azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. 

törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának 

alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

  FORMATERVEZŐ MŰVÉSZ MESTERKÉPZÉSI SZAK

A belépéshez szükséges szakok
Teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe: a formatervezés, fémművesség, a kerámi-

atervezés és az üvegtervezés alapképzési szakok.

Egyéb (elsősorban számításba vehető) alapképzési szakok: művészeti képzési terület: építőmű-

vészet, textiltervezés; művészetközvetítés képzési terület: kézműves, környezetkultúra; valamint a műsza-

ki képzési terület: ipari termék- és formatervezés mérnöki alapképzési szakjai.

Egyéb, meghatározott kreditek teljesítésével figyelembe vehető szakok továbbá: azok az 

alap- vagy mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti 

főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló 

ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
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  FÖLDTUDOMÁNYI MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK 

A belépéshez szükséges szakok
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: műszaki földtudományi alapképzési szak.

Egyéb (elsősorban számításba vehető) alapképzési szakok: a gépészmérnöki, az építőmérnöki, 

a környezetmérnöki, a villamosmérnöki, a mérnök-informatikus, a fizika, a földrajz, a földtudományi és 

a környezettan.

Egyéb, meghatározott kreditek teljesítésével figyelembe vehető szakok továbbá: azok az 

alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. tör-

vény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alap-

jául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

  GAZDASÁGI AGRÁRMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK 

A belépéshez szükséges szakok
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a gazdasági és vidékfejlesztési agrármér-

nöki, valamint az informatikus és szakigazgatási agrármérnöki alapképzési szakok.

Egyéb (elsősorban számításba vehető) alapképzési szakok: az agrár képzési terület egyéb alap-

képzési szakjai, valamint a gazdaságtudományok képzési terület alapképzési szakjai.

Egyéb, meghatározott kreditek teljesítésével figyelembe vehető szakok továbbá: azok az 

alap- vagy mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti 

főiskolai vagy egyetemi szintű szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek 

összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

  GAZDASÁGINFORMATIKUS MESTERKÉPZÉSI SZAK 

A belépéshez szükséges szakok
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: gazdaságinformatikus alapképzési szak.

Egyéb (elsősorban számításba vehető) alapképzési szakok: a mérnök-informatikus, a program-

tervező informatikus, a gazdálkodási és menedzsment, a gazdaságelemzés, a pénzügy és számvitel alap-

képzési szakok. 

Egyéb, meghatározott kreditek teljesítésével figyelembe vehető szakok továbbá: azok az 

alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. tör-

vény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alap-

jául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

  GÉPÉSZETI MODELLEZÉS MESTERKÉPZÉSI SZAK 

A belépéshez szükséges szakok
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a gépészmérnöki, a mechatronikai és a 

közlekedésmérnöki alapképzési szakok. 

Egyéb (elsősorban számításba vehető) alapképzési szakok: az építőmérnöki, a vegyészmérnöki, 

a biomérnöki, a villamosmérnöki, a matematika, a mérnökinformatikus, a fizika, az ipari termék- és for-

matervező mérnöki, a műszaki menedzser, a mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki, a had- és 

biztonságtechnikai mérnöki, a könnyűipari mérnöki, az energetikai mérnöki, a környezetmérnöki.

Egyéb, meghatározott kreditek teljesítésével figyelembe vehető szakok továbbá: azok az 

alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. tör-

vény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alap-

jául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 
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A belépéshez szükséges szakok
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a gépészmérnöki alapképzési szak. 

Egyéb (elsősorban számításba vehető) alapképzési szakok: az anyagmérnöki, az energetikai 

mérnöki, az ipari termék és formatervező mérnöki, a mezőgazdasági és élelmiszer-ipari gépészmérnöki, a 

közlekedésmérnöki és a mechatronikai mérnöki alapképzési szakok. 

Egyéb, meghatározott kreditek teljesítésével figyelembe vehető szakok továbbá: azok az 

alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. tör-

vény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alap-

jául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

  GYÓGYSZERVEGYÉSZ-MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK 

A belépéshez szükséges szakok
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: vegyészmérnöki, biomérnöki, környezet-

mérnöki és a kémia alapképzési szakok. 

Egyéb (elsősorban számításba vehető) alapképzési szakok: az anyagmérnöki, az agrármérnöki, 

a mezőgazdasági és élelmiszeripari mérnöki, a biológia, a környezettan. 

Egyéb, meghatározott kreditek teljesítésével figyelembe vehető szakok továbbá: azok az 

alap- vagy mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti 

főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló 

ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

  INFO-BIONIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK 

A belépéshez szükséges szakok
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: -

Egyéb (elsősorban számításba vehető) alapképzési szakok: a biomérnöki, villamosmérnöki, 

mérnök informatikus, vegyészmérnöki, biológia, kémia alapképzési szakok, valamint az orvos, fogorvos, 

gyógyszerész egységes, osztatlan mesterképzési szakok.

Egyéb, meghatározott kreditek teljesítésével figyelembe vehető szakok továbbá: azok az 

alap- és mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti 

főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló 

ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

  INFRASTRUKTÚRA-ÉPÍTŐMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK 

A belépéshez szükséges szakok
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: építőmérnöki alapképzési szak. 

Egyéb (elsősorban számításba vehető) alapképzési szakok: építészmérnöki. 

Egyéb, meghatározott kreditek teljesítésével figyelembe vehető szakok továbbá: azok az 

alap- vagy mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti 

főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló 

ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 
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  INGATLANFEJLESZTŐ ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK 

A belépéshez szükséges szakok
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: az építészmérnök alapképzési szak. 

Egyéb, meghatározott kreditek teljesítésével figyelembe vehető szakok továbbá: azok az 

alap- vagy mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti 

főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló 

ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

  IPARI TEMÉKTERVEZŐ MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK 

A belépéshez szükséges szakok
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: ipari termék- és formatervező mérnöki 

alapképzési szak.

Egyéb (elsősorban számításba vehető) alapképzési szakok: gépészmérnöki, mechatronikai mér-

nöki, könnyűipari mérnöki, anyagmérnöki, közlekedésmérnöki, faipari mérnöki, villamosmérnöki.

Egyéb, meghatározott kreditek teljesítésével figyelembe vehető szakok továbbá: azok az 

alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. tör-

vény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alap-

jául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

  JÁRMŰMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK 

A belépéshez szükséges szakok
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a közlekedésmérnöki alapképzési szak. 

Egyéb (elsősorban számításba vehető) alapképzési szakok: a gépészmérnöki, a mechatronikai 

mérnöki, a had- és biztonságtechnikai mérnöki, a mérnök informatikus, a mezőgazdasági és élelmiszer-

ipari gépészmérnöki. 

Egyéb, meghatározott kreditek teljesítésével figyelembe vehető szakok továbbá: azok az 

alap- vagy mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti 

főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló 

ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

  KATONAI VEZETŐI MESTERKÉPZÉSI SZAK 

A belépéshez szükséges szakok
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a katonai vezetői alapképzési szak, a főis-

kolai szintű katonai vezetői szak. 

Egyéb (elsősorban számításba vehető) alapképzési szakok: a katonai gazdálkodási, a had- és 

biztonságtechnikai mérnöki. 

Egyéb, meghatározott kreditek teljesítésével figyelembe vehető szakok továbbá: azok a leg-

alább alapfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény sze-

rinti főiskolai szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek 

összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 
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A belépéshez szükséges szakok
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: kertészmérnöki alapképzési szak. 

Egyéb (elsősorban számításba vehető) alapképzési szakok: élelmiszermérnöki, környezetgaz-

dálkodási agrármérnöki, mezőgazdasági mérnöki, növénytermesztő mérnöki, tájrendező és kertépítő 

mérnöki, erdőmérnöki, biológia, informatikus és szakigazgatási mérnöki, gazdasági és vidékfejlesztési 

agrármérnöki, természetvédelmi mérnöki szakok. 

Egyéb, meghatározott kreditek teljesítésével figyelembe vehető szakok továbbá: azok az 

alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. tör-

vény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alap-

jául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

  KISEBBSÉGPOLITIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK 

A belépéshez szükséges szakok
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a társadalmi tanulmányok, a szociológia, 

a szociális munka, a politológia, a kulturális antropológia, a szociálpedagógia alapképzési szakok.

Egyéb (elsősorban számításba vehető) alapképzési szakok: az andragógia, a néprajz, a pszi-

chológia, a romológia, a nemzetközi tanulmányok, az emberi erőforrások, a kommunikáció és média-

tudomány, a igazságügyi igazgatási, az egészségügyi gondozás és prevenció, az egészségügyi szervező, 

a gyógypedagógia, a tanító, az óvodapedagógia, a konduktor, a katonai vezető, a nemzetbiztonsági, a 

büntetés-végrehajtási nevelő, a bűnügyi igazgatási alapképzési szakok.

Egyéb, meghatározott kreditek teljesítésével figyelembe vehető szakok továbbá: azok az 

alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan vagy mesterképzési szakok, illetve a fel-

sőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, 

amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intéz-

mény kreditátviteli bizottsága elfogad.

  KLASSZIKUS BALETTMŰVÉSZ MESTERKÉPZÉSI SZAK 

A belépéshez szükséges szakok
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: táncművész alapképzési szak, valamint a 

felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti balettművész szak.

  KOHÓMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK 

A belépéshez szükséges szakok
Teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe: az anyagmérnöki alapképzési szak, a ko-

hómérnöki főiskola szintű alapképzési szak. 

Egyéb (elsősorban számításba vehető) alapképzési szakok: a gépészmérnöki, a műszaki földtu-

dományi, a közlekedésmérnöki, a villamosmérnöki, az energetikai mérnöki, a had- és a biztonságtechni-

kai mérnöki, a vegyészmérnöki, a mérnökinformatikus, a kémia és a környezettan. 

Egyéb, meghatározott kreditek teljesítésével figyelembe vehető szakok továbbá: azok az 

alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. tör-

vény szerinti főiskolai szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló 

ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 
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  KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS MÉDIATUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK

A belépéshez szükséges szakok
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: kommunikáció- és médiatudomány alap-

képzési szak, valamint a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű kommu-

nikáció alapképzési szak.

Egyéb (elsősorban számításba vehető) alapképzési szakok: a bölcsészettudományi és a társada-

lomtudományi képzési területek alapképzési szakjai.

Egyéb, meghatározott kreditek teljesítésével figyelembe vehető szakok továbbá: azok az 

alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan vagy mesterképzési szakok, illetve a fel-

sőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, 

amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intéz-

mény kreditátviteli bizottsága elfogad.

  KÖNNYŰIPARI MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK 

A belépéshez szükséges szakok
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a könnyűipari mérnöki alapképzési szak. 

Egyéb (elsősorban számításba vehető) alapképzési szakok: a vegyészmérnöki, a faipari mérnöki, 

az anyagmérnöki, a gépészmérnöki, a műszaki menedzser, az ipari termék és formatervezői. 

Egyéb, meghatározott kreditek teljesítésével figyelembe vehető szakok továbbá: azok az 

alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. tör-

vény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alap-

jául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

  KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI AGRÁRMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK 

A belépéshez szükséges szakok
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: környezetgazdálkodási agrármérnöki 

alapképzési szak. 

Egyéb (elsősorban számításba vehető) alapképzési szakok: mezőgazdasági mérnöki, növényter-

mesztő mérnöki, állattenyésztő mérnöki, kertészmérnöki, informatikus és szakigazgatási agrármérnöki, 

gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki, természetvédelmi mérnöki, vadgazda mérnöki alapképzési szak. 

Egyéb, meghatározott kreditek teljesítésével figyelembe vehető szakok továbbá: azok az 

alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan vagy mesterképzési szakok, illetve a fel-

sőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, 

amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intéz-

mény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

  KÖRNYEZETMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK 

A belépéshez szükséges szakok
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a környezetmérnöki alapképzési szak. 

Egyéb (elsősorban számításba vehető) alapképzési szakok: a vegyészmérnöki, a biomérnöki, a 

műszaki földtudományi mérnöki. 

Egyéb, meghatározott kreditek teljesítésével figyelembe vehető szakok továbbá: azok az 

alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. tör-

vény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alap-

jául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 
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A belépéshez szükséges szakok
Teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe: a környezettan, a környezetmérnök, 

a környezetgazdálkodási agrármérnöki, a természetvédelmi mérnöki alapképzési szakok, valamint a bi-

ológia, a fizika, a földrajz, a földtudomány, a kémia alapképzési szakok a tanári szakirány környezettan 

szakmai moduljával. 

Egyéb (elsősorban számításba vehető) alapképzési szakok: a biomérnöki és vegyészmérnöki 

alapképzési szakok, valamint a mérnöki, az agrár képzési terület előző bekezdésben fel nem sorolt alap-

képzési szakjai. 

Egyéb, meghatározott kreditek teljesítésével figyelembe vehető szakok továbbá: azok az 

alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. tör-

vény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alap-

jául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

  KÖZGAZDÁLKODÁS ÉS KÖZPOLITIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK 

A belépéshez szükséges szakok
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: az alkalmazott közgazdaságtan, a gazda-

ságelemzés, a közszolgálati alapképzési szak. 

Egyéb (elsősorban számításba vehető) alapképzési szakok: a gazdálkodási és menedzsment, az 

emberi erőforrások, a nemzetközi gazdálkodás, a pénzügy és számvitel, a nemzetközi tanulmányok, a po-

litológia, a szociális munka, a szociológia, a társadalmi tanulmányok, az igazgatásszervező, a munkaügyi 

és társadalombiztosítási igazgatási, a nemzetközi igazgatási, a védelmi igazgatási, a katonai gazdálkodási 

alapképzési szakok, valamint az 1993. évi LXXX. törvény szerinti egyetemi szintű gazdaságmatemati-

kai elemző, közgazdasági, közgazdász tanári, gazdálkodási, gazdálkodási közgazdász tanári, nemzetközi 

kapcsolatok, pénzügyi szakok és a főiskolai szintű közszolgáltatási közgazdász szak. 

Egyéb, meghatározott kreditek teljesítésével figyelembe vehető szakok továbbá: azok az 

alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. tör-

vény szerinti főiskolai vagy egyetemi szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló isme-

retek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

  KÖZGAZDASÁGI ELEMZŐ MESTERKÉPZÉSI SZAK 

A belépéshez szükséges szakok
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: alkalmazott közgazdaságtan, gazdaság-

elemzés vagy közszolgálati alapképzési szakok. 

Egyéb (elsősorban számításba vehető) alapképzési szakok: gazdálkodási és menedzsment, ke-

reskedelem és marketing, emberi erőforrások, nemzetközi gazdálkodás, pénzügy és számvitel, turizmus-

vendéglátás, üzleti szakoktató alapképzési szakok. 

Egyéb, meghatározott kreditek teljesítésével figyelembe vehető szakok továbbá: továbbá 

azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. 

törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának 

alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

  KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK 

A belépéshez szükséges szakok
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a közlekedésmérnöki alapképzési szak. 
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Egyéb (elsősorban számításba vehető) alapképzési szakok: a gépészmérnöki, a mechatronikai 

mérnöki, a had- és biztonságtechnikai mérnöki, a mérnök informatikus, az építőmérnöki, a könnyűipari 

mérnöki. 

Egyéb, meghatározott kreditek teljesítésével figyelembe vehető szakok továbbá: azok az 

alap- vagy mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti 

főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló 

ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

  KULTURÁLIS MEDIÁCIÓ MESTERKÉPZÉSI SZAK 

A belépéshez szükséges szakok
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: az andragógia alapképzési szak, továbbá 

a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű népművelő, művelődésszervező, 

népművelő-könyvtáros, valamint egyetemi szintű népművelő, közművelődési előadó, művelődési (és fel-

nőttképzési) menedzser, művelődésszervező diplomát kiadó szakok.

Egyéb (elsősorban számításba vehető) alapképzési szakok: a bölcsészettudományi képzési te-

rületen a pedagógia, a pszichológia; a gazdaságtudományok képzési területen az emberi erőforrások; a 

társadalomtudományi képzési területen a szociológia, a politológia, az informatikus könyvtáros és a kul-

turális antropológia alapképzési szakok; valamint a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény sze-

rinti főiskolai szintű személyügyi szervező, a tanító, a tanár, az egyetemi szintű humán szervező szakok.

Egyéb, meghatározott kreditek teljesítésével figyelembe vehető szakok továbbá: azok az 

alap- vagy mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti 

főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló 

ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

  LÉTESÍTMÉNYMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK 

A belépéshez szükséges szakok
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a gépészmérnöki alapképzési szak épület-

gépészet szakirány, az építőmérnöki alapképzési szak magasépítő szakirány.

Egyéb (elsősorban számításba vehető) alapképzési szakok: a gépészmérnöki, a mechatronikai 

mérnöki, az energetikai mérnöki, a villamosmérnöki, az építőmérnöki, az építészmérnöki, a had- és biz-

tonságtechnikai mérnöki, a mérnökinformatikus.

Egyéb, meghatározott kreditek teljesítésével figyelembe vehető szakok továbbá: azok az 

alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. tör-

vény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alap-

jául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

  LOGIKA ÉS TUDOMÁNYELMÉLET MESTERKÉPZÉSI SZAK 

A belépéshez szükséges szakok
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a szabad bölcsész alapképzési szak filozó-

fia szakiránya; a magyar alapképzési szak elméleti nyelvészet szakiránya; a szociológia, a matematika és 

a fizika alapképzési szak, az informatikai és a közgazdasági képzési ág alapképzési szakjai. 

Egyéb (elsősorban számításba vehető) alapképzési szakok: bölcsészettudományi alapképzési szakok. 

Egyéb, meghatározott kreditek teljesítésével figyelembe vehető szakok továbbá: azok az 

alap- vagy mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti 

főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló 

ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 
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T  LOGISZTIKAI MENEDZSMENT MESTERKÉPZÉSI SZAK 

A belépéshez szükséges szakok
Teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe: a kereskedelem és marketing, a gazdál-

kodási és menedzsment, a nemzetközi gazdálkodás, a pénzügy és számvitel, a turizmus-vendéglátás, az 

emberi erőforrás, a közszolgálati, az alkalmazott közgazdaságtan alapképzési szakok. 

Egyéb (elsősorban számításba vehető) alapképzési szakok: a gazdaságelemzés, az üzleti szakok-

tató, a gazdaságinformatikus, a mérnök informatikus, a programtervező informatikus, a közlekedésmér-

nöki és a műszaki menedzser, gépészmérnök alapképzési szakok. 

Egyéb, meghatározott kreditek teljesítésével figyelembe vehető szakok továbbá: azok az 

alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan vagy mesterképzési szakok, illetve a fel-

sőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, 

amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intéz-

mény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

  LOGISZTIKAI MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK 

A belépéshez szükséges szakok
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: közlekedésmérnöki alapképzési szak. 

Egyéb (elsősorban számításba vehető) alapképzési szakok: a gépészmérnöki, a mechatronikai 

mérnöki, a had- és biztonságtechnikai mérnöki, a mérnök informatikus, a mezőgazdasági és élelmiszer-

ipari gépészmérnöki, a könnyűipari mérnök. 

Egyéb, meghatározott kreditek teljesítésével figyelembe vehető szakok továbbá: azok az 

alap- vagy mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti 

főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló 

ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

  MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MESTERKÉPZÉSI SZAK 

A belépéshez szükséges szakok
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: magyar nyelv és irodalom alapképzési 

szak, továbbá a főiskolai szintű magyar nyelv és irodalom szak. 

Egyéb (elsősorban számításba vehető) alapképzési szakok: a modern filológia, a szabad bölcsé-

szet és a történelem képzési ág alapszakjai, valamint az ókori nyelvek és kultúrák alapképzési szak. 

Egyéb, meghatározott kreditek teljesítésével figyelembe vehető szakok továbbá: azok az 

alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan vagy mesterképzési szakok, illetve a fel-

sőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, 

amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intéz-

mény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

  MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK 

A belépéshez szükséges szakok
Teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe: a kereskedelem és marketing, a gazdál-

kodási és menedzsment, a nemzetközi gazdálkodás, a pénzügy és számvitel, a turizmus-vendéglátás, az 

emberi erőforrás alapképzési szakok. 

Egyéb (elsősorban számításba vehető) alapképzési szakok: az alkalmazott közgazdaságtan, a 

gazdaságelemzés, valamint a közszolgálati alapképzési szakok. 
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Egyéb, meghatározott kreditek teljesítésével figyelembe vehető szakok továbbá: azok az 

alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. tör-

vény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alap-

jául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

  MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (MBA) MESTERKÉPZÉSI SZAK 

A belépéshez szükséges szakok 
Teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe: a gazdálkodási és menedzsment, a pénz-

ügy és számvitel, a nemzetközi gazdálkodás, a kereskedelem és marketing, valamint a műszaki menedzser 

alapképzési szakok. 

Egyéb (elsősorban számításba vehető) alapképzési szakok: az emberi erőforrások, a turizmus-

vendéglátás, az alkalmazott közgazdaságtan, a gazdaságelemzés, a közszolgálati, az üzleti szakoktató 

alapképzési szakok. 

Egyéb, meghatározott kreditek teljesítésével figyelembe vehető szakok továbbá: azok az 

alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. tör-

vény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alap-

jául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

  MATEMATIKUS MESTERKÉPZÉSI SZAK 

A belépéshez szükséges szakok
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a matematika alapképzési szak.

Egyéb (elsősorban számításba vehető) alapképzési szakok: a természettudomány, műszaki, in-

formatika képzési területek valamennyi alapképzési szakja, a gazdaságtudományok képzési terület köz-

gazdasági képzési ágának gazdaságelemzés alapképzési szakja.

Egyéb, meghatározott kreditek teljesítésével figyelembe vehető szakok továbbá: azok az 

alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. tör-

vény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alap-

jául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

  MECHATRONIKAI MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK 

A belépéshez szükséges szakok
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a mechatronikai mérnöki alapképzési szak. 

Egyéb (elsősorban számításba vehető) alapképzési szakok: a gépészmérnöki, a közlekedésmér-

nöki, a villamosmérnöki, a mérnök informatikus, a mezőgazdasági és élelmiszeripari, a gépészmérnöki, 

az energetikai mérnöki. 

Egyéb, meghatározott kreditek teljesítésével figyelembe vehető szakok továbbá: azok az 

alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. tör-

vény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alap-

jául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

  MÉRNÖK INFORMATIKUS MESTERKÉPZÉSI SZAK 

A belépéshez szükséges szakok
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a mérnök informatikus alapképzési szak. 
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TEgyéb (elsősorban számításba vehető) alapképzési szakok: a gazdasági informatikus és a prog-

ramtervező informatikus alapképzési szak.

Egyéb, meghatározott kreditek teljesítésével figyelembe vehető szakok továbbá: azok az 

alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. tör-

vény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alap-

jául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

  MEZŐGAZDASÁGI BIOTECHNOLÓGUS MESTERKÉPZÉSI SZAK 

A belépéshez szükséges szakok
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: mezőgazdasági mérnöki alapképzési szak; 

növényi biotechnológia szakiránynál: kertészmérnöki és növénytermesztő mérnöki alapképzési szakok; 

állati biotechnológia szakiránynál: állattenyésztő mérnöki alapképzési szak. 

Egyéb (elsősorban számításba vehető) alapképzési szakok: agrár képzési területről: erdőmér-

nöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, vadgazda mérnöki, kertészmérnöki és növénytermesztő mér-

nöki (állati biotechnológia szakirány választása esetén), állattenyésztő mérnöki (növényi biotechnológia 

szakirány választása esetén); műszaki képzési területről: környezetmérnöki szak; természettudományi 

képzési területről: biológia szak. 

Egyéb, meghatározott kreditek teljesítésével figyelembe vehető szakok továbbá: azok az 

alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. tör-

vény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alap-

jául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

  MŰANYAG- ÉS SZÁLTECHNOLÓGIAI MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK 

A belépéshez szükséges szakok
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a vegyészmérnöki alapképzési szak, a bio-

mérnöki alapképzési szak. 

Egyéb (elsősorban számításba vehető) alapképzési szakok: az anyagmérnöki, a faipari mérnöki, 

a gépészmérnöki, a kémia, a könnyűipari mérnöki, a környezetmérnöki. 

Egyéb, meghatározott kreditek teljesítésével figyelembe vehető szakok továbbá: azok az 

alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. tör-

vény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alap-

jául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

  MŰSZAKI MENEDZSER MESTERKÉPZÉSI SZAK 

A belépéshez szükséges szakok
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a műszaki menedzser alapképzési szak, 

valamint a főiskolai szintű műszaki menedzser alapképzési szak. 

Egyéb (elsősorban számításba vehető) alapképzési szakok: a műszaki képzési terület további 

alapképzési szakjai. 

Egyéb, meghatározott kreditek teljesítésével figyelembe vehető szakok továbbá: azok az 

alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan vagy mesterképzési szakok, illetve a fel-

sőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, 

amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intéz-

mény kreditátviteli bizottsága elfogad. 
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  NÉMET NYELV, IRODALOM ÉS KULTÚRA MESTERKÉPZÉSI SZAK 

A belépéshez szükséges szakok
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: germanisztika alapképzési szak német 

szakiránnyal, germanisztika alapképzési szak német nemzetiségi szakiránnyal, továbbá a főiskolai szintű 

német nyelv és irodalom és német nyelvtanár szakok. 

Egyéb, meghatározott kreditek teljesítésével figyelembe vehető szakok továbbá: azok az 

alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan vagy mesterképzési szakok, illetve a fel-

sőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, 

amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intéz-

mény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

  NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK 

A belépéshez szükséges szakok
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a nemzetközi gazdálkodás alapképzési szak. 

Egyéb (elsősorban számításba vehető) alapképzési szakok: a gazdálkodási és menedzsment, az 

emberi erőforrások, a kereskedelem és marketing, a pénzügy és számvitel, a turizmus-vendéglátás, az 

üzleti szakoktató, az alkalmazott közgazdaságtan, a gazdaságelemzés, a közszolgálati, valamint a nem-

zetközi tanulmányok alapképzési szak. 

Egyéb, meghatározott kreditek teljesítésével figyelembe vehető szakok továbbá: azok az  

alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. tör-

vény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alap-

jául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

  NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK MESTERKÉPZÉSI SZAK 

A belépéshez szükséges szakok
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: nemzetközi tanulmányok alapképzési szak, 

valamint az 1993. LXXX. törvény szerinti egyetemi szintű nemzetközi tanulmányok, valamint nemzet-

közi kapcsolatok alapképzési szak, továbbá főiskolai szintű nemzetközi kapcsolatok alapképzési szak. 

Egyéb (elsősorban számításba vehető) alapképzési szakok: kommunikáció és médiatudomány, 

politológia, szociológia, társadalmi tanulmányok, kulturális antropológia, szociális munka, szociálpeda-

gógia, informatikus könyvtáros, alkalmazott közgazdaságtan, gazdaságelemzés, közszolgálati, gazdálko-

dás és menedzsment, kereskedelem és marketing, emberi erőforrások, nemzetközi gazdálkodás, pénzügy 

és számvitel, turizmus-vendéglátás, üzleti szakoktató, igazgatásszervező, nemzetközi igazgatási, bizton-

ság- és védelempolitikai, határrendészeti és védelmi vezetői, nemzetbiztonsági, katonai vezetői, történe-

lem, anglisztika, germanisztika, romanisztika, szlavisztika, romológia, keleti nyelvek és kultúrák, szabad 

bölcsészet alapképzési szakok. 

Egyéb, meghatározott kreditek teljesítésével figyelembe vehető szakok továbbá: azok az 

alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. tör-

vény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alap-

jául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

  NÉPTÁNCMŰVÉSZ MESTERKÉPZÉSI SZAK 

A belépéshez szükséges szakok
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: táncművész alapképzési szak, valamint a 

felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti néptánc – színházi táncművész szak.
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T  NEVELÉSTUDOMÁNYI MESTERKÉPZÉSI SZAK 

A belépéshez szükséges szakok
Teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe: pedagógia, konduktor, tanító, óvodape-

dagógus, gyógypedagógus alapképzési szakok. 

Egyéb (elsősorban számításba vehető) alapképzési szakok: andragógia, pszichológia, szociál-

pedagógia. 

  NÖVÉNYORVOSI MESTERKÉPZÉSI SZAK 

A belépéshez szükséges szakok
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: mezőgazdasági mérnöki, növénytermesztő 

mérnöki, kertészmérnöki, erdőmérnöki, valamint környezetgazdálkodási agrármérnöki alapképzési szakok. 

Egyéb (elsősorban számításba vehető) alapképzési szakok: biológia, kémia, vegyészmérnöki, 

informatikus és szakigazgatási agrármérnöki, gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki, állattenyésztő 

mérnöki, természetvédelmi mérnöki szakok. 

Egyéb, meghatározott kreditek teljesítésével figyelembe vehető szakok továbbá: azok az 

alap- vagy mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti 

főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló 

ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

  NÖVÉNYTERMESZTŐ MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK 

A belépéshez szükséges szakok
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a növénytermesztő mérnöki, mezőgazda-

sági mérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, valamint a kertészmérnöki alapképzési szak. 

Egyéb (elsősorban számításba vehető) alapképzési szakok: élelmiszermérnöki, erdőmérnöki, 

vadgazda mérnöki, állattenyésztő mérnöki, gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki, mezőgazdasági 

gépészmérnöki, valamint a biológia alapképzési szak. 

Egyéb, meghatározott kreditek teljesítésével figyelembe vehető szakok továbbá: azok az 

alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan vagy mesterképzési szakok, illetve a fel-

sőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, 

amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intéz-

mény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

  ORVOSI BIOTECHNOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK 

A belépéshez szükséges szakok
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: -

Egyéb (elsősorban számításba vehető) alapképzési szakok: az orvosi, fogorvosi, gyógyszerészi 

egységes, osztatlan mesterképzési szakok; a biomérnöki, vegyészmérnöki, orvosi laboratóriumi és képal-

kotó diagnosztikai analitikus, biológia, valamint kémia alapképzési szakok, valamint az 1993. évi LXXX. 

törvény szerinti egyetemi szintű okleveles vegyész, biológus, biológiatanári, kémiatanári szakok.

Egyéb, meghatározott kreditek teljesítésével figyelembe vehető szakok továbbá: azok az 

alap- és mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti 

főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló 

ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
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  ÖKOTOXIKOLÓGUS MESTERKÉPZÉSI SZAK 

A belépéshez szükséges szakok
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a biológus, a mezőgazdasági mérnöki, a 

környezetgazdálkodási agrármérnöki, a környezetmérnöki és a biomérnöki alapképzési szakok. 

Egyéb (elsősorban számításba vehető) alapképzési szakok: az erdőmérnöki, a kertészmérnöki, 

a növénytermesztő mérnöki, a tájrendező és kertépítő mérnöki, a természetvédelmi mérnöki, a vadgazda 

mérnöki, az állattenyésztő mérnöki, az élelmiszermérnöki alapképzési szakok, az állatorvosi egységes, 

osztatlan mesterképzési szak, az általános orvos, gyógyszerész egységes, osztatlan mesterképzési szakok, 

továbbá a vegyészmérnöki, a kémia, a környezettan, földtudomány alapképzési szakok. 

Egyéb, meghatározott kreditek teljesítésével figyelembe vehető szakok továbbá: azok az 

alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan vagy mesterképzési szakok, illetve a fel-

sőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, 

amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intéz-

mény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

  PÉNZÜGY MESTERKÉPZÉSI SZAK 

A belépéshez szükséges szakok
Teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe: pénzügy és számvitel, valamint gazdál-

kodási és menedzsment alapképzési szakok. 

Egyéb (elsősorban számításba vehető) alapképzési szakok: kereskedelem és marketing, emberi 

erőforrások, nemzetközi gazdálkodás, turizmus-vendéglátás, üzleti szakoktató. 

Egyéb, meghatározott kreditek teljesítésével figyelembe vehető szakok továbbá: azok az 

alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. tör-

vény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alap-

jául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

  POLITIKATUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK 

A belépéshez szükséges szakok 
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a politológia, a nemzetközi tanulmányok, 

a társadalmi tanulmányok és az igazgatásszervező alapképzési szakok, valamint az 1993. évi LXXX. 

törvény szerinti egyetemi szintű politológia, nemzetközi kapcsolatok, nemzetközi tanulmányok, közigaz-

gatási szakok. 

Egyéb (elsősorban számításba vehető) alapképzési szakok: a kommunikáció és médiatudomány, 

a kulturális antropológia, a szociológia, alkalmazott közgazdaságtan, gazdaságelemzés, közszolgálati, 

emberi erőforrások, nemzetközi gazdálkodás, történelem, szabad bölcsészet, andragógia alapképzési sza-

kok, osztatlan, egységes jogász mesterképzési szak. 

Egyéb, meghatározott kreditek teljesítésével figyelembe vehető szakok továbbá: azok az 

alap- és mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti 

főiskolai, egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló isme-

retek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

  PROGRAMTERVEZŐ INFORMATIKUS MESTERKÉPZÉSI SZAK 

A belépéshez szükséges szakok
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a gazdaságinformatikus, a mérnökinfor-

matikus, a programtervező informatikus alapképzési szakok 
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TEgyéb (elsősorban számításba vehető) alapképzési szakok: - 

Egyéb, meghatározott kreditek teljesítésével figyelembe vehető szakok továbbá: azok az 

alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. tör-

vény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alap-

jául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

  REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉSI SZAK 

A belépéshez szükséges szakok
Teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe: a gazdálkodási és menedzsment, a köz-

szolgálati, a turizmus-vendéglátás és a nemzetközi gazdálkodás alapképzési szakok. 

Egyéb (elsősorban számításba vehető) alapképzési szakok: az alkalmazott közgazdaságtan, a 

gazdaságelemzés, a kereskedelem és marketing, az emberi erőforrások, a pénzügy és számvitel, az üzleti 

szakoktató, a gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki alapképzési szakok. 

Egyéb, meghatározott kreditek teljesítésével figyelembe vehető szakok továbbá: azok az 

alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. tör-

vény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alap-

jául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

  REKREÁCIÓ MESTERKÉPZÉSI SZAK 

A belépéshez szükséges szakok
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a rekreációszervezés és egészségfejlesztés 

alapképzési szak, valamint a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű rek-

reáció és egészségtantanár szakok. 

Egyéb (elsősorban számításba vehető) alapképzési szakok: testnevelő-edző, humánkineziológia, 

sportszervező, valamint a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű sport-

menedzser, a főiskolai és egyetemi testnevelő tanár, humánkineziológia és gyógytornász szakok. 

  SZÁMVITEL MESTERKÉPZÉSI SZAK 

A belépéshez szükséges szakok
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a pénzügy és számvitel alapképzési szak. 

Egyéb (elsősorban számításba vehető) alapképzési szakok: az alkalmazott közgazdaságtan, a 

gazdaságelemzés, a közszolgálati, a kereskedelem és marketing, a gazdálkodási és menedzsment, a nem-

zetközi gazdálkodás, a turizmus-vendéglátás, az emberi erőforrások, az alkalmazott közgazdaságtan, a 

gazdaságelemzés, az üzleti szakoktató alapképzési szakok. 

Egyéb, meghatározott kreditek teljesítésével figyelembe vehető szakok továbbá: azok az 

alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. tör-

vény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alap-

jául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

  SZÍNHÁZTUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK 

A belépéshez szükséges szakok
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a magyar, az anglisztika, a germanisztika, 

a romanisztika, a romológia, a szlavisztika, az ókori nyelvek és kultúrák, a keleti nyelvek és kultúrák, a 

szabad bölcsészet alapképzési szakok. 
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Egyéb (elsősorban számításba vehető) alapképzési szakok: a történelem, a néprajz, az andragógia, 

a pedagógia és a pszichológia, a nemzetközi tanulmányok, politológia, informatikus könyvtáros, kommuni-

káció és médiatudomány, kulturális antropológia, szociológia, társadalmi tanulmányok alapképzési szakok. 

Egyéb, meghatározott kreditek teljesítésével figyelembe vehető szakok továbbá: azok az 

alap- és mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti 

főiskolai, egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló isme-

retek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

  SZLAVISZTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK 

A belépéshez szükséges szakok
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a mesterképzési szak szakirányának meg-

felelő szlavisztika alapképzési szak szakiránya. 

Egyéb (elsősorban számításba vehető) alapképzési szakok: a bölcsészettudományi képzési terü-

lethez tartozó alapképzési szakok. 

Egyéb, meghatározott kreditek teljesítésével figyelembe vehető szakok továbbá: azok az 

alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan vagy mesterképzési szakok, illetve a fel-

sőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, 

amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intéz-

mény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

  SZOCIÁLPOLITIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK 

A belépéshez szükséges szakok
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a szociális munka és a szociálpedagógia 

alapképzési szak. 

Egyéb (elsősorban számításba vehető) alapképzési szakok: szociológia, társadalmi tanulmá-

nyok, politológia. 

Egyéb, meghatározott kreditek teljesítésével figyelembe vehető szakok továbbá: azok az 

alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. tör-

vény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alap-

jául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

  SZOCIOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK 

A belépéshez szükséges szakok
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: szociológia, társadalmi tanulmányok 

alapképzési szakok.

Egyéb (elsősorban számításba vehető) alapképzési szakok: történelem, nemzetközi tanulmányok, 

politológia, szociális munka, szociálpedagógia, informatikus könyvtáros, kommunikáció- és médiatudo-

mány, kulturális antropológia, alkalmazott közgazdaságtan, gazdaságelemzés, közszolgálati, gazdálkodási 

és menedzsment, kereskedelem és marketing, emberi erőforrások, nemzetközi gazdálkodás, pénzügy és 

számvitel, turizmus-vendéglátás, üzleti szakoktató alapképzési szakok, jogász egységes, osztatlan szak.

Egyéb, meghatározott kreditek teljesítésével figyelembe vehető szakok továbbá: azok az 

alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. tör-

vény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alap-

jául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.
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T  TÁJÉPÍTÉSZ ÉS KERTMŰVÉSZ MESTERKÉPZÉSI SZAK 

A belépéshez szükséges szakok
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a tájrendező és kertépítő mérnöki alap-

képzési szak. 

Egyéb (elsősorban számításba vehető) alapképzési szakok: a műszaki képzési területen az épí-

tészmérnök alapképzési szak; a művészet képzési területen az építőművészet alapképzési szak. 

Egyéb, meghatározott kreditek teljesítésével figyelembe vehető szakok továbbá: azok az 

alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. tör-

vény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alap-

jául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

  TÁJÉPÍTÉSZ MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK 

A belépéshez szükséges szakok
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: tájrendező és kertépítő mérnöki alapkép-

zési szak. 

Egyéb (elsősorban számításba vehető) alapképzési szakok: agrár képzési területről: kertészmér-

nöki, földmérő és földrendező mérnöki, erdőmérnöki szakok; műszaki képzési területről: építészmérnö-

ki, építőmérnök (településüzemeltető szakirány) szakok; természettudományi képzési területről: földrajz 

alapképzési szak; 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai, illetve egyetemi szintű kertészmérnöki, er-

dőmérnök, építészmérnök, építőmérnök szakok. 

Egyéb, meghatározott kreditek teljesítésével figyelembe vehető szakok továbbá: azok az 

alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. tör-

vény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alap-

jául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

  TAKARMÁNYOZÁSI ÉS TAKARMÁNYBIZTONSÁGI MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK 

A belépéshez szükséges szakok
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: mezőgazdasági mérnöki, állattenyésztő 

mérnöki, vadgazda mérnöki alapképzési szakok, továbbá állatorvosi mesterképzési szak. 

Egyéb (elsősorban számításba vehető) alapképzési szakok: növénytermesztő mérnöki, környezet-

gazdálkodási agrármérnöki, természetvédelmi mérnöki, gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki, biológia. 

Egyéb, meghatározott kreditek teljesítésével figyelembe vehető szakok továbbá: azok az 

alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. tör-

vény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alap-

jául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

  TELEPÜLÉSMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK

A belépéshez szükséges szakok
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: az építészmérnöki, a tájrendező és kertépí-

tő mérnöki és az építőmérnöki alapképzési szakok.

Egyéb (elsősorban számításba vehető) alapképzési szakok: a mérnökinformatikus, a műszaki 

földtudományi, a földmérő és földrendező mérnök, a földrajz, a földtudományi, a környezetmérnöki, a 

közlekedésmérnöki, a gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki;

Egyéb, meghatározott kreditek teljesítésével figyelembe vehető szakok továbbá: azok 

az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. 



3 .  S Z .  TÁ B L Á Z AT

Felsőoktatási felvételi tájékoztató – 2012. februárban induló képzések194

 

 

törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának 

alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

  TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK 

A belépéshez szükséges szakok
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: természetvédelmi mérnöki alapképzési szak. 

Egyéb (elsősorban számításba vehető) alapképzési szakok: agrár képzési területről: környe-

zetgazdálkodási agrármérnöki, növénytermesztő mérnöki, állattenyésztő mérnöki, kertészmérnöki, táj-

rendező- és kertépítő mérnöki, mezőgazdasági mérnöki, vadgazda mérnöki, erdőmérnöki alapképzési 

szakok; műszaki képzési területről: környezetmérnöki alapképzési szak; természettudományi képzési te-

rületről: biológia, földrajz, földtudományi, környezettan alapképzési szakok, továbbá biológiatanár, bio-

lógus, földrajztanár, geográfus, geológus, környezettan-tanári, környezettudományi, környezetvédelem- 

tanár főiskolai, illetve egyetemi szintű szakok. 

Egyéb, meghatározott kreditek teljesítésével figyelembe vehető szakok továbbá: azok az 

alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. tör-

vény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alap-

jául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

  TERVEZŐ ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK

A belépéshez szükséges szakok
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: építészmérnök alapképzési szak. 

Egyéb, meghatározott kreditek teljesítésével figyelembe vehető szakok továbbá: azok az 

alap- vagy mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti 

főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló 

ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

  TÖRTÉNELEM MESTERKÉPZÉSI SZAK 

A belépéshez szükséges szakok
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a történelem alapképzési szak. 

Egyéb (elsősorban számításba vehető) alapképzési szakok: bölcsészettudományi, társadalomtu-

dományi, természettudományi, jogi és igazgatási, nemzetvédelmi és katonai képzési terület, valamint a 

gazdaságtudományi képzési terület közgazdasági képzési ág alapképzési szakjai. 

Egyéb, meghatározott kreditek teljesítésével figyelembe vehető szakok továbbá: azok az 

alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan vagy mesterképzési szakok, illetve a fel-

sőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, 

amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intéz-

mény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

  TURIZMUS–MENEDZSMENT MESTERKÉPZÉSI SZAK 

A belépéshez szükséges szakok 
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a turizmus-vendéglátás alapképzési szak, 

továbbá az 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű idegenforgalmi és szálloda szak, valamint 

vendéglátó és szálloda szak. 
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TEgyéb (elsősorban számításba vehető) alapképzési szakok: a gazdálkodási és menedzsment, az em-

beri erőforrások, a kereskedelem és marketing, a nemzetközi gazdálkodás, a pénzügy és számvitel, az üzleti 

szakoktató, az alkalmazott közgazdaságtan, a gazdaságelemzés, valamint a közszolgálati alapképzési szakok. 

Egyéb, meghatározott kreditek teljesítésével figyelembe vehető szakok továbbá: továbbá 

azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. 

törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának 

alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

  URBANISTA ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK 

A belépéshez szükséges szakok
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: az építészmérnök alapképzési szak. 

Egyéb, meghatározott kreditek teljesítésével figyelembe vehető szakok továbbá: azok az 

alap- vagy mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti 

főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló 

ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

  VADGAZDA MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK 

A belépéshez szükséges szakok
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: vadgazda mérnöki alapképzési szak. 

Egyéb (elsősorban számításba vehető) alapképzési szakok: állattenyésztő mérnöki, környezet-

gazdálkodási agrármérnöki, mezőgazdasági mérnöki, erdőmérnöki, természetvédelmi mérnöki alapkép-

zési szakok, valamint az állatorvos egységes, osztatlan szak. 

Egyéb, meghatározott kreditek teljesítésével figyelembe vehető szakok továbbá: azok az 

alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. tör-

vény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alap-

jául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

  VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉS MESTERKÉPZÉSI SZAK 

A belépéshez szükséges szakok
Teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe: a gazdálkodási és menedzsment, vala-

mint nemzetközi gazdálkodás alapképzési szakok. 

Egyéb (elsősorban számításba vehető) alapképzési szakok: az alkalmazott közgazdaságtan, a 

gazdaságelemzés, a közszolgálati, a kereskedelem és marketing, az emberi erőforrások, a pénzügy és 

számvitel, a turizmus-vendéglátás, az üzleti szakoktató alapképzési szakok. 

Egyéb, meghatározott kreditek teljesítésével figyelembe vehető szakok továbbá: azok az 

alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. tör-

vény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alap-

jául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

  VALLÁSTUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK 

A belépéshez szükséges szakok
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: szabad bölcsész alapképzési szak vallástu-

domány szakiránya.
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Egyéb (elsősorban számításba vehető) alapképzési szakok: a magyar, a történelem, a néprajz, 

az ókori nyelvek és kultúrák, az andragógia, a szabad bölcsészet, a nemzetközi tanulmányok, politológia, 

informatikus könyvtáros, kommunikáció és médiatudomány, kulturális antropológia, szociológia, társa-

dalmi tanulmányok alapképzési szakok, valamint a hitéleti szakok. 

Egyéb, meghatározott kreditek teljesítésével figyelembe vehető szakok továbbá: azok az 

alap- és mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti 

főiskolai, egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló isme-

retek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

  VEGYÉSZ MESTERKÉPZÉSI SZAK 

A belépéshez szükséges szakok
Teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe: szakiránytól függetlenül a kémia alap-

képzési szak, vegyészmérnök alapképzési szak, valamint az 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai 

szintű vegyészmérnöki, vegyész-fizikus laboratóriumi operátor, kémiatanári alapképzési szakok. 

Egyéb (elsősorban számításba vehető) alapképzési szakok: a biológia, a fizika, a földrajz, a föld-

tudományi, a környezettan, a matematika, a természetismeret, valamint a biomérnök, az anyagmérnök, 

a környezetmérnök és az orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapképzési szak. 

Egyéb, meghatározott kreditek teljesítésével figyelembe vehető szakok továbbá: azok az 

alap- vagy mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti 

főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló 

ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

  VEGYÉSZMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK 

A belépéshez szükséges szakok 
Teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe: a vegyészmérnöki alapképzési szak, a 

biomérnöki alapképzési szak. 

Egyéb (elsősorban számításba vehető) alapképzési szakok: az anyagmérnöki, a faipari mérnöki, 

a gépészmérnöki, a kémia, a könnyűipari mérnöki, a környezetmérnöki. 

Egyéb, meghatározott kreditek teljesítésével figyelembe vehető szakok továbbá: azok az 

alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. tör-

vény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alap-

jául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

  VEZETÉS ÉS SZERVEZÉS MESTERKÉPZÉSI SZAK 

A belépéshez szükséges szakok 
Teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe: a gazdálkodási és menedzsment alap-

képzési szak. 

Egyéb (elsősorban számításba vehető) alapképzési szakok: a kereskedelem és marketing, a gaz-

dálkodási és menedzsment, a nemzetközi gazdálkodás, a pénzügy és számvitel, a turizmus-vendéglátás, 

az emberi erőforrások, az alkalmazott közgazdaságtan, a gazdaságelemzés, az üzleti szakoktató, vala-

mint a közszolgálati alapképzési szakok. 

Egyéb, meghatározott kreditek teljesítésével figyelembe vehető szakok továbbá: azok az 

alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. tör-

vény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alap-

jául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 
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T  VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK 

A belépéshez szükséges szakok
Teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe: a gazdasági és vidékfejlesztési agrármér-

nöki, valamint az informatikus és szakigazgatási agrármérnöki alapképzési szakok. 

Egyéb (elsősorban számításba vehető) alapképzési szakok: az agrár képzési terület egyéb alap-

képzési szakjai, valamint a gazdaságtudományok képzési terület alapképzési szakjai. 

Egyéb, meghatározott kreditek teljesítésével figyelembe vehető szakok továbbá: azok az 

alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. tör-

vény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alap-

jául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

  VILLAMOSMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK 

A belépéshez szükséges szakok
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a villamosmérnöki alapképzési szak. 

Egyéb (elsősorban számításba vehető) alapképzési szakok: a gépészmérnöki, a közlekedésmér-

nöki, a mechatronikai mérnöki, a had- és biztonságtechnikai mérnöki, az energetikai mérnöki, a mérnö-

kinformatikus. 

Egyéb, meghatározott kreditek teljesítésével figyelembe vehető szakok továbbá: azok az 

alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. tör-

vény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alap-

jául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 
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Alapképzés – nappali munkarend (A N)
SZAK – Intézmény, kar

környezettan (180 kredit) – WJLF

pedagógia (180 kredit) – NYF-PKK, 

NYME-MNSK, PE-MFTK, WJLF

szociális munka (180+30 kredit) – WJLF

szociálpedagógia (180+30 kredit) – NYF-PKK

Alapképzés – esti munkarend (A E)
SZAK – Intézmény, kar

informatikus könyvtáros (180 kredit) – DRHE

koreográfus (180 kredit) – MTF

Alapképzés – levelező munkarend (A L)
SZAK – Intézmény, kar

andragógia (180 kredit) – DF, NYF-GTK, 

PTE-FEEK, SZIE-ABK, ZSKF

emberi erőforrások (180 kredit) – ZSKF

gazdálkodási és menedzsment (180+30 kredit) – 

BKF-HFTGK, NYF-GTK, TPF, ZSKF

gazdaságinformatikus (210 kredit) – ZSKF

gépészmérnöki (210 kredit) – PE-MK

gyógypedagógia (210+30 kredit) – NYME-AK

informatikus könyvtáros (180 kredit) – SZIE-ABK

kereskedelem és marketing (180+30 kredit) – 

BKF-HFTGK, SZF

kommunikáció és médiatudomány (180 kredit) 

– BKF-KMK, NYF-GTK, PTE-IFK, 

SZTE-BTK, ZSKF

környezettan (180 kredit) – WJLF

mechatronikai mérnöki (210 kredit) – 

NYME-FMK

műszaki menedzser (210 kredit) – SZF

nemzetközi gazdálkodás (180+30 kredit) – SZF, 

ZSKF

Alapképzés – levelező munkarend (A L)
SZAK – Intézmény, kar

nemzetközi tanulmányok (180 kredit) – TPF, 

ZSKF

óvodapedagógus (180 kredit) – EJF-P

pedagógia (180 kredit) – NYF-PKK, 

NYME-MNSK, PE-MFTK, WJLF

pénzügy és számvitel (180+30 kredit) – SZF, TPF, 

ZSKF

politológia (180 kredit) – ZSKF

rekreációszervezés és egészségfejlesztés (180 kredit) 

– NYME-AK

szabad bölcsészet (180 kredit) – TPF, ZSKF

szociális munka (180+30 kredit) – SZIE-ABK, 

WJLF

szociálpedagógia (180+30 kredit) – NYF-PKK

szociológia (180 kredit) – ZSKF

tanító (240 kredit) – EJF-P, PTE-IFK, SZIE-ABK

turizmus-vendéglátás (180+30 kredit) – 

BGF-KVIK, BKF-HFTGK, SZF

Alapképzés – távoktatás (A T)
SZAK – Intézmény, kar

emberi erőforrások (180 kredit) – SZIE-GTK

gazdálkodási és menedzsment (180+30 kredit) – 

GDF, KJF, SZE-GK

kereskedelem és marketing (180+30 kredit) – SZF

közlekedésmérnöki (210 kredit) – SZE-MTK

mérnök informatikus (210 kredit) – GDF

műszaki menedzser (210 kredit) – GDF, 

OE-KGK, SZE-MTK

nemzetközi gazdálkodás (180+30 kredit) – SZF

pénzügy és számvitel (180+30 kredit) – SZF

turizmus-vendéglátás (180+30 kredit) – KJF, SZF

villamosmérnöki (210 kredit) – OE-KVK

A JELEN TÁJÉKOZTATÓBAN MEGHIRDETETT SZAKOK 
A HOZZÁJUK TARTOZÓ KREDITEKKEL

A következő táblázatokban (képzési szint és munkarend szerinti bontásban) a meghirdetett szakok mellett 

azok az intézmények, karok betűkódjai láthatók, ahol azt a szakot meghirdették. A részletes információk 

az intézmények ismertetésénél találhatók.
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TFelsőfokú szakképzés – nappali munkarend (F N)

SZAK – Intézmény, kar

adóigazgatási szakügyintéző (120 kredit) – 

KRF-GTK, SZF

banki szakügyintéző (120 kredit) – EJF-M, 

KRF-GTK, TPF

bortechnológus (120 kredit) – KRF-TVK

energetikai mérnökasszisztens (120 kredit) – 

KRF-TVK

erdőgazda (120 kredit) – KRF-TVK

értékpapírpiaci szakügyintéző (120 kredit) – 

KRF-GTK

Európai Uniós üzleti szakügyintéző (120 kredit) – 

KRF-GTK, TPF

gazdálkodási menedzserasszisztens (120 kredit) – 

TPF

gyakorlati oktató (120 kredit) – NYF-PKK

gyógynövény- és fűszernövénytermesztő és 

-feldolgozó (120 kredit) – KRF-TVK, 

NYME-MÉK

hulladékgazdálkodási technológus (120 kredit) – 

EJF-M, KRF-TVK, NYME-MÉK, SZF

idegenforgalmi szakmenedzser (120 kredit) – 

KRF-GTK, SZF

képzési szakasszisztens (120 kredit) – NYF-PKK

kereskedelmi szakmenedzser (120 kredit) – 

KRF-GTK, SZF, TPF

kis- és középvállalkozási menedzser (120 kredit) – 

KRF-GTK, TPF

költségvetés-gazdálkodási szakügyintéző 

(120 kredit) – KRF-GTK

közösségi-civil szervező (120 kredit) – KRF-TVK

logisztikai műszaki menedzserasszisztens 

(120 kredit) – SZF

mezőgazdasági laboratóriumi szakasszisztens 

(120 kredit) – KRF-TVK

mezőgazdasági menedzserasszisztens (120 kredit) 

– KRF-TVK

műszaki informatikai mérnökasszisztens 

(120 kredit) – SZF

nemzetközi szállítmányozási és logisztikai 

szakügyintéző (120 kredit) – KRF-GTK, SZF, 

TPF

növénytermesztő és növényvédő technológus 

(120 kredit) – KRF-TVK

ökológiai gazdálkodó (120 kredit) – KRF-TVK, 

NYME-MÉK

pénzügyi szakügyintéző (120 kredit) – KRF-GTK, 

SZF

projektmenedzser-asszisztens (120 kredit) – 

KRF-GTK

Felsőfokú szakképzés – nappali munkarend (F N)
SZAK – Intézmény, kar

reklámszervező szakmenedzser (120 kredit) – 

KRF-GTK, SZF, TPF

számviteli szakügyintéző (120 kredit) – 

KRF-GTK, SZF

színházi moderátor (120 kredit) – NYF-BTMK

szőlész, borász szaktechnikus (120 kredit) – 

KRF-TVK

titkárságvezető (120 kredit) – KRF-GTK

üzleti szakmenedzser (120 kredit) – KRF-GTK, 

TPF

vadgazdálkodási technológus (120 kredit) – 

KRF-TVK

vendéglátó szakmenedzser (120 kredit) – 

KRF-GTK, SZF

web-programozó (120 kredit) – KRF-GTK, SZF

Felsőfokú szakképzés – levelező munkarend (F L)
SZAK – Intézmény, kar

adóigazgatási szakügyintéző (120 kredit) – 

KRF-GTK

banki szakügyintéző (120 kredit) – KRF-GTK, 

TPF

bortechnológus (120 kredit) – KRF-TVK

energetikai mérnökasszisztens (120 kredit) – 

KRF-TVK

erdőgazda (120 kredit) – KRF-TVK

értékpapírpiaci szakügyintéző (120 kredit) – 

KRF-GTK

Európai Uniós üzleti szakügyintéző (120 kredit) – 

KRF-GTK, TPF

gazdálkodási menedzserasszisztens (120 kredit) – 

TPF

gazdasági idegen nyelvű menedzser (120 kredit) – 

PTE-IFK

gyakorlati oktató (120 kredit) – NYF-PKK

gyógynövény- és fűszernövénytermesztő és 

-feldolgozó (120 kredit) – KRF-TVK, 

NYME-MÉK

hulladékgazdálkodási technológus (120 kredit) – 

KRF-TVK, NYME-MÉK

idegenforgalmi szakmenedzser (120 kredit) – 

KRF-GTK

ifjúságsegítő (120 kredit) – EJF-P

képzési szakasszisztens (120 kredit) – NYF-PKK

kereskedelmi szakmenedzser (120 kredit) – 

KRF-GTK, TPF

kis- és középvállalkozási menedzser (120 kredit) – 

KRF-GTK, TPF
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Felsőfokú szakképzés – levelező munkarend (F L)
SZAK – Intézmény, kar

költségvetés-gazdálkodási szakügyintéző 

(120 kredit) – KRF-GTK

közösségi-civil szervező (120 kredit) – KRF-TVK

mezőgazdasági laboratóriumi szakasszisztens 

(120 kredit) – KRF-TVK

mezőgazdasági menedzserasszisztens (120 kredit) 

– KRF-TVK

munkavédelmi mérnökasszisztens (120 kredit) – 

OE-BGK

nemzetközi szállítmányozási és logisztikai 

szakügyintéző (120 kredit) – KRF-GTK, TPF

növénytermesztő és növényvédő technológus 

(120 kredit) – KRF-TVK

ökológiai gazdálkodó (120 kredit) – KRF-TVK, 

NYME-MÉK

pénzügyi szakügyintéző (120 kredit) – KRF-GTK

projektmenedzser-asszisztens (120 kredit) – 

KRF-GTK

reklámszervező szakmenedzser (120 kredit) – 

KRF-GTK, TPF

számviteli szakügyintéző (120 kredit) – 

KRF-GTK

színházi moderátor (120 kredit) – NYF-BTMK

szőlész, borász szaktechnikus (120 kredit) – 

KRF-TVK

titkárságvezető (120 kredit) – KRF-GTK

üzleti szakmenedzser (120 kredit) – KRF-GTK, 

TPF

vadgazdálkodási technológus (120 kredit) – 

KRF-TVK

vendéglátó szakmenedzser (120 kredit) – 

KRF-GTK

web-programozó (120 kredit) – KRF-GTK

Felsőfokú szakképzés – távoktatás (F T)
SZAK – Intézmény, kar

általános rendszergazda (120 kredit) – GDF

web-programozó (120 kredit) – GDF

Mesterképzés – nappali munkarend (M N)
SZAK – Intézmény, kar

agrármérnöki (120 kredit) – DE-MÉK, 

NYME-MÉK, PE-GK, SZIE-MKK

alkalmazott matematikus (120 kredit) – DE-TTK

alkalmazott nyelvészet (120 kredit) – 

NYF-BTMK, PE-MFTK

Mesterképzés – nappali munkarend (M N)
SZAK – Intézmény, kar

állattenyésztő mérnöki (120 kredit) – DE-MÉK, 

KE-ÁTK, NYME-MÉK, PE-GK, 

SZIE-MKK

andragógia (120 kredit) – NYF-PKK, 

SZTE-JGYPK

anglisztika (120 kredit) – PE-MFTK

anyagmérnöki (120 kredit) – ME-MAK, PE-MK

biomérnöki (120 kredit) – BME-VBK, DE-TTK

birtokrendező mérnöki (120 kredit) – 

NYME-GEO

biztonságtechnikai mérnöki (120 kredit) – 

OE-BGK

díszkertészeti mérnöki (120 kredit) – 

BCE-KERTK

egészségügyi mérnöki (120 kredit) – BME-VIK

élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnöki 

(120 kredit) – BCE-ÉTK, DE-MÉK, 

NYME-MÉK

élelmiszermérnöki (120 kredit) – BCE-ÉTK, 

SZTE-MK

energetikai mérnöki (120 kredit) – BME-GÉK, 

ME-GÉIK

épületgépészeti és eljárástechnikai gépészmérnök 

(120 kredit) – BME-GÉK

esztétika (120 kredit) – NYME-BTK

európai és nemzetközi igazgatás (120 kredit) – 

ANNYE, SZE-ÁJK

faipari mérnöki (120 kredit) – NYME-FMK

fizikus (120 kredit) – BME-TTK

formatervező művész (120 kredit) – NYME-FMK

földtudományi mérnöki (120 kredit) – ME-MFK

gazdasági agrármérnöki (120 kredit) – DE-GVK

gazdaságinformatikus (120 kredit) – BME-VIK, 

DE-IK, NYME-FMK, SZTE-TTIK

gépészeti modellezés (120 kredit) – BME-GÉK

gépészmérnöki (120 kredit) – BME-GÉK, 

ME-GÉIK, SZIE-GÉK

gyógyszervegyész-mérnöki (120 kredit) – 

BME-VBK

info-bionika (120 kredit) – PPKE-ITK

infrastruktúra-építőmérnöki (90 kredit) – 

SZE-MTK

ingatlanfejlesztő építészmérnöki (90 kredit) – 

BME-ÉSZK

ipari terméktervező mérnöki (120 kredit) – 

BME-GÉK, NYME-FMK

járműmérnöki (120 kredit) – BME-KSK, 

SZE-MTK
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TMesterképzés – nappali munkarend (M N)

SZAK – Intézmény, kar

kertészmérnöki (120 kredit) – BCE-KERTK, 

DE-MÉK, KF-KFK, PE-GK

kisebbségpolitika (120 kredit) – ELTE-TÁTK

kohómérnöki (120 kredit) – ME-MAK

kommunikáció- és médiatudomány (120 kredit) – 

BKF-KMK, SZTE-BTK

könnyűipari mérnöki (120 kredit) – NYME-FMK, 

OE-RKK

környezetgazdálkodási agrármérnöki (120 kredit) 

– DE-MÉK, NYME-MÉK, PE-GK, 

SZIE-MKK

környezetmérnöki (120 kredit) – BME-VBK, 

DE-MK, NYME-EMK, PE-MK, SZIE-MKK

környezettudomány (120 kredit) – PE-MK

közgazdálkodás és közpolitika (120 kredit) – 

NYME-KTK

közgazdasági elemző (120 kredit) – PE-GTK

közlekedésmérnöki (120 kredit) – BME-KSK, 

SZE-MTK

létesítménymérnöki (120 kredit) – SZIE-GÉK

logisztikai menedzsment (120 kredit) – 

BCE-GTK, DE-GVK, ME-GTK, PE-GTK, 

SZE-GK, SZIE-GTK

logisztikai mérnöki (120 kredit) – BME-KSK, 

ME-GÉIK, PE-MIK, SZE-MTK

magyar nyelv és irodalom (120 kredit) – 

PE-MFTK

marketing (120 kredit) – BCE-GTK, BGF-KKK, 

ME-GTK, PTE-KTK, SZE-GK, SZIE-GTK, 

SZTE-GTK

matematikus (120 kredit) – DE-TTK

mechatronikai mérnöki (120 kredit) – BME-GÉK, 

ME-GÉIK, PE-MK, SZE-MTK

mérnökinformatikus (120 kredit) – BME-VIK, 

ME-GÉIK, PE-MIK, PPKE-ITK, SZE-MTK

mezőgazdasági biotechnológus (120 kredit) – 

BCE-KERTK, NYME-MÉK, PE-GK, 

SZIE-MKK

műanyag- és száltechnológiai mérnöki (120 kredit) 

– BME-VBK

műszaki menedzser (120 kredit) – BME-GTK, 

PE-GTK, SZIE-GÉK

német nyelv, irodalom és kultúra (120 kredit) – 

PE-MFTK

nemzetközi gazdaság és gazdálkodás (120 kredit) 

– ANNYE, BCE-KTK, DE-KTK, ME-GTK, 

NYME-KTK, SZE-GK, SZTE-GTK

nemzetközi tanulmányok (120 kredit) – ANNYE, 

PE-MFTK

Mesterképzés – nappali munkarend (M N)
SZAK – Intézmény, kar

neveléstudományi (120 kredit) – PE-MFTK

növényorvosi (120 kredit) – BCE-KERTK, 

DE-MÉK, NYME-MÉK, PE-GK, 

SZIE-MKK

növénytermesztő mérnöki (120 kredit) – 

DE-MÉK, SZIE-MKK

orvosi biotechnológia (120 kredit) – PPKE-ITK

ökotoxikológus (120 kredit) – SZIE-MKK

pénzügy (120 kredit) – BCE-GTK, KE-GTK, 

PTE-KTK, SZIE-GTK

programtervező informatikus (120 kredit) – 

DE-IK, ELTE-IK, SZTE-TTIK

regionális és környezeti gazdaságtan (120 kredit) 

– BCE-GTK, BME-GTK, KE-GTK, 

ME-GTK, NYME-KTK, PTE-KTK, 

SZE-GK, SZTE-GTK

számvitel (120 kredit) – BCE-GTK, DE-GVK, 

ME-GTK, PE-GTK

színháztudomány (120 kredit) – PE-MFTK

szlavisztika (120 kredit) – SZTE-BTK

szociálpolitika (120 kredit) – DE-BTK

szociológia (120 kredit) – DE-BTK

tájépítész és kertművész (120 kredit) – BCE-TÁJK

tájépítész mérnöki (120 kredit) – BCE-TÁJK

takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki 

(120 kredit) – KE-ÁTK, PE-GK, SZIE-MKK

tanár (T/D) – ember és társadalom 

műveltségterületi tanár – EKF-GTK

tanár (T/D) – etikatanár – GFHF

tanár (T/D) – játék- és szabadidő-szervező tanár – 

NYME-BPK

tanár (T/D) – pedagógiatanár – NYME-BPK

tanár – agrár-mérnöktanár (állattenyésztő 

mérnök) – KE-ÁTK

tanár – agrár-mérnöktanár (mezőgazdasági 

mérnök) – NYME-MÉK

tanár – angoltanár – PE-MFTK

tanár – ember és társadalom műveltségterületi 

tanár – PE-MFTK

tanár – környezettan-tanár – PE-MFTK

tanár – közgazdásztanár (kereskedelem és 

marketing) – BGF-KVIK

tanár – közgazdásztanár (turizmus-vendéglátás) – 

BGF-KVIK

tanár – magyartanár – PE-MFTK

tanár – mérnöktanár (gépészmérnök) – 

SZE-MTK

tanár – mérnöktanár (közlekedésmérnök) – 

SZE-MTK
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Mesterképzés – nappali munkarend (M N)
SZAK – Intézmény, kar

tanár – mérnöktanár (mérnök informatikus) – 

SZE-MTK

tanár – némettanár – PE-MFTK

tanár – nyelv- és beszédfejlesztő tanár – 

PE-MFTK

tanár – pedagógiatanár – PE-MFTK

településmérnöki (120 kredit) – BCE-TÁJK

természetvédelmi mérnöki (120 kredit) 

– DE-MÉK, NYME-EMK, PE-GK, 

SZIE-MKK

tervező építészmérnöki (90 kredit) – SZIE-YMÉK

történelem (120 kredit) – ANNYE

turizmus-menedzsment (120 kredit) – BCE-GTK, 

BKF-HFTGK, KRF-GTK, PE-GTK, 

PTE-IFK

urbanista építészmérnöki (90 kredit) – 

BME-ÉSZK

vadgazda mérnöki (120 kredit) – NYME-EMK, 

SZIE-MKK

vállalkozásfejlesztés (120 kredit) – ÁVF, 

BCE-GTK, DE-GVK, KRF-GTK, 

ME-GTK, NYME-KTK, OE-KGK

vallástudomány (120 kredit) – SZTE-BTK

vegyész (120 kredit) – DE-TTK, ELTE-TTK, 

PE-MK, SZTE-TTIK

vegyészmérnöki (120 kredit) – BME-VBK, 

PE-MK

vezetés és szervezés (120 kredit) – BCE-GTK, 

BKF-HFTGK, DE-KTK, KRF-GTK, 

ME-GTK, NYME-KTK, PE-GTK, 

PTE-KTK, SZE-GK, SZIE-GTK

vidékfejlesztési agrármérnöki (120 kredit) 

– DE-GVK, KE-GTK, KRF-TVK, 

NYME-MÉK, PE-GK, SZIE-GTK, 

SZTE-MK

villamosmérnöki (120 kredit) – BME-VIK, 

OE-KVK, SZE-MTK

Mesterképzés – esti munkarend (M E)
SZAK – Intézmény, kar

klasszikus balettművész (120 kredit) – MTF

mechatronikai mérnöki (120 kredit) – OE-BGK

mérnökinformatikus (120 kredit) – OE-NIK

nemzetközi gazdaság és gazdálkodás (120 kredit) 

– BCE-KTK

néptáncművész (120 kredit) – MTF

programtervező informatikus (120 kredit) – 

ELTE-IK

Mesterképzés – esti munkarend (M E)
SZAK – Intézmény, kar

tanár (T/D) – tánctanár (klasszikus balett) – MTF

tanár (T/D) – tánctanár (modern társastánc) – 

MTF

tanár (T/D) – tánctanár (moderntánc) – MTF

tanár (T/D) – tánctanár (néptánc) – MTF

vezetés és szervezés (120 kredit) – BCE-GTK

Mesterképzés – levelező munkarend (M L)
SZAK – Intézmény, kar

agrármérnöki (120 kredit) – DE-MÉK, 

NYME-MÉK, PE-GK, SZIE-MKK

alkalmazott nyelvészet (120 kredit) – 

NYF-BTMK, PE-MFTK

állattenyésztő mérnöki (120 kredit) – KE-ÁTK, 

NYME-MÉK, PE-GK, SZIE-MKK

andragógia (120 kredit) – NYF-PKK, 

PTE-FEEK, ZSKF

anglisztika (120 kredit) – PE-MFTK

anyagmérnöki (120 kredit) – ME-MAK

ápolás (90 kredit) – SE-ETK

biztonságtechnikai mérnöki (120 kredit) – 

OE-BGK

egészségügyi menedzser (90 kredit) – SE-EKK

élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnöki 

(120 kredit) – DE-MÉK, NYME-MÉK

élelmiszermérnöki (120 kredit) – SZTE-MK

emberi erőforrás tanácsadó (120 kredit) – 

DE-GYFK, NYME-AK, PTE-FEEK

esztétika (120 kredit) – NYME-BTK

faipari mérnöki (120 kredit) – NYME-FMK

gazdasági agrármérnöki (120 kredit) – DE-GVK

gazdaságinformatikus (120 kredit) – DE-IK

gépészmérnöki (120 kredit) – SZIE-GÉK

infrastruktúra-építőmérnöki (90 kredit) – 

SZE-MTK

járműmérnöki (120 kredit) – SZE-MTK

kertészmérnöki (120 kredit) – KF-KFK, PE-GK

kohómérnöki (120 kredit) – ME-MAK

kommunikáció- és médiatudomány (120 kredit) – 

BKF-KMK, SZTE-BTK, ZSKF

könnyűipari mérnöki (120 kredit) – NYME-FMK, 

OE-RKK

környezetgazdálkodási agrármérnöki (120 kredit) 

– NYME-MÉK, PE-GK

környezetmérnöki (120 kredit) – DE-MK, 

NYME-EMK, PE-MK, SZIE-MKK

közgazdálkodás és közpolitika (120 kredit) – 

NYME-KTK
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SZAK – Intézmény, kar

közlekedésmérnöki (120 kredit) – SZE-MTK

kulturális mediáció (120 kredit) – NYME-AK, 

PTE-FEEK

létesítménymérnöki (120 kredit) – SZIE-GÉK

logisztikai menedzsment (120 kredit) – DE-GVK, 

ME-GTK, PE-GTK, SZE-GK, SZIE-GTK

logisztikai mérnöki (120 kredit) – ME-GÉIK, 

PE-MIK

marketing (120 kredit) – BGF-KKK, ME-GTK, 

SZE-GK, SZIE-GTK

Master of Business Administration (MBA) 

(120 kredit) – BCE-GTK, DE-KTK, 

ME-GTK, PE-GTK

mechatronikai mérnöki (120 kredit) – SZE-MTK

mérnökinformatikus (120 kredit) – PE-MIK, 

SZE-MTK

mezőgazdasági biotechnológus (120 kredit) – 

PE-GK, SZIE-MKK

műszaki menedzser (120 kredit) – PE-GTK, 

SZIE-GÉK

német nyelv, irodalom és kultúra (120 kredit) – 

PE-MFTK

nemzetközi gazdaság és gazdálkodás (120 kredit) 

– DE-KTK, ME-GTK, NYME-KTK, 

SZE-GK, SZIE-GTK, ZSKF

nemzetközi tanulmányok (120 kredit) – 

BGF-KKK, NYF-GTK, PE-MFTK, ZSKF

neveléstudományi (120 kredit) – PE-MFTK

növénytermesztő mérnöki (120 kredit) – 

DE-MÉK, SZIE-MKK

pénzügy (120 kredit) – SZIE-GTK

politikatudomány (120 kredit) – ZSKF

programtervező informatikus (120 kredit) – 

DE-IK, SZTE-TTIK

regionális és környezeti gazdaságtan (120 kredit) 

– KE-GTK, ME-GTK, NYME-KTK, 

PTE-KTK, SZE-GK, SZIE-GTK

rekreáció (120 kredit) – NYME-AK

számvitel (120 kredit) – DE-GVK, ME-GTK, 

PE-GTK

színháztudomány (120 kredit) – PE-MFTK

szociálpolitika (120 kredit) – DE-BTK

takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki 

(120 kredit) – KE-ÁTK, PE-GK

tanár (T/D) – angoltanár – PE-MFTK

tanár (T/D) – család- és gyermekvédő tanár – 

EKF-TKTK, NYF-PKK

Mesterképzés – levelező munkarend (M L)
SZAK – Intézmény, kar

tanár (T/D) – ember és társadalom 

műveltségterületi tanár – EKF-GTK, 

PE-MFTK

tanár (T/D) – ének-zene tanár – NYF-PKK

tanár (T/D) – etikatanár – GFHF

tanár (T/D) – informatikatanár – NYF-PKK

tanár (T/D) – inkluzív nevelés tanára – 

EKF-TKTK, KJF, NYF-PKK

tanár (T/D) – játék- és szabadidő-szervező tanár – 

EKF-TKTK, NYME-BPK, NYME-MNSK

tanár (T/D) – kollégiumi nevelőtanár – 

EKF-TKTK

tanár (T/D) – környezettan-tanár – PE-MFTK

tanár (T/D) – magyartanár – NYF-PKK, 

PE-MFTK

tanár (T/D) – matematikatanár – NYF-PKK

tanár (T/D) – minőségfejlesztés-tanár – KJF

tanár (T/D) – multikulturális nevelés tanára – 

EKF-TKTK, KJF

tanár (T/D) – némettanár – PE-MFTK

tanár (T/D) – nyelv- és beszédfejlesztő tanár – 

PE-MFTK

tanár (T/D) – pedagógiai értékelés és mérés 

tanára – DF, EKF-TKTK

tanár (T/D) – pedagógiatanár – EKF-TKTK, 

NYF-PKK, NYME-BPK, PE-MFTK

tanár (T/D) – tehetségfejlesztő tanár – 

EKF-TKTK

tanár (T/D) – testnevelőtanár – NYF-PKK

tanár – agrár-mérnöktanár (állattenyésztő 

mérnök) – KE-ÁTK

tanár – agrár-mérnöktanár (mezőgazdasági 

mérnök) – NYME-MÉK, SZIE-GTK

tanár – agrár-mérnöktanár (mezőgazdasági 

szakoktató) – SZIE-GTK

tanár – angoltanár – PE-MFTK

tanár – ember és társadalom műveltségterületi 

tanár – PE-MFTK

tanár – környezettan-tanár – PE-MFTK

tanár – magyartanár – PE-MFTK

tanár – mérnöktanár (anyagmérnöki) – DF

tanár – mérnöktanár (építészmérnök) – 

PTE-PMMK

tanár – mérnöktanár (építőmérnök) – 

PTE-PMMK

tanár – mérnöktanár (gépészmérnök) – DF, 

PTE-PMMK, SZE-MTK

tanár – mérnöktanár (környezetmérnök) – 

PTE-PMMK
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Mesterképzés – levelező munkarend (M L)
SZAK – Intézmény, kar

tanár – mérnöktanár (közlekedésmérnök) – 

SZE-MTK

tanár – mérnöktanár (mérnök informatikus) – DF, 

PTE-PMMK, SZE-MTK

tanár – némettanár – PE-MFTK

tanár – nyelv- és beszédfejlesztő tanár – 

PE-MFTK

tanár – pedagógiai értékelés és mérés tanára – DF

tanár – pedagógiatanár – PE-MFTK

természetvédelmi mérnöki (120 kredit) 

– DE-MÉK, NYME-EMK, PE-GK, 

SZIE-MKK

turizmus-menedzsment (120 kredit) – BGF-KVIK, 

BKF-HFTGK, KRF-GTK, PE-GTK, 

PTE-IFK

vadgazda mérnöki (120 kredit) – NYME-EMK, 

SZIE-MKK

vállalkozásfejlesztés (120 kredit) – ÁVF, DE-GVK, 

KRF-GTK, ME-GTK, NYME-KTK, 

OE-KGK

vallástudomány (120 kredit) – SZTE-BTK

vezetés és szervezés (120 kredit) – BKF-

HFTGK, DE-KTK, KRF-GTK, ME-GTK, 

NYME-KTK, PE-GTK, SZE-GK, 

SZIE-GTK

vidékfejlesztési agrármérnöki (120 kredit) 

– DE-GVK, KE-GTK, KRF-TVK, 

NYME-MÉK, PE-GK, SZIE-GTK, 

SZTE-MK

villamosmérnöki (120 kredit) – OE-KVK, 

SZE-MTK

Alapképzés – hitéleti meghirdetés (A N)
SZAK – Intézmény, kar

katekéta-lelkipásztori munkatárs – WJLF

Alapképzés – hitéleti meghirdetés (A L)
SZAK – Intézmény, kar

katekéta-lelkipásztori munkatárs – WJLF

Egységes, osztatlan képzés – hitéleti 
meghirdetés (O N)
SZAK – Intézmény, kar

teológia-lelkész/lelkipásztor szakirány – WJLF

Egységes, osztatlan képzés – hitéleti 
meghirdetés (O L)
SZAK – Intézmény, kar

teológia-lelkész/lelkipásztor szakirány – WJLF

Mesterképzés – hitéleti meghirdetés (M N)
SZAK – Intézmény, kar

tanár (T/D) – hittanár-nevelőtanár – WJLF

Mesterképzés – hitéleti meghirdetés (M L)
SZAK – Intézmény, kar

tanár (T/D) – hittanár-nevelőtanár – WJLF
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HALLGATÓI JUTTATÁSOK
Az alábbi táblázatban a felsőoktatási intézmények hallgatói részére adható támogatások fontosabb jog-

címeit és az intézmények által meghatározott összegeket olvashatja, az adatok tájékoztató jellegűek. Fel-

hívjuk a figyelmet arra, hogy a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő 

egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) korm. rendelet alapján a tanulmányi ösztöndíj havi összege nem 

lehet kevesebb a hallgatói normatíva öt százalékánál, azaz – jelenleg – havi 5 975 Ft-nál. A támogatások 

részletes szabályait – az erre vonatkozó jogszabályokon túl – az egyes felsőoktatási intézmények saját 

szabályzatukban határozták meg, tehát mind a pontos összegről, adott esetben annak rendszerességéről 

(havonta, félévente) javasoljuk, hogy közvetlenül a felsőoktatási intézménynél érdeklődjön.

A táblázat csak azokat a 2012. februárban induló képzéseket – jelen Tájékoztatóban – meghirdető intéz-

ményeket tartalmazza, amelyek szolgáltattak ilyen jellegű adatokat.

Intézmény
(kar)

Tanulmányi ösztöndíj
Szakmai, 

tudományos 
ösztöndíj
Ft/félév

Közéleti 
ösztöndíj
Ft/félév

Rendszeres 
szociális 
ösztöndíj
Ft/félév

Rendkivüli 
szociális 
ösztöndíj

Ft/alkalommin. eredmény Ft/félév
ÁVF 3,51 60 000–225 000 100 000 30 000–58 250 60 000–201 500 100 000

BCE-ÉTK 3,00 30 000 17 000 – 55 000 7 000–20 000

BCE-GTK 3,00 50 000–100 000 73 000–135 000 – 45 000–125 000 20 000–50 000

BCE-KERTK 3,0 34 000 75 000–150 000 90 000 40 000–130 000 11 900–30 000

BCE-KIK korr. kreditindex 30 000–150 000 15 000–100 000 15 000–130 000 20 000–120 000 10 000–15 000

BCE-KTK 3,00 és 24 kredit 50 000–100 000 50 000–172 500 – 47 000–170 000 20 000–50 000

BCE-TÁJK 3,00 29 500–100 000 50 000 25 000 25 000–120 000 5 000–20 000

BGF-KKK 3,00 30 000–125 000 10 000–100 000 10 000–15 000 40 000–125 000 30 000–150 000

BGF-KVIK szak/évf. átlag 30 000–125 000 20 000–100 000 20 000–150 000 30 000–120 000 5 000–100 000

BKF-HFTGK szakátlag 30 000–200 000 25 000–250 000 – 18 000–150 000 80 000

BKF-KMK szakátlag 30 000–200 000 25 000–250 000 – 18 000–150 000 80 000

BME-ÉSZK 3,4 30 000–150 000 150 000 2 000–80 000 60 000–125 000 60 000

BME-GÉK 2,6 30 000–160 000 60 000–110 000 1 000–70 000 30 000–125 000 50 000

BME-GTK 2,50 30 000–200 000 50 000–110 000 30 000–90 000 30 000–150 000 60 000

BME-TTK évfolyam függő 30 000–120 000 10 000–60 000 1 000–70 000 30 000–150 000 30 000–100 000

DE-BTK 20 kredit 40 000–125 000 50 000 50 000–125 000 58 250–119 000 50 000

DE-GVK szak/évf. átlag 40 000–125 000 10 000–250 000 75 000 40 000–120 000 30 000

DE-GYFK szak/évf. átlag 40 000–125 000 15 000–30 000 15 000–50 000 30 000–116 500 50 000

DE-IK 50% 40 000–150 000 50 000–150 000 50 000–150 000 55 000–125 000 40 000–60 000

DE-KTK szak/évf. átlag 67 500–135 000 27 000–67 500 37 500–75 000 30 000–119 000 5 000–89 250

DE-MÉK szak/évf. átlag 40 000–125 000 25 000 120 000–180 000 35 000–116 500 50 000

DE-MK – 35 000–125 000 25 000–125 000 30 000–150 000 30 000–119 000 50 000

DE-TTK 2,00 35 000–125 000 50 000–75 000 60 000 58 750–117 500 80 000

DF szakátlag 29 500–250 000 7 500–250 000 7 500–250 000 29 500–120 000 10 000–40 000

EJF-P 4,20 78 010 89 320 90 500 89 320 15 000

EKF-GTK szakátlag 58 500–500 000 0–100 000 0–100 000 40 000–150 000 5 000–15 000

EKF-TKTK szakátlag 58 500–500 000 0–100 000 0–100 000 40 000–150 000 5 000–15 000

ELTE-BTK 3,80 30 000 59 000 23 000 63 000 100 000

ELTE-IK – 40 000–125 000 – – 60 000–172 500 50 000

ELTE-PPK – 30 000–105 000 5 000–100 000 35 000–175 000 30 000–119 000 5 000–40 000

ELTE-TÁTK 3,5 50 000–150 000 50 000–120 000 75 000–200 000 30 000–119 500 20 000–60 000

ELTE-TTK – 35 000–135 000 10 000–85 000 10 000–60 000 30 500–119 000 50 000

GDF 3,5 60 000–150 000 50 000 50 000 50 000–119 000 30 000

KE-ÁTK szakátlag 30 000–125 000 – – – 30 000–50 000

KE-GTK szakátlag 30 000–125 000 – – – 30 000–50 000

KF-KFK kreditindex függő 70 000–105 000 15 000–25 000 15 000–25 000 25 000–119 000 8 000–10 000
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Intézmény
(kar)

Tanulmányi ösztöndíj
Szakmai, 

tudományos 
ösztöndíj
Ft/félév

Közéleti 
ösztöndíj
Ft/félév

Rendszeres 
szociális 
ösztöndíj
Ft/félév

Rendkivüli 
szociális 
ösztöndíj

Ft/alkalommin. eredmény Ft/félév
KJF 4,00 43 700–130 000 60 000–100 000 60 000–100 000 30 000–100 000 50 000–100 000

KRF-GTK kreditindex függő 34 000 89 250 59 500 25 000–119 000 10 000–60 000

KRF-TVK kreditindex függő 34 000 89 250 59 500 25 000–119 000 10 000–60 000

ME-BTK 3,9 30 000–80 000 25 000–125 000 25 000–165 000 35 000–120 000 10 000–50 000

ME-GÉIK 3 min. 20 kredit 29 000–170 000 – 20 000–170 000 20 000–119 000 7 000–95 000

ME-MAK 3,00 55 000 250 000 175 000 40 000 50 000

ME-MFK 3,00 34 000 150 000 50 000 50 000 25 000

NYF-BTMK szakonként változó 30 000–100 000 20 000–60 000 20 000–60 000 30 000–120 000 30 000

NYF-GTK szakonként változó 30 000–110 000 10 000–40 000 10 000–80 000 35 000–150 000 10 000–40 000

NYF-PKK 3,6 32 500–100 000 50 000–100 000 50 000–100 000 60 000–120 000 50 000

NYF-TTIK 3,0 29 500–100 000 40 000–100 000 20 000–100 000 50 000–120 000 20 000–50 000

NYME-AK 3,0 30 000–120 000 10 000–50 000 20 000–100 000 15 000–115 000 3 000–20 000

NYME-BTK szakmedián feletti t 30 000–450 000 10 000–75 000 10 000–200 000 25 000–119 000 5 000

NYME-EMK évf. átlag 29 000–150 000 – – 59 500–119 000 3 000–20 000

NYME-FMK évf. átlag 30 000–150 000 10 000 – 15 000–125 000 4 000

NYME-KTK 3,7 30 000–180 000 85 000 95 000 30 000–120 000 6 000–20 000

NYME-MNSK szakmedián feletti t 30 000–450 000 10 000–75 000 10 000–200 000 25 000–119 000 5 000

OE-BGK évf. átlag 29 000–233 000 87 000–175 000 50 000–250 000 58 000–200 000 12 000–50 000

OE-KGK évf. átlag 29 000–233 000 87 000–175 000 50 000–250 000 58 000–200 000 12 000–50 000

OE-KVK évf. átlag 29 000–233 000 87 000–175 000 50 000–250 000 58 000–200 000 12 000–50 000

OE-NIK évf. átlag 29 000–233 000 87 000–175 000 50 000–250 000 58 000–200 000 12 000–50 000

OE-RKK évf. átlag 29 000–233 000 87 000–175 000 50 000–250 000 58 000–200 000 12 000–50 000

PE-MIK 3,0 40 000–300 000 500 000 200 000 40 000–150 000 15 000

PPKE-ITK 3,51 30 000 50 000–300 000 – 39 600–196 000 25 000–100 000

PTE-BTK évf. átlag 50 000–180 000 25 000–90 000 60 000–250 000 30 000–119 000 10 000–30 000

PTE-FEEK 3,00 30 000–166 500 10 000–40 000 5 000–30 000 30 000–119 000 6 000–40 000

PTE-IFK szak/évf. átlag 30 000–300 000 10 000–50 000 75 000–555 000 59 500–119 000 10 000–30 000

PTE-KTK 3,00 30 000–100 000 0–170 000 0–350 000 30 000–119 000 0–78 000

PTE-PMMK szak/évf. átlag 36 000–480 000 – – 54 000–240 000 30 000

PTE-TTK 3,00 29 125–150 000 100 000 100 000 100 000 10 000

SZE-ÁJK 2,00 vagy szakátlag 29 000–300 000 15 000–45 000 15 000–45 000 30 000–6 000 5 000–25 000

SZE-ESZI 2,00 vagy szakátlag 29 000–300 000 15 000–45 000 15 000–45 000 30 000–60 000 5 000–25 000

SZE-GK 2,00 vagy szakátlag 29 000–300 000 15 000–45 000 15 000–45 000 30 000–60 000 5 000–25 000

SZE-MTK 2,00 vagy szakátlag 29 000–300 000 15 000–45 000 15 000–45 000 30 000–60 000 5 000–25 000

SZE-ZMI 2,00 vagy szakátlag 29 000–300 000 15 000–45 000 15 000–45 000 30 000–60 000 5 000–25 000

SZF-MMF 2,60 125 000 10 000–25 000 5 000–500 000 10 000–119 000 25 000

SZIE-GÉK 2,50 29 000–150 000 150 000 50 000 25 000–150 000 5 000–25 000

SZTE-BTK szakos min. kki 50 000–200 000 15 000 5 000–10 000 30 000–120 000 4 000–15 000

SZTE-GTK – 50 000–125 000 25 000 50 000–130 000 30 000–120 000 1 000–15 000

SZTE-JGYPK – 30 000–167 500 5 000–30 000 – 30 000–120 000 10 000

SZTE-MK évf. átlag 40 000 20 000 50 000 70 000 20 000

SZTE-TTIK 2,5 30 000–160 000 30 000–100 000 10 000–100 000 30 000–180 000 3 000–20 000

TPF 3,51 42 400–93 200 100 000–150 000 100 000–150 000 59 500–185 400 10 000–60 000

ZMNE-BKMK 2,51 29 000 – – 10 000 10 000
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VIZSGAIDŐPONTOK, VIZSGADÍJAK

A következő táblázat meghirdetésenként tartalmazza a felsőoktatási intézmények által megadott alkal-

massági, gyakorlati vizsgák, illetve mesterképzésben tartandó egyéb vizsgák időpontjait. A táblázat – 

azon felsőoktatási intézmények esetében, amelyek a vizsga megszervezésével és lebonyolításával kapcso-

latos költségeik fedezésére erről külön döntöttek – tartalmazza a felvételi eljárás alapdíján és kiegészítő 

díján felül fizetendő, ún. külön eljárási díj összegét. A külön eljárási díjat a felsőoktatási intézmény részére 

kell befizetni. A vizsgákra és a külön eljárási díj megfizetésére vonatkozó részletes információk a Felvétel 

intézményenkénti feltételei c. fejezetben, illetve a Függelékben találhatók meg, ezen túlmenően a felsőoktatási 

intézmények adnak bővebb tájékoztatást.

Intézmény Választható szak
Képz. 
szint

Munka-
rend

Fin. 
forma Vizsgatárgy Vizsga időpontja

Vizsga-
díj

ANNYE európai és nemzetközi igazgatás 
(német nyelven)

M N A/K felvételi vizsga 2011.12.12–
2012.01.13.

–

ANNYE európai és nemzetközi igazgatás 
(német nyelven)

M N A/K írásbeli vizsga 2011.12.12–
2012.01.13.

–

ANNYE nemzetközi gazdaság és gazdálkodás 
(német nyelven)

M N K felvételi vizsga 2011.12.12–
2012.01.13.

–

ANNYE nemzetközi gazdaság és gazdálkodás 
(német nyelven)

M N K írásbeli vizsga 2011.12.12–
2012.01.13.

–

ANNYE nemzetközi tanulmányok (német 
nyelven)

M N K felvételi vizsga 2011.12.12–
2012.01.13.

–

ANNYE nemzetközi tanulmányok (német 
nyelven)

M N K írásbeli vizsga 2011.12.12–
2012.01.13.

–

ANNYE történelem (német nyelven) M N K felvételi vizsga 2011.12.12–
2012.01.13.

–

ANNYE történelem (német nyelven) M N K írásbeli vizsga 2011.12.12–
2012.01.13.

–

ÁVF vállalkozásfejlesztés M N A/K felvételi elbeszélgetés 2011.12.17. –

ÁVF vállalkozásfejlesztés M L A/K felvételi elbeszélgetés 2011.12.17. –

BCE-ÉTK élelmiszerbiztonsági és -minőségi 
mérnöki

M N A/K írásbeli vizsga 2011.12.15. 2 000 Ft

BCE-ÉTK élelmiszerbiztonsági és -minőségi 
mérnöki

M N A/K motivációs beszélgetés 2011.12.15–16. 2 000 Ft

BCE-ÉTK élelmiszermérnöki M N A/K írásbeli vizsga 2011.12.15. 2 000 Ft

BCE-ÉTK élelmiszermérnöki M N A/K motivációs beszélgetés 2011.12.15–16. 2 000 Ft

BCE-GTK logisztikai menedzsment M N A/K statisztika 2011.12.19. 4 000 Ft

BCE-GTK logisztikai menedzsment M N A/K szakmai és motivációs 
beszélgetés

2012.01.04–06.; 
2012.01.09–10.

–

BCE-GTK logisztikai menedzsment M N A/K vállalatgazdaságtan 2011.12.19. 4 000 Ft

BCE-GTK marketing M N A/K statisztika 2011.12.19. 4 000 Ft

BCE-GTK marketing M N A/K szakmai és motivációs 
beszélgetés

2012.01.04–06.; 
2012.01.09–10.

–

BCE-GTK marketing M N A/K vállalatgazdaságtan 2011.12.19. 4 000 Ft

BCE-GTK pénzügy M N A/K statisztika 2011.12.19. 4 000 Ft

BCE-GTK pénzügy M N A/K szakmai és motivációs 
beszélgetés

2012.01.04–06.; 
2012.01.09–10.

–

BCE-GTK pénzügy M N A/K vállalatgazdaságtan 2011.12.19. 4 000 Ft

BCE-GTK regionális és környezeti gazdaságtan M N A/K statisztika 2011.12.19. 4 000 Ft

BCE-GTK regionális és környezeti gazdaságtan M N A/K szakmai és motivációs 
beszélgetés

2012.01.04–06.; 
2012.01.09–10.

–

BCE-GTK regionális és környezeti gazdaságtan M N A/K vállalatgazdaságtan 2011.12.19. 4 000 Ft

BCE-GTK számvitel M N A/K statisztika 2011.12.19. 4 000 Ft
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BCE-GTK számvitel M N A/K szakmai és motivációs 
beszélgetés

2012.01.04–06.; 
2012.01.09–10.

–

BCE-GTK számvitel M N A/K vállalatgazdaságtan 2011.12.19. 4 000 Ft

BCE-GTK turizmus-menedzsment M N A/K statisztika 2011.12.19. 4 000 Ft

BCE-GTK turizmus-menedzsment M N A/K szakmai és motivációs 
beszélgetés

2012.01.04–06.; 
2012.01.09–10.

–

BCE-GTK turizmus-menedzsment M N A/K vállalatgazdaságtan 2011.12.19. 4 000 Ft

BCE-GTK vállalkozásfejlesztés M N A/K statisztika 2011.12.19. 4 000 Ft

BCE-GTK vállalkozásfejlesztés M N A/K szakmai és motivációs 
beszélgetés

2012.01.04–06.; 
2012.01.09–10.

–

BCE-GTK vállalkozásfejlesztés M N A/K vállalatgazdaságtan 2011.12.19. 4 000 Ft

BCE-GTK vezetés és szervezés M N A/K statisztika 2011.12.19. 4 000 Ft

BCE-GTK vezetés és szervezés M N A/K szakmai és motivációs 
beszélgetés

2012.01.04–06.; 
2012.01.09–10.

–

BCE-GTK vezetés és szervezés M N A/K vállalatgazdaságtan 2011.12.19. 4 000 Ft

BCE-GTK Master of Business Administration 
(MBA) (angol nyelven)

M L K statisztika 2011.12.19. 4 000 Ft

BCE-GTK Master of Business Administration 
(MBA) (angol nyelven)

M L K szakmai és motivációs 
beszélgetés

2012.01.04–06.; 
2012.01.09–10.

–

BCE-GTK Master of Business Administration 
(MBA) (angol nyelven)

M L K vállalatgazdaságtan 2011.12.19. 4 000 Ft

BCE-GTK vezetés és szervezés M E K statisztika 2011.12.19. 4 000 Ft

BCE-GTK vezetés és szervezés M E K szakmai és motivációs 
beszélgetés

2012.01.04–06.; 
2012.01.09–10.

–

BCE-GTK vezetés és szervezés M E K vállalatgazdaságtan 2011.12.19. 4 000 Ft

BCE-KERTK díszkertészeti mérnöki M N A/K írásbeli vizsga 2012.01.05–06. –

BCE-KERTK díszkertészeti mérnöki M N A/K motivációs beszélgetés 2012.01.05–06. –

BCE-KERTK kertészmérnöki M N A/K írásbeli vizsga 2012.01.05–06. –

BCE-KERTK kertészmérnöki M N A/K motivációs beszélgetés 2012.01.05–06. –

BCE-KERTK mezőgazdasági biotechnológus M N A/K írásbeli vizsga 2012.01.05–06. –

BCE-KERTK mezőgazdasági biotechnológus M N A/K motivációs beszélgetés 2012.01.05–06. –

BCE-KERTK növényorvosi M N A/K írásbeli vizsga 2012.01.05–06. –

BCE-KERTK növényorvosi M N A/K motivációs beszélgetés 2012.01.05–06. –

BCE-KTK nemzetközi gazdaság és gazdálkodás 
(angol nyelven)

M N A/K aktuális kérdések közgazdasági 
elemzése

2011.12.15. 4 000 Ft

BCE-KTK nemzetközi gazdaság és gazdálkodás 
(angol nyelven)

M N A/K szakmai és motivációs 
beszélgetés

2012.01.04–12. 4 000 Ft

BCE-KTK nemzetközi gazdaság és gazdálkodás 
(magyar nyelven)

M N A/K aktuális kérdések közgazdasági 
elemzése

2011.12.15. 4 000 Ft

BCE-KTK nemzetközi gazdaság és gazdálkodás 
(magyar nyelven)

M N A/K szakmai és motivációs 
beszélgetés

2012.01.04–12. 4 000 Ft

BCE-KTK nemzetközi gazdaság és gazdálkodás M E K aktuális kérdések közgazdasági 
elemzése

2011.12.15. 4 000 Ft

BCE-KTK nemzetközi gazdaság és gazdálkodás M E K szakmai és motivációs 
beszélgetés

2012.01.04–12. 4 000 Ft

BCE-TÁJK tájépítész és kertművész M N A/K gyakorlati vizsga 2011.12.15–16. 3 000 Ft

BCE-TÁJK tájépítész és kertművész M N A/K szakmai és motivációs 
beszélgetés

2011.12.15–16. 4 000 Ft

BCE-TÁJK tájépítész mérnöki M N A/K írásbeli vizsga 2011.12.15–16. 1 000 Ft

BCE-TÁJK tájépítész mérnöki M N A/K szakmai és motivációs 
beszélgetés

2011.12.15–16. 1 000 Ft

BCE-TÁJK településmérnöki M N A/K írásbeli vizsga 2011.12.15–16. 1 000 Ft

BCE-TÁJK településmérnöki M N A/K rajz 2011.12.15–16. 2 000 Ft

BCE-TÁJK településmérnöki M N A/K szakmai és motivációs 
beszélgetés

2011.12.15–16. 1 000 Ft

BGF-KKK marketing M N A/K motivációs beszélgetés és 
szakmai ismeretek

2011.12.12–17. 4 000 Ft

BGF-KKK marketing M L A/K motivációs beszélgetés és 
szakmai ismeretek

2011.12.12–17. 4 000 Ft
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BGF-KKK nemzetközi tanulmányok (Kolozsvár) M L A/K motivációs beszélgetés és 
szakmai ismeretek

2011.12.12–17. 4 000 Ft

BGF-KVIK tanár - közgazdásztanár 
(kereskedelem és marketing)

M N A/K motivációs beszélgetés és 
szakmai ismeretek

2012.01.10. 4 000 Ft

BGF-KVIK tanár - közgazdásztanár (turizmus-
vendéglátás)

M N A/K motivációs beszélgetés és 
szakmai ismeretek

2012.01.10. 4 000 Ft

BGF-KVIK turizmus-menedzsment (angol 
nyelven)

M L A/K motivációs beszélgetés és 
szakmai ismeretek

2012.01.09. 4 000 Ft

BKF-HFTGK turizmus-menedzsment M N A/K szakmai és motivációs 
beszélgetés

2011.12.12–
2012.01.13.

3 000 Ft

BKF-HFTGK vezetés és szervezés M N A/K írásbeli vizsga 2011.12.12–
2012.01.13.

3 000 Ft

BKF-HFTGK vezetés és szervezés M N A/K szakmai és motivációs 
beszélgetés

2011.12.12–
2012.01.13.

–

BKF-HFTGK turizmus-menedzsment M L A/K szakmai és motivációs 
beszélgetés

2011.12.12–
2012.01.13.

3 000 Ft

BKF-HFTGK vezetés és szervezés M L A/K írásbeli vizsga 2011.12.12–
2012.01.13.

3 000 Ft

BKF-HFTGK vezetés és szervezés M L A/K szakmai és motivációs 
beszélgetés

2011.12.12–
2012.01.13.

–

BKF-KMK kommunikáció- és médiatudomány M N A/K szakmai és motivációs 
beszélgetés

2011.12.12–
2012.01.13.

3 000 Ft

BKF-KMK kommunikáció- és médiatudomány M L A/K szakmai és motivációs 
beszélgetés

2011.12.12–
2012.01.13.

3 000 Ft

BME-ÉSZK ingatlanfejlesztő építészmérnöki M N A/K alkalmassági vizsga 2012.01.09–13. 4 000 Ft

BME-ÉSZK ingatlanfejlesztő építészmérnöki M N A/K alkalmassági vizsga 2012.01.09–13. 4 000 Ft

BME-ÉSZK ingatlanfejlesztő építészmérnöki M N A/K felvételi elbeszélgetés 2012.01.09–13. –

BME-ÉSZK ingatlanfejlesztő építészmérnöki M N A/K rajz 2012.01.09–13. –

BME-ÉSZK ingatlanfejlesztő építészmérnöki M N A/K rajz alkalmassági 2012.01.09–13. –

BME-ÉSZK urbanista építészmérnöki M N A/K alkalmassági vizsga 2012.01.09–13. 4 000 Ft

BME-ÉSZK urbanista építészmérnöki M N A/K alkalmassági vizsga 2012.01.09–13. 4 000 Ft

BME-ÉSZK urbanista építészmérnöki M N A/K felvételi elbeszélgetés 2012.01.09–13. –

BME-ÉSZK urbanista építészmérnöki M N A/K rajz 2012.01.09–13. –

BME-ÉSZK urbanista építészmérnöki M N A/K rajz alkalmassági 2012.01.09–13. –

BME-GÉK energetikai mérnöki M N A/K felvételi elbeszélgetés 2011.12.15–20. 3 000 Ft

BME-GÉK épületgépészeti és eljárástechnikai 
gépészmérnök

M N A/K felvételi elbeszélgetés 2011.12.15–20. 3 000 Ft

BME-GÉK gépészeti modellezés M N A/K felvételi elbeszélgetés 2011.12.15–20. 3 000 Ft

BME-GÉK gépészmérnöki M N A/K felvételi elbeszélgetés 2011.12.15–20. 3 000 Ft

BME-GÉK ipari terméktervező mérnöki M N A/K felvételi elbeszélgetés 2011.12.15–20. 3 000 Ft

BME-GÉK mechatronikai mérnöki M N A/K felvételi elbeszélgetés 2011.12.15–20. 3 000 Ft

BME-GTK műszaki menedzser M N A/K írásbeli vizsga 2012.01.04. –

BME-GTK regionális és környezeti gazdaságtan M N A/K írásbeli vizsga 2012.01.04. –

BME-GTK regionális és környezeti gazdaságtan M N A/K szakmai és motivációs 
beszélgetés

2012.01.04. –

BME-KSK járműmérnöki M N A/K szakmai és motivációs 
beszélgetés

2011.12.14–21. –

BME-KSK közlekedésmérnöki M N A/K szakmai és motivációs 
beszélgetés

2011.12.14–21. –

BME-KSK logisztikai mérnöki M N A/K szakmai és motivációs 
beszélgetés

2011.12.14–21. –

BME-TTK fi zikus M N A/K felvételi elbeszélgetés 2011.12.12–16. –

BME-VBK biomérnöki M N A/K felvételi vizsga 2012.01.02–13. –

BME-VBK gyógyszervegyész-mérnöki M N A/K felvételi vizsga 2012.01.02–13. –

BME-VBK környezetmérnöki M N A/K felvételi vizsga 2012.01.02–13. –

BME-VBK műanyag- és száltechnológiai 
mérnöki

M N A/K felvételi vizsga 2012.01.02–13. –

BME-VBK vegyészmérnöki M N A/K felvételi vizsga 2012.01.02–13. –

BME-VIK egészségügyi mérnöki M N A/K írásbeli vizsga 2012.01.11. –
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BME-VIK gazdaságinformatikus M N A/K írásbeli vizsga 2012.01.11. –

BME-VIK mérnökinformatikus M N A/K írásbeli vizsga 2012.01.03. –

BME-VIK villamosmérnöki M N A/K írásbeli vizsga 2012.01.03. –

DE-BTK szociálpolitika M N A/K felvételi vizsga 2012.01.05. 3 000 Ft

DE-BTK szociológia M N A/K felvételi vizsga 2012.01.05. 3 000 Ft

DE-BTK szociálpolitika M L K felvételi vizsga 2012.01.05. 3 000 Ft

DE-GVK gazdasági agrármérnöki M N A/K felvételi vizsga 2012.01.04–05. 4 000 Ft

DE-GVK logisztikai menedzsment M N A/K felvételi vizsga 2012.01.04–05. 4 000 Ft

DE-GVK számvitel M N A/K felvételi vizsga 2012.01.04–05. 4 000 Ft

DE-GVK vállalkozásfejlesztés M N A/K felvételi vizsga 2012.01.04–05. 4 000 Ft

DE-GVK vidékfejlesztési agrármérnöki M N A/K felvételi vizsga 2012.01.04–05. 4 000 Ft

DE-GVK gazdasági agrármérnöki M L A/K felvételi vizsga 2012.01.04–05. 4 000 Ft

DE-GVK logisztikai menedzsment M L A/K felvételi vizsga 2012.01.04–05. 4 000 Ft

DE-GVK számvitel M L A/K felvételi vizsga 2012.01.04–05. 4 000 Ft

DE-GVK vállalkozásfejlesztés M L A/K felvételi vizsga 2012.01.04–05. 4 000 Ft

DE-GVK vidékfejlesztési agrármérnöki M L A/K felvételi vizsga 2012.01.04–05. 4 000 Ft

DE-GYFK emberi erőforrás tanácsadó M L A/K felvételi elbeszélgetés 2012.01.13. 3 000 Ft

DE-IK gazdaságinformatikus M N A/K felvételi elbeszélgetés 2012.01.03. 3 000 Ft

DE-IK gazdaságinformatikus M N A/K írásbeli vizsga 2012.01.03. –

DE-IK programtervező informatikus M N A/K felvételi elbeszélgetés 2012.01.03. 3 000 Ft

DE-IK programtervező informatikus M N A/K írásbeli vizsga 2012.01.03. –

DE-IK gazdaságinformatikus M L K felvételi elbeszélgetés 2012.01.03. 3 000 Ft

DE-IK gazdaságinformatikus M L K írásbeli vizsga 2012.01.03. –

DE-IK programtervező informatikus M L K felvételi elbeszélgetés 2012.01.03. 3 000 Ft

DE-IK programtervező informatikus M L K írásbeli vizsga 2012.01.03. –

DE-KTK nemzetközi gazdaság és gazdálkodás M N A/K szakmai és motivációs 
beszélgetés

2012.01.03–06. 3 000 Ft

DE-KTK vezetés és szervezés M N A/K szakmai és motivációs 
beszélgetés

2012.01.03–06. 3 000 Ft

DE-KTK Master of Business Administration 
(MBA)

M L A/K szakmai és motivációs 
beszélgetés

2012.01.03–06. 3 000 Ft

DE-KTK nemzetközi gazdaság és gazdálkodás M L A/K szakmai és motivációs 
beszélgetés

2012.01.03–06. 3 000 Ft

DE-KTK vezetés és szervezés M L A/K szakmai és motivációs 
beszélgetés

2012.01.03–06. 3 000 Ft

DE-MÉK agrármérnöki M N A/K felvételi vizsga 2012.01.02–03. 4 000 Ft

DE-MÉK állattenyésztő mérnöki M N A/K felvételi vizsga 2012.01.02–03. 4 000 Ft

DE-MÉK élelmiszerbiztonsági és -minőségi 
mérnöki

M N A/K felvételi vizsga 2012.01.02–03. 4 000 Ft

DE-MÉK kertészmérnöki M N A/K felvételi vizsga 2012.01.02–03. 4 000 Ft

DE-MÉK környezetgazdálkodási agrármérnöki M N A/K felvételi vizsga 2012.01.02–03. 4 000 Ft

DE-MÉK növényorvosi M N A/K felvételi vizsga 2012.01.02–03. 4 000 Ft

DE-MÉK növénytermesztő mérnöki M N A/K felvételi vizsga 2012.01.02–03. 4 000 Ft

DE-MÉK természetvédelmi mérnöki M N A/K felvételi vizsga 2012.01.02–03. 4 000 Ft

DE-MÉK agrármérnöki M L A/K felvételi vizsga 2012.01.02–03. 4 000 Ft

DE-MÉK élelmiszerbiztonsági és -minőségi 
mérnöki

M L A/K felvételi vizsga 2012.01.02–03. 4 000 Ft

DE-MÉK növénytermesztő mérnöki M L A/K felvételi vizsga 2012.01.02–03. 4 000 Ft

DE-MÉK természetvédelmi mérnöki M L A/K felvételi vizsga 2012.01.02–03. 4 000 Ft

DE-TTK alkalmazott matematikus M N A/K felvételi vizsga 2012.01.03. 3 000 Ft

DE-TTK biomérnöki M N A/K felvételi vizsga 2012.01.03. 3 000 Ft

DE-TTK matematikus M N A/K felvételi vizsga 2012.01.03. 3 000 Ft

DE-TTK vegyész M N A/K felvételi vizsga 2012.01.03. 3 000 Ft

DF tanár - mérnöktanár (anyagmérnöki) M L A/K motivációs beszélgetés 2012.01.12. –

DF tanár - mérnöktanár (gépészmérnök) M L A/K motivációs beszélgetés 2012.01.12. –
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DF tanár - mérnöktanár (mérnök 
informatikus)

M L A/K motivációs beszélgetés 2012.01.12. –

DF tanár - pedagógiai értékelés és 
mérés tanára

M L A/K motivációs beszélgetés 2012.01.12. –

DF tanár (T/D) - pedagógiai értékelés és 
mérés tanára

M L A/K motivációs beszélgetés 2012.01.12. –

EJF-P óvodapedagógus A L K alkalmassági vizsga 2012.01.11. –

EJF-P tanító A L K alkalmassági vizsga 2012.01.11. –

EKF-GTK tanár (T/D) - ember és társadalom 
műveltségterületi tanár

M N A/K motivációs beszélgetés 2012.01.04. 4 000 Ft

EKF-GTK tanár (T/D) - ember és társadalom 
műveltségterületi tanár

M L A/K motivációs beszélgetés 2012.01.04. 4 000 Ft

EKF-TKTK tanár (T/D) - család- és gyermekvédő 
tanár

M L A/K motivációs beszélgetés 2012.01.04. 4 000 Ft

EKF-TKTK tanár (T/D) - inkluzív nevelés tanára M L A/K motivációs beszélgetés 2012.01.04. 4 000 Ft

EKF-TKTK tanár (T/D) - játék- és szabadidő-
szervező tanár

M L A/K motivációs beszélgetés 2012.01.04. 4 000 Ft

EKF-TKTK tanár (T/D) - kollégiumi nevelőtanár M L A/K motivációs beszélgetés 2012.01.04. 4 000 Ft

EKF-TKTK tanár (T/D) - multikulturális nevelés 
tanára

M L A/K motivációs beszélgetés 2012.01.04. 4 000 Ft

EKF-TKTK tanár (T/D) - pedagógiai értékelés és 
mérés tanára

M L A/K motivációs beszélgetés 2012.01.04. 4 000 Ft

EKF-TKTK tanár (T/D) - pedagógiatanár M L A/K motivációs beszélgetés 2012.01.04. 4 000 Ft

EKF-TKTK tanár (T/D) - tehetségfejlesztő tanár M L A/K motivációs beszélgetés 2012.01.04. 4 000 Ft

ELTE-IK programtervező informatikus M N A/K felvételi vizsga 2012.01.02–13. –

ELTE-IK programtervező informatikus M E A/K felvételi vizsga 2012.01.02–13. –

ELTE-TÁTK kisebbségpolitika (angol nyelven) M N K felvételi vizsga 2012.01.05–06. 4 000 Ft

ELTE-TTK vegyész M N A/K felvételi vizsga 2011.12.12–
2012.01.13.

–

GFHF tanár (T/D) - etikatanár (Kaposvár) M N A/K felvételi elbeszélgetés 2012.01.09. –

GFHF tanár (T/D) - etikatanár (Szeged) M N A/K felvételi elbeszélgetés 2012.01.09. –

GFHF tanár (T/D) - etikatanár (Kaposvár) M L A/K felvételi elbeszélgetés 2012.01.09. –

GFHF tanár (T/D) - etikatanár (Szeged) M L A/K felvételi elbeszélgetés 2012.01.09. –

KE-ÁTK állattenyésztő mérnöki M N A/K felvételi elbeszélgetés 2012.01.10. 4 000 Ft

KE-ÁTK takarmányozási és 
takarmánybiztonsági mérnöki

M N A/K felvételi elbeszélgetés 2012.01.10. 4 000 Ft

KE-ÁTK tanár - agrár-mérnöktanár 
(állattenyésztő mérnök)

M N A/K felvételi elbeszélgetés 2012.01.10. 4 000 Ft

KE-ÁTK állattenyésztő mérnöki M L A/K felvételi elbeszélgetés 2012.01.10. 4 000 Ft

KE-ÁTK takarmányozási és 
takarmánybiztonsági mérnöki

M L A/K felvételi elbeszélgetés 2012.01.10. 4 000 Ft

KE-ÁTK tanár - agrár-mérnöktanár 
(állattenyésztő mérnök)

M L A/K felvételi elbeszélgetés 2012.01.10. 4 000 Ft

KE-GTK pénzügy M N A/K felvételi elbeszélgetés 2012.01.02. 4 000 Ft

KE-GTK pénzügy M N A/K közgazdaságtan 2012.01.02. –

KE-GTK pénzügy M N A/K matematika 2012.01.02. –

KE-GTK pénzügy M N A/K pénzügy 2012.01.02. 4 000 Ft

KE-GTK pénzügy M N A/K szakmai alkalmassági 2012.01.02. –

KE-GTK regionális és környezeti gazdaságtan M N A/K motivációs beszélgetés 2012.01.02. 4 000 Ft

KE-GTK vidékfejlesztési agrármérnöki M N A/K motivációs beszélgetés 2012.01.02. 4 000 Ft

KE-GTK regionális és környezeti gazdaságtan M L A/K motivációs beszélgetés 2012.01.02. 4 000 Ft

KE-GTK vidékfejlesztési agrármérnöki M L K motivációs beszélgetés 2012.01.02. 4 000 Ft

KF-KFK kertészmérnöki M N A/K felvételi elbeszélgetés 2011.12.19. –

KF-KFK kertészmérnöki M L A/K felvételi elbeszélgetés 2011.12.19. –

KRF-GTK turizmus-menedzsment M N A/K szakmai készség és motiváció 
alapján

2011.12.19.; 
2011.12.20.

–

KRF-GTK vállalkozásfejlesztés M N A/K szakmai készség és motiváció 
alapján

2011.12.19.; 
2011.12.20.

–
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KRF-GTK vezetés és szervezés M N A/K szakmai készség és motiváció 
alapján

2011.12.19.; 
2011.12.20.

–

KRF-GTK turizmus-menedzsment M L A/K szakmai készség és motiváció 
alapján

2011.12.19.; 
2011.12.20.

–

KRF-GTK vállalkozásfejlesztés M L A/K szakmai készség és motiváció 
alapján

2011.12.19.; 
2011.12.20.

–

KRF-GTK vezetés és szervezés M L A/K szakmai készség és motiváció 
alapján

2011.12.19.; 
2011.12.20.

–

KRF-TVK vidékfejlesztési agrármérnöki M N A/K szakmai készség és motiváció 
alapján

2011.12.19.; 
2011.12.20.

–

KRF-TVK vidékfejlesztési agrármérnöki M L A/K szakmai készség és motiváció 
alapján

2011.12.19.; 
2011.12.20.

–

ME-GÉIK energetikai mérnöki M N A/K szakmai és motivációs 
beszélgetés

2012.01.04. 2 500 Ft

ME-GÉIK gépészmérnöki M N A/K szakmai és motivációs 
beszélgetés

2012.01.04. 2 500 Ft

ME-GÉIK logisztikai mérnöki M N A/K szakmai és motivációs 
beszélgetés

2012.01.04. 2 500 Ft

ME-GÉIK mechatronikai mérnöki M N A/K szakmai és motivációs 
beszélgetés

2012.01.04. 2 500 Ft

ME-GÉIK mérnökinformatikus M N A/K szakmai és motivációs 
beszélgetés

2012.01.04. 2 500 Ft

ME-GÉIK logisztikai mérnöki M L K szakmai és motivációs 
beszélgetés

2012.01.04. 2 500 Ft

ME-GTK logisztikai menedzsment M N A/K felvételi elbeszélgetés 2011.12.13. –

ME-GTK marketing M N A/K felvételi elbeszélgetés 2011.12.13. –

ME-GTK nemzetközi gazdaság és gazdálkodás M N A/K felvételi elbeszélgetés 2011.12.13. –

ME-GTK regionális és környezeti gazdaságtan M N A/K felvételi elbeszélgetés 2011.12.13. –

ME-GTK számvitel M N A/K felvételi elbeszélgetés 2011.12.13. –

ME-GTK vállalkozásfejlesztés M N A/K felvételi elbeszélgetés 2011.12.13. –

ME-GTK vezetés és szervezés M N A/K felvételi elbeszélgetés 2011.12.13. –

ME-GTK logisztikai menedzsment M L K felvételi elbeszélgetés 2011.12.13. –

ME-GTK marketing M L K felvételi elbeszélgetés 2011.12.13. –

ME-GTK Master of Business Administration 
(MBA)

M L K felvételi elbeszélgetés 2011.12.13. –

ME-GTK nemzetközi gazdaság és gazdálkodás M L K felvételi elbeszélgetés 2011.12.13. –

ME-GTK regionális és környezeti gazdaságtan M L K felvételi elbeszélgetés 2011.12.13. –

ME-GTK számvitel M L K felvételi elbeszélgetés 2011.12.13. –

ME-GTK vállalkozásfejlesztés M L K felvételi elbeszélgetés 2011.12.13. –

ME-GTK vezetés és szervezés M L K felvételi elbeszélgetés 2011.12.13. –

ME-MAK anyagmérnöki M N A/K felvételi elbeszélgetés 2011.12.12–23. 4 000 Ft

ME-MAK kohómérnöki M N A/K felvételi elbeszélgetés 2011.12.12–23. 4 000 Ft

ME-MAK anyagmérnöki M L A/K felvételi elbeszélgetés 2011.12.12–23. 4 000 Ft

ME-MAK kohómérnöki M L A/K felvételi elbeszélgetés 2011.12.12–23. 4 000 Ft

ME-MFK földtudományi mérnöki (angol 
nyelven)

M N K motivációs beszélgetés és 
szakmai ismeretek

2012.01.10. –

MTF klasszikus balettművész M E A/K alkalmassági vizsga 2011.12.12–13. 4 000 Ft

MTF klasszikus balettművész M E A/K alkalmassági vizsga 2011.12.12–13. 4 000 Ft

MTF koreográfus A E K alkalmassági vizsga 2011.12.12–13. 4 000 Ft

MTF koreográfus A E K gyakorlati vizsga 2011.12.12–13. –

MTF néptáncművész M E A/K alkalmassági vizsga 2011.12.12–13. 4 000 Ft

MTF néptáncművész M E A/K alkalmassági vizsga 2011.12.12–13. 4 000 Ft

MTF tanár (T/D) - tánctanár (klasszikus 
balett)

M E A/K motivációs beszélgetés 2011.12.12–13. 4 000 Ft

MTF tanár (T/D) - tánctanár (modern 
társastánc)

M E A/K motivációs beszélgetés 2011.12.12–13. 4 000 Ft

MTF tanár (T/D) - tánctanár (moderntánc) M E A/K motivációs beszélgetés 2011.12.12–13. 4 000 Ft

MTF tanár (T/D) - tánctanár (néptánc) M E A/K motivációs beszélgetés 2011.12.12–13. 4 000 Ft
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NYF-BTMK alkalmazott nyelvészet M N A/K felvételi elbeszélgetés 2011.12.20. 4 000 Ft

NYF-BTMK alkalmazott nyelvészet M L A/K felvételi elbeszélgetés 2011.12.20. 4 000 Ft

NYF-GTK nemzetközi tanulmányok M L A felvételi elbeszélgetés 2011.12.20. 4 000 Ft

NYF-PKK andragógia M N A/K felvételi elbeszélgetés 2011.12.20. 4 000 Ft

NYF-PKK andragógia M L A/K felvételi elbeszélgetés 2011.12.20. 4 000 Ft

NYF-PKK tanár (T/D) - család- és gyermekvédő 
tanár

M L A/K felvételi elbeszélgetés 2011.12.20. 4 000 Ft

NYF-PKK tanár (T/D) - ének-zene tanár M L A/K felvételi elbeszélgetés 2011.12.20. 4 000 Ft

NYF-PKK tanár (T/D) - ének-zene tanár M L A/K gyakorlati vizsga 2011.12.20. –

NYF-PKK tanár (T/D) - informatikatanár M L A/K felvételi elbeszélgetés 2011.12.20. 4 000 Ft

NYF-PKK tanár (T/D) - inkluzív nevelés tanára M L A/K felvételi elbeszélgetés 2011.12.20. 4 000 Ft

NYF-PKK tanár (T/D) - magyartanár M L A/K felvételi elbeszélgetés 2011.12.20. 4 000 Ft

NYF-PKK tanár (T/D) - matematikatanár M L A/K felvételi elbeszélgetés 2011.12.20. 4 000 Ft

NYF-PKK tanár (T/D) - pedagógiatanár M L A/K felvételi elbeszélgetés 2011.12.20. 4 000 Ft

NYF-PKK tanár (T/D) - testnevelőtanár M L A/K felvételi elbeszélgetés 2011.12.20. 4 000 Ft

NYME-AK emberi erőforrás tanácsadó M L A/K felvételi elbeszélgetés 2011.12.15. 3 000 Ft

NYME-AK gyógypedagógia A L K alkalmassági vizsga 2011.12.14–16. –

NYME-AK kulturális mediáció M L A/K felvételi elbeszélgetés 2011.12.16. 3 000 Ft

NYME-AK rekreáció M L A/K felvételi elbeszélgetés 2011.12.15. 3 000 Ft

NYME-AK rekreációszervezés és 
egészségfejlesztés (Székesfehérvár)

A L K motoros alkalmassági vizsga 2011.12.16. –

NYME-BPK tanár (T/D) - játék- és szabadidő-
szervező tanár

M N A/K alkalmassági vizsga 2011.12.21. 3 000 Ft

NYME-BPK tanár (T/D) - játék- és szabadidő-
szervező tanár

M N A/K motivációs beszélgetés és 
szakmai ismeretek

2011.12.21. 3 000 Ft

NYME-BPK tanár (T/D) - pedagógiatanár M N A/K alkalmassági vizsga 2011.12.21. 3 000 Ft

NYME-BPK tanár (T/D) - pedagógiatanár M N A/K motivációs beszélgetés és 
szakmai ismeretek

2011.12.21. 3 000 Ft

NYME-BPK tanár (T/D) - játék- és szabadidő-
szervező tanár

M L A/K alkalmassági vizsga 2011.12.21. 3 000 Ft

NYME-BPK tanár (T/D) - játék- és szabadidő-
szervező tanár

M L A/K motivációs beszélgetés és 
szakmai ismeretek

2011.12.21. 3 000 Ft

NYME-BPK tanár (T/D) - pedagógiatanár M L A/K alkalmassági vizsga 2011.12.21. 3 000 Ft

NYME-BPK tanár (T/D) - pedagógiatanár M L A/K motivációs beszélgetés és 
szakmai ismeretek

2011.12.21. 3 000 Ft

NYME-BTK esztétika M N A motivációs beszélgetés 2012.01.04. 3 000 Ft

NYME-BTK esztétika M L A motivációs beszélgetés 2012.01.04. 3 000 Ft

NYME-EMK környezetmérnöki M N A/K felvételi elbeszélgetés 2011.12.14.; 
2012.01.05.

–

NYME-EMK természetvédelmi mérnöki M N A/K felvételi elbeszélgetés 2011.12.14.; 
2012.01.05.

–

NYME-EMK vadgazda mérnöki M N A/K felvételi elbeszélgetés 2011.12.14.; 
2012.01.05.

–

NYME-EMK környezetmérnöki M L A/K felvételi elbeszélgetés 2011.12.12.; 
2012.01.05.

–

NYME-EMK természetvédelmi mérnöki M L A/K felvételi elbeszélgetés 2011.12.14.; 
2012.01.05.

–

NYME-EMK vadgazda mérnöki M L A/K felvételi elbeszélgetés 2011.12.14.; 
2012.01.05.

–

NYME-FMK faipari mérnöki M N A/K felvételi elbeszélgetés 2011.12.14. –

NYME-FMK formatervező művész M N A/K felvételi elbeszélgetés 2011.12.14. –

NYME-FMK gazdaságinformatikus M N A/K felvételi elbeszélgetés 2011.12.15. –

NYME-FMK ipari terméktervező mérnöki M N A/K felvételi elbeszélgetés 2011.12.14. –

NYME-FMK könnyűipari mérnöki M N A/K felvételi elbeszélgetés 2011.12.14. –

NYME-FMK faipari mérnöki M L A/K felvételi elbeszélgetés 2011.12.14. –

NYME-FMK könnyűipari mérnöki M L A/K felvételi elbeszélgetés 2011.12.14. –

NYME-GEO birtokrendező mérnöki M N A/K szakmai és motivációs 
beszélgetés

2012.01.09. 3 000 Ft
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NYME-MNSK tanár (T/D) - játék- és szabadidő-
szervező tanár

M L A/K motivációs beszélgetés 2012.01.05. 3 000 Ft

OE-BGK biztonságtechnikai mérnöki M N A/K felvételi elbeszélgetés 2011.12.20. –

OE-BGK biztonságtechnikai mérnöki M L A/K felvételi elbeszélgetés 2011.12.20. –

OE-BGK mechatronikai mérnöki M E A/K felvételi elbeszélgetés 2011.12.20. –

OE-KGK vállalkozásfejlesztés M N A/K felvételi elbeszélgetés 2011.12.12–23. –

OE-KGK vállalkozásfejlesztés M L A/K felvételi elbeszélgetés 2011.12.12–23. –

OE-KVK villamosmérnöki M N A/K felvételi elbeszélgetés 2011.12.12–23. –

OE-KVK villamosmérnöki M L A/K felvételi elbeszélgetés 2011.12.12–23. –

OE-NIK mérnökinformatikus M E A/K felvételi elbeszélgetés 2012.01.04–06. –

OE-RKK könnyűipari mérnöki M N A/K felvételi elbeszélgetés 2011.12.14. –

OE-RKK könnyűipari mérnöki M L A/K felvételi elbeszélgetés 2011.12.14. –

PE-GK agrármérnöki (angol nyelven) M N A/K felvételi elbeszélgetés 2012.01.03. 3 000 Ft

PE-GK agrármérnöki (magyar nyelven) M N A/K felvételi elbeszélgetés 2012.01.03. 3 000 Ft

PE-GK állattenyésztő mérnöki M N A/K felvételi elbeszélgetés 2012.01.03. 3 000 Ft

PE-GK kertészmérnöki M N A/K felvételi elbeszélgetés 2012.01.03. 3 000 Ft

PE-GK környezetgazdálkodási agrármérnöki M N A/K felvételi elbeszélgetés 2012.01.03. 3 000 Ft

PE-GK mezőgazdasági biotechnológus M N A/K felvételi elbeszélgetés 2012.01.03. 3 000 Ft

PE-GK növényorvosi (angol nyelven) M N A/K felvételi elbeszélgetés 2012.01.03. 3 000 Ft

PE-GK növényorvosi (magyar nyelven) M N A/K felvételi elbeszélgetés 2012.01.03. 3 000 Ft

PE-GK takarmányozási és 
takarmánybiztonsági mérnöki

M N A/K felvételi elbeszélgetés 2012.01.03. 3 000 Ft

PE-GK természetvédelmi mérnöki M N A/K felvételi elbeszélgetés 2012.01.03. 3 000 Ft

PE-GK vidékfejlesztési agrármérnöki M N A/K felvételi elbeszélgetés 2012.01.03. 3 000 Ft

PE-GK agrármérnöki M L A/K felvételi elbeszélgetés 2012.01.03. 3 000 Ft

PE-GK állattenyésztő mérnöki M L A/K felvételi elbeszélgetés 2012.01.03. 3 000 Ft

PE-GK kertészmérnöki M L A/K felvételi elbeszélgetés 2012.01.03. 3 000 Ft

PE-GK környezetgazdálkodási agrármérnöki M L A/K felvételi elbeszélgetés 2012.01.03. 3 000 Ft

PE-GK mezőgazdasági biotechnológus M L A/K felvételi elbeszélgetés 2012.01.03. 3 000 Ft

PE-GK takarmányozási és 
takarmánybiztonsági mérnöki

M L A/K felvételi elbeszélgetés 2012.01.03. 3 000 Ft

PE-GK természetvédelmi mérnöki M L A/K felvételi elbeszélgetés 2012.01.03. 3 000 Ft

PE-GK vidékfejlesztési agrármérnöki M L A/K felvételi elbeszélgetés 2012.01.03. 3 000 Ft

PE-GTK közgazdasági elemző (angol nyelven) M N A/K felvételi elbeszélgetés 2012.01.04. –

PE-GTK közgazdasági elemző (magyar 
nyelven)

M N A/K felvételi elbeszélgetés 2012.01.04. –

PE-GTK logisztikai menedzsment M N A/K felvételi elbeszélgetés 2012.01.05–06. –

PE-GTK műszaki menedzser M N A/K felvételi elbeszélgetés 2012.01.05–06. –

PE-GTK számvitel M N A/K felvételi elbeszélgetés 2012.01.03–05. –

PE-GTK turizmus-menedzsment (angol 
nyelven)

M N A/K felvételi elbeszélgetés 2012.01.04–05. –

PE-GTK turizmus-menedzsment (magyar 
nyelven)

M N A/K felvételi elbeszélgetés 2012.01.04–05. –

PE-GTK vezetés és szervezés M N A/K felvételi elbeszélgetés 2012.01.05–06. –

PE-GTK logisztikai menedzsment M L A/K felvételi elbeszélgetés 2012.01.05–06. –

PE-GTK Master of Business Administration 
(MBA) (Nagykanizsa)

M L A/K felvételi elbeszélgetés 2012.01.05–06. –

PE-GTK Master of Business Administration 
(MBA) (Veszprém)

M L A/K felvételi elbeszélgetés 2012.01.05–06. –

PE-GTK műszaki menedzser M L A/K felvételi elbeszélgetés 2012.01.05–06. –

PE-GTK számvitel M L A/K felvételi elbeszélgetés 2012.01.03–05. –

PE-GTK turizmus-menedzsment (angol 
nyelven)

M L A/K felvételi elbeszélgetés 2012.01.04–05. –

PE-GTK turizmus-menedzsment (magyar 
nyelven)

M L A/K felvételi elbeszélgetés 2012.01.04–05. –

PE-GTK vezetés és szervezés M L A/K felvételi elbeszélgetés 2012.01.05–06. –
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PE-MFTK alkalmazott nyelvészet M N A/K felvételi elbeszélgetés 2011.12.12–
2012.01.13.

–

PE-MFTK anglisztika M N A/K felvételi elbeszélgetés 2011.12.12–
2012.01.13.

–

PE-MFTK magyar nyelv és irodalom M N A/K felvételi elbeszélgetés 2011.12.12–
2012.01.13.

–

PE-MFTK német nyelv, irodalom és kultúra M N A/K felvételi vizsga 2011.12.12–
2012.01.13.

–

PE-MFTK nemzetközi tanulmányok (Veszprém) M N A/K felvételi elbeszélgetés 2011.12.12–
2012.01.13.

–

PE-MFTK neveléstudományi (Pápa) M N A/K felvételi elbeszélgetés 2011.12.12–
2012.01.13.

–

PE-MFTK színháztudomány M N A/K felvételi elbeszélgetés 2011.12.12–
2012.01.13.

–

PE-MFTK tanár - angoltanár M N A/K felvételi elbeszélgetés 2011.12.12–
2012.01.13.

–

PE-MFTK tanár - ember és társadalom 
műveltségterületi tanár

M N A/K felvételi elbeszélgetés 2011.12.12–
2012.01.13.

–

PE-MFTK tanár - környezettan-tanár M N A/K felvételi elbeszélgetés 2011.12.12–
2012.01.13.

–

PE-MFTK tanár - környezettan-tanár M N A/K szakmai alkalmassági 2011.12.12–
2012.01.13.

–

PE-MFTK tanár - magyartanár M N A/K felvételi elbeszélgetés 2011.12.12–
2012.01.13.

–

PE-MFTK tanár - magyartanár M N A/K szakmai alkalmassági 2011.12.12–
2012.01.13.

–

PE-MFTK tanár - némettanár M N A/K felvételi elbeszélgetés 2011.12.12–
2012.01.13.

–

PE-MFTK tanár - némettanár M N A/K szakmai alkalmassági 2011.12.12–
2012.01.13.

–

PE-MFTK tanár - nyelv- és beszédfejlesztő 
tanár

M N A/K felvételi elbeszélgetés 2011.12.12–13. –

PE-MFTK tanár - nyelv- és beszédfejlesztő 
tanár

M N A/K szakmai alkalmassági 2011.12.12–
2012.01.13.

–

PE-MFTK tanár - pedagógiatanár M N A/K felvételi elbeszélgetés 2011.12.12–
2012.01.13.

–

PE-MFTK tanár - pedagógiatanár M N A/K szakmai alkalmassági 2011.12.12–
2012.01.13.

–

PE-MFTK alkalmazott nyelvészet M L A/K felvételi elbeszélgetés 2011.12.12–
2012.01.13.

–

PE-MFTK anglisztika M L K felvételi elbeszélgetés 2011.12.12–
2012.01.13.

–

PE-MFTK német nyelv, irodalom és kultúra M L A/K felvételi vizsga 2011.12.12–
2012.01.13.

–

PE-MFTK nemzetközi tanulmányok 
(Kiskunfélegyháza)

M L K felvételi elbeszélgetés 2011.12.12–
2012.01.13.

–

PE-MFTK nemzetközi tanulmányok (Veszprém) M L K felvételi elbeszélgetés 2011.12.12–
2012.01.13.

–

PE-MFTK neveléstudományi (Pápa) M L A/K felvételi elbeszélgetés 2011.12.12–
2012.01.13.

–

PE-MFTK színháztudomány M L A/K felvételi elbeszélgetés 2011.12.12–
2012.01.13.

–

PE-MFTK tanár - angoltanár M L K felvételi elbeszélgetés 2011.12.12–
2012.01.13.

–

PE-MFTK tanár - angoltanár M L K szakmai alkalmassági 2011.12.12–
2012.01.13.

–

PE-MFTK tanár - ember és társadalom 
műveltségterületi tanár

M L K felvételi elbeszélgetés 2011.12.12–
2012.01.13.

–

PE-MFTK tanár - ember és társadalom 
műveltségterületi tanár

M L K szakmai alkalmassági 2011.12.12–
2012.01.13.

–

PE-MFTK tanár - környezettan-tanár M L K felvételi elbeszélgetés 2011.12.12–
2012.01.13.

–
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Intézmény Választható szak
Képz. 
szint

Munka-
rend

Fin. 
forma Vizsgatárgy Vizsga időpontja

Vizsga-
díj

PE-MFTK tanár - környezettan-tanár M L K szakmai alkalmassági 2011.12.12–
2012.01.13.

–

PE-MFTK tanár - magyartanár M L K felvételi elbeszélgetés 2011.12.12–
2012.01.13.

–

PE-MFTK tanár - magyartanár M L K szakmai alkalmassági 2011.12.12–
2012.01.13.

–

PE-MFTK tanár - némettanár M L K felvételi elbeszélgetés 2011.12.12–
2012.01.13.

–

PE-MFTK tanár - némettanár M L K szakmai alkalmassági 2011.12.12–
2012.01.13.

–

PE-MFTK tanár - nyelv- és beszédfejlesztő 
tanár

M L K felvételi elbeszélgetés 2011.12.12–13. –

PE-MFTK tanár - nyelv- és beszédfejlesztő 
tanár

M L K szakmai alkalmassági 2011.12.12–
2012.01.13.

–

PE-MFTK tanár - pedagógiatanár M L K felvételi elbeszélgetés 2011.12.12–
2012.01.13.

–

PE-MFTK tanár - pedagógiatanár M L K szakmai alkalmassági 2011.12.12–
2012.01.13.

–

PE-MFTK tanár (T/D) - angoltanár M L K felvételi elbeszélgetés 2011.12.12–
2012.01.13.

–

PE-MFTK tanár (T/D) - angoltanár M L K szakmai alkalmassági 2011.12.12–
2012.01.13.

–

PE-MFTK tanár (T/D) - ember és társadalom 
műveltségterületi tanár

M L K felvételi elbeszélgetés 2011.12.12–
2012.01.13.

–

PE-MFTK tanár (T/D) - ember és társadalom 
műveltségterületi tanár

M L K szakmai alkalmassági 2011.12.12–
2012.01.13.

–

PE-MFTK tanár (T/D) - környezettan-tanár M L K felvételi elbeszélgetés 2011.12.12–
2012.01.13.

–

PE-MFTK tanár (T/D) - környezettan-tanár M L K szakmai alkalmassági 2011.12.12–
2012.01.13.

–

PE-MFTK tanár (T/D) - magyartanár M L K felvételi elbeszélgetés 2011.12.12–
2012.01.13.

–

PE-MFTK tanár (T/D) - magyartanár M L K szakmai alkalmassági 2011.12.12–
2012.01.13.

–

PE-MFTK tanár (T/D) - némettanár M L K felvételi elbeszélgetés 2011.12.12–
2012.01.13.

–

PE-MFTK tanár (T/D) - némettanár M L K szakmai alkalmassági 2011.12.12–
2012.01.13.

–

PE-MFTK tanár (T/D) - nyelv- és 
beszédfejlesztő tanár

M L K felvételi elbeszélgetés 2011.12.12–13. –

PE-MFTK tanár (T/D) - pedagógiatanár M L K felvételi elbeszélgetés 2011.12.12–
2012.01.13.

–

PE-MFTK tanár (T/D) - pedagógiatanár M L K szakmai alkalmassági 2011.12.12–
2012.01.13.

–

PE-MIK logisztikai mérnöki (Veszprém) M N A/K szakmai és motivációs 
beszélgetés

2012.01.05. –

PE-MIK mérnökinformatikus M N A/K szakmai és motivációs 
beszélgetés

2012.01.05. –

PE-MIK logisztikai mérnöki (Nagykanizsa) M L A/K szakmai és motivációs 
beszélgetés

2012.01.05. –

PE-MIK mérnökinformatikus M L A/K szakmai és motivációs 
beszélgetés

2012.01.05. –

PE-MK anyagmérnöki M N A/K felvételi elbeszélgetés 2012.01.05–06. –

PE-MK környezetmérnöki M N A/K felvételi elbeszélgetés 2012.01.05–06. –

PE-MK környezettudomány (angol nyelven) M N A/K felvételi elbeszélgetés 2012.01.05–06. –

PE-MK környezettudomány (magyar 
nyelven)

M N A/K felvételi elbeszélgetés 2012.01.05–06. –

PE-MK mechatronikai mérnöki M N A/K felvételi elbeszélgetés 2012.01.05–06. –

PE-MK vegyész M N A/K felvételi elbeszélgetés 2012.01.05–06. –

PE-MK vegyészmérnöki M N A/K felvételi elbeszélgetés 2012.01.05–06. –

PE-MK környezetmérnöki M L A/K felvételi elbeszélgetés 2012.01.05–06. –
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Intézmény Választható szak
Képz. 
szint

Munka-
rend

Fin. 
forma Vizsgatárgy Vizsga időpontja

Vizsga-
díj

PPKE-ITK info-bionika M N A/K szakmai és motivációs 
beszélgetés

2012.01.02–06. –

PPKE-ITK mérnökinformatikus M N A/K szakmai és motivációs 
beszélgetés

2012.01.02–06. –

PPKE-ITK orvosi biotechnológia M N A/K szakmai és motivációs 
beszélgetés

2012.01.02–06. –

PTE-FEEK andragógia M L A/K felvételi elbeszélgetés 2012.01.06. 4 000 Ft

PTE-FEEK emberi erőforrás tanácsadó M L A/K felvételi elbeszélgetés 2012.01.06. 4 000 Ft

PTE-FEEK kulturális mediáció M L A/K felvételi elbeszélgetés 2012.01.06. 4 000 Ft

PTE-IFK turizmus-menedzsment M N A/K szakmai és motivációs 
beszélgetés

2011.12.15. –

PTE-IFK tanító A L K tanító alkalmassági vizsga 2012.01.10. –

PTE-IFK turizmus-menedzsment M L A/K szakmai és motivációs 
beszélgetés

2011.12.15. –

PTE-KTK marketing M N A/K szakmai és motivációs 
beszélgetés

2011.12.13–15. –

PTE-KTK pénzügy M N A/K szakmai és motivációs 
beszélgetés

2011.12.13–15. –

PTE-KTK regionális és környezeti gazdaságtan M N A/K szakmai és motivációs 
beszélgetés

2011.12.13–15. –

PTE-KTK vezetés és szervezés (angol nyelven) M N A/K szakmai és motivációs 
beszélgetés

2011.12.13–15. –

PTE-KTK vezetés és szervezés (magyar 
nyelven)

M N A/K szakmai és motivációs 
beszélgetés

2011.12.13–15. –

PTE-KTK regionális és környezeti gazdaságtan M L A/K szakmai és motivációs 
beszélgetés

2011.12.13–15. –

PTE-PMMK tanár - mérnöktanár (építészmérnök) M L A/K felvételi elbeszélgetés 2011.12.13. 2 000 Ft

PTE-PMMK tanár - mérnöktanár (építőmérnök) M L A/K felvételi elbeszélgetés 2011.12.13. 2 000 Ft

PTE-PMMK tanár - mérnöktanár (gépészmérnök) M L A/K felvételi elbeszélgetés 2011.12.13. 2 000 Ft

PTE-PMMK tanár - mérnöktanár 
(környezetmérnök)

M L A/K felvételi elbeszélgetés 2011.12.13. 2 000 Ft

PTE-PMMK tanár - mérnöktanár (mérnök 
informatikus)

M L A/K felvételi elbeszélgetés 2011.12.13. 2 000 Ft

SE-EKK egészségügyi menedzser M L A/K felvételi elbeszélgetés 2012.01.02–13. –

SE-ETK ápolás M L A/K felvételi elbeszélgetés 2011.12.12–16. –

SZE-ÁJK európai és nemzetközi igazgatás M N A/K motivációs beszélgetés 2011.12.12–16. –

SZE-MTK tanár - mérnöktanár (gépészmérnök) M N A/K motivációs beszélgetés 2011.12.14. –

SZE-MTK tanár - mérnöktanár 
(közlekedésmérnök)

M N A/K motivációs beszélgetés 2011.12.14. –

SZE-MTK tanár - mérnöktanár (mérnök 
informatikus)

M N A/K motivációs beszélgetés 2011.12.14. –

SZE-MTK tanár - mérnöktanár (gépészmérnök) M L A/K motivációs beszélgetés 2011.12.14. –

SZE-MTK tanár - mérnöktanár 
(közlekedésmérnök)

M L A/K motivációs beszélgetés 2011.12.14. –

SZE-MTK tanár - mérnöktanár (mérnök 
informatikus)

M L A/K motivációs beszélgetés 2011.12.14. –

SZIE-ABK tanító A L K tanító alkalmassági vizsga 2012.01.05. –

SZIE-YMÉK tervező építészmérnöki M N A/K felvételi elbeszélgetés 2012.01.12–14. –

SZIE-YMÉK tervező építészmérnöki M N A/K írásbeli vizsga 2012.01.11. –

SZTE-BTK kommunikáció- és médiatudomány M N A/K felvételi vizsga 2012.01.03. 4 000 Ft

SZTE-BTK szlavisztika M N A/K felvételi vizsga 2012.01.03. 4 000 Ft

SZTE-BTK vallástudomány M N A/K felvételi vizsga 2012.01.03. 4 000 Ft

SZTE-BTK kommunikáció- és médiatudomány M L A/K felvételi vizsga 2012.01.03. 4 000 Ft

SZTE-BTK vallástudomány M L A/K felvételi vizsga 2012.01.03. 4 000 Ft

SZTE-GTK marketing M N A/K szakmai és motivációs 
beszélgetés

2011.12.12–22. 2 000 Ft

SZTE-GTK nemzetközi gazdaság és gazdálkodás M N A/K szakmai és motivációs 
beszélgetés

2011.12.12–22. 2 000 Ft
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Intézmény Választható szak
Képz. 
szint

Munka-
rend

Fin. 
forma Vizsgatárgy Vizsga időpontja

Vizsga-
díj

SZTE-GTK regionális és környezeti gazdaságtan M N A/K szakmai és motivációs 
beszélgetés

2011.12.12–22. 2 000 Ft

SZTE-JGYPK andragógia M N A/K felvételi elbeszélgetés 2011.12.15. –

SZTE-TTIK vegyész M N A/K felvételi elbeszélgetés 2012.01.02–06. 4 000 Ft

ZSKF andragógia M L A/K szakmai és motivációs 
beszélgetés

2011.12.19–
2012.01.06.

–

ZSKF kommunikáció- és médiatudomány M L A/K szakmai és motivációs 
beszélgetés

2011.12.19–
2012.01.06.

–

ZSKF nemzetközi gazdaság és gazdálkodás M L A/K szakmai és motivációs 
beszélgetés

2011.12.19–
2012.01.06.

–

ZSKF nemzetközi tanulmányok M L A/K szakmai és motivációs 
beszélgetés

2011.12.19–
2012.01.06.

–

ZSKF politikatudomány M L A/K szakmai és motivációs 
beszélgetés

2011.12.19–
2012.01.06.

–
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  ALAPKÉPZÉSI SZAKOKRA JELENTKEZŐK SZÁMÁRA (A)

  FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSEKRE JELENTKEZŐK SZÁMÁRA (F)

A felvétel 
intézményenkénti feltételei
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F E L S Ő O K TATÁ S I  I N T É Z M É N Y E K  2 012  –  BGF

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA

BGF felvehető összlétszáma: 4224 fő.

Képzési terület Település Nyelv

Felvehető (fő)

Képzési terület/
Szakmacsoport

Nappali 
képzés

Esti, levelező 
munkarend Távoktatás

gazdaságtudományok képzési terület Budapest magyar 1521 1162 805 GAZD

gazdaságtudományok képzési terület Budapest angol 420 100 0 GAZD

gazdaságtudományok képzési terület Nyitra magyar 0 50 0 GAZD

pedagógusképzés képzési terület Budapest magyar 70 46 0 PED

társadalomtudomány képzési terület Kolozsvár magyar 0 50 0 TÁRS

Összesen   2011 1408 805  

A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény és a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól 

szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet előírásai szerint az itt közölt táblázat tartalmazza, hogy a fel-

sőoktatási intézmény 2012-ben a meghirdetett képzések képzési területén, szakmacsoportjában összesen 

hány hallgatót vehet fel. A képzési területre vonatkozó adatok érvényesek az alapképzésre, mesterképzésre 

és szakirányú továbbképzésre, míg a szakmacsoportra vonatkozó adatok a felsőfokú szakképzésre. A fel-

vehető összlétszám meghatározásánál figyelembe kell venni a működési engedély szerinti maximális hall-

gatói létszámot, a tanulmányokat folytató és várhatóan végzős hallgatók számát. Az adatok a szerkesztés 

zárásakor érvényes állapotot tükrözik.

BG
F
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F E L S Ő O K TATÁ S I  I N T É Z M É N Y E K  2 012  –  BGF-KVIK

 

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA
  KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS 

IDEGENFORGALMI KAR

  INTÉZMÉNY ELÉRHETŐSÉGE:  1054 Budapest, Alkotmány u. 9–11. • Telefon: (1) 374-6205
Fax: (1) 374-6224 • E-mail: tanhiv@kvifk.bgf.hu • Honlap: http://web.kvif.bgf.hu

  FELVÉTELIVEL KAPCSOLATOS EGYÉB ELÉRHETŐSÉG:  E-mail: schmogner.gabriella@kvifk.bgf.hu
  A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ 

DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT 2011. NOVEMBER 15-ÉIG A KÖVETKEZŐ CÍMRE KELL BEKÜLDENI: 
„2012. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220. 

  RÉSZIDŐS KÉPZÉSEK

ALAPKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Érettségi 
vizsgakövetelmények

Képz.
terület

A L K turizmus-vendéglátás 
(Nyitra) (2) (3) 135 000 Ft 6+1 (1) 25 < 50

kettőt kell választani: gazdasági 
ismeretek v. matematika v. 

történelem v. egy idegen nyelv (5) v. 
szakmai előkészítő tárgy (4)

GAZD

 (1) A szakon 30 kredit értékű egy félévig tartó szakmai gyakorlatot kell teljesíteni.

  (2) Választható szakirány: idegenforgalom és szálloda.

  (3) Az oktatás nyelve magyar.

  (4) Szakmai előkészítő tárgy: kereskedelmi és marketing alapismeretek, közgazdasági alapismeretek, vendéglátás-idegenforgalom 

alapismeretek.

  (5) Választható nyelvek: angol nyelv, francia nyelv, német nyelv, olasz nyelv, orosz nyelv, spanyol nyelv.

  FELVÉTELI PONTOK SZÁMÍTÁSA

Az egyes szakokhoz tartozó vizsgakötelezettséget és a képzési területenként eltérő többletpontok rendsze-

rét az 1. sz. táblázatban tekintheti át.

A külföldi vagy külföldi rendszerű középiskolában szerzett eredmények megfeleltetése, illetve ezek 

tanulmányi és érettségi pontokká való átszámítása központilag történik, erről A külföldi vag y külföldi 

rendszerű intézményben szerzett végzettségekről szóló részében, illetve a www.felvi.hu honlapon találhat bő-

vebb információt.
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F E L S Ő O K TATÁ S I  I N T É Z M É N Y E K  2 012  –  BGF-KVIK

  CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK

A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul, legkésőbb azon-

ban 2012. január 10-éig kell benyújtani. Az ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók Az eljárás folyamán 

benyújtandó dokumentumok c. fejezetben.

Szak
Képz.
szint

Munka-
rend Dokumentumok

minden alapképzés   

Felvétel feltétele: érettségi bizonyítvány, érettségi tanúsítvány, középiskolai bizonyítvány
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság 

igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát 
igazoló dokumentum, OKJ bizonyítvány, sporteredmény igazolása, tanulmányi, művészeti 

versenyeredmény igazolása, technikusképesítő bizonyítvány

BG
F
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F E L S Ő O K TATÁ S I  I N T É Z M É N Y E K  2 012  –  BKF

 

BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA

BKF felvehető összlétszáma: 3552 fő.

Képzési terület Település Nyelv

Felvehető (fő)

Képzési terület/
Szakmacsoport

Nappali 
képzés

Esti, levelező 
munkarend Távoktatás

gazdaságtudományok képzési terület Budapest magyar 852 1955 0 GAZD

társadalomtudomány képzési terület Budapest magyar 575 170 0 TÁRS

Összesen   1427 2125 0  

A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény és a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól 

szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet előírásai szerint az itt közölt táblázat tartalmazza, hogy a fel-

sőoktatási intézmény 2012-ben a meghirdetett képzések képzési területén, szakmacsoportjában összesen 

hány hallgatót vehet fel. A képzési területre vonatkozó adatok érvényesek az alapképzésre, mesterképzésre 

és szakirányú továbbképzésre, míg a szakmacsoportra vonatkozó adatok a felsőfokú szakképzésre. A fel-

vehető összlétszám meghatározásánál figyelembe kell venni a működési engedély szerinti maximális hall-

gatói létszámot, a tanulmányokat folytató és várhatóan végzős hallgatók számát. Az adatok a szerkesztés 

zárásakor érvényes állapotot tükrözik.
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F E L S Ő O K TATÁ S I  I N T É Z M É N Y E K  2 012  –  BKF-HFTGK

BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA
  HELLER FARKAS TURISZTIKAI ÉS GAZDASÁGI KAR

  INTÉZMÉNY ELÉRHETŐSÉGE:  1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1–9. • Telefon: (1) 273-3090
Fax: (1) 273-2469 • E-mail: mail@bkf.hu • Honlap: http://www.bkf.hu

  FELVÉTELIVEL KAPCSOLATOS EGYÉB ELÉRHETŐSÉG:  • Telefon: (1) 273-2419 • E-mail: felveteli@bkf.hu
  A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ 

DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT 2011. NOVEMBER 15-ÉIG A KÖVETKEZŐ CÍMRE KELL BEKÜLDENI: 
„2012. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220. 

  RÉSZIDŐS KÉPZÉSEK

ALAPKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Érettségi 
vizsgakövetelmények

Képz.
terület

A L K gazdálkodási és 
menedzsment (3) (5) (6) 198 000 Ft 6+1 (1) 25 < 200

kettőt kell választani: gazdasági 
ismeretek v. matematika v. 

történelem v. egy idegen nyelv (9) v. 
szakmai előkészítő tárgy (8)

GAZD

A L K kereskedelem és 
marketing (2) (5) (6) 198 000 Ft 6+1 (1) 25 < 180 GAZD

A L K turizmus-
vendéglátás (4) (5) (7) 198 000 Ft 6+1 (1) 25 < 200 GAZD

 (1) A  szakon 30 kredit értékű egy félévig tartó szakmai gyakorlatot kell teljesíteni.

 (2) V álasztható szakirányok: E-business, értékesítés, International Marketing, kis- és középvállalkozások, reklám és PR, üzleti újságírás.

 (3) V álasztható szakirányok: E-business, kis- és középvállalkozások, logisztika, reklám és PR, üzleti újságírás.

 (4) V álasztható szakirányok: egészségturizmus, hivatásturizmus, szabadidő, rekreáció, térségi turizmus-menedzsment.

 (5) A z egyes szakirányok csak megfelelő számú jelentkező esetén indulnak.

 (6) A  levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, legfeljebb kettő hetenként munkanapokon, vagy a heti pihe-

nőnapon kerül sor. Ennek megfelelően az adott szakon a képzés gyakorisága: hetenként szombati napokon. 

 (7) A  levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, legfeljebb kettő hetenként munkanapokon, vagy a heti pihe-

nőnapon kerül sor. Ennek megfelelően az adott szakon a képzés gyakorisága: általában hetenként pénteki és szombati napokon.

 (8) S zakmai előkészítő tárgy: kereskedelmi és marketing alapismeretek, közgazdasági alapismeretek, vendéglátás-idegenforgalom 

alapismeretek.

 (9) V álasztható nyelvek: angol nyelv, francia nyelv, német nyelv, olasz nyelv, orosz nyelv, spanyol nyelv.

  FELVÉTELI PONTOK SZÁMÍTÁSA

Az egyes szakokhoz tartozó vizsgakötelezettséget és a képzési területenként eltérő többletpontok rendsze-

rét az 1. sz. táblázatban tekintheti át.

A külföldi vagy külföldi rendszerű középiskolában szerzett eredmények megfeleltetése, illetve ezek tanul-

mányi és érettségi pontokká való átszámítása központilag történik, erről A külföldi vagy külföldi rendszerű in-

tézményben szerzett végzettségekről szóló részében, illetve a www.felvi.hu honlapon találhat bővebb információt.

BK
F
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F E L S Ő O K TATÁ S I  I N T É Z M É N Y E K  2 012  –  BKF-HFTGK

 

  CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK

A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul, legkésőbb azon-

ban 2012. január 10-éig kell benyújtani. Az ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók Az eljárás folyamán 

benyújtandó dokumentumok c. fejezetben.

Szak
Képz.
szint

Munka-
rend Dokumentumok

minden alapképzés   

Felvétel feltétele: érettségi bizonyítvány, érettségi tanúsítvány, középiskolai bizonyítvány
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság 

igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát 
igazoló dokumentum, OKJ bizonyítvány, sporteredmény igazolása, tanulmányi, művészeti 

versenyeredmény igazolása, technikusképesítő bizonyítvány
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F E L S Ő O K TATÁ S I  I N T É Z M É N Y E K  2 012  –  BKF-KMK

BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA
  KOMMUNIKÁCIÓS ÉS MŰVÉSZETI KAR

  INTÉZMÉNY ELÉRHETŐSÉGE:  1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1–9. • Telefon: (1) 273-3090
Fax: (1) 273-2469 • E-mail: mail@bkf.hu • Honlap: http://www.bkf.hu

  FELVÉTELIVEL KAPCSOLATOS EGYÉB ELÉRHETŐSÉG:  • Telefon: (1) 273-2419 • E-mail: felveteli@bkf.hu
  A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ 

DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT 2011. NOVEMBER 15-ÉIG A KÖVETKEZŐ CÍMRE KELL BEKÜLDENI: 
„2012. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220. 

  RÉSZIDŐS KÉPZÉSEK

ALAPKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Érettségi 
vizsgakövetelmények

Képz.
terület

A L K kommunikáció és 
médiatudomány (1) (2) (3) 222 000 Ft 6 25 < 200

kettőt kell választani: magyar v. 
matematika v. társadalomismeret v. 

történelem v. egy idegen nyelv (4)
TÁRS

 (1) Választhat ó szakirányok: elektronikus sajtó, nemzetközi kommunikáció, nyomtatott sajtó, on-line újságírás, PR, reklám, marke-

ting, televíziós operatőr, televíziós rendező.

 (2) Az egyes s zakirányok csak megfelelő számú jelentkező esetén indulnak.

 (3) A levelező  munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, legfeljebb kettő hetenként munkanapokon, vagy a heti pihe-

nőnapon kerül sor. Ennek megfelelően az adott szakon a képzés gyakorisága: hetenként szombati napokon. 

 (4) Választhat ó nyelvek: angol nyelv, francia nyelv, német nyelv, olasz nyelv, orosz nyelv, spanyol nyelv.

  FELVÉTELI PONTOK SZÁMÍTÁSA

Az egyes szakokhoz tartozó vizsgakötelezettséget és a képzési területenként eltérő többletpontok rendsze-

rét az 1. sz. táblázatban tekintheti át.

A külföldi vagy külföldi rendszerű középiskolában szerzett eredmények megfeleltetése, illetve ezek tanul-

mányi és érettségi pontokká való átszámítása központilag történik, erről A külföldi vagy külföldi rendszerű in-

tézményben szerzett végzettségekről szóló részében, illetve a www.felvi.hu honlapon találhat bővebb információt.

  CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK

A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul, legkésőbb azon-

ban 2012. január 10-éig kell benyújtani. Az ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók Az eljárás folyamán 

benyújtandó dokumentumok c. fejezetben.

Szak
Képz.
szint

Munka-
rend Dokumentumok

minden alapképzés   

Felvétel feltétele: érettségi bizonyítvány, érettségi tanúsítvány, középiskolai bizonyítvány
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság 

igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát 
igazoló dokumentum, OKJ bizonyítvány, sporteredmény igazolása, tanulmányi, művészeti 

versenyeredmény igazolása, technikusképesítő bizonyítvány

BK
F
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DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA

DF felvehető összlétszáma: 137 fő.

Képzési terület Település Nyelv

Felvehető (fő)

Képzési terület/
Szakmacsoport

Nappali 
képzés

Esti, levelező 
munkarend Távoktatás

bölcsészettudomány képzési terület Dunaújváros magyar 37 23 0 BÖLCS

pedagógusképzés képzési terület Dunaújváros magyar 3 74 0 PED

Összesen   40 97 0  

A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény és a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól 

szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet előírásai szerint az itt közölt táblázat tartalmazza, hogy a fel-

sőoktatási intézmény 2012-ben a meghirdetett képzések képzési területén, szakmacsoportjában összesen 

hány hallgatót vehet fel. A képzési területre vonatkozó adatok érvényesek az alapképzésre, mesterképzésre 

és szakirányú továbbképzésre, míg a szakmacsoportra vonatkozó adatok a felsőfokú szakképzésre. A fel-

vehető összlétszám meghatározásánál figyelembe kell venni a működési engedély szerinti maximális hall-

gatói létszámot, a tanulmányokat folytató és várhatóan végzős hallgatók számát. Az adatok a szerkesztés 

zárásakor érvényes állapotot tükrözik.
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F E L S Ő O K TATÁ S I  I N T É Z M É N Y E K  2 012  –  DF

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA

  INTÉZMÉNY ELÉRHETŐSÉGE:  2400 Dunaújváros, Táncsics Mihály út 1/A • Telefon: (25) 551-100
Fax: (25) 412-620 • Honlap: http://www.duf.hu

  FELVÉTELIVEL KAPCSOLATOS EGYÉB ELÉRHETŐSÉG:  2401 Dunaújváros, Pf. 152. • Telefon: (25) 551-177, 
(25) 551-254 • Fax: (25) 551-195 • E-mail: felveteli@mail.duf.hu

  A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ 
DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT 2011. NOVEMBER 15-ÉIG A KÖVETKEZŐ CÍMRE KELL BEKÜLDENI: 

„2012. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220. 

  RÉSZIDŐS KÉPZÉSEK

ALAPKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Érettségi 
vizsgakövetelmények

Képz.
terület

A L K andragógia (1) (2) (3) 120 000 Ft 6 30 < 100
kettőt kell választani: biológia v. 

magyar v. matematika v. 
történelem v. egy idegen nyelv (4)

BÖLCS

 (1) Választható sz akirányok: felnőttképzési szervező, személyügyi szervező.

 (2) Az egyes szaki rányok csak megfelelő számú jelentkező esetén indulnak.

 (3) A levelező mun karendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, legfeljebb kettő hetenként munkanapokon, vagy a heti pihe-

nőnapon kerül sor. Ennek megfelelően az adott szakon a képzés gyakorisága: péntek, szombat.

 (4) Választható ny elvek: angol nyelv, francia nyelv, német nyelv, orosz nyelv.

  FELVÉTELI PONTOK SZÁMÍTÁSA

Az egyes szakokhoz tartozó vizsgakötelezettséget és a képzési területenként eltérő többletpontok rendsze-

rét az 1. sz. táblázatban tekintheti át.

A külföldi vagy külföldi rendszerű középiskolában szerzett eredmények megfeleltetése, illetve ezek tanul-

mányi és érettségi pontokká való átszámítása központilag történik, erről A külföldi vagy külföldi rendszerű in-

tézményben szerzett végzettségekről szóló részében, illetve a www.felvi.hu honlapon találhat bővebb információt.

  CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK

A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul, legkésőbb azon-

ban 2012. január 10-éig kell benyújtani. Az ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók Az eljárás folyamán 

benyújtandó dokumentumok c. fejezetben.

Szak
Képz.
szint

Munka-
rend Dokumentumok

minden alapképzés   

Felvétel feltétele: érettségi bizonyítvány, érettségi tanúsítvány, középiskolai bizonyítvány
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság 

igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát 
igazoló dokumentum, OKJ bizonyítvány, sporteredmény igazolása, tanulmányi, művészeti 

versenyeredmény igazolása, technikusképesítő bizonyítvány

DF
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DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM

DRHE felvehető összlétszáma: 86 fő.

Képzési terület Település Nyelv

Felvehető (fő)

Képzési terület/
Szakmacsoport

Nappali 
képzés

Esti, levelező 
munkarend Távoktatás

társadalomtudomány képzési terület Debrecen magyar 68 18 0 TÁRS

Összesen   68 18 0  

A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény és a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól 

szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet előírásai szerint az itt közölt táblázat tartalmazza, hogy a fel-

sőoktatási intézmény 2012-ben a meghirdetett képzések képzési területén, szakmacsoportjában összesen 

hány hallgatót vehet fel. A képzési területre vonatkozó adatok érvényesek az alapképzésre, mesterképzésre 

és szakirányú továbbképzésre, míg a szakmacsoportra vonatkozó adatok a felsőfokú szakképzésre. A fel-

vehető összlétszám meghatározásánál figyelembe kell venni a működési engedély szerinti maximális hall-

gatói létszámot, a tanulmányokat folytató és várhatóan végzős hallgatók számát. Az adatok a szerkesztés 

zárásakor érvényes állapotot tükrözik.
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F E L S Ő O K TATÁ S I  I N T É Z M É N Y E K  2 012  –  DRHE

DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM

  INTÉZMÉNY ELÉRHETŐSÉGE:  4026 Debrecen, Kálvin tér 16. • Telefon: (52) 516-820 • Fax: (52) 516-822 
E-mail: info@drhe.hu • Honlap: http://www.drhe.hu

  FELVÉTELIVEL KAPCSOLATOS EGYÉB ELÉRHETŐSÉG:  Tanulmányi Osztály • Telefon: (52) 518-536
E-mail: csikjud1@kfrtkf.hu • 4026 Debrecen, Kálvin tér 16. • Telefon: (52) 516-821 • E-mail: felveteli@drhe.hu

  A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ 
DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT 2011. NOVEMBER 15-ÉIG A KÖVETKEZŐ CÍMRE KELL BEKÜLDENI: 

„2012. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220. 

  RÉSZIDŐS KÉPZÉSEK

ALAPKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Érettségi 
vizsgakövetelmények

Képz.
terület

A E K informatikus 
könyvtáros (1) (2) 110 000 Ft 6 8 < 20

kettőt kell választani: informatikai 
alapismeretek v. magyar v. 

matematika v. társadalomismeret v. 
történelem v. egy idegen nyelv (3)

TÁRS

 (1) Választható szakir ány: gyermek- és iskolai könyvtáros.

 (2) Az esti munkarendű  képzésben a hallgatók tanóráira a szorgalmi időszakban munkanapokon 16 óra után, vagy a heti pihenőna-

pon kerül sor. 

 (3) Választható nyelve k: angol nyelv, francia nyelv, német nyelv, olasz nyelv, orosz nyelv, spanyol nyelv.

  FELVÉTELI PONTOK SZÁMÍTÁSA

Az egyes szakokhoz tartozó vizsgakötelezettséget és a képzési területenként eltérő többletpontok rendsze-

rét az 1. sz. táblázatban tekintheti át.

A külföldi vagy külföldi rendszerű középiskolában szerzett eredmények megfeleltetése, illetve ezek tanul-

mányi és érettségi pontokká való átszámítása központilag történik, erről A külföldi vagy külföldi rendszerű in-

tézményben szerzett végzettségekről szóló részében, illetve a www.felvi.hu honlapon találhat bővebb információt.

  CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK

A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul, legkésőbb azon-

ban 2012. január 10-éig kell benyújtani. Az ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók Az eljárás folyamán 

benyújtandó dokumentumok c. fejezetben.

Szak
Képz.
szint

Munka-
rend Dokumentumok

minden alapképzés   

Felvétel feltétele: érettségi bizonyítvány, érettségi tanúsítvány, középiskolai bizonyítvány
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság 

igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát 
igazoló dokumentum, OKJ bizonyítvány, sporteredmény igazolása, tanulmányi, művészeti 

versenyeredmény igazolása, technikusképesítő bizonyítvány

DR
HE
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F E L S Ő O K TATÁ S I  I N T É Z M É N Y E K  2 012  –  EJF

 

EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA

EJF felvehető összlétszáma: 592 fő.

Képzési terület Település Nyelv

Felvehető (fő)

Képzési terület/
Szakmacsoport

Nappali 
képzés

Esti, levelező 
munkarend Távoktatás

pedagógusképzés képzési terület Baja magyar 176 112 0 PED

felsőfokú szakképzés, ebből   121 183 0  

– közgazdaság szakmacsoport Baja magyar 78 111 0 közg

– mezőgazdaság szakmacsoport Baja magyar 20 38 0 mg

– szociális szolgáltatások szakmacsoport Baja magyar 23 34 0 szolg

Összesen   297 295 0  

A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény és a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól 

szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet előírásai szerint az itt közölt táblázat tartalmazza, hogy a fel-

sőoktatási intézmény 2012-ben a meghirdetett képzések képzési területén, szakmacsoportjában összesen 

hány hallgatót vehet fel. A képzési területre vonatkozó adatok érvényesek az alapképzésre, mesterképzésre 

és szakirányú továbbképzésre, míg a szakmacsoportra vonatkozó adatok a felsőfokú szakképzésre. A fel-

vehető összlétszám meghatározásánál figyelembe kell venni a működési engedély szerinti maximális hall-

gatói létszámot, a tanulmányokat folytató és várhatóan végzős hallgatók számát. Az adatok a szerkesztés 

zárásakor érvényes állapotot tükrözik.



233Alapképzési szakok, felsőfokú szakképzések

F E L S Ő O K TATÁ S I  I N T É Z M É N Y E K  2 012  –  EJF-M

EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA
  MŰSZAKI ÉS GAZDÁLKODÁSI FAKULTÁS

  INTÉZMÉNY ELÉRHETŐSÉGE:  6500 Baja, Bajcsy-Zsilinszky u. 14. • Telefon: (79) 523-900
Fax: (79) 523-970 • E-mail: tomf@ejf.hu • Honlap: http://www.ejf.hu

  A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ 
DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT 2011. NOVEMBER 15-ÉIG A KÖVETKEZŐ CÍMRE KELL BEKÜLDENI: 

„2012. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220. 

  NAPPALI KÉPZÉSEK

MEGHIRDETETT FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSEK

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Érettségi 
vizsgakövetelmények

Szakma-
csoport

F N K banki szakügyintéző 120 000 Ft 4 15 < 20
bármelyik két érettségi vizsgatárgy

közg

F N K hulladékgazdálkodási 
technológus 120 000 Ft 4 15 < 20 mg

  FELVÉTELI PONTOK SZÁMÍTÁSA

Az egyes szakokhoz tartozó vizsgakötelezettséget és a képzési területenként eltérő többletpontok rendsze-

rét az 1. sz. táblázatban tekintheti át.

A külföldi vagy külföldi rendszerű középiskolában szerzett eredmények megfeleltetése, illetve ezek tanul-

mányi és érettségi pontokká való átszámítása központilag történik, erről A külföldi vagy külföldi rendszerű in-

tézményben szerzett végzettségekről szóló részében, illetve a www.felvi.hu honlapon találhat bővebb információt.

  CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK

A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul, legkésőbb azon-

ban 2012. január 10-éig kell benyújtani. Az ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók Az eljárás folyamán 

benyújtandó dokumentumok c. fejezetben.

Szak
Képz.
szint

Munka-
rend Dokumentumok

minden felsőfokú szakképzés   

Felvétel feltétele: érettségi bizonyítvány, érettségi tanúsítvány, középiskolai bizonyítvány
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság 

igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló 
dokumentum, sporteredmény igazolása, tanulmányi, művészeti versenyeredmény igazolása

EJ
F
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F E L S Ő O K TATÁ S I  I N T É Z M É N Y E K  2 012  –  EJF-P

 

EÖTVÖS JÓZSEF FŐISKOLA
  PEDAGÓGIAI FAKULTÁS

  INTÉZMÉNY ELÉRHETŐSÉGE:  6500 Baja, Szegedi út 2. • Telefon: (79) 524-624 • Fax: (79) 524-630
E-mail: to@ejf.hu • Honlap: http://www.ejf.hu/kepzesek

  A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ 
DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT 2011. NOVEMBER 15-ÉIG A KÖVETKEZŐ CÍMRE KELL BEKÜLDENI: 

„2012. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220. 

  RÉSZIDŐS KÉPZÉSEK

ALAPKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Érettségi 
vizsgakövetelmények

Képz.
terület

A L K óvodapedagógus (1) 105 000 Ft 6 15 < 35
alkalmassági vizsga (Alk) és

magyar és
biológia v. matematika v. 

történelem v. egy idegen nyelv (3) v. 
szakmai előkészítő tárgy (2)

PED

A L K tanító (1) 105 000 Ft 8 15 < 35 PED

MEGHIRDETETT FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSEK

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Érettségi 
vizsgakövetelmények

Szakma-
csoport

F L K ifjúságsegítő (1) 90 000 Ft 4 15 < 30 bármelyik két érettségi vizsgatárgy szolg

 (1) A levelező munkarendű  képzésben – az érintett hallgatókkal kötött eltérő megállapodás hiányában – a hallgatók tanóráira töm-

bösítve, legfeljebb kettő hetenként munkanapokon, vagy a heti pihenőnapon kerül sor.

 (2) Szakmai előkészítő tá rgy: oktatási alapismeretek.

 (3) Választható nyelvek:  angol nyelv, francia nyelv, német nyelv, olasz nyelv, orosz nyelv, spanyol nyelv.

  A JELENTKEZÉS ÉS A FELVÉTEL SAJÁTOS FELTÉTELEI

A tanító alapképzési szakon választható műveltségi területek: magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv (an-

gol), ének-zene, vizuális nevelés, testnevelés és sport. 

  FELVÉTELI PONTOK SZÁMÍTÁSA

Az egyes szakokhoz tartozó vizsgakötelezettséget és a képzési területenként eltérő többletpontok rendsze-

rét az 1. sz. táblázatban tekintheti át.

A külföldi vagy külföldi rendszerű középiskolában szerzett eredmények megfeleltetése, illetve ezek tanul-

mányi és érettségi pontokká való átszámítása központilag történik, erről A külföldi vagy külföldi rendszerű in-

tézményben szerzett végzettségekről szóló részében, illetve a www.felvi.hu honlapon találhat bővebb információt.



235Alapképzési szakok, felsőfokú szakképzések

F E L S Ő O K TATÁ S I  I N T É Z M É N Y E K  2 012  –  EJF-P

  INTÉZMÉNYI VIZSGÁK SAJÁTOS KÖVETELMÉNYEI

Az alkalmassági vizsgák követelményeire vonatkozóan információ közvetlen az Intézménytől kérhető.

  CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK

A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul, legkésőbb azon-

ban 2012. január 10-éig kell benyújtani. Az ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók Az eljárás folyamán 

benyújtandó dokumentumok c. fejezetben.

Szak
Képz.
szint

Munka-
rend Dokumentumok

minden alapképzés   

Felvétel feltétele: (elő)alkalmassági vizsgáról szóló igazolás, általános háziorvosi igazolás, 
érettségi bizonyítvány, érettségi tanúsítvány, középiskolai bizonyítvány, tüdőszűrő lelet

Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság 
igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát 

igazoló dokumentum, OKJ bizonyítvány, sporteredmény igazolása, tanulmányi, művészeti 
versenyeredmény igazolása, technikusképesítő bizonyítvány

minden felsőfokú szakképzés   

Felvétel feltétele: érettségi bizonyítvány, érettségi tanúsítvány, középiskolai bizonyítvány
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság 

igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló 
dokumentum, sporteredmény igazolása, tanulmányi, művészeti versenyeredmény igazolása

EJ
F
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F E L S Ő O K TATÁ S I  I N T É Z M É N Y E K  2 012  –  GDF

 

GÁBOR DÉNES FŐISKOLA

GDF felvehető összlétszáma: 1147 fő.

Képzési terület Település Nyelv

Felvehető (fő)

Képzési terület/
Szakmacsoport

Nappali 
képzés

Esti, levelező 
munkarend Távoktatás

gazdaságtudományok képzési terület Budapest magyar 254 0 337 GAZD

informatika képzési terület Budapest magyar 57 48 96 INFO

műszaki képzési terület Budapest magyar 87 40 31 MŰSZ

felsőfokú szakképzés, ebből   54 0 143  

– informatika szakmacsoport Budapest magyar 54 0 143 info

Összesen   452 88 607  

A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény és a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól 

szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet előírásai szerint az itt közölt táblázat tartalmazza, hogy a fel-

sőoktatási intézmény 2012-ben a meghirdetett képzések képzési területén, szakmacsoportjában összesen 

hány hallgatót vehet fel. A képzési területre vonatkozó adatok érvényesek az alapképzésre, mesterképzésre 

és szakirányú továbbképzésre, míg a szakmacsoportra vonatkozó adatok a felsőfokú szakképzésre. A fel-

vehető összlétszám meghatározásánál figyelembe kell venni a működési engedély szerinti maximális hall-

gatói létszámot, a tanulmányokat folytató és várhatóan végzős hallgatók számát. Az adatok a szerkesztés 

zárásakor érvényes állapotot tükrözik.
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F E L S Ő O K TATÁ S I  I N T É Z M É N Y E K  2 012  –  GDF

GÁBOR DÉNES FŐISKOLA

  INTÉZMÉNY ELÉRHETŐSÉGE:  1119 Budapest, Mérnök u. 39. • Telefon: (1) 203-0283
Fax: (1) 883-3636 • E-mail: info@gdf.hu • Honlap: http://www.gdf.hu

  A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ 
DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT 2011. NOVEMBER 15-ÉIG A KÖVETKEZŐ CÍMRE KELL BEKÜLDENI: 

„2012. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220. 

  RÉSZIDŐS KÉPZÉSEK

ALAPKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Érettségi 
vizsgakövetelmények

Képz.
terület

A T K gazdálkodási és 
menedzsment (2) 180 000 Ft 6+1 (1) 15 < 50

kettőt kell választani: gazdasági 
ismeretek v. matematika v. 

történelem v. egy idegen nyelv (5) v. 
szakmai előkészítő tárgy (4)

GAZD

A T K mérnök informatikus (2) 180 000 Ft 7 15 < 80 matematika és
fi zika v. informatika INFO

A T K műszaki menedzser (2) 180 000 Ft 7 15 < 50

matematika és
biológia v. fi zika v. informatika v. 
kémia v. történelem v. szakmai 

előkészítő tárgy (3)

MŰSZ

MEGHIRDETETT FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSEK

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Érettségi 
vizsgakövetelmények

Szakma-
csoport

F T K általános rendszergazda (2) 120 000 Ft 4 15 < 50
bármelyik két érettségi vizsgatárgy

info

F T K web-programozó (2) 120 000 Ft 4 15 < 50 info

 (1) A szakon 30 kredit érték ű egy félévig tartó szakmai gyakorlatot kell teljesíteni.

 (2) Távoktatás munkarendű ké pzésben a konzultációk gyakorisága: hetente vagy kéthetente szombat, esetenként péntek. 

 (3) Szakmai előkészítő tárgy : elektronikai alapismeretek, építészeti és építési alapismeretek, gazdasági ismeretek, gépészeti alapisme-

retek, informatikai alapismeretek, kereskedelmi és marketing alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek, 

közgazdasági alapismeretek, közlekedési alapismeretek.

 (4) Szakmai előkészítő tárgy : kereskedelmi és marketing alapismeretek, közgazdasági alapismeretek, vendéglátás-idegenforgalom 

alapismeretek.

 (5) Választható nyelvek: ang ol nyelv, francia nyelv, német nyelv, olasz nyelv, orosz nyelv, spanyol nyelv.

  FELVÉTELI PONTOK SZÁMÍTÁSA

Az egyes szakokhoz tartozó vizsgakötelezettséget és a képzési területenként eltérő többletpontok rendsze-

rét az 1. sz. táblázatban tekintheti át.

A külföldi vagy külföldi rendszerű középiskolában szerzett eredmények megfeleltetése, illetve ezek tanul-

mányi és érettségi pontokká való átszámítása központilag történik, erről A külföldi vagy külföldi rendszerű in-

tézményben szerzett végzettségekről szóló részében, illetve a www.felvi.hu honlapon találhat bővebb információt.

GD
F
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F E L S Ő O K TATÁ S I  I N T É Z M É N Y E K  2 012  –  GDF

 

  CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK

A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul, legkésőbb azon-

ban 2012. január 10-éig kell benyújtani. Az ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók Az eljárás folyamán 

benyújtandó dokumentumok c. fejezetben.

Szak
Képz.
szint

Munka-
rend Dokumentumok

minden alapképzés   

Felvétel feltétele: érettségi bizonyítvány, érettségi tanúsítvány, középiskolai bizonyítvány
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság 

igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát 
igazoló dokumentum, OKJ bizonyítvány, sporteredmény igazolása, tanulmányi, művészeti 

versenyeredmény igazolása, technikusképesítő bizonyítvány

minden felsőfokú szakképzés   

Felvétel feltétele: érettségi bizonyítvány, érettségi tanúsítvány, középiskolai bizonyítvány
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság 

igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló 
dokumentum, sporteredmény igazolása, tanulmányi, művészeti versenyeredmény igazolása
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F E L S Ő O K TATÁ S I  I N T É Z M É N Y E K  2 012  –  KJF

KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA

KJF felvehető összlétszáma: 884 fő.

Képzési terület Település Nyelv

Felvehető (fő)

Képzési terület/
Szakmacsoport

Nappali 
képzés

Esti, levelező 
munkarend Távoktatás

gazdaságtudományok képzési terület Budapest magyar 489 136 148 GAZD

pedagógusképzés képzési terület Budapest magyar 0 111 0 PED

Összesen   489 247 148  

A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény és a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól 

szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet előírásai szerint az itt közölt táblázat tartalmazza, hogy a fel-

sőoktatási intézmény 2012-ben a meghirdetett képzések képzési területén, szakmacsoportjában összesen 

hány hallgatót vehet fel. A képzési területre vonatkozó adatok érvényesek az alapképzésre, mesterképzésre 

és szakirányú továbbképzésre, míg a szakmacsoportra vonatkozó adatok a felsőfokú szakképzésre. A fel-

vehető összlétszám meghatározásánál figyelembe kell venni a működési engedély szerinti maximális hall-

gatói létszámot, a tanulmányokat folytató és várhatóan végzős hallgatók számát. Az adatok a szerkesztés 

zárásakor érvényes állapotot tükrözik.

KJ
F
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F E L S Ő O K TATÁ S I  I N T É Z M É N Y E K  2 012  –  KJF

 

KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA

  INTÉZMÉNY ELÉRHETŐSÉGE:  8000 Székesfehérvár, Fürdő u. 1. • Telefon: (22) 543-300
Fax: (22) 543-391 • Honlap: http://www.kodolanyi.hu

  FELVÉTELIVEL KAPCSOLATOS EGYÉB ELÉRHETŐSÉG:  Telefon: (22) 543-324, (80) 203-769
Fax: (22) 543-323 • E-mail: felveteli@kodolanyi.hu • Honlap: http://www.kjf.hu

  A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ 
DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT 2011. NOVEMBER 15-ÉIG A KÖVETKEZŐ CÍMRE KELL BEKÜLDENI: 

„2012. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220. 

  RÉSZIDŐS KÉPZÉSEK

ALAPKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Érettségi 
vizsgakövetelmények

Képz.
terület

A T K
gazdálkodási és 
menedzsment 

(Budapest) (2) (4) (5)
145 000 Ft 6+1 (1) 15 < 80 kettőt kell választani: gazdasági 

ismeretek v. matematika v. 
történelem v. egy idegen nyelv (7) v. 

szakmai előkészítő tárgy (6)

GAZD

A T K turizmus-vendéglátás 
(Budapest) (3) (4) (5) 151 000 Ft 6+1 (1) 15 < 80 GAZD

 (1) A szakon 30 kredit értékű egy  félévig tartó szakmai gyakorlatot kell teljesíteni.

 (2) Választható szakirányok: gazd álkodás és üzletvitel, vállalkozásszervezés.

 (3) Választható szakirányok: szál loda-szervezés, vendéglátás-szervezés.

 (4) Az egyes szakirányok csak meg felelő számú jelentkező esetén indulnak.

 (5) Távoktatás munkarendű képzésb en a konzultációk gyakorisága: az online konzultációk mellett a személyes konzultációra féléven-

te 2 alkalommal van lehetőség.

 (6) Szakmai előkészítő tárgy: ker eskedelmi és marketing alapismeretek, közgazdasági alapismeretek, vendéglátás-idegenforgalom 

alapismeretek.

 (7) Választható nyelvek: angol ny elv, francia nyelv, német nyelv, olasz nyelv, orosz nyelv, spanyol nyelv.

  FELVÉTELI PONTOK SZÁMÍTÁSA

Az egyes szakokhoz tartozó vizsgakötelezettséget és a képzési területenként eltérő többletpontok rendsze-

rét az 1. sz. táblázatban tekintheti át.

A külföldi vagy külföldi rendszerű középiskolában szerzett eredmények megfeleltetése, illetve ezek tanul-

mányi és érettségi pontokká való átszámítása központilag történik, erről A külföldi vagy külföldi rendszerű in-

tézményben szerzett végzettségekről szóló részében, illetve a www.felvi.hu honlapon találhat bővebb információt.
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F E L S Ő O K TATÁ S I  I N T É Z M É N Y E K  2 012  –  KJF

  CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK

A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul, legkésőbb azon-

ban 2012. január 10-éig kell benyújtani. Az ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók Az eljárás folyamán 

benyújtandó dokumentumok c. fejezetben.

Szak
Képz.
szint

Munka-
rend Dokumentumok

minden alapképzés   

Felvétel feltétele: érettségi bizonyítvány, érettségi tanúsítvány, középiskolai bizonyítvány
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság 

igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát 
igazoló dokumentum, OKJ bizonyítvány, sporteredmény igazolása, tanulmányi, művészeti 

versenyeredmény igazolása, technikusképesítő bizonyítvány

KJ
F
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F E L S Ő O K TATÁ S I  I N T É Z M É N Y E K  2 012  –  KRF

 

KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA

KRF felvehető összlétszáma: 3713 fő.

Képzési terület Település Nyelv

Felvehető (fő)

Képzési terület/
Szakmacsoport

Nappali 
képzés

Esti, levelező 
munkarend Távoktatás

agrár képzési terület Gyöngyös magyar 255 260 26 AGRÁR

gazdaságtudományok képzési terület Gyöngyös magyar 877 869 214 GAZD

felsőfokú szakképzés, ebből   641 571 0  

– elektrotechnika-elektronika 
szakmacsoport Gyöngyös magyar 10 9 0 elekt

– informatika szakmacsoport Gyöngyös magyar 72 64 0 info

– kereskedelem-marketing, üzleti 
adminisztráció szakmacsoport Gyöngyös magyar 61 75 0 ker

– közgazdaság szakmacsoport Gyöngyös magyar 123 108 0 közg

– mezőgazdaság szakmacsoport Gyöngyös magyar 99 58 0 mg

– ügyvitel szakmacsoport Gyöngyös magyar 147 104 0 ügyv

– vendéglátás-idegenforgalom 
szakmacsoport Gyöngyös magyar 129 153 0 vend

Összesen   1773 1700 240  

A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény és a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól 

szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet előírásai szerint az itt közölt táblázat tartalmazza, hogy a fel-

sőoktatási intézmény 2012-ben a meghirdetett képzések képzési területén, szakmacsoportjában összesen 

hány hallgatót vehet fel. A képzési területre vonatkozó adatok érvényesek az alapképzésre, mesterképzésre 

és szakirányú továbbképzésre, míg a szakmacsoportra vonatkozó adatok a felsőfokú szakképzésre. A fel-

vehető összlétszám meghatározásánál figyelembe kell venni a működési engedély szerinti maximális hall-

gatói létszámot, a tanulmányokat folytató és várhatóan végzős hallgatók számát. Az adatok a szerkesztés 

zárásakor érvényes állapotot tükrözik.
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F E L S Ő O K TATÁ S I  I N T É Z M É N Y E K  2 012  –  KRF-GTK

KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA
  GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR

  INTÉZMÉNY ELÉRHETŐSÉGE:  3200 Gyöngyös, Mátrai út 36. • Telefon: (37) 518-300 • Fax: (37) 518-357
Honlap: http://www.karolyrobert.hu

  FELVÉTELIVEL KAPCSOLATOS EGYÉB ELÉRHETŐSÉG:  Hallgatói Tanácsadó Központ
Telefon: (37) 518-447, (37) 518-448 • Fax: (37) 518-464 • E-mail: felvi@karolyrobert.hu

  A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ 
DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT 2011. NOVEMBER 15-ÉIG A KÖVETKEZŐ CÍMRE KELL BEKÜLDENI: 

„2012. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220. 

  NAPPALI KÉPZÉSEK

MEGHIRDETETT FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSEK

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Érettségi 
vizsgakövetelmények

Szakma-
csoport

F N K adóigazgatási 
szakügyintéző 125 000 Ft 4 10 < 30

bármelyik két érettségi vizsgatárgy

közg

F N K banki szakügyintéző 125 000 Ft 4 10 < 30 közg

F N K értékpapírpiaci 
szakügyintéző 125 000 Ft 4 10 < 30 közg

F N K Európai Uniós üzleti 
szakügyintéző 125 000 Ft 4 10 < 30 ker

F N K idegenforgalmi 
szakmenedzser 125 000 Ft 4 10 < 30 vend

F N K kereskedelmi 
szakmenedzser 125 000 Ft 4 10 < 30 ker

F N K kis- és középvállalkozási 
menedzser 125 000 Ft 4 10 < 30 közg

F N K költségvetés-gazdálkodási 
szakügyintéző 125 000 Ft 4 10 < 30 közg

F N K
nemzetközi 

szállítmányozási és 
logisztikai szakügyintéző

125 000 Ft 4 10 < 30 ker

F N K pénzügyi szakügyintéző 125 000 Ft 4 10 < 30 közg

F N K projektmenedzser-
asszisztens 125 000 Ft 4 10 < 30 közg

F N K reklámszervező 
szakmenedzser 125 000 Ft 4 10 < 30 ker

F N K számviteli szakügyintéző 125 000 Ft 4 10 < 30 közg

F N K titkárságvezető 125 000 Ft 4 10 < 30 ügyv

F N K üzleti szakmenedzser 125 000 Ft 4 10 < 30 ker

F N K vendéglátó szakmenedzser 125 000 Ft 4 10 < 30 vend

F N K web-programozó 125 000 Ft 4 10 < 30 info

KR
F
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F E L S Ő O K TATÁ S I  I N T É Z M É N Y E K  2 012  –  KRF-GTK

 

  RÉSZIDŐS KÉPZÉSEK

MEGHIRDETETT FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSEK

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Érettségi 
vizsgakövetelmények

Szakma-
csoport

F L K adóigazgatási 
szakügyintéző (1) 125 000 Ft 4 10 < 30

bármelyik két érettségi vizsgatárgy

közg

F L K banki szakügyintéző (1) 125 000 Ft 4 10 < 30 közg

F L K értékpapírpiaci 
szakügyintéző (1) 125 000 Ft 4 10 < 30 közg

F L K Európai Uniós üzleti 
szakügyintéző (1) 125 000 Ft 4 10 < 30 ker

F L K idegenforgalmi 
szakmenedzser (1) 125 000 Ft 4 10 < 30 vend

F L K kereskedelmi 
szakmenedzser (1) 125 000 Ft 4 10 < 30 ker

F L K kis- és középvállalkozási 
menedzser (1) 125 000 Ft 4 10 < 30 közg

F L K költségvetés-gazdálkodási 
szakügyintéző (1) 125 000 Ft 4 10 < 30 közg

F L K
nemzetközi 

szállítmányozási és 
logisztikai szakügyintéző (1)

125 000 Ft 4 10 < 30 ker

F L K pénzügyi szakügyintéző (1) 125 000 Ft 4 10 < 30 közg

F L K projektmenedzser-
asszisztens (1) 125 000 Ft 4 10 < 30 közg

F L K reklámszervező 
szakmenedzser (1) 125 000 Ft 4 10 < 30 ker

F L K számviteli szakügyintéző (1) 125 000 Ft 4 10 < 30 közg

F L K titkárságvezető (1) 125 000 Ft 4 10 < 20 ügyv

F L K üzleti szakmenedzser (1) 125 000 Ft 4 10 < 30 ker

F L K vendéglátó 
szakmenedzser (1) 125 000 Ft 4 10 < 30 vend

F L K web-programozó (1) 125 000 Ft 4 10 < 30 info

 (1) A levelező munkarendű képzésben az é rintett hallgatókkal kötött megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanóráira hétvégi 

napokon (péntek, szombat, vasárnap) kerül sor. 

  A JELENTKEZÉS ÉS A FELVÉTEL SAJÁTOS FELTÉTELEI

Intézményi felvételi tájékoztató letölthető az Intézmény honlapjáról, vagy levélben igényelhető a Hallga-

tói Tanácsadó Központtól.

  FELVÉTELI PONTOK SZÁMÍTÁSA

Az egyes szakokhoz tartozó vizsgakötelezettséget és a képzési területenként eltérő többletpontok rendsze-

rét az 1. sz. táblázatban tekintheti át.

A külföldi vagy külföldi rendszerű középiskolában szerzett eredmények megfeleltetése, illetve ezek tanul-

mányi és érettségi pontokká való átszámítása központilag történik, erről A külföldi vagy külföldi rendszerű in-

tézményben szerzett végzettségekről szóló részében, illetve a www.felvi.hu honlapon találhat bővebb információt.
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F E L S Ő O K TATÁ S I  I N T É Z M É N Y E K  2 012  –  KRF-GTK

  CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK

A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul, legkésőbb azon-

ban 2012. január 10-éig kell benyújtani. Az ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók Az eljárás folyamán 

benyújtandó dokumentumok c. fejezetben.

Szak
Képz.
szint

Munka-
rend Dokumentumok

minden felsőfokú szakképzés   

Felvétel feltétele: érettségi bizonyítvány, érettségi tanúsítvány, középiskolai bizonyítvány
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság 

igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló 
dokumentum, sporteredmény igazolása, tanulmányi, művészeti versenyeredmény igazolása

KR
F
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F E L S Ő O K TATÁ S I  I N T É Z M É N Y E K  2 012  –  KRF-TVK

 

KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA
  TERMÉSZETI ERŐFORRÁS-GAZDÁLKODÁSI ÉS 

VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR

  INTÉZMÉNY ELÉRHETŐSÉGE:  3200 Gyöngyös, Mátrai út 36. • Telefon: (37) 518-300
Honlap: http://www.karolyrobert.hu

  FELVÉTELIVEL KAPCSOLATOS EGYÉB ELÉRHETŐSÉG:  Hallgatói Tanácsadó Központ
Telefon: (37) 518-447, (37) 518-448 • Fax: (37) 518-464 • E-mail: felvi@karolyrobert.hu

  A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ 
DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT 2011. NOVEMBER 15-ÉIG A KÖVETKEZŐ CÍMRE KELL BEKÜLDENI: 

„2012. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220. 

  NAPPALI KÉPZÉSEK

MEGHIRDETETT FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSEK

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Érettségi 
vizsgakövetelmények

Szakma-
csoport

F N K bortechnológus 125 000 Ft 4 10 < 20

bármelyik két érettségi vizsgatárgy

mg

F N K energetikai 
mérnökasszisztens 125 000 Ft 4 10 < 20 elekt

F N K erdőgazda 125 000 Ft 4 10 < 20 mg

F N K
gyógynövény- és 

fűszernövénytermesztő és 
-feldolgozó

125 000 Ft 4 10 < 20 mg

F N K hulladékgazdálkodási 
technológus 125 000 Ft 4 10 < 20 mg

F N K közösségi-civil szervező 125 000 Ft 4 10 < 20 közg

F N K
mezőgazdasági 
laboratóriumi 

szakasszisztens
125 000 Ft 4 10 < 20 mg

F N K mezőgazdasági 
menedzserasszisztens 125 000 Ft 4 10 < 20 mg

F N K növénytermesztő és 
növényvédő technológus 125 000 Ft 4 10 < 20 mg

F N K ökológiai gazdálkodó 125 000 Ft 4 10 < 20 mg

F N K szőlész, borász 
szaktechnikus 125 000 Ft 4 10 < 20 mg

F N K vadgazdálkodási 
technológus 125 000 Ft 4 10 < 20 mg

  RÉSZIDŐS KÉPZÉSEK

MEGHIRDETETT FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSEK

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Érettségi 
vizsgakövetelmények

Szakma-
csoport

F L K bortechnológus (1) 125 000 Ft 4 10 < 20

bármelyik két érettségi vizsgatárgy

mg

F L K energetikai 
mérnökasszisztens (1) 125 000 Ft 4 10 < 20 elekt

F L K erdőgazda (1) 125 000 Ft 4 10 < 20 mg
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F E L S Ő O K TATÁ S I  I N T É Z M É N Y E K  2 012  –  KRF-TVK

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Érettségi 
vizsgakövetelmények

Szakma-
csoport

F L K
gyógynövény- és 

fűszernövénytermesztő és 
-feldolgozó (1)

125 000 Ft 4 10 < 20

bármelyik két érettségi vizsgatárgy

mg

F L K hulladékgazdálkodási 
technológus (1) 125 000 Ft 4 10 < 20 mg

F L K közösségi-civil szervező (1) 125 000 Ft 4 10 < 20 közg

F L K
mezőgazdasági 
laboratóriumi 

szakasszisztens (1)
125 000 Ft 4 10 < 20 mg

F L K mezőgazdasági 
menedzserasszisztens (1) 125 000 Ft 4 10 < 20 mg

F L K növénytermesztő és 
növényvédő technológus (1) 125 000 Ft 4 10 < 20 mg

F L K ökológiai gazdálkodó (1) 125 000 Ft 4 10 < 20 mg

F L K szőlész, borász 
szaktechnikus (1) 125 000 Ft 4 10 < 20 mg

F L K vadgazdálkodási 
technológus (1) 125 000 Ft 4 10 < 20 mg

 (1) A levelező munkarendű képzésben az ér intett hallgatókkal kötött megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanóráira hétvégi 

napokon (péntek, szombat, vasárnap) kerül sor. 

  A JELENTKEZÉS ÉS A FELVÉTEL SAJÁTOS FELTÉTELEI

Intézményi felvételi tájékoztató letölthető az Intézmény honlapjáról, vagy levélben igényelhető a Hallga-

tói Tanácsadó Központtól.

  FELVÉTELI PONTOK SZÁMÍTÁSA

Az egyes szakokhoz tartozó vizsgakötelezettséget és a képzési területenként eltérő többletpontok rendsze-

rét az 1. sz. táblázatban tekintheti át.

A külföldi vagy külföldi rendszerű középiskolában szerzett eredmények megfeleltetése, illetve ezek tanul-

mányi és érettségi pontokká való átszámítása központilag történik, erről A külföldi vagy külföldi rendszerű in-

tézményben szerzett végzettségekről szóló részében, illetve a www.felvi.hu honlapon találhat bővebb információt.

  CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK

A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul, legkésőbb azon-

ban 2012. január 10-éig kell benyújtani. Az ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók Az eljárás folyamán 

benyújtandó dokumentumok c. fejezetben.

Szak
Képz.
szint

Munka-
rend Dokumentumok

minden felsőfokú szakképzés   

Felvétel feltétele: érettségi bizonyítvány, érettségi tanúsítvány, középiskolai bizonyítvány
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság 

igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló 
dokumentum, sporteredmény igazolása, tanulmányi, művészeti versenyeredmény igazolása

KR
F
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F E L S Ő O K TATÁ S I  I N T É Z M É N Y E K  2 012  –  MTF

 

MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA

MTF felvehető összlétszáma: 295 fő.

Képzési terület Település Nyelv

Felvehető (fő)

Képzési terület/
Szakmacsoport

Nappali 
képzés

Esti, levelező 
munkarend Távoktatás

művészet képzési terület Budapest magyar 62 60 0 MŰV

pedagógusképzés képzési terület Budapest magyar 60 113 0 PED

Összesen   122 173 0  

A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény és a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól 

szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet előírásai szerint az itt közölt táblázat tartalmazza, hogy a fel-

sőoktatási intézmény 2012-ben a meghirdetett képzések képzési területén, szakmacsoportjában összesen 

hány hallgatót vehet fel. A képzési területre vonatkozó adatok érvényesek az alapképzésre, mesterképzésre 

és szakirányú továbbképzésre, míg a szakmacsoportra vonatkozó adatok a felsőfokú szakképzésre. A fel-

vehető összlétszám meghatározásánál figyelembe kell venni a működési engedély szerinti maximális hall-

gatói létszámot, a tanulmányokat folytató és várhatóan végzős hallgatók számát. Az adatok a szerkesztés 

zárásakor érvényes állapotot tükrözik.
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MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA

  INTÉZMÉNY ELÉRHETŐSÉGE:  1145 Budapest, Columbus u. 87–89. • Telefon: (1) 273-3430
Fax: (1) 273-3433 • E-mail: info@mtf.hu • Honlap: http://www.mtf.hu

  FELVÉTELIVEL KAPCSOLATOS EGYÉB ELÉRHETŐSÉG:  Koreográfus alapképzési szak • 1075 Budapest, 
Kazinczy u. 42/46. • Telefon: (1) 352-8444 • Fax: (1) 413-6028 • E-mail: tanulmanyi@mtf.hu

  A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ 
DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT 2011. NOVEMBER 15-ÉIG A KÖVETKEZŐ CÍMRE KELL BEKÜLDENI: 

„2012. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220. 

  RÉSZIDŐS KÉPZÉSEK

ALAPKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév) Érettségi vizsgakövetelmények

Képz.
terület

A E K koreográfus (1) 195 000 Ft 6 alkalmassági vizsga (Alk) és
gyakorlati vizsga (Gy) MŰV

 (1) Az esti munkarendű képzésben az adott szakon a képzés gyakorisága: hétfő és kedd egész nap. 

  A JELENTKEZÉS ÉS A FELVÉTEL SAJÁTOS FELTÉTELEI

Koreográfus alapképési szakra azok jelentkezhetnek, akik

 – érettségi bizonyítvánnyal rendelkeznek és

 – legalább 5 éves táncművészeti vagy igazolt koreográfusi gyakorlattal rendelkeznek.

  FELVÉTELI PONTOK SZÁMÍTÁSA

Az egyes szakokhoz tartozó vizsgakötelezettséget és a képzési területenként eltérő többletpontok rendsze-

rét az 1. sz. táblázatban tekintheti át.

A külföldi vagy külföldi rendszerű középiskolában szerzett eredmények megfeleltetése, illetve ezek tanul-

mányi és érettségi pontokká való átszámítása központilag történik, erről A külföldi vagy külföldi rendszerű in-

tézményben szerzett végzettségekről szóló részében, illetve a www.felvi.hu honlapon találhat bővebb információt.

Koreográfus alapképzési szak esti munkarend:

Az alkalmassági vizsgán a jelentkező „megfelelt”, illetve „nem felelt meg” minősítés kaphat. A gyakor-

lati vizsgán kizárólag a „megfelelt” minősítést szerzett jelentkező vehet részt.

A gyakorlati vizsgán 200 pont szerezhető, amelynek kétszerezésével és a többletpontok hozzáadásával 

számolják a felvételi összpontszámot. Tanulmányi pontot az Intézmény nem számol.

  INTÉZMÉNYI VIZSGÁK SAJÁTOS KÖVETELMÉNYEI

Az alkalmassági és gyakorlati vizsgák követelményeit l. a Függelékben.

M
TF
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  CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK

A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul, legkésőbb azon-

ban 2012. január 10-éig kell benyújtani. Az ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók Az eljárás folyamán 

benyújtandó dokumentumok c. fejezetben.

Szak
Képz.
szint

Munka-
rend Dokumentumok

minden alapképzés   

Felvétel feltétele: érettségi bizonyítvány, érettségi tanúsítvány, középiskolai bizonyítvány
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság 

igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, MTF által kért speciális 
dokumentumok, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, OKJ bizonyítvány, sporteredmény igazolása, 

tanulmányi, művészeti versenyeredmény igazolása, technikusképesítő bizonyítvány
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NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA

NYF felvehető összlétszáma: 1871 fő.

Képzési terület Település Nyelv

Felvehető (fő)

Képzési terület/
Szakmacsoport

Nappali 
képzés

Esti, levelező 
munkarend Távoktatás

bölcsészettudomány képzési terület Nyíregyháza magyar 196 122 0 BÖLCS

gazdaságtudományok képzési terület Nyíregyháza magyar 329 267 0 GAZD

pedagógusképzés képzési terület Nyíregyháza magyar 113 244 0 PED

társadalomtudomány képzési terület Nyíregyháza magyar 289 199 0 TÁRS

felsőfokú szakképzés, ebből   47 65 0  

– művészet, közművelődés, kommunikáció 
szakmacsoport Nyíregyháza magyar 18 25 0 komm

– oktatás szakmacsoport Nyíregyháza magyar 29 40 0 okt

Összesen   974 897 0  

A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény és a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól 

szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet előírásai szerint az itt közölt táblázat tartalmazza, hogy a fel-

sőoktatási intézmény 2012-ben a meghirdetett képzések képzési területén, szakmacsoportjában összesen 

hány hallgatót vehet fel. A képzési területre vonatkozó adatok érvényesek az alapképzésre, mesterképzésre 

és szakirányú továbbképzésre, míg a szakmacsoportra vonatkozó adatok a felsőfokú szakképzésre. A fel-

vehető összlétszám meghatározásánál figyelembe kell venni a működési engedély szerinti maximális hall-

gatói létszámot, a tanulmányokat folytató és várhatóan végzős hallgatók számát. Az adatok a szerkesztés 

zárásakor érvényes állapotot tükrözik.

NY
F
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F E L S Ő O K TATÁ S I  I N T É Z M É N Y E K  2 012  –  NYF-BTMK

 

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA
  BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MŰVÉSZETI KAR

  INTÉZMÉNY ELÉRHETŐSÉGE:  4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B • Telefon: (42) 599-400
Fax: (42) 402-485 • Honlap: http://www.nyf.hu

  FELVÉTELIVEL KAPCSOLATOS EGYÉB ELÉRHETŐSÉG:  Tanulmányi és Felvételi Osztály, A épület fszt. 
Telefon: (42) 599-416, (42) 599-400/2407, (42) 599-400/2067 • E-mail: felvi@nyf.hu

  A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ 
DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT 2011. NOVEMBER 15-ÉIG A KÖVETKEZŐ CÍMRE KELL BEKÜLDENI: 

„2012. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220. 

  NAPPALI KÉPZÉSEK

MEGHIRDETETT FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSEK

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Érettségi 
vizsgakövetelmények

Szakma-
csoport

F N K színházi moderátor 100 000 Ft 4 10 < 20 bármelyik két érettségi vizsgatárgy komm

  RÉSZIDŐS KÉPZÉSEK

MEGHIRDETETT FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSEK

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Érettségi 
vizsgakövetelmények

Szakma-
csoport

F L K színházi moderátor (1) 100 000 Ft 4 10 < 20 bármelyik két érettségi vizsgatárgy komm

 (1) A levelező munkarendű képzésben a hallg atók tanóráira tömbösítve, legfeljebb kettő hetenként munkanapokon, vagy a heti pihe-

nőnapon kerül sor. Ennek megfelelően az adott szakon a képzés gyakorisága: péntek és szombat. 

  FELVÉTELI PONTOK SZÁMÍTÁSA

Az egyes szakokhoz tartozó vizsgakötelezettséget és a képzési területenként eltérő többletpontok rendsze-

rét az 1. sz. táblázatban tekintheti át.

A külföldi vagy külföldi rendszerű középiskolában szerzett eredmények megfeleltetése, illetve ezek tanul-

mányi és érettségi pontokká való átszámítása központilag történik, erről A külföldi vagy külföldi rendszerű in-

tézményben szerzett végzettségekről szóló részében, illetve a www.felvi.hu honlapon találhat bővebb információt.
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  CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK

A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul, legkésőbb azon-

ban 2012. január 10-éig kell benyújtani. Az ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók Az eljárás folyamán 

benyújtandó dokumentumok c. fejezetben.

Szak
Képz.
szint

Munka-
rend Dokumentumok

minden felsőfokú szakképzés   

Felvétel feltétele: érettségi bizonyítvány, érettségi tanúsítvány, középiskolai bizonyítvány
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság 

igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló 
dokumentum, sporteredmény igazolása, tanulmányi, művészeti versenyeredmény igazolása

NY
F
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NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA
  GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR

  INTÉZMÉNY ELÉRHETŐSÉGE:  4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B • Telefon: (42) 599-400
Fax: (42) 402-485 • E-mail: felvi@nyf.hu • Honlap: http://www.nyf.hu

  FELVÉTELIVEL KAPCSOLATOS EGYÉB ELÉRHETŐSÉG:  Tanulmányi és Felvételi Osztály, A épület fszt. 
22-es szoba. • Telefon: (42) 599-416, (42) 599-400/2067, (42) 599-400/2407 • E-mail: felvi@nyf.hu

  A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ 
DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT 2011. NOVEMBER 15-ÉIG A KÖVETKEZŐ CÍMRE KELL BEKÜLDENI: 

„2012. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220. 

  RÉSZIDŐS KÉPZÉSEK

ALAPKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Érettségi 
vizsgakövetelmények

Képz.
terület

A L K andragógia (2) (5) (6) 90 000 Ft 6 15 < 30
kettőt kell választani: biológia v. 

magyar v. matematika v. 
történelem v. egy idegen nyelv (9)

BÖLCS

A L K gazdálkodási és 
menedzsment (3) (5) (6) 90 000 Ft 6+1 (1) 15 < 50

kettőt kell választani: gazdasági 
ismeretek v. matematika v. 

történelem v. egy idegen nyelv (8) v. 
szakmai előkészítő tárgy (7)

GAZD

A L K kommunikáció és 
médiatudomány (4) (5) (6) 90 000 Ft 6 15 < 30

kettőt kell választani: magyar v. 
matematika v. társadalomismeret v. 

történelem v. egy idegen nyelv (8)
TÁRS

 (1) A szakon 30 kredit értékű egy félévig ta rtó szakmai gyakorlatot kell teljesíteni.

 (2) Választható szakirányok: felnőttképzési  szervező, művelődésszervező, személyügyi szervező.

 (3) Választható szakirányok: közigazgatási,  logisztika, pénzintézeti, piactervezési, vállalkozásszervezési.

 (4) Választható szakirányok: on-line kommuni káció, televíziós műsorkészítő, újságírás, üzleti kommunikáció.

 (5) Az egyes szakirányok csak megfelelő szám ú jelentkező esetén indulnak.

 (6) A levelező munkarendű képzésben a hallga tók tanóráira tömbösítve, legfeljebb kettő hetenként munkanapokon, vagy a heti pihe-

nőnapon kerül sor. Ennek megfelelően az adott szakon a képzés gyakorisága: péntek és szombat.

 (7) Szakmai előkészítő tárgy: kereskedelmi é s marketing alapismeretek, közgazdasági alapismeretek, vendéglátás-idegenforgalom 

alapismeretek.

 (8) Választható nyelvek: angol nyelv, franci a nyelv, német nyelv, olasz nyelv, orosz nyelv, spanyol nyelv.

 (9) Választható nyelvek: angol nyelv, franci a nyelv, német nyelv, orosz nyelv.

  SPECIALIZÁLÓDÁS A KÉPZÉS SORÁN

Az alapképzési szakokhoz rendelt szakirányok legalább 15 fő választása esetén indulnak, kivéve, ha az 

alapképzési szakra felvételt nyert hallgatók száma ennél kevesebb. Ebben az esetben az a szakirány indul, 

amelyet a hallgatók többsége választ.

  FELVÉTELI PONTOK SZÁMÍTÁSA

Az egyes szakokhoz tartozó vizsgakötelezettséget és a képzési területenként eltérő többletpontok rendsze-

rét az 1. sz. táblázatban tekintheti át.
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A külföldi vagy külföldi rendszerű középiskolában szerzett eredmények megfeleltetése, illetve ezek tanul-

mányi és érettségi pontokká való átszámítása központilag történik, erről A külföldi vagy külföldi rendszerű in-

tézményben szerzett végzettségekről szóló részében, illetve a www.felvi.hu honlapon találhat bővebb információt.

  CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK

A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul, legkésőbb azon-

ban 2012. január 10-éig kell benyújtani. Az ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók Az eljárás folyamán 

benyújtandó dokumentumok c. fejezetben.

Szak
Képz.
szint

Munka-
rend Dokumentumok

minden alapképzés   

Felvétel feltétele: érettségi bizonyítvány, érettségi tanúsítvány, középiskolai bizonyítvány
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság 

igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát 
igazoló dokumentum, OKJ bizonyítvány, sporteredmény igazolása, tanulmányi, művészeti 

versenyeredmény igazolása, technikusképesítő bizonyítvány

NY
F



Felsőoktatási felvételi tájékoztató – 2012. februárban induló képzések256

F E L S Ő O K TATÁ S I  I N T É Z M É N Y E K  2 012  –  NYF-PKK

 

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA
  PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR

  INTÉZMÉNY ELÉRHETŐSÉGE:  4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B • Telefon: (42) 599-400
Fax: (42) 402-485 • E-mail: felvi@nyf.hu • Honlap: http://www.nyf.hu

  FELVÉTELIVEL KAPCSOLATOS EGYÉB ELÉRHETŐSÉG:  Tanulmányi és Felvételi Osztály, A épület fszt. 
22-es szoba. • Telefon: (42) 599-416, (42) 599-400/2067, (42) 599-400/2407 • E-mail: felvi@nyf.hu

  A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ 
DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT 2011. NOVEMBER 15-ÉIG A KÖVETKEZŐ CÍMRE KELL BEKÜLDENI: 

„2012. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220. 

  NAPPALI KÉPZÉSEK

ALAPKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Érettségi 
vizsgakövetelmények

Képz.
terület

A N K pedagógia (2) 120 000 Ft 6 10 < 25
kettőt kell választani: biológia v. 

magyar v. matematika v. 
történelem v. egy idegen nyelv (5)

BÖLCS

A N K szociálpedagógia 120 000 Ft 6+1 (1) 10 < 40
kettőt kell választani: magyar v. 

matematika v. társadalomismeret v. 
történelem v. egy idegen nyelv (4)

TÁRS

MEGHIRDETETT FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSEK

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Érettségi 
vizsgakövetelmények

Szakma-
csoport

F N K gyakorlati oktató 90 000 Ft 4 10 < 25
bármelyik két érettségi vizsgatárgy

okt

F N K képzési szakasszisztens 90 000 Ft 4 10 < 25 okt

  RÉSZIDŐS KÉPZÉSEK

ALAPKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Érettségi 
vizsgakövetelmények

Képz.
terület

A L K pedagógia (2) (3) 120 000 Ft 6 10 < 25
kettőt kell választani: biológia v. 

magyar v. matematika v. 
történelem v. egy idegen nyelv (5)

BÖLCS

A L K szociálpedagógia (3) 100 000 Ft 6+1 (1) 10 < 40
kettőt kell választani: magyar v. 

matematika v. társadalomismeret v. 
történelem v. egy idegen nyelv (4)

TÁRS

MEGHIRDETETT FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSEK

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Érettségi 
vizsgakövetelmények

Szakma-
csoport

F L K gyakorlati oktató (3) 90 000 Ft 4 10 < 25
bármelyik két érettségi vizsgatárgy

okt

F L K képzési szakasszisztens (3) 90 000 Ft 4 10 < 25 okt
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 (1) A szakon 30 kredit értékű egy félévig tartó szakm ai gyakorlatot kell teljesíteni.

 (2) Választható szakirányok: nevelési asszisztens, ok tatási asszisztens.

 (3) A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanór áira tömbösítve, legfeljebb kettő hetenként munkanapokon, vagy a heti pihe-

nőnapon kerül sor. Ennek megfelelően az adott szakon a képzés gyakorisága: péntek és szombat.

 (4) Választható nyelvek: angol nyelv, francia nyelv,  német nyelv, olasz nyelv, orosz nyelv, spanyol nyelv.

 (5) Választható nyelvek: angol nyelv, francia nyelv,  német nyelv, orosz nyelv.

  FELVÉTELI PONTOK SZÁMÍTÁSA

Az egyes szakokhoz tartozó vizsgakötelezettséget és a képzési területenként eltérő többletpontok rendsze-

rét az 1. sz. táblázatban tekintheti át.

A külföldi vagy külföldi rendszerű középiskolában szerzett eredmények megfeleltetése, illetve ezek tanul-

mányi és érettségi pontokká való átszámítása központilag történik, erről A külföldi vagy külföldi rendszerű in-

tézményben szerzett végzettségekről szóló részében, illetve a www.felvi.hu honlapon találhat bővebb információt.

  CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK

A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul, legkésőbb azon-

ban 2012. január 10-éig kell benyújtani. Az ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók Az eljárás folyamán 

benyújtandó dokumentumok c. fejezetben.

Szak
Képz.
szint

Munka-
rend Dokumentumok

minden alapképzés   

Felvétel feltétele: érettségi bizonyítvány, érettségi tanúsítvány, középiskolai bizonyítvány
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság 

igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát 
igazoló dokumentum, OKJ bizonyítvány, sporteredmény igazolása, tanulmányi, művészeti 

versenyeredmény igazolása, technikusképesítő bizonyítvány

minden felsőfokú szakképzés   

Felvétel feltétele: érettségi bizonyítvány, érettségi tanúsítvány, középiskolai bizonyítvány
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság 

igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló 
dokumentum, sporteredmény igazolása, tanulmányi, művészeti versenyeredmény igazolása

NY
F
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NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM

NYME felvehető összlétszáma: 5499 fő.

Képzési terület Település Nyelv

Felvehető (fő)

Képzési terület/
Szakmacsoport

Nappali 
képzés

Esti, levelező 
munkarend Távoktatás

agrár képzési terület Mosonmagyaróvár magyar 461 202 0 AGRÁR

agrár képzési terület Sopron magyar 129 83 0 AGRÁR

agrár képzési terület Székesfehérvár magyar 150 135 0 AGRÁR

bölcsészettudomány képzési terület Győr magyar 95 179 0 BÖLCS

bölcsészettudomány képzési terület Szombathely magyar 323 398 0 BÖLCS

gazdaságtudományok képzési terület Sopron magyar 766 287 0 GAZD

informatika képzési terület Sopron magyar 41 0 0 INFO

műszaki képzési terület Sopron magyar 218 118 0 MŰSZ

műszaki képzési terület Zalaegerszeg magyar 31 79 0 MŰSZ

művészet képzési terület Sopron magyar 48 0 0 MŰV

pedagógusképzés képzési terület Győr magyar 120 208 0 PED

pedagógusképzés képzési terület Mosonmagyaróvár magyar 30 2 0 PED

pedagógusképzés képzési terület Sopron magyar 203 380 0 PED

pedagógusképzés képzési terület Szombathely magyar 199 106 0 PED

sporttudomány képzési terület Győr magyar 215 60 0 SPORT

sporttudomány képzési terület Székesfehérvár magyar 0 57 0 SPORT

felsőfokú szakképzés, ebből   115 61 0  

– mezőgazdaság szakmacsoport Mosonmagyaróvár magyar 115 61 0 mg

Összesen   3144 2355 0  

A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény és a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól 

szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet előírásai szerint az itt közölt táblázat tartalmazza, hogy a fel-

sőoktatási intézmény 2012-ben a meghirdetett képzések képzési területén, szakmacsoportjában összesen 

hány hallgatót vehet fel. A képzési területre vonatkozó adatok érvényesek az alapképzésre, mesterképzésre 

és szakirányú továbbképzésre, míg a szakmacsoportra vonatkozó adatok a felsőfokú szakképzésre. A fel-

vehető összlétszám meghatározásánál figyelembe kell venni a működési engedély szerinti maximális hall-

gatói létszámot, a tanulmányokat folytató és várhatóan végzős hallgatók számát. Az adatok a szerkesztés 

zárásakor érvényes állapotot tükrözik.
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NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM
  APÁCZAI CSERE JÁNOS KAR

  INTÉZMÉNY ELÉRHETŐSÉGE:  9022 Győr, Liszt Ferenc u. 42. • Telefon: (96) 516-730 • Fax: (96) 329-934
E-mail: apaczai@atif.hu • Honlap: http://ak.nyme.hu

  FELVÉTELIVEL KAPCSOLATOS EGYÉB ELÉRHETŐSÉG:  Felvételi Iroda • 9022 Győr, Gárdonyi Géza u. 10.
Telefon: (96) 516-785 • Fax: (96) 503-613 • E-mail: felveteli@atif.hu • Honlap: http://ak.nyme.hu

  A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ 
DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT 2011. NOVEMBER 15-ÉIG A KÖVETKEZŐ CÍMRE KELL BEKÜLDENI: 

„2012. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220. 

  RÉSZIDŐS KÉPZÉSEK

ALAPKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Érettségi
vizsgakövetelmények

Képz.
terület

A L K gyógypedagógia (3) (4) 130 000 Ft 7+1 (1) 15 < 60
alkalmassági vizsga (Alk) és

magyar és
biológia v. egy idegen nyelv (6)

PED

A L K
rekreációszervezés 

és egészségfejlesztés 
(Székesfehérvár) (2) (4)

130 000 Ft 6 15 < 30

motoros alkalmassági vizsga 
(Alk) és

kettőt kell választani: biológia v. 
földrajz v. magyar v. testnevelés v. 
történelem v. egy idegen nyelv (5)

SPORT

 (1) A szakon 30 kredit értékű egy félévig tartó szakmai gy akorlatot kell teljesíteni.

 (2) Választható szakirányok: egészségfejlesztés, rekreáció szervezés.

 (3) Választható szakirány: logopédia.

 (4) A levelező munka rendű képzésben a hallgatók tanóráira  tömbösítve, legfeljebb kettő hetenként munkanapokon, vagy a heti pi-

henőnapon kerül sor. Ennek megfelelően az adott szakon a képzés gyakorisága: félévente négyszer 3 alkalom (csütörtök, péntek, 

szombat).

 (5) Választható nyelvek: angol nyelv, francia nyelv, német  nyelv, olasz nyelv, orosz nyelv, spanyol nyelv.

 (6) Választható nyelvek: angol nyelv, francia nyelv, német  nyelv, orosz nyelv, román nyelv, román nyelv és irodalom, szerb nyelv, szerb 

nyelv és irodalom, szlovák nyelv, szlovák nyelv és irodalom.

  A JELENTKEZÉS ÉS A FELVÉTEL SAJÁTOS FELTÉTELEI

A keresztféléves felvételi eljárásban a g yógypedagógia alapképzési szak logopédia szakirányára az adhatja 

be felvételi kérelmét, aki gyógypedagógus, tanító, tanár, szociálpedagógus, óvodapedagógus, konduktor 

szakképzettséggel rendelkezik, így azt második alapképzésként végzi. Egyéni kérelem alapján a tanul-

mányi idő 6 félévre rövidíthető. Ezt az Intézmény honlapjáról letölthető nyilatkozattal kérheti, mely-

nek beküldési ideje a mindenkori felvételi kérelem postára adásának határideje, vagyis 2011. november 15. 

A nyomtatványt a Kar Felvételi Irodájának címére kell elküldeni (9022 Győr, Gárdonyi Géza u. 10.). 

A beszámítást olyan, legalább főiskolai vagy alapképzésben teljesített kurzusok esetében lehet kérni, ahol a 

korábban elsajátított ismeretek tartalma legalább 75%-ban megegyezik a képzésben kínált kurzus tartal-

mával. Kizárólag aláírással záruló kurzusok esetében elfogadtatásra nincs lehetőség. További tudnivalók 

a Kar honlapján. A g yógypedagógia alapképzési szak logopédia szakirányon alkalmassági vizsga megléte a 

felvétel feltétele valamint a családorvos, illetve a helyi foglalkozás egészségügyi orvos által kitöltött egész-

ségügyi alkalmassági igazolás melyet az alkalmassági vizsga során kell bemutatni. Az alkalmassági vizsga 

NY
M
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követelményei és az orvos által kitöltendő igazolás az Intézmény honlapján megtalálható. Az alkalmassá-

gi vizsga tervezett időpontja 2011. december 14–16.

A rekreációszervezés és egészség fejlesztés alapképzési szakon motoros alkalmassági vizsga megléte a felvétel 

egyik követelménye (az alkalmassági vizsga követelményei megtalálhatók a Kar honlapján). Az alkal-

massági vizsgára jelentkezést kell benyújtani valamint sportorvosi igazolást, mely letölthető az Intézmény 

honlapjáról. A nyomtatványt a Kar Felvételi Irodájának címére kell elküldeni (9022 Győr, Gárdonyi 

Géza u. 10.). Az alkalmassági vizsga jelentkezési határideje 2011. november 15. Az alkalmassági vizsga ter-

vezett időpontja: 2011. december 16. Az orvosi igazolásokat természetesen az orvos tölti ki, illetve pecsételi 

le. Amennyiben a jelentkező rendelkezik testnevelés érettségivel közép szinten jeles vagy emelt szinten 

legalább jó eredménnyel és ezt a Kar felé igazolni is tudja az alkalmassági vizsga előtt, mentesül a moto-

ros alkalmassági vizsga alól.

  FELVÉTELI PONTOK SZÁMÍTÁSA

Az egyes szakokhoz tartozó vizsgakötelezettséget és a képzési területenként eltérő többletpontok rendsze-

rét az 1. sz. táblázatban tekintheti át.

A külföldi vagy külföldi rendszerű középiskolában szerzett eredmények megfeleltetése, illetve ezek tanul-

mányi és érettségi pontokká való átszámítása központilag történik, erről A külföldi vagy külföldi rendszerű in-

tézményben szerzett végzettségekről szóló részében, illetve a www.felvi.hu honlapon találhat bővebb információt.

  INTÉZMÉNYI VIZSGÁK SAJÁTOS KÖVETELMÉNYEI

Az alkalmassági vizsgák követelményeit l. a Függelékben.

  CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK

A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul, legkésőbb azon-

ban 2012. január 10-éig kell benyújtani. Az ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók Az eljárás folyamán 

benyújtandó dokumentumok c. fejezetben.

Szak
Képz.
szint

Munka-
rend Dokumentumok

minden alapképzés   

Felvétel feltétele: érettségi bizonyítvány, érettségi tanúsítvány, középiskolai bizonyítvány
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság 

igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát 
igazoló dokumentum, OKJ bizonyítvány, sporteredmény igazolása, tanulmányi, művészeti 

versenyeredmény igazolása, technikusképesítő bizonyítvány

A felsoroltakon túl az alábbi szakokon beküldendő további dokumentumok:

rekreációszervezés 
és egészségfejlesztés 

(Székesfehérvár)
A L Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: (elő)

alkalmassági vizsgáról szóló igazolás, sportorvosi igazolás

gyógypedagógia A L Felvétel feltétele: (elő)alkalmassági vizsgáról szóló igazolás, általános háziorvosi igazolás
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NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM
  FAIPARI MÉRNÖKI KAR

  INTÉZMÉNY ELÉRHETŐSÉGE:  9400 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4. • Telefon: (99) 518-101 • Fax: (99) 518-259
E-mail: fadek@fmk.nyme.hu • Honlap: http://www.nyme.hu

  FELVÉTELIVEL KAPCSOLATOS EGYÉB ELÉRHETŐSÉG:  Tanulmányi Csoport • Telefon: (99) 518-399, 
(99) 518-232, (99) 518-264 • Fax: (99) 518-259 • E-mail: treni@fmk.nyme.hu, sjudit@fmk.nyme.hu, 
kove@fmk.nyme.hu • Honlap: http://fmk.nyme.hu

  A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ 
DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT 2011. NOVEMBER 15-ÉIG A KÖVETKEZŐ CÍMRE KELL BEKÜLDENI: 

„2012. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220. 

  RÉSZIDŐS KÉPZÉSEK

ALAPKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Érettségi 
vizsgakövetelmények

Képz.
terület

A L K mechatronikai mérnöki 
(Zalaegerszeg) (1) 150 000 Ft 7 15 < 30

matematika és
biológia v. fi zika v. informatika v. 

kémia v. szakmai előkészítő tárgy (2)
MŰSZ

 (1) A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbös ítve, legfeljebb kettő hetenként munkanapokon, vagy a heti pihe-

nőnapon kerül sor.

 (2) Szakmai előkészítő tárgy: elektronikai alapismeretek, építés zeti és építési alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai 

alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek, közlekedési alapismeretek.

  FELVÉTELI PONTOK SZÁMÍTÁSA

Az egyes szakokhoz tartozó vizsgakötelezettséget és a képzési területenként eltérő többletpontok rendsze-

rét az 1. sz. táblázatban tekintheti át.

A külföldi vagy külföldi rendszerű középiskolában szerzett eredmények megfeleltetése, illetve ezek tanul-

mányi és érettségi pontokká való átszámítása központilag történik, erről A külföldi vagy külföldi rendszerű in-

tézményben szerzett végzettségekről szóló részében, illetve a www.felvi.hu honlapon találhat bővebb információt.

  CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK

A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul, legkésőbb azon-

ban 2012. január 10-éig kell benyújtani. Az ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók Az eljárás folyamán 

benyújtandó dokumentumok c. fejezetben.

Szak
Képz.
szint

Munka-
rend Dokumentumok

minden alapképzés   

Felvétel feltétele: érettségi bizonyítvány, érettségi tanúsítvány, középiskolai bizonyítvány
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság 

igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát 
igazoló dokumentum, OKJ bizonyítvány, sporteredmény igazolása, tanulmányi, művészeti 

versenyeredmény igazolása, technikusképesítő bizonyítvány
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NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM
  MEZŐGAZDASÁG- ÉS ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KAR

  INTÉZMÉNY ELÉRHETŐSÉGE:  9200 Mosonmagyaróvár, Vár 2. • Telefon: (96) 566-607
Fax: (96) 566-607 • E-mail: tanulmo@mtk.nyme.hu • Honlap: http://www.mek.nyme.hu

  A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ 
DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT 2011. NOVEMBER 15-ÉIG A KÖVETKEZŐ CÍMRE KELL BEKÜLDENI: 

„2012. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220. 

  NAPPALI KÉPZÉSEK

MEGHIRDETETT FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSEK

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Érettségi 
vizsgakövetelmények

Szakma-
csoport

F N K
gyógynövény- és 

fűszernövénytermesztő és 
-feldolgozó

70 000 Ft 4 3 < 50

bármelyik két érettségi vizsgatárgy

mg

F N K hulladékgazdálkodási 
technológus 70 000 Ft 4 3 < 50 mg

F N K ökológiai gazdálkodó 70 000 Ft 4 3 < 40 mg

  RÉSZIDŐS KÉPZÉSEK

MEGHIRDETETT FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSEK

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Érettségi 
vizsgakövetelmények

Szakma-
csoport

F L K
gyógynövény- és 

fűszernövénytermesztő és 
-feldolgozó (1)

70 000 Ft 4 3 < 50

bármelyik két érettségi vizsgatárgy

mg

F L K hulladékgazdálkodási 
technológus (1) 70 000 Ft 4 3 < 50 mg

F L K ökológiai gazdálkodó (1) 70 000 Ft 4 3 < 40 mg

 (1) A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösít ve, legfeljebb kettő hetenként munkanapokon, vagy a heti pi-

henőnapon kerül sor. Ennek megfelelően az adott szakon a képzés gyakorisága: 1 alkalommal egy hét (hétfőtől péntekig) és 3 

alkalommal pénteki-szombati napokon.

  FELVÉTELI PONTOK SZÁMÍTÁSA

Az egyes szakokhoz tartozó vizsgakötelezettséget és a képzési területenként eltérő többletpontok rendsze-

rét az 1. sz. táblázatban tekintheti át.

A külföldi vagy külföldi rendszerű középiskolában szerzett eredmények megfeleltetése, illetve ezek tanul-

mányi és érettségi pontokká való átszámítása központilag történik, erről A külföldi vagy külföldi rendszerű in-

tézményben szerzett végzettségekről szóló részében, illetve a www.felvi.hu honlapon találhat bővebb információt.
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F E L S Ő O K TATÁ S I  I N T É Z M É N Y E K  2 012  –  NYME-MÉK

  CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK

A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul, legkésőbb azon-

ban 2012. január 10-éig kell benyújtani. Az ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók Az eljárás folyamán 

benyújtandó dokumentumok c. fejezetben.

Szak
Képz.
szint

Munka-
rend Dokumentumok

minden felsőfokú szakképzés   

Felvétel feltétele: érettségi bizonyítvány, érettségi tanúsítvány, középiskolai bizonyítvány
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság 

igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló 
dokumentum, sporteredmény igazolása, tanulmányi, művészeti versenyeredmény igazolása

NY
M

E
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F E L S Ő O K TATÁ S I  I N T É Z M É N Y E K  2 012  –  NYME-MNSK

 

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM
  MŰVÉSZETI, NEVELÉS- ÉS SPORTTUDOMÁNYI KAR

  INTÉZMÉNY ELÉRHETŐSÉGE:  9701 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4. • Telefon: (94) 504-300
Fax: (94) 504-404 • E-mail: felveteli@sek.nyme.hu • Honlap: http://www.sek.nyme.hu

  FELVÉTELIVEL KAPCSOLATOS EGYÉB ELÉRHETŐSÉG:  Tanulmányi Hivatal • Telefon: (94) 504-314, 
(94) 504-330 • Fax: (94) 519-644 • E-mail: felveteli@sek.nyme.hu
Honlap: http://www.sek.nyme.hu/felveteli

  A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ 
DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT 2011. NOVEMBER 15-ÉIG A KÖVETKEZŐ CÍMRE KELL BEKÜLDENI: 

„2012. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220. 

  NAPPALI KÉPZÉSEK

ALAPKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Érettségi 
vizsgakövetelmények

Képz.
terület

A N K pedagógia (1) 100 000 Ft 6 15 < 25
kettőt kell választani: biológia v. 

magyar v. matematika v. 
történelem v. egy idegen nyelv (3)

BÖLCS

  RÉSZIDŐS KÉPZÉSEK

ALAPKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Érettségi 
vizsgakövetelmények

Képz.
terület

A L K pedagógia (1) (2) 100 000 Ft 6 15 < 25
kettőt kell választani: biológia v. 

magyar v. matematika v. 
történelem v. egy idegen nyelv (3)

BÖLCS

 (1) Választható szakirányok: nevelési asszisztens, oktatási asszisz tens.

 (2) A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítv e, legfeljebb kettő hetenként munkanapokon, vagy a heti pihe-

nőnapon kerül sor. Ennek megfelelően az adott szakon a képzés gyakorisága: kéthetente péntek és szombat.

 (3) Választható nyelvek: angol nyelv, francia nyelv, német nyelv, o rosz nyelv.

  FELVÉTELI PONTOK SZÁMÍTÁSA

Az egyes szakokhoz tartozó vizsgakötelezettséget és a képzési területenként eltérő többletpontok rendsze-

rét az 1. sz. táblázatban tekintheti át.

A külföldi vagy külföldi rendszerű középiskolában szerzett eredmények megfeleltetése, illetve ezek tanul-

mányi és érettségi pontokká való átszámítása központilag történik, erről A külföldi vagy külföldi rendszerű in-

tézményben szerzett végzettségekről szóló részében, illetve a www.felvi.hu honlapon találhat bővebb információt.
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F E L S Ő O K TATÁ S I  I N T É Z M É N Y E K  2 012  –  NYME-MNSK

  CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK

A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul, legkésőbb azon-

ban 2012. január 10-éig kell benyújtani. Az ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók Az eljárás folyamán 

benyújtandó dokumentumok c. fejezetben.

Szak
Képz.
szint

Munka-
rend Dokumentumok

minden alapképzés   

Felvétel feltétele: érettségi bizonyítvány, érettségi tanúsítvány, középiskolai bizonyítvány
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság 

igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát 
igazoló dokumentum, OKJ bizonyítvány, sporteredmény igazolása, tanulmányi, művészeti 

versenyeredmény igazolása, technikusképesítő bizonyítvány

NY
M

E
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F E L S Ő O K TATÁ S I  I N T É Z M É N Y E K  2 012  –  OE

 

ÓBUDAI EGYETEM

OE felvehető összlétszáma: 1636 fő.

Képzési terület Település Nyelv

Felvehető (fő)

Képzési terület/
Szakmacsoport

Nappali 
képzés

Esti, levelező 
munkarend Távoktatás

gazdaságtudományok képzési terület Budapest magyar 235 152 0 GAZD

informatika képzési terület Budapest magyar 114 51 0 INFO

műszaki képzési terület Budapest magyar 638 247 139 MŰSZ

felsőfokú szakképzés, ebből   0 60 0  

– egyéb szolgáltatások szakmacsoport Budapest magyar 0 60 0 egyéb

Összesen   987 510 139  

A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény és a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól 

szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet előírásai szerint az itt közölt táblázat tartalmazza, hogy a fel-

sőoktatási intézmény 2012-ben a meghirdetett képzések képzési területén, szakmacsoportjában összesen 

hány hallgatót vehet fel. A képzési területre vonatkozó adatok érvényesek az alapképzésre, mesterképzésre 

és szakirányú továbbképzésre, míg a szakmacsoportra vonatkozó adatok a felsőfokú szakképzésre. A fel-

vehető összlétszám meghatározásánál figyelembe kell venni a működési engedély szerinti maximális hall-

gatói létszámot, a tanulmányokat folytató és várhatóan végzős hallgatók számát. Az adatok a szerkesztés 

zárásakor érvényes állapotot tükrözik.
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F E L S Ő O K TATÁ S I  I N T É Z M É N Y E K  2 012  –  OE-BGK

ÓBUDAI EGYETEM
  BÁNKI DONÁT GÉPÉSZ ÉS BIZTONSÁGTECHNIKAI 

MÉRNÖKI KAR

  INTÉZMÉNY ELÉRHETŐSÉGE:  1081 Budapest, Népszínház u. 8. • Telefon: (1) 666-5466
Fax: (1) 666-5486 • E-mail: adorjan.istvanne@bgk.uni-obuda.hu • Honlap: http://www.uni-obuda.hu

  A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ 
DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT 2011. NOVEMBER 15-ÉIG A KÖVETKEZŐ CÍMRE KELL BEKÜLDENI: 

„2012. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220. 

  RÉSZIDŐS KÉPZÉSEK

MEGHIRDETETT FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSEK

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Érettségi 
vizsgakövetelmények

Szakma-
csoport

F L K munkavédelmi 
mérnökasszisztens (1) 140 000 Ft 4 15 < 60 bármelyik két érettségi vizsgatárgy egyéb

 (1) A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve,  legfeljebb kettő hetenként munkanapokon, vagy a heti pihe-

nőnapon kerül sor. Ennek megfelelően az adott szakon a képzés gyakorisága: hetente szombatonként. 

  A JELENTKEZÉS ÉS A FELVÉTEL SAJÁTOS FELTÉTELEI

A munkavédelmi mérnökasszisztens felsőfokú szakképzés felvétel feltétele munkavédelmi technikusi végzett-

ség megléte.

  FELVÉTELI PONTOK SZÁMÍTÁSA

Az egyes szakokhoz tartozó vizsgakötelezettséget és a képzési területenként eltérő többletpontok rendsze-

rét az 1. sz. táblázatban tekintheti át.

A külföldi vagy külföldi rendszerű középiskolában szerzett eredmények megfeleltetése, illetve ezek tanul-

mányi és érettségi pontokká való átszámítása központilag történik, erről A külföldi vagy külföldi rendszerű in-

tézményben szerzett végzettségekről szóló részében, illetve a www.felvi.hu honlapon találhat bővebb információt.

OE
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  CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK

A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul, legkésőbb azon-

ban 2012. január 10-éig kell benyújtani. Az ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók Az eljárás folyamán 

benyújtandó dokumentumok c. fejezetben.

Szak
Képz.
szint

Munka-
rend Dokumentumok

minden felsőfokú szakképzés   

Felvétel feltétele: érettségi bizonyítvány, érettségi tanúsítvány, középiskolai bizonyítvány
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság 

igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló 
dokumentum, sporteredmény igazolása, tanulmányi, művészeti versenyeredmény igazolása
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F E L S Ő O K TATÁ S I  I N T É Z M É N Y E K  2 012  –  OE-KGK

ÓBUDAI EGYETEM
  KELETI KÁROLY GAZDASÁGI KAR

  INTÉZMÉNY ELÉRHETŐSÉGE:  1084 Budapest, Tavaszmező u. 15–17. • Telefon: (1) 666-5230
Fax: (1) 666-5238 • E-mail: info@kgk.uni-obuda.hu • Honlap: http://www.uni-obuda.hu

  A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ 
DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT 2011. NOVEMBER 15-ÉIG A KÖVETKEZŐ CÍMRE KELL BEKÜLDENI: 

„2012. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220. 

  RÉSZIDŐS KÉPZÉSEK

ALAPKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Érettségi 
vizsgakövetelmények

Képz.
terület

A T K műszaki menedzser (1) (2) 160 000 Ft 7 25 < 100

matematika és
biológia v. fi zika v. informatika v. 
kémia v. történelem v. szakmai 

előkészítő tárgy (3)

MŰSZ

 (1) Távoktatás munkarendű képzésben a konzultációk gyakorisága: az érin tett hallgatókkal kötött megállapodásnak megfelelően a 

hallgatók tanóráira havonta, szombatonként (félévenként 5 alkalommal), illetve minden tanév nyarán 1 hetes laborgyakorlatra 

kerül sor. A képzésben a tankönyveket és egyéb segédanyagokat a Távoktatási Iroda térítésmentesen biztosítja. 

 (2) A hallgatók tényleges tanulmányi ideje a képzés munkarendjére való  tekintettel, a gyakorlat alapján, a táblázatban szereplő kép-

zési időnél hosszabb is lehet.

 (3) Szakmai előkészítő tárgy: elektronikai alapismeretek, építészeti és  építési alapismeretek, gazdasági ismeretek, gépészeti alapisme-

retek, informatikai alapismeretek, kereskedelmi és marketing alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek, 

közgazdasági alapismeretek, közlekedési alapismeretek.

  FELVÉTELI PONTOK SZÁMÍTÁSA

Az egyes szakokhoz tartozó vizsgakötelezettséget és a képzési területenként eltérő többletpontok rendsze-

rét az 1. sz. táblázatban tekintheti át.

A külföldi vagy külföldi rendszerű középiskolában szerzett eredmények megfeleltetése, illetve ezek tanul-

mányi és érettségi pontokká való átszámítása központilag történik, erről A külföldi vagy külföldi rendszerű in-

tézményben szerzett végzettségekről szóló részében, illetve a www.felvi.hu honlapon találhat bővebb információt.

  CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK

A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul, legkésőbb azon-

ban 2012. január 10-éig kell benyújtani. Az ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók Az eljárás folyamán 

benyújtandó dokumentumok c. fejezetben.

Szak
Képz.
szint

Munka-
rend Dokumentumok

minden alapképzés   

Felvétel feltétele: érettségi bizonyítvány, érettségi tanúsítvány, középiskolai bizonyítvány
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság 

igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát 
igazoló dokumentum, OKJ bizonyítvány, sporteredmény igazolása, tanulmányi, művészeti 

versenyeredmény igazolása, technikusképesítő bizonyítvány

OE
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ÓBUDAI EGYETEM
  KANDÓ KÁLMÁN VILLAMOSMÉRNÖKI KAR

  INTÉZMÉNY ELÉRHETŐSÉGE:  1034 Budapest, Bécsi út 94–96. • Telefon: (1) 666-5860
Fax: (1) 666-5879 • E-mail: laboda.gyorgyi@kvk.uni-obuda.hu • Honlap: http://www.uni-obuda.hu

  FELVÉTELIVEL KAPCSOLATOS EGYÉB ELÉRHETŐSÉG:  Telefon: (1) 666-5861
E-mail: dosa.ilona@kvk.uni-obuda.hu

  A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ 
DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT 2011. NOVEMBER 15-ÉIG A KÖVETKEZŐ CÍMRE KELL BEKÜLDENI: 

„2012. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220. 

  RÉSZIDŐS KÉPZÉSEK

ALAPKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Érettségi 
vizsgakövetelmények

Képz.
terület

A T K villamosmérnöki (1) (2) (3) 160 000 Ft 7 5 < 70
matematika és

biológia v. fi zika v. informatika v. 
kémia v. szakmai előkészítő tárgy (4)

MŰSZ

 (1) Választható szakirányok: automatizálási, híradástechnika, villamosener getikai.

 (2) A hallgatók tényleges tanulmányi ideje a képzés munkarendjére való tek intettel, a gyakorlat alapján, a táblázatban szereplő kép-

zési időnél hosszabb is lehet.

 (3) Távoktatás munkarendű képzésben a konzultációk gyakorisága: az érintet t hallgatókkal kötött megállapodásnak megfelelően a 

hallgatók tanóráira havonta, szombatonként kerül sor. A képzésben a tankönyveket és egyéb segédanyagokat a Távoktatási Iroda 

térítésmentesen biztosítja.

 (4) Szakmai előkészítő tárgy: elektronikai alapismeretek, építészeti és ép ítési alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai 

alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek, közlekedési alapismeretek.

  FELVÉTELI PONTOK SZÁMÍTÁSA

Az egyes szakokhoz tartozó vizsgakötelezettséget és a képzési területenként eltérő többletpontok rendsze-

rét az 1. sz. táblázatban tekintheti át.

A külföldi vagy külföldi rendszerű középiskolában szerzett eredmények megfeleltetése, illetve ezek tanul-

mányi és érettségi pontokká való átszámítása központilag történik, erről A külföldi vagy külföldi rendszerű in-

tézményben szerzett végzettségekről szóló részében, illetve a www.felvi.hu honlapon találhat bővebb információt.

  CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK

A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul, legkésőbb azon-

ban 2012. január 10-éig kell benyújtani. Az ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók Az eljárás folyamán 

benyújtandó dokumentumok c. fejezetben.

Szak
Képz.
szint

Munka-
rend Dokumentumok

minden alapképzés   

Felvétel feltétele: érettségi bizonyítvány, érettségi tanúsítvány, középiskolai bizonyítvány
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság 

igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát 
igazoló dokumentum, OKJ bizonyítvány, sporteredmény igazolása, tanulmányi, művészeti 

versenyeredmény igazolása, technikusképesítő bizonyítvány



271Alapképzési szakok, felsőfokú szakképzések

F E L S Ő O K TATÁ S I  I N T É Z M É N Y E K  2 012  –  PE

PANNON EGYETEM

PE felvehető összlétszáma: 1798 fő.

Képzési terület Település Nyelv

Felvehető (fő)

Képzési terület/
Szakmacsoport

Nappali 
képzés

Esti, levelező 
munkarend Távoktatás

agrár képzési terület Keszthely magyar 109 60 0 AGRÁR

agrár képzési terület Keszthely angol 26 0 0 AGRÁR

bölcsészettudomány képzési terület Pápa magyar 14 21 0 BÖLCS

bölcsészettudomány képzési terület Veszprém magyar 53 72 0 BÖLCS

gazdaságtudományok képzési terület Nagykanizsa magyar 34 31 0 GAZD

gazdaságtudományok képzési terület Veszprém magyar 358 149 20 GAZD

gazdaságtudományok képzési terület Veszprém angol 66 18 0 GAZD

informatika képzési terület Veszprém magyar 123 130 0 INFO

műszaki képzési terület Nagykanizsa magyar 30 9 0 MŰSZ

műszaki képzési terület Veszprém magyar 184 53 0 MŰSZ

pedagógusképzés képzési terület Veszprém magyar 38 67 0 PED

társadalomtudomány képzési terület Kiskunfélegyháza magyar 0 0 0 TÁRS

társadalomtudomány képzési terület Veszprém magyar 65 52 0 TÁRS

természettudomány képzési terület Veszprém angol 0 0 0 TERM

természettudomány képzési terület Veszprém magyar 16 0 0 TERM

Összesen   1116 662 20  

A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény és a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól 

szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet előírásai szerint az itt közölt táblázat tartalmazza, hogy a fel-

sőoktatási intézmény 2012-ben a meghirdetett képzések képzési területén, szakmacsoportjában összesen 

hány hallgatót vehet fel. A képzési területre vonatkozó adatok érvényesek az alapképzésre, mesterképzésre 

és szakirányú továbbképzésre, míg a szakmacsoportra vonatkozó adatok a felsőfokú szakképzésre. A fel-

vehető összlétszám meghatározásánál figyelembe kell venni a működési engedély szerinti maximális hall-

gatói létszámot, a tanulmányokat folytató és várhatóan végzős hallgatók számát. Az adatok a szerkesztés 

zárásakor érvényes állapotot tükrözik.

PE
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F E L S Ő O K TATÁ S I  I N T É Z M É N Y E K  2 012  –  PE-MFTK

 

PANNON EGYETEM
  MODERN FILOLÓGIAI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR

  INTÉZMÉNY ELÉRHETŐSÉGE:  8200 Veszprém, Egyetem u. 10. • Telefon: (88) 624-366
Fax: (88) 624-740 • E-mail: oik@almos.vein.hu • Honlap: http://www.uni-pannon.hu

  FELVÉTELIVEL KAPCSOLATOS EGYÉB ELÉRHETŐSÉG:  Telefon: (88) 624-168, (88) 624-188, (88) 624-744
  A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ 

DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT 2011. NOVEMBER 15-ÉIG A KÖVETKEZŐ CÍMRE KELL BEKÜLDENI: 
„2012. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220. 

  NAPPALI KÉPZÉSEK

ALAPKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Érettségi 
vizsgakövetelmények

Képz.
terület

A N K pedagógia (1) 150 000 Ft 6 1 < 45
kettőt kell választani: biológia v. 

magyar v. matematika v. 
történelem v. egy idegen nyelv (3)

BÖLCS

  RÉSZIDŐS KÉPZÉSEK

ALAPKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Érettségi 
vizsgakövetelmények

Képz.
terület

A L K pedagógia (1) (2) 150 000 Ft 6 1 < 45
kettőt kell választani: biológia v. 

magyar v. matematika v. 
történelem v. egy idegen nyelv (3)

BÖLCS

 (1) Választható szakirány: nevelési asszisztens.

 (2) A levelező munkarendű kép zésben – az érintett hallgatókkal kötött eltérő m egállapodás hiányában – a hallgatók tanóráira töm-

bösítve, legfeljebb kettő hetenként munkanapokon, vagy a heti pihenőnapon kerül sor.

 (3) Választható nyelvek: angol nyelv, francia nyelv, német nyelv, orosz nyelv. 

  FELVÉTELI PONTOK SZÁMÍTÁSA

Az egyes szakokhoz tartozó vizsgakötelezettséget és a képzési területenként eltérő többletpontok rendsze-

rét az 1. sz. táblázatban tekintheti át.

A külföldi vagy külföldi rendszerű középiskolában szerzett eredmények megfeleltetése, illetve ezek tanul-

mányi és érettségi pontokká való átszámítása központilag történik, erről A külföldi vagy külföldi rendszerű in-

tézményben szerzett végzettségekről szóló részében, illetve a www.felvi.hu honlapon találhat bővebb információt.
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  CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK

A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul, legkésőbb azon-

ban 2012. január 10-éig kell benyújtani. Az ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók Az eljárás folyamán 

benyújtandó dokumentumok c. fejezetben.

Szak
Képz.
szint

Munka-
rend Dokumentumok

minden alapképzés   

Felvétel feltétele: érettségi bizonyítvány, érettségi tanúsítvány, középiskolai bizonyítvány
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság 

igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát 
igazoló dokumentum, OKJ bizonyítvány, sporteredmény igazolása, tanulmányi, művészeti 

versenyeredmény igazolása, technikusképesítő bizonyítvány

PE
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F E L S Ő O K TATÁ S I  I N T É Z M É N Y E K  2 012  –  PE-MK

 

PANNON EGYETEM
  MÉRNÖKI KAR

  INTÉZMÉNY ELÉRHETŐSÉGE:  8200 Veszprém, Egyetem u. 10. • Telefon: (88) 624-743
Fax: (88) 624-631 • E-mail: mkdekani@almos.uni-pannon.hu • Honlap: http://www.mk.uni-pannon.hu

  A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ 
DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT 2011. NOVEMBER 15-ÉIG A KÖVETKEZŐ CÍMRE KELL BEKÜLDENI: 

„2012. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220. 

  RÉSZIDŐS KÉPZÉSEK

ALAPKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Érettségi 
vizsgakövetelmények

Képz.
terület

A L K gépészmérnöki 
(Nagykanizsa) (1) (2) 250 000 Ft 7 10 < 40

matematika és
biológia v. fi zika v. informatika v. 

kémia v. szakmai előkészítő 
tárgy (2) (3)

MŰSZ

 (1) Választható szakirány: műszaki logisztika.

 (2) A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal kötött megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanórái pénteki és 

szombati napokon kerül sor.

 (3) Szakmai előkészítő tárgy: elek tronikai alapismeretek, építészeti és építési a lapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai 

alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek, közlekedési alapismeretek.

  FELVÉTELI PONTOK SZÁMÍTÁSA

Az egyes szakokhoz tartozó vizsgakötelezettséget és a képzési területenként eltérő többletpontok rendsze-

rét az 1. sz. táblázatban tekintheti át.

A külföldi vagy külföldi rendszerű középiskolában szerzett eredmények megfeleltetése, illetve ezek tanul-

mányi és érettségi pontokká való átszámítása központilag történik, erről A külföldi vagy külföldi rendszerű in-

tézményben szerzett végzettségekről szóló részében, illetve a www.felvi.hu honlapon találhat bővebb információt.

  CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK

A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul, legkésőbb azon-

ban 2012. január 10-éig kell benyújtani. Az ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók Az eljárás folyamán 

benyújtandó dokumentumok c. fejezetben.

Szak
Képz.
szint

Munka-
rend Dokumentumok

minden alapképzés   

Felvétel feltétele: érettségi bizonyítvány, érettségi tanúsítvány, középiskolai bizonyítvány
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság 

igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát 
igazoló dokumentum, OKJ bizonyítvány, sporteredmény igazolása, tanulmányi, művészeti 

versenyeredmény igazolása, technikusképesítő bizonyítvány
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F E L S Ő O K TATÁ S I  I N T É Z M É N Y E K  2 012  –  PTE

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM

PTE felvehető összlétszáma: 10317 fő.

Képzési terület Település Nyelv

Felvehető (fő)

Képzési terület/
Szakmacsoport

Nappali 
képzés

Esti, levelező 
munkarend Távoktatás

bölcsészettudomány képzési terület Pécs magyar 2319 2914 0 BÖLCS

gazdaságtudományok képzési terület Pécs angol 42 50 0 GAZD

gazdaságtudományok képzési terület Pécs magyar 877 898 0 GAZD

gazdaságtudományok képzési terület Szekszárd magyar 174 67 0 GAZD

pedagógusképzés képzési terület Pécs magyar 1560 640 0 PED

pedagógusképzés képzési terület Szekszárd magyar 128 47 0 PED

társadalomtudomány képzési terület Szekszárd magyar 202 204 0 TÁRS

felsőfokú szakképzés, ebből   103 92 0  

– ügyvitel szakmacsoport Szekszárd magyar 103 92 0 ügyv

Összesen   5405 4912 0  

A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény és a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól 

szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet előírásai szerint az itt közölt táblázat tartalmazza, hogy a fel-

sőoktatási intézmény 2012-ben a meghirdetett képzések képzési területén, szakmacsoportjában összesen 

hány hallgatót vehet fel. A képzési területre vonatkozó adatok érvényesek az alapképzésre, mesterképzésre 

és szakirányú továbbképzésre, míg a szakmacsoportra vonatkozó adatok a felsőfokú szakképzésre. A fel-

vehető összlétszám meghatározásánál figyelembe kell venni a működési engedély szerinti maximális hall-

gatói létszámot, a tanulmányokat folytató és várhatóan végzős hallgatók számát. Az adatok a szerkesztés 

zárásakor érvényes állapotot tükrözik.

PT
E
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F E L S Ő O K TATÁ S I  I N T É Z M É N Y E K  2 012  –  PTE-FEEK

 

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
  FELNŐTTKÉPZÉSI ÉS EMBERI ERŐFORRÁS 

FEJLESZTÉSI KAR

  INTÉZMÉNY ELÉRHETŐSÉGE:  7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4. • Telefon: (72) 501-615
Fax: (72) 501-500/22477 • E-mail: felveteliinfo@pte.hu • Honlap: http://felveteli.pte.hu/

  FELVÉTELIVEL KAPCSOLATOS EGYÉB ELÉRHETŐSÉG:  Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fej-
lesztési Kar • 7633 Pécs, Szántó K. J. u. 1/B • Telefon: (72) 501-500/22506, (72) 501-500/22527, 
(72) 501-500/22020 • Fax: (72) 251-100 • E-mail: info@feek.pte.hu • Honlap: http://www.feek.pte.hu

  A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ 
DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT 2011. NOVEMBER 15-ÉIG A KÖVETKEZŐ CÍMRE KELL BEKÜLDENI: 

„2012. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220. 

  RÉSZIDŐS KÉPZÉSEK

ALAPKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Érettségi 
vizsgakövetelmények

Képz.
terület

A L K andragógia (1) (2) (3) 155 000 Ft 6 20 < 100
kettőt kell választani: biológia v. 

magyar v. matematika v. 
történelem v. egy idegen nyelv (4)

BÖLCS

 (1) Választható szakirányok: felnőttképzési szervező, munkavállalási tanácsadó, műv elődésszervező, személyügyi szervező.

 (2) A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, legfeljebb ke ttő hetenként munkanapokon, vagy a heti pihe-

nőnapon kerül sor. Ennek megfelelően az adott szakon a képzés gyakorisága: havonta 3 alkalom (általában csütörtöktől szombatig).

 (3) A választható szakirányok minimálisan 10 fő esetén indulnak.

 (4) Választható ny elvek: angol nyelv, francia nyelv, német nyelv, orosz nyelv.

  A JELENTKEZÉS ÉS A FELVÉTEL SAJÁTOS FELTÉTELEI

A konzultációs napok pontos dátumát a levelező munkarendű képzésekre vonatkozóan félévkezdéskor 

teszi közzé a Kar. 

  FELVÉTELI PONTOK SZÁMÍTÁSA

Az egyes szakokhoz tartozó vizsgakötelezettséget és a képzési területenként eltérő többletpontok rendsze-

rét az 1. sz. táblázatban tekintheti át.

A külföldi vagy külföldi rendszerű középiskolában szerzett eredmények megfeleltetése, illetve ezek tanul-

mányi és érettségi pontokká való átszámítása központilag történik, erről A külföldi vagy külföldi rendszerű in-

tézményben szerzett végzettségekről szóló részében, illetve a www.felvi.hu honlapon találhat bővebb információt.
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F E L S Ő O K TATÁ S I  I N T É Z M É N Y E K  2 012  –  PTE-FEEK

  CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK

A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul, legkésőbb azon-

ban 2012. január 10-éig kell benyújtani. Az ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók Az eljárás folyamán 

benyújtandó dokumentumok c. fejezetben.

Szak
Képz.
szint

Munka-
rend Dokumentumok

minden alapképzés   

Felvétel feltétele: érettségi bizonyítvány, érettségi tanúsítvány, középiskolai bizonyítvány
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság 

igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát 
igazoló dokumentum, OKJ bizonyítvány, sporteredmény igazolása, tanulmányi, művészeti 

versenyeredmény igazolása, technikusképesítő bizonyítvány

PT
E
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F E L S Ő O K TATÁ S I  I N T É Z M É N Y E K  2 012  –  PTE- IFK

 

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
  ILLYÉS GYULA FŐISKOLAI KAR

  INTÉZMÉNY ELÉRHETŐSÉGE:  7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1. • Telefon: (74) 528-300 • Fax: (74) 528-301
E-mail: felveteliinfo@igyfk.pte.hu • Honlap: http://www.igyfk.pte.hu

  FELVÉTELIVEL KAPCSOLATOS EGYÉB ELÉRHETŐSÉG:  Oktatási Igazgatóság • 7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.
Telefon: (72) 501-615 • Fax: (72) 501-500/22477 • E-mail: infokti@pte.hu • Honlap: http://felveteli.pte.hu

  A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ 
DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT 2011. NOVEMBER 15-ÉIG A KÖVETKEZŐ CÍMRE KELL BEKÜLDENI: 

„2012. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220. 

  RÉSZIDŐS KÉPZÉSEK

ALAPKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Érettségi 
vizsgakövetelmények

Képz.
terület

A L K kommunikáció és 
médiatudomány (1) (2) 140 000 Ft 6 15 < 28

kettőt kell választani: magyar v. 
matematika v. társadalomismeret v. 

történelem v. egy idegen nyelv (4)
TÁRS

A L K tanító (2) 110 000 Ft 8 15 < 22

tanító alkalmassági vizsga (Alk) és
magyar és

biológia v. matematika v. 
történelem v. egy idegen nyelv (4) v. 

szakmai előkészítő tárgy (3)

PED

MEGHIRDETETT FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSEK

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Érettségi 
vizsgakövetelmények

Szakma-
csoport

F L K gazdasági idegen nyelvű 
menedzser (2) 110 000 Ft 4 15 < 33 bármelyik két érettségi vizsgatárgy ügyv

 (1) Választható szakirány: médiakultúra.

 (2) A levelező munkarendű képzésben a hallgató k tanóráira tömbösítve, legfeljebb kettő  hetenként munkanapokon, vagy a heti pi-

henőnapon kerül sor. Ennek megfelelően az adott szakon a képzés gyakorisága: három hetenként (csütörtök délután, péntek, 

szombat). 

 (3) Szakmai előkészítő tárgy: oktatási alapismeretek.

 (4) Választható nyelvek: angol ny elv, francia nyelv, német nyelv, olasz nyelv, orosz ny elv, spanyol nyelv.

  A JELENTKEZÉS ÉS A FELVÉTEL SAJÁTOS FELTÉTELEI

A tanító alapképzési szakon választható műveltségi területek: magyar nyelv és irodalom, vizuális nevelés, 

testnevelés és sport.

  FELVÉTELI PONTOK SZÁMÍTÁSA

Az egyes szakokhoz tartozó vizsgakötelezettséget és a képzési területenként eltérő többletpontok rendsze-

rét az 1. sz. táblázatban tekintheti át.



279Alapképzési szakok, felsőfokú szakképzések

F E L S Ő O K TATÁ S I  I N T É Z M É N Y E K  2 012  –  PTE- IFK

A külföldi vagy külföldi rendszerű középiskolában szerzett eredmények megfeleltetése, illetve ezek tanul-

mányi és érettségi pontokká való átszámítása központilag történik, erről A külföldi vagy külföldi rendszerű in-

tézményben szerzett végzettségekről szóló részében, illetve a www.felvi.hu honlapon találhat bővebb információt.

  INTÉZMÉNYI VIZSGÁK SAJÁTOS KÖVETELMÉNYEI

Az alkalmassági vizsgák követelményeire vonatkozóan információ közvetlen az Intézménytől kérhető.

  CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK

A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul, legkésőbb azon-

ban 2012. január 10-éig kell benyújtani. Az ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók Az eljárás folyamán 

benyújtandó dokumentumok c. fejezetben.

Szak
Képz.
szint

Munka-
rend Dokumentumok

minden alapképzés   

Felvétel feltétele: érettségi bizonyítvány, érettségi tanúsítvány, középiskolai bizonyítvány
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság 

igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát 
igazoló dokumentum, OKJ bizonyítvány, sporteredmény igazolása, tanulmányi, művészeti 

versenyeredmény igazolása, technikusképesítő bizonyítvány

minden felsőfokú szakképzés   

Felvétel feltétele: érettségi bizonyítvány, érettségi tanúsítvány, középiskolai bizonyítvány
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság 

igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló 
dokumentum, sporteredmény igazolása, tanulmányi, művészeti versenyeredmény igazolása

A felsoroltakon túl az alábbi szakokon beküldendő további dokumentumok:

tanító A L Felvétel feltétele: (elő)alkalmassági vizsgáról szóló igazolás, általános háziorvosi igazolás PT
E
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F E L S Ő O K TATÁ S I  I N T É Z M É N Y E K  2 012  –  SZE

 

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM

SZE felvehető összlétszáma: 1094 fő.

Képzési terület Település Nyelv

Felvehető (fő)

Képzési terület/
Szakmacsoport

Nappali 
képzés

Esti, levelező 
munkarend Távoktatás

gazdaságtudományok képzési terület Győr angol 2 0 0 GAZD

gazdaságtudományok képzési terület Győr magyar 176 45 51 GAZD

informatika képzési terület Győr magyar 80 23 0 INFO

jogi és igazgatási képzési terület Győr magyar 40 15 0 JOGI

műszaki képzési terület Győr magyar 451 142 30 MŰSZ

pedagógusképzés képzési terület Győr magyar 10 29 0 PED

Összesen   759 254 81  

A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény és a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól 

szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet előírásai szerint az itt közölt táblázat tartalmazza, hogy a fel-

sőoktatási intézmény 2012-ben a meghirdetett képzések képzési területén, szakmacsoportjában összesen 

hány hallgatót vehet fel. A képzési területre vonatkozó adatok érvényesek az alapképzésre, mesterképzésre 

és szakirányú továbbképzésre, míg a szakmacsoportra vonatkozó adatok a felsőfokú szakképzésre. A fel-

vehető összlétszám meghatározásánál figyelembe kell venni a működési engedély szerinti maximális hall-

gatói létszámot, a tanulmányokat folytató és várhatóan végzős hallgatók számát. Az adatok a szerkesztés 

zárásakor érvényes állapotot tükrözik.
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F E L S Ő O K TATÁ S I  I N T É Z M É N Y E K  2 012  –  SZE-GK

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM
  KAUTZ GYULA GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

  INTÉZMÉNY ELÉRHETŐSÉGE:  9026 Győr, Egyetem tér 1. • Telefon: (96) 503-400 • Fax: (96) 503-414
E-mail: sze@sze.hu • Honlap: http://felveteli.sze.hu

  A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ 
DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT 2011. NOVEMBER 15-ÉIG A KÖVETKEZŐ CÍMRE KELL BEKÜLDENI: 

„2012. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220. 

  RÉSZIDŐS KÉPZÉSEK

ALAPKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Érettségi
vizsgakövetelmények

Képz.
terület

A T K gazdálkodási és 
menedzsment (2) 150 000 Ft 6+1 (1) 10 < 100

kettőt kell választani: gazdasági 
ismeretek v. matematika v. 

történelem v. egy idegen nyelv (4) v. 
szakmai előkészítő tárgy (3)

GAZD

 (1) A szakon 30 kredit értékű egy félévig tartó szakmai gyakorlatot kell teljesíteni.

 (2) T ávoktatás munkarendű képzésben a konzultációk gyakorisága: nincs konzultáció, a hallga tók csak az e-learning rendszeren 

keresztül tudnak a tananyaghoz hozzáférni és a tutorral kommunikálni.

 (3) Szakmai előkészítő tárgy: kereskedelmi és marketing alapismeretek, közgazdasági alapism eretek, vendéglátás-idegenforgalom 

alapismeretek.

 (4) Választható nyelvek: angol nyelv, francia nyelv, német nyelv, olasz nyelv, orosz nyelv,  spanyol nyelv.

  FELVÉTELI PONTOK SZÁMÍTÁSA

Az egyes szakokhoz tartozó vizsgakötelezettséget és a képzési területenként eltérő többletpontok rendsze-

rét az 1. sz. táblázatban tekintheti át.

A külföldi vagy külföldi rendszerű középiskolában szerzett eredmények megfeleltetése, illetve ezek tanul-

mányi és érettségi pontokká való átszámítása központilag történik, erről A külföldi vagy külföldi rendszerű in-

tézményben szerzett végzettségekről szóló részében, illetve a www.felvi.hu honlapon találhat bővebb információt.

  CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK

A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul, legkésőbb azon-

ban 2012. január 10-éig kell benyújtani. Az ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók Az eljárás folyamán 

benyújtandó dokumentumok c. fejezetben.

Szak
Képz.
szint

Munka-
rend Dokumentumok

minden alapképzés   

Felvétel feltétele: érettségi bizonyítvány, érettségi tanúsítvány, középiskolai bizonyítvány
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság 

igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát 
igazoló dokumentum, OKJ bizonyítvány, sporteredmény igazolása, tanulmányi, művészeti 

versenyeredmény igazolása, technikusképesítő bizonyítvány

SZ
E
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SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM
  MŰSZAKI TUDOMÁNYI KAR

  INTÉZMÉNY ELÉRHETŐSÉGE:  9026 Győr, Egyetem tér 1. • Telefon: (96) 503-400 • Fax: (96) 503-414
E-mail: sze@sze.hu • Honlap: http://felveteli.sze.hu

  A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ 
DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT 2011. NOVEMBER 15-ÉIG A KÖVETKEZŐ CÍMRE KELL BEKÜLDENI: 

„2012. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220. 

  RÉSZIDŐS KÉPZÉSEK

ALAPKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Érettségi 
vizsgakövetelmények

Képz.
terület

A T K közlekedésmérnöki (1) 165 000 Ft 7 10 < 100
matematika és

biológia v. fi zika v. informatika v. 
kémia v. szakmai előkészítő tárgy (3)

MŰSZ

A T K műszaki menedzser (1) 165 000 Ft 7 10 < 100

matematika és
biológia v. fi zika v. informatika v. 
kémia v. történelem v. szakmai 

előkészítő tárgy (2)

MŰSZ

 (1) Távoktatás munkarendű képzésben a konzultációk gyakorisága: nincs konzultáció, a hallgatók  csak az e-learning rendszeren 

keresztül tudnak a tananyaghoz hozzáférni és a tutorral kommunikálni.

 (2) Szakmai előkészítő tárgy: elektronikai alapismeretek, építészeti és építési alapismeretek,  gazdasági ismeretek, gépészeti alapisme-

retek, informatikai alapismeretek, kereskedelmi és marketing alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek, 

közgazdasági alapismeretek, közlekedési alapismeretek.

 (3) Szakmai előkészítő tárgy: elektronikai alapismeretek, építészeti és építési alapismeretek,  gépészeti alapismeretek, informatikai 

alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek, közlekedési alapismeretek.

  FELVÉTELI PONTOK SZÁMÍTÁSA

Az egyes szakokhoz tartozó vizsgakötelezettséget és a képzési területenként eltérő többletpontok rendsze-

rét az 1. sz. táblázatban tekintheti át.

A külföldi vagy külföldi rendszerű középiskolában szerzett eredmények megfeleltetése, illetve ezek tanul-

mányi és érettségi pontokká való átszámítása központilag történik, erről A külföldi vagy külföldi rendszerű in-

tézményben szerzett végzettségekről szóló részében, illetve a www.felvi.hu honlapon találhat bővebb információt.

  CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK

A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul, legkésőbb azon-

ban 2012. január 10-éig kell benyújtani. Az ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók Az eljárás folyamán 

benyújtandó dokumentumok c. fejezetben.

Szak
Képz.
szint

Munka-
rend Dokumentumok

minden alapképzés   

Felvétel feltétele: érettségi bizonyítvány, érettségi tanúsítvány, középiskolai bizonyítvány
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság 

igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát 
igazoló dokumentum, OKJ bizonyítvány, sporteredmény igazolása, tanulmányi, művészeti 

versenyeredmény igazolása, technikusképesítő bizonyítvány
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F E L S Ő O K TATÁ S I  I N T É Z M É N Y E K  2 012  –  SZF

SZOLNOKI FŐISKOLA

SZF felvehető összlétszáma: 1572 fő.

Képzési terület Település Nyelv

Felvehető (fő)

Képzési terület/
Szakmacsoport

Nappali 
képzés

Esti, levelező 
munkarend Távoktatás

gazdaságtudományok képzési terület Budapest magyar 0 0 286 GAZD

gazdaságtudományok képzési terület Kiskunfélegyháza magyar 0 36 0 GAZD

gazdaságtudományok képzési terület Szolnok magyar 606 336 0 GAZD

műszaki képzési terület Szolnok magyar 7 9 0 MŰSZ

felsőfokú szakképzés, ebből   242 50 0  

– informatika szakmacsoport Szolnok magyar 47 0 0 info

– kereskedelem-marketing, üzleti 
adminisztráció szakmacsoport Szolnok magyar 60 0 0 ker

– közgazdaság szakmacsoport Szolnok magyar 49 50 0 közg

– mezőgazdaság szakmacsoport Szolnok magyar 47 0 0 mg

– vendéglátás-idegenforgalom 
szakmacsoport Szolnok magyar 39 0 0 vend

Összesen   855 431 286  

A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény és a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól 

szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet előírásai szerint az itt közölt táblázat tartalmazza, hogy a fel-

sőoktatási intézmény 2012-ben a meghirdetett képzések képzési területén, szakmacsoportjában összesen 

hány hallgatót vehet fel. A képzési területre vonatkozó adatok érvényesek az alapképzésre, mesterképzésre 

és szakirányú továbbképzésre, míg a szakmacsoportra vonatkozó adatok a felsőfokú szakképzésre. A fel-

vehető összlétszám meghatározásánál figyelembe kell venni a működési engedély szerinti maximális hall-

gatói létszámot, a tanulmányokat folytató és várhatóan végzős hallgatók számát. Az adatok a szerkesztés 

zárásakor érvényes állapotot tükrözik.

SZ
F
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F E L S Ő O K TATÁ S I  I N T É Z M É N Y E K  2 012  –  SZF

 

SZOLNOKI FŐISKOLA

  INTÉZMÉNY ELÉRHETŐSÉGE:  5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. • Telefon: (56) 510-300
Fax: (56) 340-106 • E-mail: tanhiv@szolf.hu • Honlap: http://www.szolf.hu

  A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ 
DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT 2011. NOVEMBER 15-ÉIG A KÖVETKEZŐ CÍMRE KELL BEKÜLDENI: 

„2012. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220. 

  NAPPALI KÉPZÉSEK

MEGHIRDETETT FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSEK

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Érettségi 
vizsgakövetelmények

Szakma-
csoport

F N K adóigazgatási 
szakügyintéző 110 000 Ft 4 15 < 30

bármelyik két érettségi vizsgatárgy

közg

F N K hulladékgazdálkodási 
technológus 110 000 Ft 4 15 < 30 mg

F N K idegenforgalmi 
szakmenedzser 110 000 Ft 4 15 < 30 vend

F N K kereskedelmi 
szakmenedzser 110 000 Ft 4 15 < 30 ker

F N K logisztikai műszaki 
menedzserasszisztens 110 000 Ft 4 15 < 30 ker

F N K műszaki informatikai 
mérnökasszisztens 110 000 Ft 4 15 < 30 info

F N K
nemzetközi 

szállítmányozási és 
logisztikai szakügyintéző

110 000 Ft 4 15 < 30 ker

F N K pénzügyi szakügyintéző 110 000 Ft 4 15 < 30 közg

F N K reklámszervező 
szakmenedzser 110 000 Ft 4 15 < 30 ker

F N K számviteli szakügyintéző 110 000 Ft 4 15 < 30 közg

F N K vendéglátó szakmenedzser 110 000 Ft 4 15 < 30 vend

F N K web-programozó 110 000 Ft 4 15 < 30 info

  RÉSZIDŐS KÉPZÉSEK

ALAPKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Érettségi 
vizsgakövetelmények

Képz.
terület

A L K kereskedelem és marketing 
(Kiskunfélegyháza) (4) (7) (8) 125 000 Ft 6+1 (1) 15 < 30 kettőt kell választani: gazdasági 

ismeretek v. matematika v. 
történelem v. egy idegen nyelv (12) v. 

szakmai előkészítő tárgy (11)

GAZD

A L K kereskedelem és marketing 
(Szolnok) (4) (7) (8) 125 000 Ft 6+1 (1) 15 < 30 GAZD

A L K műszaki menedzser (6) (7) (8) 125 000 Ft 7 15 < 30

matematika és
biológia v. fi zika v. informatika v. 
kémia v. történelem v. szakmai 

előkészítő tárgy (10)

MŰSZ
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Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Érettségi 
vizsgakövetelmények

Képz.
terület

A L K nemzetközi gazdálkodás 
(Kiskunfélegyháza) (5) (7) (8) 125 000 Ft 6+1 (1) 15 < 30 kettőt kell választani: gazdasági 

ismeretek v. matematika v. 
történelem v. egy idegen nyelv (12) v. 

szakmai előkészítő tárgy (11)

GAZD

A L K nemzetközi gazdálkodás 
(Szolnok) (5) (7) (8) 125 000 Ft 6+1 (1) 15 < 30 GAZD

A L K pénzügy és számvitel 
(Szolnok) (2) (7) (8) 125 000 Ft 6+1 (1) 15 < 30

matematika és
gazdasági ismeretek v. történelem v. 

egy idegen nyelv (12) v. szakmai 
előkészítő tárgy (11)

GAZD

A L K turizmus-vendéglátás 
(Kiskunfélegyháza) (3) (7) (8) 125 000 Ft 6+1 (1) 15 < 30

kettőt kell választani: gazdasági 
ismeretek v. matematika v. 

történelem v. egy idegen nyelv (12) v. 
szakmai előkészítő tárgy (11)

GAZD

A L K turizmus-vendéglátás 
(Szolnok) (3) (7) (8) 125 000 Ft 6+1 (1) 15 < 30 GAZD

A T K kereskedelem és marketing 
(Budapest) (4) (7) (9) 125 000 Ft 6+1 (1) 15 < 30 GAZD

A T K nemzetközi gazdálkodás 
(Budapest) (5) (7) (9) 125 000 Ft 6+1 (1) 15 < 30 GAZD

A T K pénzügy és számvitel 
(Budapest) (2) (7) (9) 125 000 Ft 6+1 (1) 15 < 30

matematika és
gazdasági ismeretek v. történelem v. 

egy idegen nyelv (12) v. szakmai 
előkészítő tárgy (11)

GAZD

A T K turizmus-vendéglátás 
(Budapest) (3) (7) (9) 125 000 Ft 6+1 (1) 15 < 30

kettőt kell választani: gazdasági 
ismeretek v. matematika v. 

történelem v. egy idegen nyelv (12) v. 
szakmai előkészítő tárgy (11)

GAZD

 (1) A szakon 30 kredit értékű egy félévig tartó szakmai gyakorlatot kell teljesíteni.

 (2) Választh ató szakirányok: banki, controlling.

 (3) Választható szakirányok: egészségturizmus, sz álloda-menedzsment, vendéglátás-szervezés.

 (4) Vá lasztható szakirányok: értékesítés-szervezés, marketing menedzsment.

 (5) Választható szakirá nyok: európai vállalkozásfejlesztési, külgazdasági-vállalkozási, nemzetközi  logisztika.

 (6) Választható szakirányok: gépgyártó, gépüzemfenntartó.

 (7) Az egyes szakirányok csak megfelelő  számú jelentkező esetén indulnak.

 (8) A levelező munkarend ű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, legfeljebb kettő hetenként m unkanapokon, vagy a heti pihe-

nőnapon kerül sor. Ennek megfelelően az adott szakon a képzés gyakorisága: 2-3 hetente péntek és szombati napokon. 

 (9) Távoktatás munkarendű képzésben a konzultációk gyakorisága: 2-3 hetente szombati napokon. 

 (10 ) Szakmai előkészítő tárgy: elektronikai alapismeretek, építészeti és építési alapismeretek, ga zdasági ismeretek, gépészeti alapisme-

retek, informatikai alapismeretek, kereskedelmi és marketing alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek, 

közgazdasági alapismeretek, közlekedési alapismeretek.

 (11) Szakmai előkészítő tárgy: kereskedelmi és marketing alapismeretek, közgazdasági alapismeretek , vendéglátás-idegenforgalom 

alapismeretek.

 (12) Választható nyelvek: angol nyelv, francia nyelv, német nyelv, olasz nyelv, orosz nyelv, spany ol nyelv.

  FELVÉTELI PONTOK SZÁMÍTÁSA

Az egyes szakokhoz tartozó vizsgakötelezettséget és a képzési területenként eltérő többletpontok rendsze-

rét az 1. sz. táblázatban tekintheti át.

A külföldi vagy külföldi rendszerű középiskolában szerzett eredmények megfeleltetése, illetve ezek tanul-

mányi és érettségi pontokká való átszámítása központilag történik, erről A külföldi vagy külföldi rendszerű in-

tézményben szerzett végzettségekről szóló részében, illetve a www.felvi.hu honlapon találhat bővebb információt.

SZ
F
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  CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK

A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul, legkésőbb azon-

ban 2012. január 10-éig kell benyújtani. Az ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók Az eljárás folyamán 

benyújtandó dokumentumok c. fejezetben.

Szak
Képz.
szint

Munka-
rend Dokumentumok

minden alapképzés   

Felvétel feltétele: érettségi bizonyítvány, érettségi tanúsítvány, középiskolai bizonyítvány
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság 

igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát 
igazoló dokumentum, OKJ bizonyítvány, sporteredmény igazolása, tanulmányi, művészeti 

versenyeredmény igazolása, technikusképesítő bizonyítvány

minden felsőfokú szakképzés   

Felvétel feltétele: érettségi bizonyítvány, érettségi tanúsítvány, középiskolai bizonyítvány
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság 

igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló 
dokumentum, sporteredmény igazolása, tanulmányi, művészeti versenyeredmény igazolása
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SZENT ISTVÁN EGYETEM

SZIE felvehető összlétszáma: 5337 fő.

Képzési terület Település Nyelv

Felvehető (fő)

Képzési terület/
Szakmacsoport

Nappali 
képzés

Esti, levelező 
munkarend Távoktatás

agrár képzési terület Gödöllő magyar 1277 439 0 AGRÁR

agrár képzési terület Szarvas magyar 366 556 0 AGRÁR

bölcsészettudomány képzési terület Jászberény magyar 6 0 0 BÖLCS

gazdaságtudományok képzési terület Békéscsaba magyar 82 28 0 GAZD

gazdaságtudományok képzési terület Budapest magyar 104 397 0 GAZD

gazdaságtudományok képzési terület Gödöllő magyar 256 130 121 GAZD

műszaki képzési terület Gödöllő magyar 742 399 0 MŰSZ

pedagógusképzés képzési terület Gödöllő magyar 0 20 0 PED

pedagógusképzés képzési terület Jászberény magyar 13 67 0 PED

társadalomtudomány képzési terület Jászberény magyar 141 135 0 TÁRS

természettudomány képzési terület Gödöllő magyar 58 0 0 TERM

Összesen   3045 2171 121  

A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény és a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól 

szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet előírásai szerint az itt közölt táblázat tartalmazza, hogy a fel-

sőoktatási intézmény 2012-ben a meghirdetett képzések képzési területén, szakmacsoportjában összesen 

hány hallgatót vehet fel. A képzési területre vonatkozó adatok érvényesek az alapképzésre, mesterképzésre 

és szakirányú továbbképzésre, míg a szakmacsoportra vonatkozó adatok a felsőfokú szakképzésre. A fel-

vehető összlétszám meghatározásánál figyelembe kell venni a működési engedély szerinti maximális hall-

gatói létszámot, a tanulmányokat folytató és várhatóan végzős hallgatók számát. Az adatok a szerkesztés 

zárásakor érvényes állapotot tükrözik. SZ
IE
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SZENT ISTVÁN EGYETEM
  ALKALMAZOTT BÖLCSÉSZETI KAR

  INTÉZMÉNY ELÉRHETŐSÉGE:  5100 Jászberény, Rákóczi u. 53. • Telefon: (57) 502-445/438
Fax: (57) 502-410 • E-mail: foiskola@abk.szie.hu • Honlap: http://www.abk.szie.hu

  FELVÉTELIVEL KAPCSOLATOS EGYÉB ELÉRHETŐSÉG:  • Telefon: (57) 502-411 • Fax: (57) 502-445
E-mail: terjek.laszlone@abk.szie.hu

  A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ 
DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT 2011. NOVEMBER 15-ÉIG A KÖVETKEZŐ CÍMRE KELL BEKÜLDENI: 

„2012. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220. 

  RÉSZIDŐS KÉPZÉSEK

ALAPKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Érettségi 
vizsgakövetelmények

Képz.
terület

A L K andragógia (2) (4) 122 000 Ft 6 10 < 50
kettőt kell választani: biológia v. 

magyar v. matematika v. 
történelem v. egy idegen nyelv (7)

BÖLCS

A L K informatikus 
könyvtáros (3) (4) 122 000 Ft 6 10 < 50

kettőt kell választani: informatikai 
alapismeretek v. magyar v. 

matematika v. társadalomismeret v. 
történelem v. egy idegen nyelv (6)

TÁRS

A L K szociális munka (4) 128 000 Ft 6+1 (1) 10 < 50
kettőt kell választani: magyar v. 

matematika v. társadalomismeret v. 
történelem v. egy idegen nyelv (6)

TÁRS

A L K tanító (4) 128 000 Ft 8 10 < 50

tanító alkalmassági vizsga (Alk) és
magyar és

biológia v. matematika v. 
történelem v. egy idegen nyelv (6) v. 

szakmai előkészítő tárgy (5)

PED

 (1) A szakon 30 kredit értékű egy félévig tartó szakmai gyakorlatot kell teljesíteni.

 (2) Választható szakirán yok: felnőttképzési szervező, munkavállalási tanácsadó, művelődésszervező, személyügyi  szervező.

 (3) Választható szakirányok: gyermek- és iskolai könyvtáros, információ-menedzsment.

 (4) A levelező munkarendű  képzésben az érintett hallgatókkal kötött megállapodásnak megfelelően a hallgatók ta nórái legfeljebb 

kéthetenként pénteken és/vagy szombaton kerülnek megtartásra.

 (5) Szakmai előkészítő tárgy: oktatási alapismeretek.

 (6) Választható nyelvek: angol nyelv, francia nyelv, ném et nyelv, olasz nyelv, orosz nyelv, spanyol nyelv.

 (7) Választható nyelvek: angol nyelv, francia nyelv, német nyelv, orosz nyelv.

  A JELENTKEZÉS ÉS A FELVÉTEL SAJÁTOS FELTÉTELEI

A tanító alapképzési szakon választható műveltségi területek: magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv, 

matematika, ember és társadalom, természetismeret, ének-zene, vizuális nevelés, informatika, technika, 

életvitel-háztartástan, testnevelés és sport.
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  FELVÉTELI PONTOK SZÁMÍTÁSA

Az egyes szakokhoz tartozó vizsgakötelezettséget és a képzési területenként eltérő többletpontok rendsze-

rét az 1. sz. táblázatban tekintheti át.

A külföldi vagy külföldi rendszerű középiskolában szerzett eredmények megfeleltetése, illetve ezek tanul-

mányi és érettségi pontokká való átszámítása központilag történik, erről A külföldi vagy külföldi rendszerű in-

tézményben szerzett végzettségekről szóló részében, illetve a www.felvi.hu honlapon találhat bővebb információt.

  INTÉZMÉNYI VIZSGÁK SAJÁTOS KÖVETELMÉNYEI

Az alkalmassági vizsgák követelményeire vonatkozóan információ közvetlen az Intézménytől kérhető.

  CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK

A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul, legkésőbb azon-

ban 2012. január 10-éig kell benyújtani. Az ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók Az eljárás folyamán 

benyújtandó dokumentumok c. fejezetben.

Szak
Képz.
szint

Munka-
rend Dokumentumok

minden alapképzés   

Felvétel feltétele: érettségi bizonyítvány, érettségi tanúsítvány, középiskolai bizonyítvány
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság 

igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát 
igazoló dokumentum, OKJ bizonyítvány, sporteredmény igazolása, tanulmányi, művészeti 

versenyeredmény igazolása, technikusképesítő bizonyítvány

A felsoroltakon túl az alábbi szakokon beküldendő további dokumentumok:

tanító A L Felvétel feltétele: (elő)alkalmassági vizsgáról szóló igazolás, általános háziorvosi igazolás, 
tüdőszűrő lelet

SZ
IE
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SZENT ISTVÁN EGYETEM
  GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR

  INTÉZMÉNY ELÉRHETŐSÉGE:  2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1. • Telefon: (28) 522-090
Fax: (28) 522-040 • E-mail: katona.laszlone@gtk.szie.hu • Honlap: http://www.gtk.szie.hu

  A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ 
DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT 2011. NOVEMBER 15-ÉIG A KÖVETKEZŐ CÍMRE KELL BEKÜLDENI: 

„2012. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220. 

  RÉSZIDŐS KÉPZÉSEK

ALAPKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Érettségi 
vizsgakövetelmények

Képz.
terület

A T K emberi erőforrások (1) (2) 200 000 Ft 6 25 < 200

kettőt kell választani: gazdasági 
ismeretek v. matematika v. 

történelem v. egy idegen nyelv (4) v. 
szakmai előkészítő tárgy (3)

GAZD

 (1) A hallgatók tényleges tanulmányi ideje a képzés munkarendjére való tekintettel, a gyakorlat alapján, a táblázatba n szereplő kép-

zési időnél hosszabb is lehet.

 (2) Távoktatás munkarendű képzésben a konzultációk gyakorisága: kéthetente pihenőnapon.

 (3) Szakmai előkészítő tárgy:  kereskedelmi és marketing alapismeretek, közgazdasági alapismeretek, vendéglátás-idegen forgalom 

alapismeretek.

 (4) Választható nyelvek: angol nyelv, francia nyelv, német nyelv, olasz nyelv, orosz nyelv, spanyol nyelv.

  A JELENTKEZÉS ÉS A FELVÉTEL SAJÁTOS FELTÉTELEI

A képzésekkel kapcsolatos további információk a Kar honlapjáról letölthetők.

  FELVÉTELI PONTOK SZÁMÍTÁSA

Az egyes szakokhoz tartozó vizsgakötelezettséget és a képzési területenként eltérő többletpontok rendsze-

rét az 1. sz. táblázatban tekintheti át.

A külföldi vagy külföldi rendszerű középiskolában szerzett eredmények megfeleltetése, illetve ezek tanul-

mányi és érettségi pontokká való átszámítása központilag történik, erről A külföldi vagy külföldi rendszerű in-

tézményben szerzett végzettségekről szóló részében, illetve a www.felvi.hu honlapon találhat bővebb információt.
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  CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK

A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul, legkésőbb azon-

ban 2012. január 10-éig kell benyújtani. Az ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók Az eljárás folyamán 

benyújtandó dokumentumok c. fejezetben.

Szak
Képz.
szint

Munka-
rend Dokumentumok

minden alapképzés   

Felvétel feltétele: érettségi bizonyítvány, érettségi tanúsítvány, középiskolai bizonyítvány
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság 

igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát 
igazoló dokumentum, OKJ bizonyítvány, sporteredmény igazolása, tanulmányi, művészeti 

versenyeredmény igazolása, technikusképesítő bizonyítvány

SZ
IE
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SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZTE felvehető összlétszáma: 6546 fő.

Képzési terület Település Nyelv

Felvehető (fő)

Képzési terület/
Szakmacsoport

Nappali 
képzés

Esti, levelező 
munkarend Távoktatás

agrár képzési terület Szeged magyar 163 95 0 AGRÁR

bölcsészettudomány képzési terület Szeged magyar 2182 892 0 BÖLCS

gazdaságtudományok képzési terület Szeged magyar 265 576 360 GAZD

informatika képzési terület Szeged magyar 184 30 0 INFO

társadalomtudomány képzési terület Szeged magyar 355 644 0 TÁRS

természettudomány képzési terület Szeged magyar 425 375 0 TERM

Összesen   3574 2612 360  

A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény és a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól 

szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet előírásai szerint az itt közölt táblázat tartalmazza, hogy a fel-

sőoktatási intézmény 2012-ben a meghirdetett képzések képzési területén, szakmacsoportjában összesen 

hány hallgatót vehet fel. A képzési területre vonatkozó adatok érvényesek az alapképzésre, mesterképzésre 

és szakirányú továbbképzésre, míg a szakmacsoportra vonatkozó adatok a felsőfokú szakképzésre. A fel-

vehető összlétszám meghatározásánál figyelembe kell venni a működési engedély szerinti maximális hall-

gatói létszámot, a tanulmányokat folytató és várhatóan végzős hallgatók számát. Az adatok a szerkesztés 

zárásakor érvényes állapotot tükrözik.
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SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM
  BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR

  INTÉZMÉNY ELÉRHETŐSÉGE:  6722 Szeged, Egyetem u. 2. • Telefon: (62) 544-364 • Fax: (62) 544-438
E-mail: btkto@primus.arts.u-szeged.hu • Honlap: http://www.arts.u-szeged.hu

  FELVÉTELIVEL KAPCSOLATOS EGYÉB ELÉRHETŐSÉG:  Telefon: (62) 544-363, (62) 544-280, 
(62) 544-281, (62) 544-819

  A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ 
DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT 2011. NOVEMBER 15-ÉIG A KÖVETKEZŐ CÍMRE KELL BEKÜLDENI: 

„2012. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220. 

  RÉSZIDŐS KÉPZÉSEK

ALAPKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Érettségi 
vizsgakövetelmények

Képz.
terület

A L K kommunikáció és 
médiatudomány (1) (2) 203 000 Ft 6 1 < 50

kettőt kell választani: magyar v. 
matematika v. társadalomismeret v. 

történelem v. egy idegen nyelv (3)
TÁRS

 (1) Választható szakirányok: elektronikus sajtó, médiainformatika, nemzetközi kommunikáció és turizmus, nyomtatott sajtó,  Public 

Relations.

 (2) A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, legfeljebb kettő hetenként munkanapokon, vagy a het i pihe-

nőnapon kerül sor. Ennek megfelelően az adott szakon a képzés gyakorisága: kéthetente péntek-szombat.

 (3) Választható nyelvek: angol nyelv, francia nyelv, német nyelv, olasz nyelv, orosz nyelv, spanyol nyelv.

  FELVÉTELI PONTOK SZÁMÍTÁSA

Az egyes szakokhoz tartozó vizsgakötelezettséget és a képzési területenként eltérő többletpontok rendsze-

rét az 1. sz. táblázatban tekintheti át.

A külföldi vagy külföldi rendszerű középiskolában szerzett eredmények megfeleltetése, illetve ezek tanul-

mányi és érettségi pontokká való átszámítása központilag történik, erről A külföldi vagy külföldi rendszerű in-

tézményben szerzett végzettségekről szóló részében, illetve a www.felvi.hu honlapon találhat bővebb információt.

  CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK

A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul, legkésőbb azon-

ban 2012. január 10-éig kell benyújtani. Az ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók Az eljárás folyamán 

benyújtandó dokumentumok c. fejezetben.

Szak
Képz.
szint

Munka-
rend Dokumentumok

minden alapképzés   

Felvétel feltétele: érettségi bizonyítvány, érettségi tanúsítvány, középiskolai bizonyítvány
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság 

igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát 
igazoló dokumentum, OKJ bizonyítvány, sporteredmény igazolása, tanulmányi, művészeti 

versenyeredmény igazolása, technikusképesítő bizonyítvány

SZ
TE
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F E L S Ő O K TATÁ S I  I N T É Z M É N Y E K  2 012  –  TPF

 

TOMORI PÁL FŐISKOLA

TPF felvehető összlétszáma: 1209 fő.

Képzési terület Település Nyelv

Felvehető (fő)

Képzési terület/
Szakmacsoport

Nappali 
képzés

Esti, levelező 
munkarend Távoktatás

bölcsészettudomány képzési terület Budapest magyar 35 10 0 BÖLCS

bölcsészettudomány képzési terület Kalocsa magyar 20 37 0 BÖLCS

gazdaságtudományok képzési terület Budapest magyar 153 87 0 GAZD

gazdaságtudományok képzési terület Kalocsa magyar 72 70 0 GAZD

gazdaságtudományok képzési terület Kecskemét magyar 119 154 0 GAZD

társadalomtudomány képzési terület Budapest magyar 56 58 0 TÁRS

társadalomtudomány képzési terület Kalocsa magyar 30 29 0 TÁRS

társadalomtudomány képzési terület Kecskemét magyar 30 29 0 TÁRS

felsőfokú szakképzés, ebből   97 123 0  

– kereskedelem-marketing, üzleti 
adminisztráció szakmacsoport Budapest magyar 54 24 0 ker

– kereskedelem-marketing, üzleti 
adminisztráció szakmacsoport Kalocsa magyar 23 59 0 ker

– közgazdaság szakmacsoport Budapest magyar 15 15 0 közg

– közgazdaság szakmacsoport Kalocsa magyar 5 25 0 közg

Összesen   612 597 0  

A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény és a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól 

szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet előírásai szerint az itt közölt táblázat tartalmazza, hogy a fel-

sőoktatási intézmény 2012-ben a meghirdetett képzések képzési területén, szakmacsoportjában összesen 

hány hallgatót vehet fel. A képzési területre vonatkozó adatok érvényesek az alapképzésre, mesterképzésre 

és szakirányú továbbképzésre, míg a szakmacsoportra vonatkozó adatok a felsőfokú szakképzésre. A fel-

vehető összlétszám meghatározásánál figyelembe kell venni a működési engedély szerinti maximális hall-

gatói létszámot, a tanulmányokat folytató és várhatóan végzős hallgatók számát. Az adatok a szerkesztés 

zárásakor érvényes állapotot tükrözik.
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F E L S Ő O K TATÁ S I  I N T É Z M É N Y E K  2 012  –  TPF

TOMORI PÁL FŐISKOLA

  INTÉZMÉNY ELÉRHETŐSÉGE:  6300 Kalocsa, Szent István király út 2-4. • Telefon: (78) 564-600
Fax: (78) 464-445 • E-mail: info@tpfk.hu • Honlap: http://www.tpfk.hu

  FELVÉTELIVEL KAPCSOLATOS EGYÉB ELÉRHETŐSÉG:  Telefon: (78) 564-609 • E-mail: tanulmanyi@tpfk.hu
  A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ 

DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT 2011. NOVEMBER 15-ÉIG A KÖVETKEZŐ CÍMRE KELL BEKÜLDENI: 
„2012. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220. 

  NAPPALI KÉPZÉSEK

MEGHIRDETETT FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSEK

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Érettségi 
vizsgakövetelmények

Szakma-
csoport

F N K banki szakügyintéző 
(Budapest) 100 000 Ft 4 1 < 20

bármelyik két érettségi vizsgatárgy

közg

F N K banki szakügyintéző 
(Kalocsa) 100 000 Ft 4 1 < 20 közg

F N K Európai Uniós üzleti 
szakügyintéző (Budapest) 100 000 Ft 4 1 < 20 ker

F N K Európai Uniós üzleti 
szakügyintéző (Kalocsa) 100 000 Ft 4 1 < 20 ker

F N K
gazdálkodási 

menedzserasszisztens 
(Budapest)

100 000 Ft 4 1 < 20 közg

F N K
gazdálkodási 

menedzserasszisztens 
(Kalocsa)

100 000 Ft 4 1 < 20 közg

F N K kereskedelmi 
szakmenedzser (Budapest) 100 000 Ft 4 1 < 20 ker

F N K kereskedelmi 
szakmenedzser (Kalocsa) 100 000 Ft 4 1 < 20 ker

F N K kis- és középvállalkozási 
menedzser (Budapest) 100 000 Ft 4 1 < 20 közg

F N K kis- és középvállalkozási 
menedzser (Kalocsa) 100 000 Ft 4 1 < 20 közg

F N K

nemzetközi 
szállítmányozási és 

logisztikai szakügyintéző 
(Budapest)

100 000 Ft 4 1 < 50 ker

F N K

nemzetközi 
szállítmányozási és 

logisztikai szakügyintéző 
(Kalocsa)

100 000 Ft 4 1 < 30 ker

F N K reklámszervező 
szakmenedzser (Budapest) 100 000 Ft 4 1 < 20 ker

F N K reklámszervező 
szakmenedzser (Kalocsa) 100 000 Ft 4 1 < 20 ker

F N K üzleti szakmenedzser 
(Budapest) 100 000 Ft 4 1 < 20 ker

F N K üzleti szakmenedzser 
(Kalocsa) 100 000 Ft 4 1 < 20 ker

TP
F



Felsőoktatási felvételi tájékoztató – 2012. februárban induló képzések296

F E L S Ő O K TATÁ S I  I N T É Z M É N Y E K  2 012  –  TPF

 

  RÉSZIDŐS KÉPZÉSEK

ALAPKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Érettségi 
vizsgakövetelmények

Képz.
terület

A L K gazdálkodási és 
menedzsment (Budapest) (5) 130 000 Ft 6+1 (1) 1 < 20

kettőt kell választani: gazdasági 
ismeretek v. matematika v. 

történelem v. egy idegen nyelv (8) v. 
szakmai előkészítő tárgy (7)

GAZD

A L K
gazdálkodási és 
menedzsment 
(Kalocsa) (2) (6)

130 000 Ft 6+1 (1) 1 < 20 GAZD

A L K
gazdálkodási és 
menedzsment 

(Kecskemét) (5)
130 000 Ft 6+1 (1) 1 < 20 GAZD

A L K nemzetközi tanulmányok (6) 130 000 Ft 6 1 < 20

kettőt kell választani: magyar v. 
matematika v. társadalomismeret v. 

történelem v. egy idegen nyelv (8)

TÁRS

A L K nemzetközi tanulmányok 
(Budapest) (6) 130 000 Ft 6 1 < 20 TÁRS

A L K nemzetközi tanulmányok 
(Kecskemét) (6) 130 000 Ft 6 1 < 20 TÁRS

A L K pénzügy és számvitel 
(Budapest) (4) (5) 130 000 Ft 6+1 (1) 1 < 40

matematika és
gazdasági ismeretek v. történelem v. 

egy idegen nyelv (8) v. szakmai 
előkészítő tárgy (7)

GAZD

A L K pénzügy és számvitel 
(Kalocsa) (4) (6) 130 000 Ft 6+1 (1) 1 < 40 GAZD

A L K pénzügy és számvitel 
(Kecskemét) (4) (5) 130 000 Ft 6+1 (1) 1 < 40 GAZD

A L K szabad bölcsészet 
(Budapest) (3) (5) 130 000 Ft 6 5 < 20 magyar v. történelem és

angol nyelv v. francia nyelv v. latin 
nyelv v. német nyelv v. olasz nyelv v. 

orosz nyelv v. spanyol nyelv

BÖLCS

A L K szabad bölcsészet 
(Kalocsa) (3) (6) 130 000 Ft 6 5 < 20 BÖLCS

MEGHIRDETETT FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSEK

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Érettségi 
vizsgakövetelmények

Szakma-
csoport

F L K banki szakügyintéző 
(Budapest) (5) 100 000 Ft 4 1 < 20

bármelyik két érettségi vizsgatárgy

közg

F L K banki szakügyintéző 
(Kalocsa) (6) 100 000 Ft 4 1 < 20 közg

F L K
Európai Uniós üzleti 

szakügyintéző 
(Budapest) (5)

100 000 Ft 4 1 < 20 ker

F L K Európai Uniós üzleti 
szakügyintéző (Kalocsa) (6) 100 000 Ft 4 1 < 20 ker

F L K
gazdálkodási 

menedzserasszisztens 
(Budapest) (5)

100 000 Ft 4 1 < 20 közg

F L K
gazdálkodási 

menedzserasszisztens 
(Kalocsa) (6)

100 000 Ft 4 1 < 20 közg

F L K
kereskedelmi 

szakmenedzser 
(Budapest) (5)

100 000 Ft 4 1 < 20 ker

F L K kereskedelmi 
szakmenedzser (Kalocsa) (6) 100 000 Ft 4 1 < 20 ker

F L K kis- és középvállalkozási 
menedzser (Budapest) (5) 100 000 Ft 4 1 < 20 közg

F L K kis- és középvállalkozási 
menedzser (Kalocsa) (6) 100 000 Ft 4 1 < 20 közg

F L K

nemzetközi 
szállítmányozási és 

logisztikai szakügyintéző 
(Budapest) (5)

100 000 Ft 4 1 < 60 ker
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Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Érettségi 
vizsgakövetelmények

Szakma-
csoport

F L K

nemzetközi 
szállítmányozási és 

logisztikai szakügyintéző 
(Kalocsa) (6)

100 000 Ft 4 1 < 30

bármelyik két érettségi vizsgatárgy

ker

F L K
reklámszervező 
szakmenedzser 
(Budapest) (5)

100 000 Ft 4 1 < 20 ker

F L K reklámszervező 
szakmenedzser (Kalocsa) (6) 100 000 Ft 4 1 < 20 ker

F L K üzleti szakmenedzser 
(Budapest) (5) 100 000 Ft 4 1 < 20 ker

F L K üzleti szakmenedzser 
(Kalocsa) (6) 100 000 Ft 4 1 < 20 ker

 (1) A szakon 30 kredit értékű egy félévig tartó szakmai gyakorlatot kell teljesíteni.

 (2) Választható szakirányok: kis- és k özépvállalkozások menedzsmentje, régiófejlesztés.

 (3) Választható szakirányok: művésze ttörténet, vallástudomány.

 (4) Választható szakirányok: pénzügy, számvitel.

 (5) A levele ző munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, legfe ljebb kettő hetenként munkanapokon, vagy a heti p ihe-

nőnapon kerül sor. Ennek megfelelően az adott szakon a képzés gyakorisága: kéthetente péntek-szombat.

 (6) A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, legfeljebb kettő hetenként munkanapokon, vagy a heti p ihe-

nőnapon kerül sor. Ennek megfelelően az adott szakon a képzés gyakorisága: háromhetente péntek-szombat.

 (7) Szakmai előkészítő tárgy: kereskedelmi és marketing alapismeretek, közgazdasági alapismeretek, vendéglátás-idegenforgalo m 

alapismeretek.

 (8) Választható nyelvek: angol nyelv, francia nyelv, német nyelv, olasz nyelv, orosz nyelv, spanyol nyelv.

  FELVÉTELI PONTOK SZÁMÍTÁSA

Az egyes szakokhoz tartozó vizsgakötelezettséget és a képzési területenként eltérő többletpontok rendsze-

rét az 1. sz. táblázatban tekintheti át.

A külföldi vagy külföldi rendszerű középiskolában szerzett eredmények megfeleltetése, illetve ezek tanul-

mányi és érettségi pontokká való átszámítása központilag történik, erről A külföldi vagy külföldi rendszerű in-

tézményben szerzett végzettségekről szóló részében, illetve a www.felvi.hu honlapon találhat bővebb információt.

  CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK

A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul, legkésőbb azon-

ban 2012. január 10-éig kell benyújtani. Az ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók Az eljárás folyamán 

benyújtandó dokumentumok c. fejezetben.

Szak
Képz.
szint

Munka-
rend Dokumentumok

minden alapképzés   

Felvétel feltétele: érettségi bizonyítvány, érettségi tanúsítvány, középiskolai bizonyítvány
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság 

igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát 
igazoló dokumentum, OKJ bizonyítvány, sporteredmény igazolása, tanulmányi, művészeti 

versenyeredmény igazolása, technikusképesítő bizonyítvány

minden felsőfokú szakképzés   

Felvétel feltétele: érettségi bizonyítvány, érettségi tanúsítvány, középiskolai bizonyítvány
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság 

igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló 
dokumentum, sporteredmény igazolása, tanulmányi, művészeti versenyeredmény igazolása

TP
F
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WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA

WJLF felvehető összlétszáma: 1212 fő.

Képzési terület Település Nyelv

Felvehető (fő)

Képzési terület/
Szakmacsoport

Nappali 
képzés

Esti, levelező 
munkarend Távoktatás

bölcsészettudomány képzési terület Budapest magyar 342 250 0 BÖLCS

társadalomtudomány képzési terület Budapest magyar 221 151 0 TÁRS

természettudomány képzési terület Budapest magyar 98 150 0 TERM

Összesen   661 551 0  

A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény és a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól 

szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet előírásai szerint az itt közölt táblázat tartalmazza, hogy a fel-

sőoktatási intézmény 2012-ben a meghirdetett képzések képzési területén, szakmacsoportjában összesen 

hány hallgatót vehet fel. A képzési területre vonatkozó adatok érvényesek az alapképzésre, mesterképzésre 

és szakirányú továbbképzésre, míg a szakmacsoportra vonatkozó adatok a felsőfokú szakképzésre. A fel-

vehető összlétszám meghatározásánál figyelembe kell venni a működési engedély szerinti maximális hall-

gatói létszámot, a tanulmányokat folytató és várhatóan végzős hallgatók számát. Az adatok a szerkesztés 

zárásakor érvényes állapotot tükrözik.
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WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA

  INTÉZMÉNY ELÉRHETŐSÉGE:  1086 Budapest, Dankó u. 11. • Telefon: (1) 210-5400 • Fax: (1) 577-0503
E-mail: wjlf@mail.datanet.hu • Honlap: http://www.wesley.hu

  FELVÉTELIVEL KAPCSOLATOS EGYÉB ELÉRHETŐSÉG:  Pedagógia és szociális munka alapképzési sza-
kokkal kapcsolatban • 1410 Budapest, Pf. 200. • Telefon: (1) 210-5400/108 • Fax: (1) 210-5400/120
E-mail: tanulmanyi@wjlf.hu

  A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ 
DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT 2011. NOVEMBER 15-ÉIG A KÖVETKEZŐ CÍMRE KELL BEKÜLDENI: 

„2012. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220. 

  NAPPALI KÉPZÉSEK

ALAPKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Érettségi 
vizsgakövetelmények

Képz.
terület

A N K környezettan (2) 150 000 Ft 6 10 < 60

kettőt kell választani: biológia v. 
fi zika v. földrajz v. informatika v. 

kémia v. matematika v. 
természettudomány v. szakmai 

előkészítő tárgy (6)

TERM

A N K pedagógia (3) 140 000 Ft 6 10 < 60
kettőt kell választani: biológia v. 

magyar v. matematika v. 
történelem v. egy idegen nyelv (8)

BÖLCS

A N K szociális munka 130 000 Ft 6+1 (1) 15 < 60
kettőt kell választani: magyar v. 

matematika v. társadalomismeret v. 
történelem v. egy idegen nyelv (7)

TÁRS

  RÉSZIDŐS KÉPZÉSEK

ALAPKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Érettségi 
vizsgakövetelmények

Képz.
terület

A L K környezettan (2) (4) 150 000 Ft 6 10 < 60

kettőt kell választani: biológia v. 
fi zika v. földrajz v. informatika v. 

kémia v. matematika v. 
természettudomány v. szakmai 

előkészítő tárgy (6)

TERM

A L K pedagógia (3) (4) 140 000 Ft 6 10 < 60
kettőt kell választani: biológia v. 

magyar v. matematika v. 
történelem v. egy idegen nyelv (8)

BÖLCS

A L K szociális munka (5) 130 000 Ft 6+1 (1) 15 < 60
kettőt kell választani: magyar v. 

matematika v. társadalomismeret v. 
történelem v. egy idegen nyelv (7)

TÁRS

 (1) A szakon 30 kredit értékű egy félévig tartó szakmai gyakorlatot kell teljesíteni.

 (2) Választható szakirányok: környezetbiztonsá gi, környezetbiztonsági menedzser, környezettisztítási, közlekedés- és környezetbiz-

ton sági.

 (3) Választható szakirányok: nevelési asszisztens, oktatási asszisztens.

 (4) A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira t ömbösítve, legfeljebb kettő hetenként munkanapokon, vagy a heti pihe-

nőnap on kerül sor. Ennek megfelelően az adott szakon a képzés gyakorisága: kéthetente pénteki és szombati napokon.

W
JL

F
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 (5) A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, legfeljebb kettő hetenként munkanapokon, vagy a heti pihe-

nőnap on kerül sor. Ennek megfelelően az adott szakon a képzés gyakorisága: havonta egy héten hétfőtől-péntekig.

 (6) Szakmai előkészítő tárgy: elektronikai alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek, környezetvédelmi-

vízg azdálkodási alapismeretek, közgazdasági alapismeretek.

 (7) Választható nyelvek: angol nyelv, francia nyelv, német nyelv, olasz nyelv, orosz nyelv, spanyol nyelv.

 (8) Választható nyelvek:  angol nyelv, francia nyelv, német nyelv, orosz nyelv.

  A JELENTKEZÉS ÉS A FELVÉTEL SAJÁTOS FELTÉTELEI

A p edagógia alapképzési szakon lehetőség van a tanári mesterképzésre előkészítő pedagógiai-pszichológiai 

modul teljesítésére. 

  FELVÉTELI PONTOK SZÁMÍTÁSA

Az egyes szakokhoz tartozó vizsgakötelezettséget és a képzési területenként eltérő többletpontok rendsze-

rét az 1. sz. táblázatban tekintheti át.

A külföldi vagy külföldi rendszerű középiskolában szerzett eredmények megfeleltetése, illetve ezek tanul-

mányi és érettségi pontokká való átszámítása központilag történik, erről A külföldi vagy külföldi rendszerű in-

tézményben szerzett végzettségekről szóló részében, illetve a www.felvi.hu honlapon találhat bővebb információt.

  CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK

A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul, legkésőbb azon-

ban 2012. január 10-éig kell benyújtani. Az ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók Az eljárás folyamán 

benyújtandó dokumentumok c. fejezetben.

Szak
Képz.
szint

Munka-
rend Dokumentumok

minden alapképzés   

Felvétel feltétele: érettségi bizonyítvány, érettségi tanúsítvány, középiskolai bizonyítvány
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság 

igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát 
igazoló dokumentum, OKJ bizonyítvány, sporteredmény igazolása, tanulmányi, művészeti 

versenyeredmény igazolása, technikusképesítő bizonyítvány
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ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA

ZSKF felvehető összlétszáma: 4033 fő.

Képzési terület Település Nyelv

Felvehető (fő)

Képzési terület/
Szakmacsoport

Nappali 
képzés

Esti, levelező 
munkarend Távoktatás

bölcsészettudomány képzési terület Budapest magyar 246 448 0 BÖLCS

gazdaságtudományok képzési terület Budapest magyar 684 635 0 GAZD

informatika képzési terület Budapest magyar 228 121 0 INFO

társadalomtudomány képzési terület Budapest magyar 875 796 0 TÁRS

Összesen   2033 2000 0  

A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény és a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól 

szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet előírásai szerint az itt közölt táblázat tartalmazza, hogy a fel-

sőoktatási intézmény 2012-ben a meghirdetett képzések képzési területén, szakmacsoportjában összesen 

hány hallgatót vehet fel. A képzési területre vonatkozó adatok érvényesek az alapképzésre, mesterképzésre 

és szakirányú továbbképzésre, míg a szakmacsoportra vonatkozó adatok a felsőfokú szakképzésre. A fel-

vehető összlétszám meghatározásánál figyelembe kell venni a működési engedély szerinti maximális hall-

gatói létszámot, a tanulmányokat folytató és várhatóan végzős hallgatók számát. Az adatok a szerkesztés 

zárásakor érvényes állapotot tükrözik.

ZS
KF
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ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA
  INTÉZMÉNY ELÉRHETŐSÉGE:  1039 Budapest, Kelta u. 2. • Telefon: (1) 454-7610 • Fax: (1) 454-7623

E-mail: felveteli@zskf.hu • Honlap: http://www.zskf.hu
  FELVÉTELIVEL KAPCSOLATOS EGYÉB ELÉRHETŐSÉG:  Intézmény postacíme • 1300 Budapest, Pf. 47.
  A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ 

DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT 2011. NOVEMBER 15-ÉIG A KÖVETKEZŐ CÍMRE KELL BEKÜLDENI: 
„2012. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220. 

  RÉSZIDŐS KÉPZÉSEK

ALAPKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Érettségi 
vizsgakövetelmények

Képz.
terület

A L K andragógia (5) (12) (13) 170 000 Ft 6 15 < 60
kettőt kell választani: biológia v. 

magyar v. matematika v. 
történelem v. egy idegen nyelv (16)

BÖLCS

A L K emberi 
erőforrások (11) (12) (13) 180 000 Ft 6 15 < 60 kettőt kell választani: gazdasági 

ismeretek v. matematika v. 
történelem v. egy idegen nyelv (15) v. 

szakmai előkészítő tárgy (14)

GAZD

A L K gazdálkodási és 
menedzsment (10) (12) (13) 180 000 Ft 6+1 (1) 15 < 60 GAZD

A L K gazdaság-
informatikus (9) (12) (13) 180 000 Ft 7 15 < 40

matematika és
biológia v. fi zika v. informatika v. 

történelem
INFO

A L K kommunikáció és 
médiatudomány (7) (12) (13) 180 000 Ft 6 15 < 60

kettőt kell választani: magyar v. 
matematika v. társadalomismeret v. 
történelem v. egy idegen nyelv (15)

TÁRS

A L K nemzetközi 
gazdálkodás (8) (12) (13) 190 000 Ft 6+1 (1) 15 < 60

kettőt kell választani: gazdasági 
ismeretek v. matematika v. 

történelem v. egy idegen nyelv (15) v. 
szakmai előkészítő tárgy (14)

GAZD

A L K nemzetközi 
tanulmányok (3) (12) (13) 190 000 Ft 6 15 < 60

kettőt kell választani: magyar v. 
matematika v. társadalomismeret v. 
történelem v. egy idegen nyelv (15)

TÁRS

A L K pénzügy és 
számvitel (2) (12) (13) 180 000 Ft 6+1 (1) 15 < 60

matematika és
gazdasági ismeretek v. történelem v. 

egy idegen nyelv (15) v. szakmai 
előkészítő tárgy (14)

GAZD

A L K politológia (4) (12) (13) 170 000 Ft 6 15 < 60
kettőt kell választani: magyar v. 

matematika v. társadalomismeret v. 
történelem v. egy idegen nyelv (15)

TÁRS

A L K szabad bölcsészet (6) (12) (13) 170 000 Ft 6 15 < 60

magyar v. történelem és
angol nyelv v. francia nyelv v. latin 

nyelv v. német nyelv v. olasz nyelv v. 
orosz nyelv v. spanyol nyelv

BÖLCS

A L K szociológia (13) 170 000 Ft 6 15 < 60
kettőt kell választani: magyar v. 

matematika v. társadalomismeret v. 
történelem v. egy idegen nyelv (15)

TÁRS

 (1) A szakon 30 kredit értékű egy félévig tartó szakmai gyakorlatot kell teljesíteni.

 (2) Választható szakirányok: bank és tőzsde, ingatlanf ejlesztő, pénzügypolitika, vállalati számvitel és pénzügy.

 (3) Választható szakirány:  Európa-tanulmányok.

 (4) Választható szakirányok: európai politika, önkormányzati.

 (5) Választható szakirányok: fe lnőttképzési szervező, művelődésszervező.

 (6) V álasztható szakirányok: filmelmélet és filmtörténet, kommuniká ció és médiatudomány, vallástudomány.

 (7) Választható szakirányok: filmes  kommunikáció, közösségi-új média, üzleti kommunikáció.

 (8) Választható szakirányok: gazdasági diplomácia , turizmus menedzsment.

 (9) Választható szakirányok: informatikai biztonság, üzleti intelli gencia.
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 (10) Választható szakirányok: ingatlan gazdálkodás és menedzsment , marketing, pénzügyi-adózási, turizmus-menedzsment.

 (11) Választható szaki rányok: karriertanácsadás – coaching, munkaerő-piaci, munkaügyi kapcsolatok.

 (12) Az egyes szakirányok csak megfelelő  számú jelentkező esetén indulnak.

 (13) A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal köt ött megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanóráira minden 

második héten  pénteki és szombati napokon kerül sor. 

 (14) Szakmai előkészítő tárgy: kereskedelmi és marketing alapismeretek, közgazdasági alapismeretek, vendéglátás-idegenforgalom 

alapismeretek .

 (15) Választható nyelvek: angol nyelv, francia nyelv, német nyelv, olasz nyelv, orosz nyelv, spanyol nyelv.

 (16) Választható nyelvek: angol  nyelv, francia nyelv, német nyelv, orosz nyelv.

  FELVÉTELI PONTOK SZÁMÍTÁSA

Az egyes szakokhoz tartozó viz sgakötelezettséget és a képzési területenként eltérő többletpontok rendsze-

rét az 1. sz. táblázatban tekintheti át.

A külföldi vagy külföldi rendszerű középiskolában szerzett eredmények megfeleltetése, illetve ezek tanul-

mányi és érettségi pontokká való átszámítása központilag történik, erről A külföldi vagy külföldi rendszerű in-

tézményben szerzett végzettségekről szóló részében, illetve a www.felvi.hu honlapon találhat bővebb információt.

  CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK

A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul, legkésőbb azon-

ban 2012. január 10-éig kell benyújtani. Az ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók Az eljárás folyamán 

benyújtandó dokumentumok c. fejezetben.

Szak
Képz.
szint

Munka-
rend Dokumentumok

minden alapképzés   

Felvétel feltétele: érettségi bizonyítvány, érettségi tanúsítvány, középiskolai bizonyítvány
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság 

igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát 
igazoló dokumentum, OKJ bizonyítvány, sporteredmény igazolása, tanulmányi, művészeti 

versenyeredmény igazolása, technikusképesítő bizonyítvány

ZS
KF
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A felvétel 
intézményenkénti feltételei
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Mesterképzési szakok

ANDRÁSSY GYULA BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEM

ANNYE felvehető összlétszáma: 249 fő.

Képzési terület Település Nyelv

Felvehető (fő)

Képzési terület/
Szakmacsoport

Nappali 
képzés

Esti, levelező 
munkarend Távoktatás

bölcsészettudomány képzési terület Budapest német 96 0 0 BÖLCS

gazdaságtudományok képzési terület Budapest német 35 0 0 GAZD

jogi és igazgatási képzési terület Budapest német 88 0 0 JOGI

társadalomtudomány képzési terület Budapest német 30 0 0 TÁRS

Összesen   249 0 0  

A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény és a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól 

szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet előírásai szerint az itt közölt táblázat tartalmazza, hogy a fel-

sőoktatási intézmény 2012-ben a meghirdetett képzések képzési területén, szakmacsoportjában összesen 

hány hallgatót vehet fel. A képzési területre vonatkozó adatok érvényesek az alapképzésre, mesterképzésre 

és szakirányú továbbképzésre, míg a szakmacsoportra vonatkozó adatok a felsőfokú szakképzésre. A fel-

vehető összlétszám meghatározásánál figyelembe kell venni a működési engedély szerinti maximális hall-

gatói létszámot, a tanulmányokat folytató és várhatóan végzős hallgatók számát. Az adatok a szerkesztés 

zárásakor érvényes állapotot tükrözik.

AN
NY

E
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ANDRÁSSY GYULA BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEM

  INTÉZMÉNY ELÉRHETŐSÉGE:  1088 Budapest, Pollack Mihály tér 3. • Telefon: (1) 266-3101
E-mail: uni@adrassyuni.hu • Honlap: http://www.andrassyuni.hu

  FELVÉTELIVEL KAPCSOLATOS EGYÉB ELÉRHETŐSÉG:  Intézmény postacíme: 1464 Budapest, Pf. 1422
  A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ 

DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT 2011. NOVEMBER 15-ÉIG A KÖVETKEZŐ CÍMRE KELL BEKÜLDENI: 
„2012. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220. 

  MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Nappali képzések

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Személyes megjelenést
igénylő vizsgaformák 

Képz.
terület

M N A európai és nemzetközi 
igazgatás (német nyelven) támogatott 4

1 < 25

felvételi vizsga (Sz) és írásbeli 
vizsga (Í) 

JOGI

M N K európai és nemzetközi 
igazgatás (német nyelven) 200 000 Ft 4 JOGI

M N K
nemzetközi gazdaság 

és gazdálkodás (német 
nyelven)

200 000 Ft 4 1 < 25 GAZD

M N K nemzetközi tanulmányok 
(német nyelven) (1) 200 000 Ft 4 1 < 25 TÁRS

M N K történelem (német nyelven) 200 000 Ft 4 1 < 25 BÖLCS

  (1) Választható szakirány: Európa-tanulmányok.

  FELVÉTELI PONTOK SZÁMÍTÁSA

Általános szabályok
A jelentkezés benyújtása előtt kérjük, mindenképpen tanulmányozza a 3. számú táblázatot, amelyben 

megtalálható, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél 

szükséges. Ha ez alapján Ön nem teljes kreditértékű oklevéllel rendelkezik, úgy a megjelölt felsőoktatási 

intézménynél ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Ennek eredményessége esetén az 

erről szóló kreditelismerési határozatot a felvételi eljárás során legkésőbb 2012. január 10-éig kell benyúj-

tani. A további tudnivalók megtalálhatók a Képzési szintek és a jelentkezéshez szükséges végzettségek c. fejezetben.

Mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is. Azon jelentke-

zők, akiket előnyben kell részesíteni, azok számára jogcímenként külön-külön kell meghatározni a maxi-

málisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve – az előnyben részesítendők többletpont-

ja – nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.

Intézményi szabályok
A személyes megjelenést igénylő vizsgák követelményeiről részletesen az Intézmény honlapján olvashatnak. 

Pontszámítás
Felvételi pontok:

 – felvételi vizsga: 69 pont

 – írásbeli vizsga: 30 pont
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Többletpontok:

Maximum 1 többletpont adható

 – Előnyben részesítési maximális pont: 1 pont

 – fogyatékosság: 1 pont

 – gyermekgondozás: 1 pont

 – halmozottan hátrányos helyzet: 1 pont

 – hátrányos helyzet: 1 pont 

  CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK

A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul, legkésőbb azon-

ban 2012. január 10-éig kell benyújtani. Az ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók Az eljárás folyamán 

benyújtandó dokumentumok c. fejezetben.

Szak
Képz.
szint

Munka-
rend Dokumentumok

minden szak   

Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság 

igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló 
dokumentum

AN
NY

E
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ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FŐISKOLA

ÁVF felvehető összlétszáma: 1836 fő.

Képzési terület Település Nyelv

Felvehető (fő)

Képzési terület/
Szakmacsoport

Nappali 
képzés

Esti, levelező 
munkarend Távoktatás

gazdaságtudományok képzési terület Budapest magyar 739 1097 0 GAZD

Összesen   739 1097 0  

A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény és a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól 

szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet előírásai szerint az itt közölt táblázat tartalmazza, hogy a fel-

sőoktatási intézmény 2012-ben a meghirdetett képzések képzési területén, szakmacsoportjában összesen 

hány hallgatót vehet fel. A képzési területre vonatkozó adatok érvényesek az alapképzésre, mesterképzésre 

és szakirányú továbbképzésre, míg a szakmacsoportra vonatkozó adatok a felsőfokú szakképzésre. A fel-

vehető összlétszám meghatározásánál figyelembe kell venni a működési engedély szerinti maximális hall-

gatói létszámot, a tanulmányokat folytató és várhatóan végzős hallgatók számát. Az adatok a szerkesztés 

zárásakor érvényes állapotot tükrözik.
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Mesterképzési szakok

ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FŐISKOLA

  INTÉZMÉNY ELÉRHETŐSÉGE:  1114 Budapest, Villányi út 11–13. • Telefon: (1) 381-8177
Fax: (1) 466-7410 • E-mail: vas.maria@avf.hu • Honlap: http://www.avf.hu

  FELVÉTELIVEL KAPCSOLATOS EGYÉB ELÉRHETŐSÉG:  Telefon: (1) 381-8143
E-mail: honfi .blanka@avf.hu • Telefon: (1) 381-8149 • E-mail: vas.maria@avf.hu

  A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ 
DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT 2011. NOVEMBER 15-ÉIG A KÖVETKEZŐ CÍMRE KELL BEKÜLDENI: 

„2012. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220.

  MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Nappali képzések

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Személyes megjelenést
igénylő vizsgaformák 

Képz.
terület

M N A vállalkozásfejlesztés (2) támogatott 4
5 < 30 felvételi elbeszélgetés (Í+Sz) 

GAZD

M N K vállalkozásfejlesztés (2) 260 000 Ft 4 GAZD

Részidős képzések

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Személyes megjelenést
igénylő vizsgaformák 

Képz.
terület

M L A vállalkozásfejlesztés (1) támogatott 4
5 < 30 felvételi elbeszélgetés (Í+Sz) 

GAZD

M L K vállalkozásfejlesztés (1) 220 000 Ft 4 GAZD

 (1) A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal kötött megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanóráira minden 

pénteken 14 órától és szombatonként 8–17 óra között kerül sor. 

 ( 2) A nappali munkarendű képzésben – az érintett hallgatókkal kötött megállapodásnak megfelelően – a heti tanórák oktatási idősza-

konként meghatározott része munkaszüneti (szombati) napra is eshet.

  A JELENTKEZÉS ÉS A FELVÉTEL SAJÁTOS FELTÉTELEI

Amennyiben a jelentkező nem rendelkezik teljes kreditértékű oklevéllel, akkor az előzetes kreditelismerési 

eljáráshoz a leckekönyv másolatát be kell küldeni az Intézmény részére.

  FELVÉTELI PONTOK SZÁMÍTÁSA

Általános szabályok
A jelentkezés benyújtása előtt kérjük, mindenképpen tanulmányozza a 3. számú táblázatot, amelyben 

megtalálható, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél 

szükséges. Ha ez alapján Ön nem teljes kreditértékű oklevéllel rendelkezik, úgy a megjelölt felsőoktatási 

intézménynél ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Ennek eredményessége esetén az 

erről szóló kreditelismerési határozatot a felvételi eljárás során legkésőbb 2012. január 10-éig kell benyúj-

tani. A további tudnivalók megtalálhatók a Képzési szintek és a jelentkezéshez szükséges végzettségek c. fejezetben.

ÁV
F
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Mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is. Azon jelentke-

zők, akiket előnyben kell részesíteni, azok számára jogcímenként külön-külön kell meghatározni a maxi-

málisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve – az előnyben részesítendők többletpont-

ja – nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.

Intézményi szabályok
A felvételi eljárásban megszerezhető 100 pontból 90 pontot lehet elérni a felvételi elbeszélgetés során: a 

jelentkező szakmai felkészültségére max. 70, az írásbeli teszt alapján folytatott motivációs beszélgetésre 

max. 20 pont adható. A többletpontok száma max. 10 lehet. Ebből az előnyben részesítés (hátrányos, il-

letve halmozottan hátrányos helyzet, gyermekgondozás, fogyatékosság) esetén max. 1 pont adható. A to-

vábbi 9 pont – a különböző szempontok szerint differenciálva – a következők szerint adható:

 – típus és szint szerinti második nyelvvizsga – max. 5 pont,

 – hazai és nemzetközi sporteredmény – max. 3 pont,

 – intézményi és Országos Tudományos Diákköri Konferecián elért helyezés – max. 5 pont.

Pontszámítás
Felvételi pontok:

 – felvételi elbeszélgetés: 90 pont

Többletpontok:

Maximum 10 többletpont adható

 – Előnyben részesítési maximális pont: 1 pont

 – fogyatékosság: 1 pont

 – gyermekgondozás: 1 pont

 – hátrányos helyzet: 1 pont

 – 2. nyelvvizsga: 5 pont

 – sporteredmény: 3 pont

 – TDK/OTDK: 5 pont 

  CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK

A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul, legkésőbb azon-

ban 2012. január 10-éig kell benyújtani. Az ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók Az eljárás folyamán 

benyújtandó dokumentumok c. fejezetben.

Szak
Képz.
szint

Munka-
rend Dokumentumok

minden szak   

Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság 

igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló 
dokumentum, OTDK/TDK igazolás, sporteredmény igazolása
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Mesterképzési szakok

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM

BCE felvehető összlétszáma: 3826 fő.

Képzési terület Település Nyelv

Felvehető (fő)

Képzési terület/
Szakmacsoport

Nappali 
képzés

Esti, levelező 
munkarend Távoktatás

agrár képzési terület Budapest magyar 574 772 0 AGRÁR

gazdaságtudományok képzési terület Budapest magyar 949 1212 0 GAZD

gazdaságtudományok képzési terület Budapest angol 80 9 0 GAZD

műszaki képzési terület Budapest magyar 155 0 0 MŰSZ

művészet képzési terület Budapest magyar 75 0 0 MŰV

Összesen   1833 1993 0  

A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény és a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól 

szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet előírásai szerint az itt közölt táblázat tartalmazza, hogy a fel-

sőoktatási intézmény 2012-ben a meghirdetett képzések képzési területén, szakmacsoportjában összesen 

hány hallgatót vehet fel. A képzési területre vonatkozó adatok érvényesek az alapképzésre, mesterképzésre 

és szakirányú továbbképzésre, míg a szakmacsoportra vonatkozó adatok a felsőfokú szakképzésre. A fel-

vehető összlétszám meghatározásánál figyelembe kell venni a működési engedély szerinti maximális hall-

gatói létszámot, a tanulmányokat folytató és várhatóan végzős hallgatók számát. Az adatok a szerkesztés 

zárásakor érvényes állapotot tükrözik.

BC
E
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BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM
  ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KAR

  INTÉZMÉNY ELÉRHETŐSÉGE:  1118 Budapest, Villányi út 29–43. • Telefon: (1) 482-6293
Fax: (1) 482-6366 • E-mail: edekd@uni-corvinus.hu • Honlap: http://www.uni-corvinus.hu

  A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ 
DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT 2011. NOVEMBER 15-ÉIG A KÖVETKEZŐ CÍMRE KELL BEKÜLDENI: 

„2012. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220. 

  MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Nappali képzések

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Személyes megjelenést
igénylő vizsgaformák 

Képz.
terület

M N A élelmiszerbiztonsági és 
-minőségi mérnöki támogatott 4

5 < 25
írásbeli vizsga (Í) és motivációs 

beszélgetés (Sz) 

AGRÁR

M N K élelmiszerbiztonsági és 
-minőségi mérnöki 220 000 Ft 4 AGRÁR

M N A élelmiszermérnöki (1) támogatott 4
5 < 50

AGRÁR

M N K élelmiszermérnöki (1) 220 000 Ft 4 AGRÁR

 (1) Választható szakirányok: élelmiszer-biotechnológia, élelmiszergazdasági termékkezelés és logisztika, élelmiszeripari folyamatter-

vezés, élelmiszeripari technológia és termékfejlesztés.

  A JELENTKEZÉS ÉS A FELVÉTEL SAJÁTOS FELTÉTELEI

A felsőfokú tanulmányi eredmények igazolásaként a leckekönyv másolatának beküldése szükséges.

  FELVÉTELI PONTOK SZÁMÍTÁSA

Általános szabályok
A jelentkezés benyújtása előtt kérjük, mindenképpen tanulmányozza a 3. számú táblázatot, amelyben 

megtalálható, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél 

szükséges. Ha ez alapján Ön nem teljes kreditértékű oklevéllel rendelkezik, úgy a megjelölt felsőoktatási 

intézménynél ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Ennek eredményessége esetén az 

erről szóló kreditelismerési határozatot a felvételi eljárás során legkésőbb 2012. január 10-éig kell benyúj-

tani. A további tudnivalók megtalálhatók a Képzési szintek és a jelentkezéshez szükséges végzettségek c. fejezetben.

Mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is. Azon jelentke-

zők, akiket előnyben kell részesíteni, azok számára jogcímenként külön-külön kell meghatározni a maxi-

málisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve – az előnyben részesítendők többletpont-

ja – nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.

Intézményi szabályok
A személyes megjelenést igénylő vizsgák követelményeiről részletesen az Intézmény honlapján olvashatnak. 
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Pontszámítás
Felvételi pontok:

 – írásbeli vizsga: 30 pont

 – motivációs beszélgetés: 30 pont

 – oklevél minősítése alapján: 30 pont

Többletpontok:

Maximum 10 többletpont adható

 – Előnyben részesítési maximális pont: 1 pont

 – fogyatékosság: 1 pont

 – gyermekgondozás: 1 pont

 – halmozottan hátrányos helyzet: 1 pont

 – hátrányos helyzet: 1 pont

 – 2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 10 pont

 – 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 5 pont

 – OTDK 1–3. hely: 5 pont 

  CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK

A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul, legkésőbb azon-

ban 2012. január 10-éig kell benyújtani. Az ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók Az eljárás folyamán 

benyújtandó dokumentumok c. fejezetben.

Szak
Képz.
szint

Munka-
rend Dokumentumok

minden szak   

Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: felsőfokú 

tanulmányi eredmények, fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos 
helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, OTDK/TDK igazolás

BC
E
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BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM
  GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR

  INTÉZMÉNY ELÉRHETŐSÉGE:  1093 Budapest, Fővám tér 8. I. em. 158. • Telefon: (1) 482-5555
Fax: (1) 482-5499 • E-mail: felvi.gtk@uni-corvinus.hu • Honlap: http://uni-corvinus.hu/gkar

  A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ 
DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT 2011. NOVEMBER 15-ÉIG A KÖVETKEZŐ CÍMRE KELL BEKÜLDENI: 

„2012. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220. 

  MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Nappali képzések

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Személyes megjelenést
igénylő vizsgaformák 

Képz.
terület

M N A logisztikai menedzsment támogatott 4
20 < 60

statisztika (Í) és szakmai és 
motivációs beszélgetés (Sz) és 

vállalatgazdaságtan (Í) 

GAZD

M N K logisztikai menedzsment 395 000 Ft 4 GAZD

M N A marketing támogatott 4
20 < 100

GAZD

M N K marketing 395 000 Ft 4 GAZD

M N A pénzügy támogatott 4
20 < 100

GAZD

M N K pénzügy 395 000 Ft 4 GAZD

M N A regionális és környezeti 
gazdaságtan támogatott 4

20 < 40
GAZD

M N K regionális és környezeti 
gazdaságtan 395 000 Ft 4 GAZD

M N A számvitel támogatott 4
20 < 100

GAZD

M N K számvitel 395 000 Ft 4 GAZD

M N A turizmus-menedzsment támogatott 4
20 < 30

GAZD

M N K turizmus-menedzsment 395 000 Ft 4 GAZD

M N A vállalkozásfejlesztés támogatott 4
20 < 60

GAZD

M N K vállalkozásfejlesztés 395 000 Ft 4 GAZD

M N A vezetés és szervezés támogatott 4
20 < 120

GAZD

M N K vezetés és szervezés 395 000 Ft 4 GAZD

Részidős képzések

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Személyes megjelenést
igénylő vizsgaformák 

Képz.
terület

M E K vezetés és szervezés (1) 485 000 Ft 4 20 < 50
statisztika (Í) és szakmai és 

motivációs beszélgetés (Sz) és 
vállalatgazdaságtan (Í) 

GAZD

M L K
Master of Business 

Administration (MBA) 
(angol nyelven) (2)

1 000 000 Ft 4 15 < 25 GAZD

 (1)  Az esti munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira a szorgalmi időszakban munkanapokon 16 óra után, vagy a heti pihenőna-

pon kerül sor. Ennek megfelelően az adott szakon a képzés gyakorisága: hetente három nap, késő délutántól estig. 

 (2)  A levelező munkarendű képzésben – az érintett hallgatókkal kötött eltérő megállapodás hiányában – a hallgatók tanóráira töm-

bösítve, legfeljebb kettő hetenként munkanapokon, vagy a heti pihenőnapon kerül sor.
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  A JELENTKEZÉS ÉS A FELVÉTEL SAJÁTOS FELTÉTELEI

A felvételi vizsga szervezésének különeljárási díja 4 000 Ft, amelyet a vizsgáról szóló értesítő levélhez mel-

lékelt csekken lehet befizetni. A 4 000 Ft-ot csak egyszer kell befizetni, függetlenül attól, hogy a jelentkező 

a Karon belül hány mesterképzési szakra jelentkezik. A felvételi vizsgák követelményeiről részletesen a 

Kar honlapján olvashatnak.

A Master of Business Administration (MBA) (angol nyelven) mesterképzési szakra történő jelentkezés feltétele 

minimum három év munkatapasztalat, az erről szóló igazolást a többi dokumentummal együtt a felsőok-

tatási felvételi jelentkezési laphoz mellékelni kell.

  FELVÉTELI PONTOK SZÁMÍTÁSA

Általános szabályok
A jelentkezés benyújtása előtt kérjük, mindenképpen tanulmányozza a 3. számú táblázatot, amelyben 

megtalálható, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél 

szükséges. Ha ez alapján Ön nem teljes kreditértékű oklevéllel rendelkezik, úgy a megjelölt felsőoktatási 

intézménynél ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Ennek eredményessége esetén az 

erről szóló kreditelismerési határozatot a felvételi eljárás során legkésőbb 2012. január 10-éig kell benyúj-

tani. A további tudnivalók megtalálhatók a Képzési szintek és a jelentkezéshez szükséges végzettségek c. fejezetben.

Mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is. Azon jelentke-

zők, akiket előnyben kell részesíteni, azok számára jogcímenként külön-külön kell meghatározni a maxi-

málisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve – az előnyben részesítendők többletpont-

ja – nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.

Intézményi szabályok
Mesterképzési szakra csak az a jelentkező vehető fel, akinek felvételi összpontszáma eléri a minimum 50 pontot.

Pontszámítás
logisztikai menedzsment (nappali képzés), marketing (nappali képzés), Master of Business Administration (MBA) 

(angol nyelven) (levelező képzés), regionális és környezeti gazdaságtan (nappali képzés), számvitel (nappali képzés), 

turizmus-menedzsment (nappali képzés), vállalkozásfejlesztés (nappali képzés), vezetés és szervezés (nappali és esti 

képzések) mesterképzési szakok

Felvételi pontok:

 – oklevél minősítése alapján: 20 pont

 – statisztika: 20 pont

 – szakmai és motivációs beszélgetés: 20 pont

 – vállalatgazdaságtan: 30 pont

pénzügy (nappali képzés) mesterképzési szak

Felvételi pontok:

 – oklevél minősítése alapján: 20 pont

 – statisztika: 20 pont

 – szakmai és motivációs beszélgetés: 20 pont

 – vállalatgazdaságtan: 30 pont

Többletpontok minden szak esetében:

Maximum 10 többletpont adható

 – Előnyben részesítési maximális pont: 6 pont

 – fogyatékosság: 2 pont

 – gyermekgondozás: 2 pont

 – halmozottan hátrányos helyzet: 2 pont
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 – hátrányos helyzet: 2 pont

 – OTDK 1–3. hely: 5 pont

 – sporteredmény: országos bajnokság 1–3. hely: 3 pont

 – sporteredmény:Világ- és Európa-bajnokság 1–3. hely: 5 pont 

  CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK

A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul, legkésőbb azon-

ban 2012. január 10-éig kell benyújtani. Az ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók Az eljárás folyamán 

benyújtandó dokumentumok c. fejezetben.

Szak
Képz.
szint

Munka-
rend Dokumentumok

minden szak   

Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság 

igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, OTDK/TDK igazolás, 
sporteredmény igazolása

A felsoroltakon túl az alábbi szakokon beküldendő további dokumentumok:

Master of Business 
Administration (MBA) (angol 

nyelven)
M L Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: betöltött 

munkakör igazolása
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BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM
  KERTÉSZETTUDOMÁNYI KAR

  INTÉZMÉNY ELÉRHETŐSÉGE:  1118 Budapest, Villányi út 29–43. • Telefon: (1) 482-6107
Fax: (1) 482-6365 • E-mail: info.kerteszettudomany@uni-corvinus.hu
Honlap: http://kerteszettudomany.uni-corvinus.hu

  FELVÉTELIVEL KAPCSOLATOS EGYÉB ELÉRHETŐSÉG:  Dékáni Hivatal • Telefon: (1) 482-6296, 
(1) 482-6374, (1) 482-6375 • Fax: (1) 482-6365 • E-mail: info.kerteszettudomany@uni-corvinus.hu
Honlap: http://kerteszettudomany.uni-corvinus.hu

  A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ 
DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT 2011. NOVEMBER 15-ÉIG A KÖVETKEZŐ CÍMRE KELL BEKÜLDENI: 

„2012. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220. 

  MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Nappali képzések

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Személyes megjelenést
igénylő vizsgaformák 

Képz.
terület

M N A díszkertészeti mérnöki támogatott 4
10 < 30

írásbeli vizsga (Í) és motivációs 
beszélgetés (Sz) 

AGRÁR

M N K díszkertészeti mérnöki 200 000 Ft 4 AGRÁR

M N A kertészmérnöki (1) támogatott 4
10 < 60

AGRÁR

M N K kertészmérnöki (1) 200 000 Ft 4 AGRÁR

M N A mezőgazdasági 
biotechnológus (2) támogatott 4

10 < 30
AGRÁR

M N K mezőgazdasági 
biotechnológus (2) 200 000 Ft 4 AGRÁR

M N A növényorvosi támogatott 4
10 < 40

AGRÁR

M N K növényorvosi 200 000 Ft 4 AGRÁR

 (1) Vá lasztható szakirányok: gyógynövények, gyümölcstermő növények, szőlész-borász, zöldségnövények.

 (2) Vá lasztható szakirány: növényi biotechnológia.

  A JELENTKEZÉS ÉS A FELVÉTEL SAJÁTOS FELTÉTELEI

Kreditelismerési eljárás
Az Intézmény által az egyes mesterképzési szakokhoz bemenetként elfogadott szakok listája megtalálható 

a http://kerteszettudomany.uni-corvinus.hu honlapon. Amennyiben nem teljes kreditértékkel beszámít-

ható oklevéllel rendelkezik, kreditelismerési eljárás lefolytatását kell kezdeményeznie, melyhez a forma-

nyomtatvány a honlapon elérhető. A kreditelismerési eljárás díjtalan.

  FELVÉTELI PONTOK SZÁMÍTÁSA

Általános szabályok
A jelentkezés benyújtása előtt kérjük, mindenképpen tanulmányozza a 3. számú táblázatot, amelyben 

megtalálható, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél 

szükséges. Ha ez alapján Ön nem teljes kreditértékű oklevéllel rendelkezik, úgy a megjelölt felsőoktatási 
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intézménynél ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Ennek eredményessége esetén az 

erről szóló kreditelismerési határozatot a felvételi eljárás során legkésőbb 2012. január 10-éig kell benyúj-

tani. A további tudnivalók megtalálhatók a Képzési szintek és a jelentkezéshez szükséges végzettségek c. fejezetben.

Mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is. Azon jelentke-

zők, akiket előnyben kell részesíteni, azok számára jogcímenként külön-külön kell meghatározni a maxi-

málisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve – az előnyben részesítendők többletpont-

ja – nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.

Intézményi szabályok
A felvételi eljárás során adható pontok megoszlása:

 – legfeljebb 30 pont szerezhető a szakonként külön kijelölt tárgykörben lebonyolított írásbeli vizsgán,

 – legfeljebb 30 pont szerezhető a szakonként külön lebonyolított motivációs beszélgetésen,

 – legfeljebb 30 pont szerezhető a mesterképzési szakra jelentkezés bemeneti feltételeit teljesítő alapkép-

zési vagy egyetemi/főiskolai oklevél minősítése alapján. (oklevél minősítés × 6).

A mesterképzési szakra jelentkezők legfeljebb 10 többletpontra jogosultak.

Az írásbeli vizsga tárgykörei az egyes szakokon:

 – kertészmérnöki mesterképzési szak: növénytan, növényélettan és növénytermesztési alapismeretek;

 – díszkertészeti mérnöki mesterképzési szak: általános növénytani, növénytársulástani és biológiai ismeretek;

 – mezőgazdasági biotechnológus mesterképzési szak: biokémia, növényélettan és genetika;

 – növényorvosi mesterképzési szak: általános növényvédelmi és biológiai ismeretek.

Többletpontok:

Az Országos Tudományos Diákköri Konferencián elért helyezésért 5 többletpont jár.

Sporteredményekért járó többletpont:

A jelentkezés évében és azt megelőző 3 naptári évben a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett 

olimpiai játékokon, a FIDE által szervezett Sakkolimpián, 1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siket-

limpián szereplő sportágban (kivéve: Országos Diákolimpia) legfeljebb egy eredményért: Világ- és Euró-

pa-bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 5 pont, országos bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 3 

pont jár.

Nyelvvizsgáért járó többletpont:

A második államilag elismert vagy azzal egyenértékű komplex (korábban C típusú) nyelvvizsgáért, nyelv-

vizsgánként középfokú (B2) esetén 3, felsőfokú (C1) esetén 5 többletpont jár. Államilag elismert középfokú 

(B2) írásbeli vagy szóbeli, illetve felsőfokú (C1) írásbeli vagy szóbeli vagy azzal egyenértékű nyelvvizsgával 

rendelkezőnek akkor jár 3, illetve 5 többletpont, ha a jelentkező sajátos nevelési igénye miatt – igazoltan – 

nem tudja a komplex (korábban C típusú) nyelvvizsgát letenni.

Előnyben részesítés jogcímen legfeljebb 10 többletpont adható a vonatkozó jogszabályi előírások alapján.

Pontszámítás
Felvételi pontok:

 – írásbeli vizsga: 30 pont

 – motivációs beszélgetés: 30 pont

 – oklevél minősítése alapján: 30 pont

Többletpontok:

Maximum 10 többletpont adható

 – Előnyben részesítési maximális pont: 10 pont

 – fogyatékosság: 5 pont

 – gyermekgondozás: 5 pont

 – halmozottan hátrányos helyzet: 10 pont

 – hátrányos helyzet: 10 pont
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 – 2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 5 pont

 – 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 3 pont

 – OTDK 1–3. hely: 5 pont

 – sporteredmény: országos bajnokság 1–3. hely: 3 pont

 – sporteredmény:Világ- és Európa-bajnokság 1–3. hely: 5 pont 

  CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK

A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul, legkésőbb azon-

ban 2012. január 10-éig kell benyújtani. Az ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók Az eljárás folyamán 

benyújtandó dokumentumok c. fejezetben.

Szak
Képz.
szint

Munka-
rend Dokumentumok

minden szak   

Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság 

igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló 
dokumentum, OTDK/TDK igazolás, sporteredmény igazolása
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BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM
  KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

  INTÉZMÉNY ELÉRHETŐSÉGE:  1093 Budapest, Fővám tér 8. • Telefon: (1) 482-5158 • Fax: (1) 482-5164
E-mail: dekani.kkar@uni-corvinus.hu • Honlap: http://www.uni-corvinus.hu/kkar

  FELVÉTELIVEL KAPCSOLATOS EGYÉB ELÉRHETŐSÉG:  Telefon: (1) 482-5418, (1) 482-5494
Angol nyelvű mesterképzések esetében • Telefon: (1) 482-5231, (1) 482-5347, (1) 482-5533

  A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ 
DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT 2011. NOVEMBER 15-ÉIG A KÖVETKEZŐ CÍMRE KELL BEKÜLDENI: 

„2012. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220. 

  MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Nappali képzések

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Személyes megjelenést
igénylő vizsgaformák 

Képz.
terület

M N A
nemzetközi gazdaság 

és gazdálkodás (magyar 
nyelven) (1) (3)

támogatott 4

1 < 80

aktuális kérdések közgazdasági 
elemzése (Í) és szakmai és 

motivációs beszélgetés (Sz) 

GAZD

M N K
nemzetközi gazdaság 

és gazdálkodás (magyar 
nyelven) (1) (3)

245 000 Ft 4 GAZD

M N A
nemzetközi gazdaság 
és gazdálkodás (angol 

nyelven) (2) (3)
támogatott 4

1 < 20

GAZD

M N K
nemzetközi gazdaság 
és gazdálkodás (angol 

nyelven) (2) (3)
450 000 Ft 4 GAZD

Részidős képzések

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Személyes megjelenést
igénylő vizsgaformák 

Képz.
terület

M E K nemzetközi gazdaság és 
gazdálkodás (2) (3) (4) 300 000 Ft 4 1 < 50

aktuális kérdések közgazdasági 
elemzése (Í) és szakmai és 

motivációs beszélgetés (Sz) 
GAZD

 (1) Vála sztható szakirányok: nemzetközi gazdaságelemző, nemzetközi pénzügy és vállalatgazdaságtan, összehasonlító európai gaz-

dasági és üzleti tanulmányok.

 (2) Vála sztható szakirányok: nemzetközi gazdaságelemző, összehasonlító európai gazdasági és üzleti tanulmányok.

 (3) Az e gyes szakirányok csak megfelelő számú jelentkező esetén indulnak.

 (4) Az e sti munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira a szorgalmi időszakban munkanapokon 16 óra után, vagy a heti pihenőna-

pon kerül sor. Ennek megfelelően az adott szakon a képzés gyakorisága: minden héten hétfőn, kedden és szerdán 17 órától. 

  SPECIALIZÁLÓDÁS A KÉPZÉS SORÁN

A szakirányok minden esetben választási lehetőséget jelentenek. A felvettek létszáma határozza meg, hogy 

hány szakirány indítására van lehetőség. Ha szükséges, akkor a hallgatók preferenciái döntik el, hogy 

mely szakirányok indulnak.
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  A JELENTKEZÉS ÉS A FELVÉTEL SAJÁTOS FELTÉTELEI

Az intézményi különeljárási díj összege 4 000 Ft (írásbeli vizsga szervezésének díja), melyet kizárólag az 

Intézmény által kibocsátott csekken lehet befizetni. A 4 000 Ft különeljárási díjat csak egyszer kell meg-

fizetni, függetlenül attól, hogy a jelentkező a Karon belül hány mesterképzési szakra jelentkezik. A csekk 

a Dékáni Hivatalban kérhető. A befizetésének igazolása nélkül nem kezdhető meg a felvételi vizsga. Az 

írásbeli és a szóbeli vizsgák időpontja tekintetében egyéni igényeket az Intézménynek nem áll módjában 

figyelembe venni.

Amennyiben a jelentkező nem a teljes kreditérték beszámításával figyelembe vehető alapképzési szakon 

végzett (erről lásd a 3. számú táblázatot), akkor legkésőbb 2011. december 2-ig kreditelismerési kérelmet 

kell benyújtania a kari Kreditátviteli Bizottsághoz. A kérelem alapján a Bizottság megvizsgálja, hogy a 

korábban megszerzett kreditjei alapján az adott szakon mennyi kredit ismerhető el. A kreditelismerési 

eljárás díjköteles (5 825 Ft). A különeljárási díjat kizárólag csekken lehet befizetni, amely a Dékáni Hiva-

talban kérhető. A Bizottság határozatát 2012. január 10-ig meg kell küldeni az Oktatási Hivatalnak. Az 

eljárásról bővebben a Kar honlapján olvashat, ahonnan a kreditelismerési kérelem formanyomtatványa 

is letölthető.

A jelentkezéshez önéletrajzot is mellékelni kell.

Amennyiben a jelentkező 2012. január 2-ig csak az oklevél megszerzéséről szóló igazolással rendelkezik, 

és az igazoláson nem szerepel az oklevél minősítése, akkor a jelentkezőnek valamilyen más dokumen-

tummal (leckekönyv másolata, egyéb, az intézmény által kiállított igazolás) kell igazolnia, hogy milyen 

minősítéssel végzett. Ellenkező esetben a jelentkezőnek az oklevél minősítésére nem adható pontszám.

A nemzetközi gazdaság és gazdálkodás (angol nyelven) mesterképzési szakon államilag támogatott képzésben 

résztvevő hallgatók 150 ezer forint/félév idegen nyelvi hozzájárulást fizetnek.

  FELVÉTELI PONTOK SZÁMÍTÁSA

Általános szabályok
A jelentkezés benyújtása előtt kérjük, mindenképpen tanulmányozza a 3. számú táblázatot, amelyben 

megtalálható, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél 

szükséges. Ha ez alapján Ön nem teljes kreditértékű oklevéllel rendelkezik, úgy a megjelölt felsőoktatási 

intézménynél ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Ennek eredményessége esetén az 

erről szóló kreditelismerési határozatot a felvételi eljárás során legkésőbb 2012. január 10-éig kell benyúj-

tani. A további tudnivalók megtalálhatók a Képzési szintek és a jelentkezéshez szükséges végzettségek c. fejezetben.

Mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is. Azon jelentke-

zők, akiket előnyben kell részesíteni, azok számára jogcímenként külön-külön kell meghatározni a maxi-

málisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve – az előnyben részesítendők többletpont-

ja – nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.

Intézményi szabályok
A 100 pont megoszlása a következő:

 – tantárgyi írásbeli vizsga – 50 pont,

 – szakmai és motivációs beszélgetés – 20 pont,

 – a belépés feltételéül szolgáló oklevél minősítése (minősítés × 4) – 20 pont,

 – többletpont (előnyben részesítés, nyelvvizsga, sport, OTDK helyezés) – 10 pont. 

Többletpontokkal kapcsolatos kiegészítések: 

Az írásbeli felvételi vizsga tartalmát és a többletpontok jogcímeit részletesen lásd az egyes mesterképzési 

szakoknál.

A nemzetközi gazdaság és gazdálkodás (angol nyelven) mesterképzési szakon az írásbeli vizsga magyar nyelven, 

a szakmai és motivációs beszélgetés angol nyelven zajlik.
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A Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a FIDE által szervezett Sakk-

olimpián, 1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketlimpián 1–3. helyezést elért jelentkezők felvételi 

összpontszáma bármely általuk választott szakon, munkarenden 100 pont.

Sporteredményért kizárólag akkor adható többletpont, ha az eredményt a jelentkező a felvételi évében 

vagy az azt megelőző három naptári évben érte el.

Nyelvi többletpont egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható.

Pontszámítás
Felvételi pontok:

 – aktuális kérdések közgazdasági elemzése: 50 pont

 – oklevél minősítése alapján: 20 pont

 – szakmai és motivációs beszélgetés: 20 pont

Többletpontok:

Maximum 10 többletpont adható

 – Előnyben részesítési maximális pont: 10 pont

 – fogyatékosság: 8 pont

 – gyermekgondozás: 8 pont

 – halmozottan hátrányos helyzet: 8 pont

 – hátrányos helyzet: 4 pont

 – 2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 5 pont

 – 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 3 pont

 – 3. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 5 pont

 – 3. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 3 pont

 – 4. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 5 pont

 – 4. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 3 pont

 – OTDK 1–3. hely: 5 pont

 – sporteredmény: országos bajnokság 1–3. hely: 3 pont

 – sporteredmény:Világ- és Európa-bajnokság 1–3. hely: 5 pont 

  INTÉZMÉNYI VIZSGÁK SAJÁTOS KÖVETELMÉNYEI

A személyes megjelenést igénylő vizsgaformák követelményeit l. a Függelékben. 

  CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK

A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul, legkésőbb azon-

ban 2012. január 10-éig kell benyújtani. Az ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók Az eljárás folyamán 

benyújtandó dokumentumok c. fejezetben.

Szak
Képz.
szint

Munka-
rend Dokumentumok

minden szak   

Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: felsőfokú 

tanulmányi eredmények, fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos 
helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, OTDK/TDK igazolás, sporteredmény 

igazolása, szakmai (elő)tanulmányok, tevékenységek
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Mesterképzési szakok

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM
  TÁJÉPÍTÉSZETI KAR

  INTÉZMÉNY ELÉRHETŐSÉGE:  1118 Budapest, Villányi út 29–43. • Telefon: (1) 482-6291
Fax: (1) 482-6552 • E-mail: tajepiteszeti.dekani@uni-corvinus.hu • Honlap: http://www.uni-corvinus.hu

  A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ 
DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT 2011. NOVEMBER 15-ÉIG A KÖVETKEZŐ CÍMRE KELL BEKÜLDENI: 

„2012. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220. 

  MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Nappali képzések

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Személyes megjelenést
igénylő vizsgaformák 

Képz.
terület

M N A tájépítész és kertművész támogatott 4
10 < 25 gyakorlati vizsga (Gy) és szakmai és 

motivációs beszélgetés (Sz) 
MŰV

M N K tájépítész és kertművész 420 000 Ft 4 MŰV

M N A tájépítész mérnöki támogatott 4
15 < 45 írásbeli vizsga (Í) és szakmai és 

motivációs beszélgetés (Sz) 
AGRÁR

M N K tájépítész mérnöki 320 000 Ft 4 AGRÁR

M N A településmérnöki támogatott 4
10 < 40

írásbeli vizsga (Í) és rajz (Í) és 
szakmai és motivációs beszélgetés 

(Sz) 

MŰSZ

M N K településmérnöki 320 000 Ft 4 MŰSZ

  SPECIALIZÁLÓDÁS A KÉPZÉS SORÁN

Tájépítész mérnöki mesterképzési szakon szakirányt választhatnak a hallgatók: kert- és szabadtértervezési, 

tájtervezési és területfejlesztési, tájvédelmi és tájrehabilitációs. A tájépítész és kertművész mesterképzési szak 

indulása esetén a kert- és szabadtér tervezési szakirány nem indul a tájépítészmérnöki mesterképzési szakon. 

A szakirányok létszáma korlátozott, a felvétel rangsorolás alapján történik.

  A JELENTKEZÉS ÉS A FELVÉTEL SAJÁTOS FELTÉTELEI

A tájépítész és kertművész mesterképzési szakon a felvételi vizsgához a jelentkezőknek önéletrajzot, motiváci-

ós levelet, index másolatot és a szakmai-művészi munkásságot bemutató portfóliót kell csatolni, amelyet 

elektronikus adathordozón (DVD-n) kell beadni. A portfólió elkészítésének és beadásának részletes tar-

talmi és formai követelményeit a Kar a honlapján (http://tajepiteszet.uni-corvinus.hu ) teszi közzé 2011. 

október 15-ével. 

Az anyagokat a Tájépítészeti Kar Dékáni Hivatalába kell eljuttatni 2011. december 5-ig (1118 Budapest, 

Villányi út 29–43. K. épület II. emelet).

  FELVÉTELI PONTOK SZÁMÍTÁSA

Általános szabályok
A jelentkezés benyújtása előtt kérjük, mindenképpen tanulmányozza a 3. számú táblázatot, amelyben 

megtalálható, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél 
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szükséges. Ha ez alapján Ön nem teljes kreditértékű oklevéllel rendelkezik, úgy a megjelölt felsőoktatási 

intézménynél ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Ennek eredményessége esetén az 

erről szóló kreditelismerési határozatot a felvételi eljárás során legkésőbb 2012. január 10-éig kell benyúj-

tani. A további tudnivalók megtalálhatók a Képzési szintek és a jelentkezéshez szükséges végzettségek c. fejezetben.

Mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is. Azon jelentke-

zők, akiket előnyben kell részesíteni, azok számára jogcímenként külön-külön kell meghatározni a maxi-

málisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve – az előnyben részesítendők többletpont-

ja – nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.

Intézményi szabályok
Tájépítész mérnöki mesterképzési szak:

Az oklevél minősítéséért legfeljebb 30 pont jár (minősítés × 6).

A szakmai és motivációs beszélgetés célja a szakmai orientáltság felmérése max. 40 pont.

Az írásbeli vizsgán tesztfeladatokat kell megoldani a szakmai tájékozottság értékeléséhez max. 20 pont.

Településmérnöki mesterképzési szak:

Az oklevél minősítéséért legfeljebb 20 pont jár (minősítés × 4).

A szakmai és motivációs beszélgetés célja a szakmai orientáltság felmérése max.30 pont.

Az írásbeli vizsgán tesztfeladatokat kell megoldani a szakmai tájékozottság értékeléséhez max. 10 pont.

A rajz vizsga három részből áll (max. 30 pont):

 – szabadkézi rajz készítése beállított kompozíció alapján,

 – tömeg és tér perspektivikus képeinek ábrázolása megadott nézetek alapján,

 – megadott települési környezetbe épület vagy épületek beillesztése. 

Tájépítész és kertművész mesterképzési szak:

Az oklevél minősítéséért legfeljebb 15 pont jár (minősítés × 3)

1. Szakmai és motivációs beszélgetés max. 25 pont

 – a beszélgetés célja a szakmai orientáltság felmérése

2. Gyakorlati vizsga max. 50 pont

 – szabadkézi rajz készítése beállított kompozíció alapján

 – térkompozíciós munka készítése adott elemek felhasználásával

Pontszámítás
tájépítész és kertművész (nappali képzés) mesterképzési szak

Felvételi pontok:

 – gyakorlati vizsga: 50 pont

 – oklevél minősítése alapján: 15 pont

 – szakmai és motivációs beszélgetés: 25 pont

Többletpontok:

Maximum 10 többletpont adható

 – Előnyben részesítési maximális pont: 10 pont

 – fogyatékosság: 8 pont

 – gyermekgondozás: 8 pont

 – halmozottan hátrányos helyzet: 8 pont

 – hátrányos helyzet: 4 pont

 – 2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 5 pont

 – 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 3 pont

 – 3. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 3 pont

 – 3. nyelvvizsga / szakmai felsőfokú (C1) komplex: 5 pont

 – OTDK 1–3. hely: 5 pont

 – OTDK különdíj: 5 pont

 – sporteredmény: országos bajnokság 1–3. hely: 3 pont
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 – sporteredmény: Világ- és Európa-bajnokság 1–3. hely: 5 pont

 – szakmai tevékenység: 5 pont

tájépítész mérnöki (nappali képzés) mesterképzési szak

Felvételi pontok:

 – írásbeli vizsga: 20 pont

 – oklevél minősítése alapján: 30 pont

 – szakmai és motivációs beszélgetés: 40 pont

településmérnöki (nappali képzés) mesterképzési szak

Felvételi pontok:

 – írásbeli vizsga: 10 pont

 – oklevél minősítése alapján: 20 pont

 – rajz: 30 pont

 – szakmai és motivációs beszélgetés: 30 pont

Többletpontok tájépítész mérnöki (nappali képzés) és településmérnöki (nappali képzés) mesterképzési szakokon:

Maximum 10 többletpont adható

 – Előnyben részesítési maximális pont: 10 pont

 – fogyatékosság: 8 pont

 – gyermekgondozás: 8 pont

 – halmozottan hátrányos helyzet: 8 pont

 – hátrányos helyzet: 4 pont

 – 2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 5 pont

 – 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 3 pont

 – 3. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 5 pont

 – 3. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 3 pont

 – OTDK 1–3. hely: 5 pont

 – OTDK különdíj: 5 pont

 – sporteredmény: országos bajnokság 1–3. hely: 3 pont

 – sporteredmény:Világ- és Európa-bajnokság 1–3. hely: 5 pont 

  CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK

A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul, legkésőbb azon-

ban 2012. január 10-éig kell benyújtani. Az ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók Az eljárás folyamán 

benyújtandó dokumentumok c. fejezetben.

Szak
Képz.
szint

Munka-
rend Dokumentumok

minden szak   

Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság 

igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló 
dokumentum, OTDK/TDK igazolás, sporteredmény igazolása

A felsoroltakon túl az alábbi szakokon beküldendő további dokumentumok:

tájépítész és kertművész M N Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: felsőfokú 
tanulmányi eredmények, szakmai (elő)tanulmányok, tevékenységek
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BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA

BGF felvehető összlétszáma: 4224 fő.

Képzési terület Település Nyelv

Felvehető (fő)

Képzési terület/
Szakmacsoport

Nappali 
képzés

Esti, levelező 
munkarend Távoktatás

gazdaságtudományok képzési terület Budapest magyar 1521 1162 805 GAZD

gazdaságtudományok képzési terület Budapest angol 420 100 0 GAZD

gazdaságtudományok képzési terület Nyitra magyar 0 50 0 GAZD

pedagógusképzés képzési terület Budapest magyar 70 46 0 PED

társadalomtudomány képzési terület Kolozsvár magyar 0 50 0 TÁRS

Összesen   2011 1408 805  

A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény és a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól 

szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet előírásai szerint az itt közölt táblázat tartalmazza, hogy a fel-

sőoktatási intézmény 2012-ben a meghirdetett képzések képzési területén, szakmacsoportjában összesen 

hány hallgatót vehet fel. A képzési területre vonatkozó adatok érvényesek az alapképzésre, mesterképzésre 

és szakirányú továbbképzésre, míg a szakmacsoportra vonatkozó adatok a felsőfokú szakképzésre. A fel-

vehető összlétszám meghatározásánál figyelembe kell venni a működési engedély szerinti maximális hall-

gatói létszámot, a tanulmányokat folytató és várhatóan végzős hallgatók számát. Az adatok a szerkesztés 

zárásakor érvényes állapotot tükrözik.
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Mesterképzési szakok

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA
  KÜLKERESKEDELMI KAR

  INTÉZMÉNY ELÉRHETŐSÉGE:  1165 Budapest, Diósy Lajos u. 22–24. • Telefon: (1) 467-7800/309
Fax: (1) 467-7819 • E-mail: Felveteli@kkfk.bgf.hu • Honlap: http://www.bgf.hu/kkk

  FELVÉTELIVEL KAPCSOLATOS EGYÉB ELÉRHETŐSÉG:  Mester Iroda • Telefon: (1) 467-7800/802
Fax: (1) 407-1571 • E-mail: hernadine.kollareva@kkfk.bgf.hu • Telefon: (1) 467-7800/324
E-mail: Szellne.MajorosMaria@kkfk.bgf.hu

  A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ 
DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT 2011. NOVEMBER 15-ÉIG A KÖVETKEZŐ CÍMRE KELL BEKÜLDENI: 

„2012. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220. 

  MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Nappali képzések

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Személyes megjelenést
igénylő vizsgaformák 

Képz.
terület

M N A marketing támogatott 4
15 < 35 motivációs beszélgetés és szakmai 

ismeretek (Sz)
GAZD

M N K marketing 265 000 Ft 4 GAZD

Részidős képzések

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Személyes megjelenést
igénylő vizsgaformák 

Képz.
terület

M L A marketing (2) támogatott 4
25 < 90

motivációs beszélgetés és szakmai 
ismeretek (Sz)

GAZD

M L K marketing (2) 230 000 Ft 4 GAZD

M L A nemzetközi tanulmányok 
(Kolozsvár) (1) (3) támogatott 4

20 < 50
TÁRS

M L K nemzetközi tanulmányok 
(Kolozsvár) (1) (3) 230 000 Ft 4 TÁRS

 (1) Választh ató szakirányok: Európa-tanulmányok, nemzetközi gazdasági kapcsolatok.

 (2) A levele ző munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal kötött megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanóráira pénteki 

napokon 14.25-20 óra, szombati napokon 9-20 óra között kerül sor. 

 (3) A levele ző munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal kötött megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanóráira pénteki 

napokon vagy szombati napokon kerül sor. 

  A JELENTKEZÉS ÉS A FELVÉTEL SAJÁTOS FELTÉTELEI

Azoknak a jelentkezőknek, akiknek a végzettsége nem teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe, 

a jelentkezéssel egyidejűleg előzetes kreditbeszámítási kérelmet kell benyújtani. A kreditbeszámítási nyom-

tatvány letölthető az alábbi linkről: http://www.bgf.hu/kkk/szervezetiegysegeink/KKK_SZOLG/MES-

TERKOZP/marketingmesterszak/dokumentumok. A kiegészítő tanulmányok elvégzése a Karon ingyenes.

A szakról részletesebb információ a következő linken található: http://www.bgf.hu/kepzeseink/Mar-

keting

A hozott pontok számításához szükséges az oklevél átlag igazolása, amely alapján az oklevél minősítése 

megállapításra került. 
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  FELVÉTELI PONTOK SZÁMÍTÁSA

Általános szabályok
A jelentkezés benyújtása előtt kérjük, mindenképpen tanulmányozza a 3. számú táblázatot, amelyben 

megtalálható, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél 

szükséges. Ha ez alapján Ön nem teljes kreditértékű oklevéllel rendelkezik, úgy a megjelölt felsőoktatási 

intézménynél ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Ennek eredményessége esetén az 

erről szóló kreditelismerési határozatot a felvételi eljárás során legkésőbb 2012. január 10-éig kell benyúj-

tani. A további tudnivalók megtalálhatók a Képzési szintek és a jelentkezéshez szükséges végzettségek c. fejezetben.

Mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is. Azon jelentke-

zők, akiket előnyben kell részesíteni, azok számára jogcímenként külön-külön kell meghatározni a maxi-

málisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve – az előnyben részesítendők többletpont-

ja – nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.

Intézményi szabályok
A személyes megjelenést igénylő motivációs beszélgetés követelményeiről részletesen a Kar honlapján 

(http://www.bgf.hu/kkk/szervezetiegysegeink/KKK_SZOLG/MESTERKOZP/dokumentumok) 

olvashatnak. 

Pontszámítás
Felvételi pontok:

 – motivációs beszélgetés és szakmai ismeretek: 40 pont

 – oklevél átlag alapján: 50 pont

vagy

 – motivációs beszélgetés és szakmai ismeretek: 40 pont

 – utolsó 4 félév tanulmányi eredménye: 50 pont

Többletpontok:

Maximum 10 többletpont adható

 – Előnyben részesítési maximális pont: 10 pont

 – fogyatékosság: 10 pont

 – gyermekgondozás: 10 pont

 – halmozottan hátrányos helyzet: 10 pont

 – hátrányos helyzet: 5 pont

 – 2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 6 pont

 – 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 3 pont

 – intézményi TDK 1–3. hely: 3 pont

 – Országos TDK 1–3. hely: 5 pont

 – sporteredmény:Világ- és Európa-bajnokság 1–3. hely: 5 pont

 – szakirányú felsőfokú OKJ bizonyítvány: 3 pont

 – szakirányú szakmai gyakorlat: 5 pont

 – szakmai oktatási tevékenység: 10 pont 
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Mesterképzési szakok

  CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK

A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul, legkésőbb azon-

ban 2012. január 10-éig kell benyújtani. Az ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók Az eljárás folyamán 

benyújtandó dokumentumok c. fejezetben.

Szak
Képz.
szint

Munka-
rend Dokumentumok

minden szak   

Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél, felsőfokú tanulmányi eredmények
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság 

igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló 
dokumentum, OKJ bizonyítvány, OTDK/TDK igazolás, sporteredmény igazolása, szakmai (elő)

tanulmányok, tevékenységek
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BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA
  KERESKEDELMI, VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS 

IDEGENFORGALMI KAR

  INTÉZMÉNY ELÉRHETŐSÉGE:  1054 Budapest, Alkotmány u. 9–11. • Telefon: (1) 374-6205
Fax: (1) 374-6224 • E-mail: tanhiv@kvifk.bgf.hu • Honlap: http://web.kvif.bgf.hu

  FELVÉTELIVEL KAPCSOLATOS EGYÉB ELÉRHETŐSÉG:  Mesterképzés levelező munkarend
E-mail: miklovits.beata@kvifk.bgf.hu

  A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ 
DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT 2011. NOVEMBER 15-ÉIG A KÖVETKEZŐ CÍMRE KELL BEKÜLDENI: 

„2012. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220. 

  MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Nappali képzések

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Személyes megjelenést
igénylő vizsgaformák 

Képz.
terület

M N A
tanár – közgazdásztanár 

(kereskedelem és 
marketing)

támogatott 4

5 < 25

motivációs beszélgetés és szakmai 
ismeretek (Sz)

PED

M N K
tanár – közgazdásztanár 

(kereskedelem és 
marketing)

350 000 Ft 4 PED

M N A tanár – közgazdásztanár 
(turizmus-vendéglátás) támogatott 4

5 < 25
PED

M N K tanár – közgazdásztanár 
(turizmus-vendéglátás) 350 000 Ft 4 PED

Részidős képzések

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Személyes megjelenést
igénylő vizsgaformák 

Képz.
terület

M L A turizmus-menedzsment 
(angol nyelven) (1) (2) támogatott 4

10 < 50 motivációs beszélgetés és szakmai 
ismeretek (Sz)

GAZD

M L K turizmus-menedzsment 
(angol nyelven) (1) (2) 350 000 Ft 4 GAZD

 (1) Választható  szakirányok: egészségturizmus és területfejlesztés, Food and Beverage.

 (2) A levelező  munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, legfeljebb kettő hetenként munkanapokon, vagy a heti pihe-

nőnapon kerül sor.

  A JELENTKEZÉS ÉS A FELVÉTEL SAJÁTOS FELTÉTELEI

A turizmus-menedzsment (angol nyelven) mesterképzési szak levelező munkarendjén minden államilag támo-

gatott képzésre felvételt nyert hallgatónak idegen nyelvi képzési hozzájárulást kell fizetni az idegen nyelvű 

oktatás többletszolgáltatásáért, melynek összege 220 000 Ft/félév.
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  FELVÉTELI PONTOK SZÁMÍTÁSA

Általános szabályok
A jelentkezés benyújtása előtt kérjük, mindenképpen tanulmányozza a 3. számú táblázatot, amelyben 

megtalálható, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél 

szükséges. Ha ez alapján Ön nem teljes kreditértékű oklevéllel rendelkezik, úgy a megjelölt felsőoktatási 

intézménynél ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Ennek eredményessége esetén az 

erről szóló kreditelismerési határozatot a felvételi eljárás során legkésőbb 2012. január 10-éig kell benyúj-

tani. A további tudnivalók megtalálhatók a Képzési szintek és a jelentkezéshez szükséges végzettségek c. fejezetben.

Mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is. Azon jelentke-

zők, akiket előnyben kell részesíteni, azok számára jogcímenként külön-külön kell meghatározni a maxi-

málisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve – az előnyben részesítendők többletpont-

ja – nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.

Pontszámítás
Felvételi pontok:

 – motivációs beszélgetés és szakmai ismeretek: 40 pont

 – oklevél átlag alapján: 50 pont

vagy

 – motivációs beszélgetés és szakmai ismeretek: 40 pont

 – utolsó 4 félév tanulmányi eredménye: 50 pont

Többletpontok:

Maximum 10 többletpont adható

 – Előnyben részesítési maximális pont: 10 pont

 – fogyatékosság: 10 pont

 – gyermekgondozás: 10 pont

 – halmozottan hátrányos helyzet: 10 pont

 – hátrányos helyzet: 5 pont 

  INTÉZMÉNYI VIZSGÁK SAJÁTOS KÖVETELMÉNYEI

A személyes megjelenést igénylő vizsgák köveletményeiről részletesen az Intézmény honlapján olvashatnak.

  CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK

A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul, legkésőbb azon-

ban 2012. január 10-éig kell benyújtani. Az ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók Az eljárás folyamán 

benyújtandó dokumentumok c. fejezetben.

Szak
Képz.
szint

Munka-
rend Dokumentumok

minden szak   
Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél, felsőfokú tanulmányi eredmények

Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság 
igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása
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BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA

BKF felvehető összlétszáma: 3552 fő.

Képzési terület Település Nyelv

Felvehető (fő)

Képzési terület/
Szakmacsoport

Nappali 
képzés

Esti, levelező 
munkarend Távoktatás

gazdaságtudományok képzési terület Budapest magyar 852 1955 0 GAZD

társadalomtudomány képzési terület Budapest magyar 575 170 0 TÁRS

Összesen   1427 2125 0  

A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény és a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól 

szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet előírásai szerint az itt közölt táblázat tartalmazza, hogy a fel-

sőoktatási intézmény 2012-ben a meghirdetett képzések képzési területén, szakmacsoportjában összesen 

hány hallgatót vehet fel. A képzési területre vonatkozó adatok érvényesek az alapképzésre, mesterképzésre 

és szakirányú továbbképzésre, míg a szakmacsoportra vonatkozó adatok a felsőfokú szakképzésre. A fel-

vehető összlétszám meghatározásánál figyelembe kell venni a működési engedély szerinti maximális hall-

gatói létszámot, a tanulmányokat folytató és várhatóan végzős hallgatók számát. Az adatok a szerkesztés 

zárásakor érvényes állapotot tükrözik.
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Mesterképzési szakok

BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA
  HELLER FARKAS TURISZTIKAI ÉS GAZDASÁGI KAR

  INTÉZMÉNY ELÉRHETŐSÉGE:  1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1–9. • Telefon: (1) 273-3090
Fax: (1) 273-2469 • E-mail: mail@bkf.hu • Honlap: http://www.bkf.hu

  FELVÉTELIVEL KAPCSOLATOS EGYÉB ELÉRHETŐSÉG:  • Telefon: (1) 273-2419 • E-mail: felveteli@bkf.hu
  A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ 

DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT 2011. NOVEMBER 15-ÉIG A KÖVETKEZŐ CÍMRE KELL BEKÜLDENI: 
„2012. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220. 

  MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Nappali képzések

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Személyes megjelenést
igénylő vizsgaformák 

Képz.
terület

M N A turizmus-
menedzsment (2) (3) támogatott 4

25 < 100 szakmai és motivációs 
beszélgetés (Sz) 

GAZD

M N K turizmus-
menedzsment (2) (3) 268 000 Ft 4 GAZD

M N A vezetés és szervezés (1) (3) támogatott 4
25 < 100 írásbeli vizsga (Í) és szakmai és 

motivációs beszélgetés (Sz) 
GAZD

M N K vezetés és szervezés (1) (3) 330 000 Ft 4 GAZD

Részidős képzések

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Személyes megjelenést
igénylő vizsgaformák 

Képz.
terület

M L A turizmus-
menedzsment (2) (3) (4) támogatott 4

25 < 100 szakmai és motivációs 
beszélgetés (Sz) 

GAZD

M L K turizmus-
menedzsment (2) (3) (4) 250 000 Ft 4 GAZD

M L A vezetés és 
szervezés (1) (3) (5) támogatott 4

25 < 100 írásbeli vizsga (Í) és szakmai és 
motivációs beszélgetés (Sz) 

GAZD

M L K vezetés és 
szervezés (1) (3) (5) 310 000 Ft 4 GAZD

 (1) Választható s zakirányok: szervezeti mediátor, üzletviteli tanácsadás.

 (2) Választható s zakirányok: turizmus desztinációs menedzsment, világörökség menedzsment.

 (3) Az egyes szak irányok csak megfelelő számú jelentkező esetén indulnak.

 (4) A levelező mu nkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, legfeljebb kettő hetenként munkanapokon, vagy a heti pihe-

nőnapon kerül sor. Ennek megfelelően az adott szakon a képzés gyakorisága: általában hetenként pénteki és szombati napokon.

 (5) A levelező mu nkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, legfeljebb kettő hetenként munkanapokon, vagy a heti pihe-

nőnapon kerül sor. Ennek megfelelően az adott szakon a képzés gyakorisága: hetenként szombati napokon. 

  FELVÉTELI PONTOK SZÁMÍTÁSA

Általános szabályok
A jelentkezés benyújtása előtt kérjük, mindenképpen tanulmányozza a 3. számú táblázatot, amelyben 

megtalálható, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél 

szükséges. Ha ez alapján Ön nem teljes kreditértékű oklevéllel rendelkezik, úgy a megjelölt felsőoktatási 

intézménynél ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Ennek eredményessége esetén az 
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erről szóló kreditelismerési határozatot a felvételi eljárás során legkésőbb 2012. január 10-éig kell benyúj-

tani. A további tudnivalók megtalálhatók a Képzési szintek és a jelentkezéshez szükséges végzettségek c. fejezetben.

Mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is. Azon jelentke-

zők, akiket előnyben kell részesíteni, azok számára jogcímenként külön-külön kell meghatározni a maxi-

málisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve – az előnyben részesítendők többletpont-

ja – nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.

Intézményi szabályok
Turizmus–menedzsment mesterképzési szakon többletpontok az alábbi jogcímen szerezhetők:

 – max. 6 pont adható előnyben részesítés alapján, 

 – 8 pont adható felsőfokú (C1) komplex (korábban C típusú) nyelvvizsgáért, 

 – 10 pont adható felsőfokú (C1) komplex (korábban C típusú) szakmai nyelvvizsgáért, 

 – 8 pont adható második középfokú (B2) komplex (korábban C típusú) szakmai nyelvvizsgáért, 

 – 2 pont adható a gazdaságtudományok képzési területen meghirdetett Intézményi Tudományos 

Diák köri Konferencián elért 1–3. helyezésért, 

 – 5 pont adható a gazdaságtudományok képzési területen meghirdetett Országos Tudományos Diák-

köri Konferencián elért 1–3. helyezésért, 

 – 6 pont adható a jelentkezést megelőzően megjelentetett, a jelentkező által írt vagy lektorált szak-

könyvért vagy szakkönyv-részletért, 

 – max. 6 pont adható a jelentkezést megelőzően megjelentetett, a jelentkező által írt szakmai cikkért, 

publikációért (szakmai cikkenként 3-3 pont), 

 – 5 pont adható a turizmus területén eltöltött, legalább 1 éves, a munkáltató által igazolt szakmai 

gyakorlatért vagy munkaviszonyért, a munkakör megjelölésével, 

 – 10 pont adható a turizmus területén eltöltött, legalább 3 éves, a munkáltató által igazolt szakmai 

gyakorlatért vagy munkaviszonyért, a munkakör megjelölésével. 

Vezetés és szervezés mesterképzési szakon többletpontok az alábbi jogcímen szerezhetők:

 – max. 6 pont adható előnyben részesítés alapján, 

 – 8 pont adható felsőfokú (C1) komplex (korábban C típusú) nyelvvizsgáért, 

 – 10 pont adható felsőfokú (C1) komplex (korábban C típusú) szakmai nyelvvizsgáért, 

 – 4 pont adható második középfokú (B2) komplex (korábban C típusú) nyelvvizsgáért, 

 – 6 pont adható második középfokú (B2) komplex (korábban C típusú) szakmai nyelvvizsgáért, 

 – 2 pont adható a gazdaságtudományok képzési területen meghirdetett Intézményi Tudományos 

Diák köri Konferencián elért 1–3. helyezésért, 

 – 5 pont adható a gazdaságtudományok képzési területen meghirdetett Országos Tudományos Diák-

köri Konferencián elért 1–3. helyezésért, 

 – 6 pont adható a jelentkezést megelőzően megjelentetett, a jelentkező által írt vagy lektorált szak-

könyvért vagy szakkönyv-részletért, 

 – max. 6 pont adható a jelentkezést megelőzően megjelentetett, a jelentkező által írt szakmai cikkért, 

publikációért (szakmai cikkenként 3-3 pont), 

 – 5 pont adható a vezetési-, illetve tanácsadási vagy mediátori területen eltöltött, minimum 6-12 hóna-

pos gyakorlat esetén, a munkáltató által igazolt szakmai gyakorlatért vagy munkaviszonyért, a mun-

kakör megjelölésével (nem számítatható be az alapvégzettség megszerzéséhez szükséges kötelező 

szakmai gyakorlati idő), 

 – 10 pont adható a vezetési-, illetve tanácsadási vagy mediátori területen eltöltött, legalább 1 éves, 

a munkáltató által igazolt szakmai gyakorlatért vagy munkaviszonyért, a munkakör megjelölésével. 

A szakmai és motivációs beszélgetésre való felkészüléshez javasolt szakirodalom az Intézmény honlap-

ján olvasható (www.bkf.hu).
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Mesterképzési szakok

Pontszámítás
turizmus-menedzsment (nappali és levelező képzések) mesterképzési szakok

Felvételi pontok:

 – oklevél minősítése alapján: 30 pont

 – szakmai és motivációs beszélgetés: 60 pont

Többletpontok:

Maximum 10 többletpont adható

 – Előnyben részesítési maximális pont: 6 pont

 – fogyatékosság: 3 pont

 – gyermekgondozás: 3 pont

 – halmozottan hátrányos helyzet: 3 pont

 – hátrányos helyzet: 3 pont

 – 1. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 8 pont

 – 1. nyelvvizsga / szakmai felsőfokú (C1) komplex: 10 pont

 – 2. nyelvvizsga / szakmai középfokú (B2) komplex: 8 pont

 – intézményi TDK 1–3. hely: 2 pont

 – Országos TDK 1–3. hely: 5 pont

 – publikáció: 6 pont

 – szakirányú szakmai gyakorlat: 5 pont

 – szakmai tevékenység: 10 pont

vezetés és szervezés (nappali és levelező képzések) mesterképzési szakok

Felvételi pontok:

 – írásbeli vizsga: 20 pont

 – oklevél minősítése alapján: 30 pont

 – szakmai és motivációs beszélgetés: 40 pont

Többletpontok:

Maximum 10 többletpont adható

 – Előnyben részesítési maximális pont: 6 pont

 – fogyatékosság: 3 pont

 – gyermekgondozás: 3 pont

 – halmozottan hátrányos helyzet: 3 pont

 – hátrányos helyzet: 3 pont

 – 1. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 8 pont

 – 1. nyelvvizsga / szakmai felsőfokú (C1) komplex: 10 pont

 – 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 4 pont

 – 2. nyelvvizsga / szakmai középfokú (B2) komplex: 6 pont

 – intézményi TDK 1–3. hely: 2 pont

 – OTDK 1–3. hely: 5 pont

 – publikáció: 6 pont

 – szakirányú szakmai gyakorlat: 5 pont

 – szakmai tevékenység: 10 pont 
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  CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK

A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul, legkésőbb azon-

ban 2012. január 10-éig kell benyújtani. Az ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók Az eljárás folyamán 

benyújtandó dokumentumok c. fejezetben.

Szak
Képz.
szint

Munka-
rend Dokumentumok

minden szak   

Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: betöltött 

munkakör igazolása, felsőfokú tanulmányi eredmények, fogyatékosság igazolása, 
gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, 

OTDK/TDK igazolás, szakmai (elő)tanulmányok, tevékenységek
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Mesterképzési szakok

BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA
  KOMMUNIKÁCIÓS ÉS MŰVÉSZETI KAR

  INTÉZMÉNY ELÉRHETŐSÉGE:  1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1–9. • Telefon: (1) 273-3090
Fax: (1) 273-2469 • E-mail: mail@bkf.hu • Honlap: http://www.bkf.hu

  FELVÉTELIVEL KAPCSOLATOS EGYÉB ELÉRHETŐSÉG:  • Telefon: (1) 273-2419 • E-mail: felveteli@bkf.hu
  A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ 

DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT 2011. NOVEMBER 15-ÉIG A KÖVETKEZŐ CÍMRE KELL BEKÜLDENI: 
„2012. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220. 

  MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Nappali képzések

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Személyes megjelenést
igénylő vizsgaformák 

Képz.
terület

M N A kommunikáció- és 
médiatudomány (1) (2) támogatott 4

25 < 100 szakmai és motivációs 
beszélgetés (Sz) 

TÁRS

M N K kommunikáció- és 
médiatudomány (1) (2) 280 000 Ft 4 TÁRS

Részidős képzések

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Személyes megjelenést
igénylő vizsgaformák 

Képz.
terület

M L A kommunikáció- és 
médiatudomány (1) (2) (3) támogatott 4

25 < 100 szakmai és motivációs 
beszélgetés (Sz) 

TÁRS

M L K kommunikáció- és 
médiatudomány (1) (2) (3) 250 000 Ft 4 TÁRS

 (1) Választható szakir ányok: elektronikus médiaelmélet és -kritika, nemzetközi kommunikáció.

 (2) Az egyes szakirány ok csak megfelelő számú jelentkező esetén indulnak.

 (3) A levelező munkare ndű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, legfeljebb kettő hetenként munkanapokon, vagy a heti pihe-

nőnapon kerül sor. Ennek megfelelően az adott szakon a képzés gyakorisága: hetenként szombati napokon. 

  FELVÉTELI PONTOK SZÁMÍTÁSA

Általános szabályok
A jelentkezés benyújtása előtt kérjük, mindenképpen tanulmányozza a 3. számú táblázatot, amelyben 

megtalálható, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél 

szükséges. Ha ez alapján Ön nem teljes kreditértékű oklevéllel rendelkezik, úgy a megjelölt felsőoktatási 

intézménynél ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Ennek eredményessége esetén az 

erről szóló kreditelismerési határozatot a felvételi eljárás során legkésőbb 2012. január 10-éig kell benyúj-

tani. A további tudnivalók megtalálhatók a Képzési szintek és a jelentkezéshez szükséges végzettségek c. fejezetben.

Mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is. Azon jelentke-

zők, akiket előnyben kell részesíteni, azok számára jogcímenként külön-külön kell meghatározni a maxi-

málisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve – az előnyben részesítendők többletpont-

ja – nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.
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Intézményi szabályok
Kommunikáció és médiatudomány mesterképzési szakon többletpontok az alábbi jogcímen szerezhetők:

 – max. 6 pont adható előnyben részesítés alapján, 

 – 8 pont adható felsőfokú (C1) komplex (korábban C típusú) nyelvvizsgáért, 

 – 10 pont adható felsőfokú (C1) komplex (korábban C típusú) szakmai nyelvvizsgáért, 

 – 4 pont adható második középfokú (B2) komplex (korábban C típusú) nyelvvizsgáért, 

 – 6 pont adható második középfokú (B2) komplex (korábban C típusú) szakmai nyelvvizsgáért, 

 – 2 pont adható a társadalomtudományok képzési területen meghirdetett Intézményi Tudományos 

Diákköri Konferencián elért 1–3. helyezésért, 

 – 5 pont adható a társadalomtudományok képzési területen meghirdetett Országos Tudományos 

Diák köri Konferencián elért 1–3. helyezésért, 

 – 6 pont adható a jelentkezést megelőzően megjelentetett, a jelentkező által írt vagy lektorált szak-

könyvért vagy szakkönyv-részletért, 

 – max. 6 pont adható a jelentkezést megelőzően megjelentetett, a jelentkező által írt szakmai cikkért, 

publikációért (szakmai cikkenként 3-3 pont), 

 – 5 pont adható a kommunikáció, média területén eltöltött, minimum 6-12 hónapos gyakorlat esetén, 

a munkáltató által igazolt szakmai gyakorlatért vagy munkaviszonyért, a munkakör megjelölésével 

(nem számítatható be az alap végzettség megszerzéséhez szükséges kötelező szakmai gyakorlati idő), 

 – 10 pont adható a kommunikáció, média területén eltöltött, legalább 1 éves, a munkáltató által iga-

zolt szakmai gyakorlatért vagy munkaviszonyért, a munkakör megjelölésével.

A szakmai és motivációs beszélgetésre való felkészüléshez javasolt szakirodalom az Intézmény honlap-

ján olvasható (www.bkf.hu).

Pontszámítás
Felvételi pontok:

 – oklevél minősítése alapján: 30 pont

 – szakmai és motivációs beszélgetés: 60 pont

Többletpontok:

Maximum 10 többletpont adható

 – Előnyben részesítési maximális pont: 6 pont

 – fogyatékosság: 3 pont

 – gyermekgondozás: 3 pont

 – halmozottan hátrányos helyzet: 3 pont

 – hátrányos helyzet: 3 pont

 – 1. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 8 pont

 – 1. nyelvvizsga / szakmai felsőfokú (C1) komplex: 10 pont

 – 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 4 pont

 – 2. nyelvvizsga / szakmai középfokú (B2) komplex: 6 pont

 – intézményi TDK 1–3. hely: 2 pont

 – OTDK 1–3. hely: 5 pont

 – publikáció: 6 pont

 – szakirányú szakmai gyakorlat: 5 pont

 – szakmai tevékenység: 10 pont 
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  CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK

A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul, legkésőbb azon-

ban 2012. január 10-éig kell benyújtani. Az ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók Az eljárás folyamán 

benyújtandó dokumentumok c. fejezetben.

Szak
Képz.
szint

Munka-
rend Dokumentumok

minden szak   

Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: betöltött 

munkakör igazolása, felsőfokú tanulmányi eredmények, fogyatékosság igazolása, 
gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, 

OTDK/TDK igazolás, szakmai (elő)tanulmányok, tevékenységek
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BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS 
GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM

BME felvehető összlétszáma: 7311 fő.

Képzési terület Település Nyelv

Felvehető (fő)

Képzési terület/
Szakmacsoport

Nappali 
képzés

Esti, levelező 
munkarend Távoktatás

gazdaságtudományok képzési terület Budapest magyar 809 1507 0 GAZD

informatika képzési terület Budapest magyar 432 23 0 INFO

műszaki képzési terület Budapest magyar 2009 2279 0 MŰSZ

természettudomány képzési terület Budapest magyar 194 58 0 TERM

Összesen   3444 3867 0  

A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény és a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól 

szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet előírásai szerint az itt közölt táblázat tartalmazza, hogy a fel-

sőoktatási intézmény 2012-ben a meghirdetett képzések képzési területén, szakmacsoportjában összesen 

hány hallgatót vehet fel. A képzési területre vonatkozó adatok érvényesek az alapképzésre, mesterképzésre 

és szakirányú továbbképzésre, míg a szakmacsoportra vonatkozó adatok a felsőfokú szakképzésre. A fel-

vehető összlétszám meghatározásánál figyelembe kell venni a működési engedély szerinti maximális hall-

gatói létszámot, a tanulmányokat folytató és várhatóan végzős hallgatók számát. Az adatok a szerkesztés 

zárásakor érvényes állapotot tükrözik.
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Mesterképzési szakok

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS 
GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM

  ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR

  INTÉZMÉNY ELÉRHETŐSÉGE:  1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. K. ép. I. em. 23. • Telefon: (1) 463-3521
Fax: (1) 463-3520 • E-mail: dekanihivatal@epitesz.bme.hu • Honlap: http://www.epitesz.bme.hu

  FELVÉTELIVEL KAPCSOLATOS EGYÉB ELÉRHETŐSÉG:  Központi Tanulmányi Hivatal • 1111 Budapest, 
Műegyetem rkp. 7–9. R. ép. • Telefon: (1) 463-3462 • E-mail: info@kth.bme.hu
Honlap: http://www.kth.bme.hu

  A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ 
DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT 2011. NOVEMBER 15-ÉIG A KÖVETKEZŐ CÍMRE KELL BEKÜLDENI: 

„2012. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220. 

  MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Nappali képzések

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Személyes megjelenést
igénylő vizsgaformák 

Képz.
terület

M N A ingatlanfejlesztő 
építészmérnöki (1) támogatott 3

20 < 30 alkalmassági vizsga (Í) és 
alkalmassági vizsga(Alk) és 

felvételi elbeszélgetés (Sz) és rajz 
(Í) és rajz alkalmassági(Alk) 

MŰSZ

M N K ingatlanfejlesztő 
építészmérnöki (1) 420 000 Ft 3 MŰSZ

M N A urbanista építészmérnöki (1) támogatott 3
20 < 30

MŰSZ

M N K urbanista építészmérnöki (1) 420 000 Ft 3 MŰSZ

 (1) A szakirány csak megf elelő számú jelentkező esetén indul.

  FELVÉTELI PONTOK SZÁMÍTÁSA

Általános szabályok
A jelentkezés benyújtása előtt kérjük, mindenképpen tanulmányozza a 3. számú táblázatot, amelyben 

megtalálható, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél 

szükséges. Ha ez alapján Ön nem teljes kreditértékű oklevéllel rendelkezik, úgy a megjelölt felsőoktatási 

intézménynél ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Ennek eredményessége esetén az 

erről szóló kreditelismerési határozatot a felvételi eljárás során legkésőbb 2012. január 10-éig kell benyúj-

tani. A további tudnivalók megtalálhatók a Képzési szintek és a jelentkezéshez szükséges végzettségek c. fejezetben.

Mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is. Azon jelentke-

zők, akiket előnyben kell részesíteni, azok számára jogcímenként külön-külön kell meghatározni a maxi-

málisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve – az előnyben részesítendők többletpont-

ja – nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.

Pontszámítás
Felvételi pontok:

 – alkalmassági vizsga: 15 pont

 – felvételi elbeszélgetés: 10 pont

 – portfolió: 10 pont
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 – rajz: 10 pont

 – súlyozott tanulmányi átlag: 45 pont

Többletpontok:

Maximum 10 többletpont adható

 – Előnyben részesítési maximális pont: 8 pont

 – fogyatékosság: 2 pont

 – gyermekgondozás: 2 pont

 – halmozottan hátrányos helyzet: 4 pont

 – hátrányos helyzet: 2 pont

 – 1. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 1 pont

 – 1. nyelvvizsga / szakmai felsőfokú (C1) komplex: 4 pont

 – 1. nyelvvizsga / szakmai középfokú (B2) komplex: 1 pont

 – 2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 2 pont

 – 2. nyelvvizsga / középfokú (B2): 1 pont

 – 2. nyelvvizsga / szakmai felsőfokú (C1) komplex: 3 pont

 – 2. nyelvvizsga / szakmai középfokú (B2) komplex: 2 pont

 – 2. szakmai publikáció: 1 pont

 – demonstrátor: 1 pont

 – intézményi TDK 1–3. hely: 2 pont

 – intézményi TDK részvétel: 1 pont

 – művészeti verseny: 1 pont

 – Országos TDK 1–3. hely: 4 pont

 – OTDK különdíj: 4 pont

 – sporteredmény: országos bajnokság 1–3. hely: 3 pont

 – sporteredmény:Világ- és Európa-bajnokság 1–3. hely: 5 pont

 – szakmai publikáció: 1 pont

 – szakmai tapasztalat: 1 pont 

  INTÉZMÉNYI VIZSGÁK SAJÁTOS KÖVETELMÉNYEI

Az alkalmassági és a személyes megjelenést igénylő vizsgák követelményeit l. a Függelékben.

  CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK

A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul, legkésőbb azon-

ban 2012. január 10-éig kell benyújtani. Az ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók Az eljárás folyamán 

benyújtandó dokumentumok c. fejezetben.

Szak
Képz.
szint

Munka-
rend Dokumentumok

minden szak   

Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél, felsőfokú tanulmányi eredmények
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság 

igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló 
dokumentum, OTDK/TDK igazolás, sporteredmény igazolása, szakmai (elő)tanulmányok, 

tevékenységek
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Mesterképzési szakok

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS 
GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM

  GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR

  INTÉZMÉNY ELÉRHETŐSÉGE:  1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. K. ép. I. em. 24. • Telefon: (1) 463-3541
Fax: (1) 463-3540 • E-mail: gepeszd@mail.bme.hu • Honlap: http://www.gpk.bme.hu

  FELVÉTELIVEL KAPCSOLATOS EGYÉB ELÉRHETŐSÉG:  Dékáni Hivatal • Telefon: (1) 463-1140, 
(1) 463-3895 • Fax: (1) 463-3540 • E-mail: sziraki@gdh.bme.hu

  A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ 
DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT 2011. NOVEMBER 15-ÉIG A KÖVETKEZŐ CÍMRE KELL BEKÜLDENI: 

„2012. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220. 

  MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Nappali képzések

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Személyes megjelenést
igénylő vizsgaformák 

Képz.
terület

M N A energetikai mérnöki (2) támogatott 4
10 < 30

felvételi elbeszélgetés (Sz)

MŰSZ

M N K energetikai mérnöki (2) 327 000 Ft 4 MŰSZ

M N A
épületgépészeti 

és eljárástechnikai 
gépészmérnök (4)

támogatott 4

10 < 30

MŰSZ

M N K
épületgépészeti 

és eljárástechnikai 
gépészmérnök (4)

327 000 Ft 4 MŰSZ

M N A gépészeti modellezés (5) támogatott 4
5 < 30

MŰSZ

M N K gépészeti modellezés (5) 327 000 Ft 4 MŰSZ

M N A gépészmérnöki (1) támogatott 4
10 < 100

MŰSZ

M N K gépészmérnöki (1) 327 000 Ft 4 MŰSZ

M N A ipari terméktervező 
mérnöki támogatott 4

10 < 30
MŰSZ

M N K ipari terméktervező 
mérnöki 327 000 Ft 4 MŰSZ

M N A mechatronikai mérnöki (3) támogatott 4
10 < 50

MŰSZ

M N K mechatronikai mérnöki (3) 327 000 Ft 4 MŰSZ

 (1) Választható szakirányo k: alkalmazott mechanika, anyagtechnológia, áramlástechnika, gépészeti eljárástechnika, gépészeti rend-

szerek informatikája és irányítása, gépgyártástechnológia, géptervező, hőerőgépek és berendezések, mezőgéptervező, műszer-

technika és minőségbiztosítás, polimertechnika.

 (2) Választható szakirányo k: atomenergetika, hő- és villamosenergia-termelés.

 (3) Választható szakirányo k: biomechatronika, gyártórendszerek mechatronikája, integrated engineering, járműmechatronika, op-

tomechatronika, precíziós berendezések, robotmechatronika.

 (4) Választható szakirányo k: eljárástechnikai gépész, komfort épületgépészeti.

 (5) A képzés 75%-ban angol  nyelven folyik.

  SPECIALIZÁLÓDÁS A KÉPZÉS SORÁN

Az egyes szakirányok csak megfelelő számú jelentkező esetén indulnak, és korlátozott számú jelentkezőt 

tudnak fogadni. Szakirányokra besorolás felvételi összpontszám alapján történik.
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  A JELENTKEZÉS ÉS A FELVÉTEL SAJÁTOS FELTÉTELEI

A gépészeti modellezés mesterképzési szakra jelentkezőnek legalább (B2) szintű (korábban középfokú) komp-

lex (korábban C tipusú) angol nyelvvizsgával, vagy azzal egyenértékű nyelvtudással kell rendelkeznie. 

A szak specializációi (megfelelő számú jelentkező esetén): Fluid Mechanics, Solid Mechanics, Design and 

Technology, Thermal Engineering, Industrial Elektronics, Robotics.

Az ipari terméktervező mérnöki mesterképzési szakra az vehető fel, aki eredményes rajz alkalmassági vizsgát 

tett korábban. Erről igazolást kell beadni a Kar Dékáni Hivatalába 2011. november 25-éig.

A felvételi elbeszélgetés keretében a szakdolgozat ismertetésére kerül sor. A pontszámítás részletei meg-

találhatók a www.gpk.bme.hu honlapon.

Aki más intézményben korábban, vagy a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen ko-

rábban szerzett alapképzési oklevelet vagy főiskolai oklevelet, annak legkésőbb 2011. november 25-éig be kell 

adnia a Kar Dékáni Hivatalába a felvételihez szükséges következő dokumentumokat:

 – szakdolgozat másolati példányát (bekötött, vagy fűzött változat),

 – leckekönyvmásolat vagy elektronikus tantárgyeredmény és igazolás a súlyozott tanulmányi átlagról,

 – oklevélmásolat, 

 – többletpont beszámításához szükséges igazolások.

Aki nem a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Karán szerez oklevelet 

2011/2012. tanév 1. félévében, fenti dokumentumokat (az oklevélmásolat kivételével) 2011. december 12-éig 

nyújtsa be a Kar Dékáni Hivatalába, ellenkező esetben a felvételi vizsgára nincs lehetőség. Az oklevélmá-

solatot vagy annak igazolását a Tájékoztatóban megadott határidőig kell a Dékáni Hivatalba eljuttatni.

Aki a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Karán 2011/1012. tanév 1. 

félévében szerez oklevelet, a többletpont beszámításához szükséges igazolásokat 2011. december 12-éig kell 

benyújtani a Kar Dékáni Hivatalába.

  FELVÉTELI PONTOK SZÁMÍTÁSA

Általános szabályok
A jelentkezés benyújtása előtt kérjük, mindenképpen tanulmányozza a 3. számú táblázatot, amelyben 

megtalálható, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél 

szükséges. Ha ez alapján Ön nem teljes kreditértékű oklevéllel rendelkezik, úgy a megjelölt felsőoktatási 

intézménynél ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Ennek eredményessége esetén az 

erről szóló kreditelismerési határozatot a felvételi eljárás során legkésőbb 2012. január 10-éig kell benyúj-

tani. A további tudnivalók megtalálhatók a Képzési szintek és a jelentkezéshez szükséges végzettségek c. fejezetben.

Mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is. Azon jelentke-

zők, akiket előnyben kell részesíteni, azok számára jogcímenként külön-külön kell meghatározni a maxi-

málisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve – az előnyben részesítendők többletpont-

ja – nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.

Intézményi szabályok
A felvételi pontok számítása megtalálható a Kar honlapján (www.gpk.bme.hu).

Pontszámítás
Felvételi pontok:

 – felvételi elbeszélgetés: 45 pont

 – súlyozott tanulmányi átlag: 45 pont

vagy

 – felvételi elbeszélgetés duplázása: 90 pont

Többletpontok:

Maximum 10 többletpont adható

 – Előnyben részesítési maximális pont: 10 pont
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 – fogyatékosság: 5 pont

 – gyermekgondozás: 5 pont

 – halmozottan hátrányos helyzet: 3 pont

 – hátrányos helyzet: 3 pont

 – 2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 5 pont

 – 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 3 pont

 – intézményi TDK 1. helyezés: 5 pont

 – intézményi TDK 2. helyezés: 4 pont

 – intézményi TDK 3. helyezés/dicséret: 3 pont

 – intézményi TDK részvétel: 1 pont

 – OTDK: 2 pont

 – sporteredmény: 5 pont

 – szakmai tudományos munka: 5 pont 

  CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK

A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul, legkésőbb azon-

ban 2012. január 10-éig kell benyújtani. Az ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók Az eljárás folyamán 

benyújtandó dokumentumok c. fejezetben.

Szak
Képz.
szint

Munka-
rend Dokumentumok

minden szak   

Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél, felsőfokú tanulmányi eredmények
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság 

igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló 
dokumentum, OTDK/TDK igazolás, sporteredmény igazolása, szakmai (elő)tanulmányok, 

tevékenységek
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BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS 
GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM

  GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR

  INTÉZMÉNY ELÉRHETŐSÉGE:  1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 2. Q/A. ép. mfsz.
Telefon: (1) 463-3747 • Fax: (1) 463-3590 • E-mail: gtk-dekani@gtdh.bme.hu 
Honlap: http://www.gtk.bme.hu

  FELVÉTELIVEL KAPCSOLATOS EGYÉB ELÉRHETŐSÉG:  Dékáni Hivatal Tanulmányi Csoport
Telefon: (1) 463-3747, (1) 463-3748 • E-mail: gyongy@gtdh.bme.hu • Központi Tanulmányi Hivatal
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 7–9. R. ép. földszint • Telefon: (1) 463-4242 • Fax: (1) 463-2550
E-mail: info@kth.bme.hu • Honlap: http://www.kth.bme.hu

  A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ 
DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT 2011. NOVEMBER 15-ÉIG A KÖVETKEZŐ CÍMRE KELL BEKÜLDENI: 

„2012. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220. 

  MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Nappali képzések

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Személyes megjelenést
igénylő vizsgaformák 

Képz.
terület

M N A műszaki menedzser támogatott 4
5 < 100 írásbeli vizsga (Í)

MŰSZ

M N K műszaki menedzser 395 000 Ft 4 MŰSZ

M N A regionális és környezeti 
gazdaságtan támogatott 4

5 < 35 írásbeli vizsga (Í) és szakmai és 
motivációs beszélgetés (Sz)

GAZD

M N K regionális és környezeti 
gazdaságtan 360 000 Ft 4 GAZD

  A JELENTKEZÉS ÉS A FELVÉTEL SAJÁTOS FELTÉTELEI

A meghirdetett szakokkal kapcsolatos információ megtalálható a http://www.gtk.bme.hu/kepzesek/mes-

terkepzes.html honlapon.

Bővebb információk találhatók még: a műszaki menedzser mesterképzési szakról: http://www.mesterek.

bme.hu honlapon, illetve a regionális és környezeti gazdaságtan mesterképzési szakról: http://www.kornygazd.

bme.hu honlapon.

  FELVÉTELI PONTOK SZÁMÍTÁSA

Általános szabályok
A jelentkezés benyújtása előtt kérjük, mindenképpen tanulmányozza a 3. számú táblázatot, amelyben 

megtalálható, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél 

szükséges. Ha ez alapján Ön nem teljes kreditértékű oklevéllel rendelkezik, úgy a megjelölt felsőoktatási 

intézménynél ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Ennek eredményessége esetén az 

erről szóló kreditelismerési határozatot a felvételi eljárás során legkésőbb 2012. január 10-éig kell benyúj-

tani. A további tudnivalók megtalálhatók a Képzési szintek és a jelentkezéshez szükséges végzettségek c. fejezetben.
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Mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is. Azon jelentke-

zők, akiket előnyben kell részesíteni, azok számára jogcímenként külön-külön kell meghatározni a maxi-

málisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve – az előnyben részesítendők többletpont-

ja – nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.

Intézményi szabályok
A Kar mesterképzési szakjain a felvételi eljárás a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

Felvételi Szabályzatának 5.§ 1.) pontja szerint történik. A felvételi pontok maximum 90 pont összegéből 

45 pont tanulmányi pontként, 45 pont a felvételi vizsga alapján szerezhető. Ha a jelentkező számára 

kedvezőbb, a felvételi vizsga során elért eredmény duplázható. A tanulmányi pont számítása: a mester-

képzéshez előírt oklevelet eredményező képzésben szerzett összes kredit alapján számított súlyozott átlag 

kilencszerese, egész számra kerekítve. A felvételi vizsga során az előírt írásbeli és/vagy szóbeli vizsgákon 

45 pont érhető el. A többletpontok összege minden mesterképzési szakon egységesen maximum 10 pont 

az alábbiakban felsoroltak szerint. Összesen megszerezhető pontszám: 100 pont. 

Többletpontok:

A Kar mesterképzési szakjain a 10 többletpont számítása egységesen a következő szerint történik:

 – a felvételhez szükséges első oklevélen túli felsőfokú végzettségek: főiskolai szintű/alapképzésben szer-

zett oklevél: 3 pont; egyetemi szintű/mesterképzési oklevél: 4 pont; PhD fokozat: 6 pont; szakirányú 

továbbképzésben szerzett oklevél: 2 pont;

 – szakmai gyakorlat, demonstrátori tevékenység: maximum 4 pont;

 – kutatási és publikációs tevékenység (TDK, előadás, publikáció, projektmunka stb.): maximum 6 pont;

 – az előzően szerzett oklevél kiadási feltételén kívüli plusz nyelvvizsgák: középfokú (B2) komplex (ko-

rábban C típusú): 1 pont; felsőfokú szóbeli (korábban A) vagy felsőfokú írásbeli (korábban B) típusú: 

2 pont; felsőfokú (C1) komplex (korábban C típusú): 3 pont;

 – sporteredmények: maximum 3 pont;

 – előnyben részesítés minden értékelési helyen: 3 pont.

Pontszámítás
műszaki menedzser (nappali képzés) mesterképzési szak

Felvételi pontok:

 – írásbeli vizsga: 45 pont

 – súlyozott tanulmányi átlag: 45 pont

vagy

 – írásbeli vizsga duplázása: 90 pont

regionális és környezeti gazdaságtan (nappali képzés) mesterképzési szak

Felvételi pontok:

 – írásbeli vizsga: 25 pont

 – súlyozott tanulmányi átlag: 45 pont

 – szakmai és motivációs beszélgetés: 20 pont

vagy

 – írásbeli vizsga duplázása: 50 pont

 – szakmai és motivációs beszélgetés duplázása: 40 pont

Többletpontok minden szak esetében:

Maximum 10 többletpont adható

 – Előnyben részesítési maximális pont: 3 pont

 – fogyatékosság: 3 pont

 – gyermekgondozás: 3 pont

 – halmozottan hátrányos helyzet: 3 pont

 – hátrányos helyzet: 3 pont
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 – 2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 3 pont

 – 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 1 pont

 – felsőfokú végzettség: 6 pont

 – kutatási és publikációs tevékenység: 6 pont

 – sporteredmény: 3 pont

 – szakirányú továbbképzés: 2 pont

 – szakmai tevékenység: 4 pont 

  CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK

A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul, legkésőbb azon-

ban 2012. január 10-éig kell benyújtani. Az ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók Az eljárás folyamán 

benyújtandó dokumentumok c. fejezetben.

Szak
Képz.
szint

Munka-
rend Dokumentumok

minden szak   

Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél, felsőfokú tanulmányi eredmények
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság 

igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló 
dokumentum, OTDK/TDK igazolás, sporteredmény igazolása, szakmai (elő)tanulmányok, 

tevékenységek
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BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS 
GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM

  KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI KAR

  INTÉZMÉNY ELÉRHETŐSÉGE:  1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. K. ép. I. em. 27. • Telefon: (1) 463-1068
Fax: (1) 463-3550 • E-mail: kozld@mail.bme.hu • Honlap: http://www.kozlek.bme.hu

  FELVÉTELIVEL KAPCSOLATOS EGYÉB ELÉRHETŐSÉG:  Diákközpont Támpont Iroda • 1111 Budapest, 
Műegyetem rkp. 7–9. R. ép. földszint • Telefon: (1) 463-3838 • Fax: (1) 463-3869
E-mail: felveteli@sc.bme.hu • Honlap: http://www.felveteli.bme.hu • Központi Tanulmányi Hivatal
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 7–9. R. ép. földszint • Telefon: (1) 463-4242 • Fax: (1) 463-2550
E-mail: info@kth.bme.hu • Honlap: http://www.kth.bme.hu/

  A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ 
DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT 2011. NOVEMBER 15-ÉIG A KÖVETKEZŐ CÍMRE KELL BEKÜLDENI: 

„2012. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220. 

  MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Nappali képzések

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Személyes megjelenést
igénylő vizsgaformák 

Képz.
terület

M N A járműmérnöki támogatott 4
5 < 80

szakmai és motivációs 
beszélgetés (Sz)

MŰSZ

M N K járműmérnöki 327 000 Ft 4 MŰSZ

M N A közlekedésmérnöki támogatott 4
5 < 80

MŰSZ

M N K közlekedésmérnöki 327 000 Ft 4 MŰSZ

M N A logisztikai mérnöki támogatott 4
5 < 60

MŰSZ

M N K logisztikai mérnöki 327 000 Ft 4 MŰSZ

  FELVÉTELI PONTOK SZÁMÍTÁSA

Általános szabályok
A jelentkezés benyújtása előtt kérjük, mindenképpen tanulmányozza a 3. számú táblázatot, amelyben 

megtalálható, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél 

szükséges. Ha ez alapján Ön nem teljes kreditértékű oklevéllel rendelkezik, úgy a megjelölt felsőoktatási 

intézménynél ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Ennek eredményessége esetén az 

erről szóló kreditelismerési határozatot a felvételi eljárás során legkésőbb 2012. január 10-éig kell benyúj-

tani. A további tudnivalók megtalálhatók a Képzési szintek és a jelentkezéshez szükséges végzettségek c. fejezetben.

Mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is. Azon jelentke-

zők, akiket előnyben kell részesíteni, azok számára jogcímenként külön-külön kell meghatározni a maxi-

málisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve – az előnyben részesítendők többletpont-

ja – nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.

Intézményi szabályok
A személyes megjelenést igénylő vizsgák követelményeiről részletesen az Intézmény honlapján olvashatnak. 

http://www.kozlek.bme.hu/KSK-MSc-k/index.html
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Pontszámítás
Felvételi pontok:

 – súlyozott tanulmányi átlag: 45 pont

 – szakmai és motivációs beszélgetés: 45 pont

vagy

 – szakmai és motivációs beszélgetés duplázása: 90 pont

Többletpontok:

Maximum 10 többletpont adható

 – Előnyben részesítési maximális pont: 3 pont

 – fogyatékosság: 3 pont

 – gyermekgondozás: 3 pont

 – halmozottan hátrányos helyzet: 3 pont

 – hátrányos helyzet: 3 pont

 – 2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 5 pont

 – 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 3 pont

 – intézményi TDK 1. helyezés: 5 pont

 – intézményi TDK 2. helyezés: 4 pont

 – intézményi TDK 3. helyezés/dicséret: 3 pont

 – intézményi TDK részvétel: 1 pont

 – OTDK: 2 pont

 – szakmai tudományos munka: 5 pont 

  CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK

A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul, legkésőbb azon-

ban 2012. január 10-éig kell benyújtani. Az ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók Az eljárás folyamán 

benyújtandó dokumentumok c. fejezetben.

Szak
Képz.
szint

Munka-
rend Dokumentumok

minden szak   

Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél, felsőfokú tanulmányi eredmények
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság 

igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló 
dokumentum, OTDK/TDK igazolás, szakmai (elő)tanulmányok, tevékenységek
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Mesterképzési szakok

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS 
GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM

  TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR

  INTÉZMÉNY ELÉRHETŐSÉGE:  1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. K. ép. I. em. 18. • Telefon: (1) 463-1919
Fax: (1) 463-3560 • E-mail: ttk-dekani@ttdh.bme.hu • Honlap: http://www.ttk.bme.hu

  FELVÉTELIVEL KAPCSOLATOS EGYÉB ELÉRHETŐSÉG:  Diákközpont Támpont Iroda • 1111 Budapest, 
Műegyetem rkp. 7–9. R. ép. földszint • Telefon: (1) 463-3838 • Fax: (1) 463-3869
E-mail: felveteli@sc.bme.hu • Honlap: http://www.felveteli.bme.hu • Központi Tanulmányi Hivatal
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 7–9. R. ép. földszint • Telefon: (1) 463-4242 • Fax: (1) 463-2550
E-mail: info@kth.bme.hu • Honlap: http://www.kth.bme.hu

  A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ 
DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT 2011. NOVEMBER 15-ÉIG A KÖVETKEZŐ CÍMRE KELL BEKÜLDENI: 

„2012. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220. 

  MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Nappali képzések

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Személyes megjelenést
igénylő vizsgaformák 

Képz.
terület

M N A fi zikus (1) (2) támogatott 4
1 < 25 felvételi elbeszélgetés (Sz)

TERM

M N K fi zikus (1) (2) 315 000 Ft 4 TERM

 (1) Választható szakirányok: al kalmazott fizika, hagyományos kutatófizikus (oklevélben nem nevesített), nukleáris technika, orvosfizika.

 (2) Az egyes szakirányok csak m egfelelő számú jelentkező esetén indulnak.

  A JELENTKEZÉS ÉS A FELVÉTEL SAJÁTOS FELTÉTELEI

A fizikus mesterképzési szakon a képzés egy része angol nyelven folyik.

A leckekönyv másolatát az Oktatási Hivatal címére kell elküldeni (1443 Budapest Pf. 220). A leckeköny-

vet (annak hiányában hivatalos leckekönyvmásolatot vagy oklevélmellékletet) legkésőbb 2011. december 

16-áig a Kar Dékáni Hivatalába kell eljuttatni. Az alapképzési szak szakdolgozatát (korábban diploma-

munka) a szóbeli elbeszélgetés során be kell mutatni. 

  FELVÉTELI PONTOK SZÁMÍTÁSA

Általános szabályok
A jelentkezés benyújtása előtt kérjük, mindenképpen tanulmányozza a 3. számú táblázatot, amelyben 

megtalálható, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél 

szükséges. Ha ez alapján Ön nem teljes kreditértékű oklevéllel rendelkezik, úgy a megjelölt felsőoktatási 

intézménynél ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Ennek eredményessége esetén az 

erről szóló kreditelismerési határozatot a felvételi eljárás során legkésőbb 2012. január 10-éig kell benyúj-

tani. A további tudnivalók megtalálhatók a Képzési szintek és a jelentkezéshez szükséges végzettségek c. fejezetben.

Mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is. Azon jelent-

kezők, akiket előnyben kell részesíteni, azok számára jogcímenként külön-külön kell meghatározni a 
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maximálisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve – az előnyben részesítendők több-

letpontja – nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.

Intézményi szabályok
A súlyozott tanulmányi átlagot a mesterképzéshez előírt oklevelet eredményező képzés leckekönyve alap-

ján állapítják meg. Értéke a teljes képzésre vonatkozó, kreditekkel (nem kreditrendszerű képzés esetén a 

heti óraszámmal) súlyozott tanulmányi átlag kilencszerese, egész számra kerekítve.

A felvételi elbeszélgetést a Fizikai Intézet és a Nukleáris Technikai Intézet által delegált Felvételi Bi-

zottság bonyolítja le. A Felvételi Bizottság előtt a szakdolgozat (korábban diplomamunka) egy nyomtatott 

példányát be kell mutatni. 

A felvételi elbeszélgetés szempontjai és pontozása:

 – a jelentkező alapképzési szakdolgozatának bemutatása (maximum 20 pont),

 – a választott mesterképzési szakirány iránti érdeklődés és tájékozottság felmérése (maximum 15 pont),

 – általános szakmai tájékozottság (maximum 10 pont).

További részletes információ található a www.ttk.bme.hu honlapon.

Pontszámítás
Felvételi pontok:

 – felvételi elbeszélgetés: 45 pont

 – súlyozott tanulmányi átlag: 45 pont

vagy

 – felvételi elbeszélgetés duplázása: 90 pont

Többletpontok:

Maximum 10 többletpont adható

 – Előnyben részesítési maximális pont: 10 pont

 – fogyatékosság: 3 pont

 – gyermekgondozás: 3 pont

 – halmozottan hátrányos helyzet: 3 pont

 – hátrányos helyzet: 3 pont

 – alapdiplomán felüli nyelvvizsga: 2 pont

 – demonstrátor: 2 pont

 – intézményi TDK 1. helyezés: 5 pont

 – intézményi TDK 2. helyezés: 4 pont

 – intézményi TDK 3. helyezés/dicséret: 3 pont

 – intézményi TDK részvétel: 1 pont

 – kutatási és publikációs tevékenység: 3 pont

 – OTDK részvétel: 2 pont

 – versenyeken való részvétel: 2 pont 

  CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK

A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul, legkésőbb azon-

ban 2012. január 10-éig kell benyújtani. Az ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók Az eljárás folyamán 

benyújtandó dokumentumok c. fejezetben.

Szak
Képz.
szint

Munka-
rend Dokumentumok

minden szak   

Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél, felsőfokú tanulmányi eredmények
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság 

igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló 
dokumentum, OTDK/TDK igazolás, szakmai (elő)tanulmányok, tevékenységek
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Mesterképzési szakok

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS 
GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM

  VEGYÉSZMÉRNÖKI ÉS BIOMÉRNÖKI KAR

  INTÉZMÉNY ELÉRHETŐSÉGE:  1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. K. ép. I. 22 • Telefon: (1) 463-3676
Fax: (1) 463-3570 • E-mail: dekan@mail.bme.hu • Honlap: http://www.ch.bme.hu

  FELVÉTELIVEL KAPCSOLATOS EGYÉB ELÉRHETŐSÉG:  Központi Tanulmányi Hivatal • 1111 Budapest, 
Műegyetem rkp. 7–9. R. ép. • Telefon: (1) 463-4242 • Fax: (1) 463-2550, (1) 463-2570
E-mail: info@kth.bme.hu • Honlap: http://www.kth.bme.hu

  A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ 
DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT 2011. NOVEMBER 15-ÉIG A KÖVETKEZŐ CÍMRE KELL BEKÜLDENI: 

„2012. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220. 

  MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Nappali képzések

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Személyes megjelenést
igénylő vizsgaformák 

Képz.
terület

M N A biomérnöki (1) (5) támogatott 4
10 < 30

felvételi vizsga (Sz)

MŰSZ

M N K biomérnöki (1) (5) 315 000 Ft 4 MŰSZ

M N A gyógyszervegyész-mérnöki támogatott 4
10 < 30

MŰSZ

M N K gyógyszervegyész-mérnöki 315 000 Ft 4 MŰSZ

M N A környezetmérnöki (3) (5) támogatott 4
10 < 30

MŰSZ

M N K környezetmérnöki (3) (5) 315 000 Ft 4 MŰSZ

M N A
műanyag- és 

száltechnológiai 
mérnöki (4) (5)

támogatott 4

10 < 30

MŰSZ

M N K
műanyag- és 

száltechnológiai 
mérnöki (4) (5)

315 000 Ft 4 MŰSZ

M N A vegyészmérnöki (2) (5) támogatott 4
10 < 30

MŰSZ

M N K vegyészmérnöki (2) (5) 315 000 Ft 4 MŰSZ

 (1) Választható szakirányok: alka lmazott biotechnológia, egészségvédelmi, élelmiszerminősítő, környezetvédelmi.

 (2) Választható szakirányok: anal itikai és anyagszerkezet-vizsgálati, anyagtudományi, vegyipari és folyamatmérnöki.

 (3) Választható szakirányok: körn yezetmenedzsment, környezettechnológia.

 (4) Választható szakirányok: műan yagok alkalmazása, feldolgozása, szál- és textiltechnológia.

 (5) Az egyes szakirányok csak meg felelő számú jelentkező esetén indulnak.

  A JELENTKEZÉS ÉS A FELVÉTEL SAJÁTOS FELTÉTELEI

Aki más intézményben szerez vagy szerzett alapképzési oklevelet, annak a jelentkezési határidőig vagy 

legkésőbb 2012. január 3-áig a kumulált átlágát tartalmazó dokumentum másolátát a Kar Dékáni Hiva-

talában kell leadnia.
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  FELVÉTELI PONTOK SZÁMÍTÁSA

Általános szabályok
A jelentkezés benyújtása előtt kérjük, mindenképpen tanulmányozza a 3. számú táblázatot, amelyben 

megtalálható, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél 

szükséges. Ha ez alapján Ön nem teljes kreditértékű oklevéllel rendelkezik, úgy a megjelölt felsőoktatási 

intézménynél ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Ennek eredményessége esetén az 

erről szóló kreditelismerési határozatot a felvételi eljárás során legkésőbb 2012. január 10-éig kell benyúj-

tani. A további tudnivalók megtalálhatók a Képzési szintek és a jelentkezéshez szükséges végzettségek c. fejezetben.

Mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is. Azon jelentke-

zők, akiket előnyben kell részesíteni, azok számára jogcímenként külön-külön kell meghatározni a maxi-

málisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve – az előnyben részesítendők többletpont-

ja – nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.

Intézményi szabályok
A felvételre vonatkozó részletes információk megtalálhatók a Kar honlapján (www.ch.bme.hu).

Pontszámítás
Felvételi pontok:

 – felvételi vizsga duplázása: 90 pont

vagy

 – felvételi vizsga: 45 pont

 – súlyozott tanulmányi átlag: 45 pont

Többletpontok:

Maximum 10 többletpont adható

 – Előnyben részesítési maximális pont: 10 pont

 – fogyatékosság: 3 pont

 – gyermekgondozás: 3 pont

 – halmozottan hátrányos helyzet: 3 pont

 – hátrányos helyzet: 3 pont

 – alapdiplomán felüli nyelvvizsga: 3 pont

 – demonstrátor: 3 pont

 – intézményi TDK 1. helyezés: 5 pont

 – intézményi TDK 2. helyezés: 4 pont

 – intézményi TDK 3. hely/különdíj: 3 pont

 – intézményi TDK részvétel: 1 pont

 – OTDK 1–3. hely: 5 pont

 – szakmai tudományos munka: 10 pont 

  CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK

A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul, legkésőbb azon-

ban 2012. január 10-éig kell benyújtani. Az ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók Az eljárás folyamán 

benyújtandó dokumentumok c. fejezetben.

Szak
Képz.
szint

Munka-
rend Dokumentumok

minden szak   

Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél, felsőfokú tanulmányi eredmények
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság 

igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló 
dokumentum, OTDK/TDK igazolás, szakmai (elő)tanulmányok, tevékenységek
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Mesterképzési szakok

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS 
GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM

  VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR

  INTÉZMÉNY ELÉRHETŐSÉGE:  1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 2. Q ép. B szárny mfsz 5.
Telefon: (1) 463-3581 • Fax: (1) 463-3580 • E-mail: info@vik-dh.bme.hu • Honlap: http://www.vik.bme.hu

  FELVÉTELIVEL KAPCSOLATOS EGYÉB ELÉRHETŐSÉG:  Központi Tanulmányi Hivatal • 1111 Budapest, 
Műegyetem rkp. 7–9. R. ép. • Telefon: (1) 463-4242 • Fax: (1) 463-2550 • E-mail: info@kth.bme.hu
Honlap: http://www.kth.bme.hu

  A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ 
DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT 2011. NOVEMBER 15-ÉIG A KÖVETKEZŐ CÍMRE KELL BEKÜLDENI: 

„2012. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220. 

  MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Nappali képzések

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Személyes megjelenést
igénylő vizsgaformák 

Képz.
terület

M N A egészségügyi mérnöki (6) támogatott 4
10 < 50

írásbeli vizsga (Í)

MŰSZ

M N K egészségügyi mérnöki (6) 342 000 Ft 4 MŰSZ

M N A gazdaság-
informatikus (2) (4) (5) támogatott 4

10 < 50
INFO

M N K gazdaság-
informatikus (2) (4) (5) 342 000 Ft 4 INFO

M N A mérnökinformatikus (1) (4) támogatott 4
20 < 200

INFO

M N K mérnökinformatikus (1) (4) 342 000 Ft 4 INFO

M N A villamosmérnöki (3) (4) támogatott 4
20 < 200

MŰSZ

M N K villamosmérnöki (3) (4) 342 000 Ft 4 MŰSZ

 (1) Választható szakirányok: alkalmazo tt informatika, autonóm irányító rendszerek és robotok, hálózatok és szolgáltatások, hírközlő 

rendszerek biztonsága, intelligens rendszerek, médiainformatika, rendszerfejlesztés, számításelmélet, szolgáltatás-biztos rend-

szertervezés.

 (2) Választható szakirányok: Analytica l Business Intelligence (gazdasági elemző informatika), elektronikus közigazgatás és közszol-

gáltatások, pénzügyi információs folyamatok, szolgáltatásfejlesztés és -menedzsment, vállalatirányítási informatika.

 (3) Választható szakirányok: beágyazot t információs rendszerek, elektronikai technológia és minőségbiztosítás, infokommunikációs 

rendszerek, irányító és robotrendszerek, média-technológiák és -kommunikáció, mikro- és nano-elektronika, számítógép alapú rend-

szerek, szélessávú, vezeték nélküli kommunikációs, újgenerációs hálózatok, villamos gépek és hajtások, villamosenergia-rendszerek.

 (4) Az egyes szakirányok csak megfelel ő számú jelentkező esetén indulnak.

 (5) Az Analytical Business Intelligenc e (gazdasági elemző informatika) szakirány tantárgyainak előadásai és gyakorlatai angol nyel-

ven kerülnek megtartásra.

 (6) A Semmelweis Egyetemmel közös képz és.

  FELVÉTELI PONTOK SZÁMÍTÁSA

Általános szabályok
A jelentkezés benyújtása előtt kérjük, mindenképpen tanulmányozza a 3. számú táblázatot, amelyben 

megtalálható, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél 

szükséges. Ha ez alapján Ön nem teljes kreditértékű oklevéllel rendelkezik, úgy a megjelölt felsőoktatási 
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intézménynél ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Ennek eredményessége esetén az 

erről szóló kreditelismerési határozatot a felvételi eljárás során legkésőbb 2012. január 10-éig kell benyúj-

tani. A további tudnivalók megtalálhatók a Képzési szintek és a jelentkezéshez szükséges végzettségek c. fejezetben.

Mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is. Azon jelentke-

zők, akiket előnyben kell részesíteni, azok számára jogcímenként külön-külön kell meghatározni a maxi-

málisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve – az előnyben részesítendők többletpont-

ja – nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.

Intézményi szabályok
A felvételi pontszámítás részleteiről és a személyes megjelenést igénylő vizsgák követelményeiről az Intéz-

mény honlapján olvashatnak.

 – Általános követelmények valamennyi szakon: 

 https://www.vik.bme.hu/kepzes/mesterkepzes/jelentkezes/475.html

 – A szakmai felvételi információi: https://www.vik.bme.hu/kepzes/mesterkepzes/jelentkezes/361.html

 – Az egészségügyi mérnöki mesterképzési szak pontszámítási szabályai: https://www.vik.bme.hu/kepzes/

mesterkepzes/jelentkezes/353.html

Pontszámítás
gazdaságinformatikus (nappali képzés), mérnökinformatikus (nappali képzés), villamosmérnöki (nappali képzés) 

mesterképzési szakok

Felvételi pontok:

 – írásbeli vizsga: 45 pont

 – súlyozott tanulmányi átlag: 45 pont

vagy

 – írásbeli vizsga duplázása: 90 pont

egészségügyi mérnöki (nappali képzés) mesterképzési szak

Felvételi pontok:

 – korábbi ismeretkörök teljesítése: 45 pont

 – súlyozott tanulmányi átlag: 45 pont

vagy

 – írásbeli vizsga: 45 pont

 – súlyozott tanulmányi átlag: 45 pont

vagy

 – írásbeli vizsga duplázása: 90 pont

Többletpontok minden szak esetében:

Maximum 10 többletpont adható

 – Előnyben részesítési maximális pont: 10 pont

 – fogyatékosság: 3 pont

 – gyermekgondozás: 4 pont

 – halmozottan hátrányos helyzet: 3 pont

 – hátrányos helyzet: 3 pont

 – 1. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 4 pont

 – 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 4 pont

 – 3. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 4 pont

 – demonstrátor: 3 pont

 – intézményi TDK 1. helyezés: 5 pont

 – intézményi TDK 2. helyezés: 3 pont

 – intézményi TDK 3. helyezés/dicséret: 2 pont

 – publikáció: 2 pont

 – tudományos konferencia részvétel: 2 pont 
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Mesterképzési szakok

  CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK

A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul, legkésőbb azon-

ban 2012. január 10-éig kell benyújtani. Az ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók Az eljárás folyamán 

benyújtandó dokumentumok c. fejezetben.

Szak
Képz.
szint

Munka-
rend Dokumentumok

minden szak   

Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél, felsőfokú tanulmányi eredmények
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság 

igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló 
dokumentum, OTDK/TDK igazolás, szakmai (elő)tanulmányok, tevékenységek
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DEBRECENI EGYETEM

DE felvehető összlétszáma: 5607 fő.

Képzési terület Település Nyelv

Felvehető (fő)

Képzési terület/
Szakmacsoport

Nappali 
képzés

Esti, levelező 
munkarend Távoktatás

agrár képzési terület Debrecen magyar 585 231 0 AGRÁR

bölcsészettudomány képzési terület Hajdúböszörmény magyar 115 105 0 BÖLCS

gazdaságtudományok képzési terület Debrecen magyar 764 545 0 GAZD

informatika képzési terület Debrecen magyar 208 223 0 INFO

műszaki képzési terület Debrecen magyar 682 507 0 MŰSZ

társadalomtudomány képzési terület Debrecen magyar 497 220 0 TÁRS

természettudomány képzési terület Debrecen magyar 606 233 86 TERM

Összesen   3457 2064 86  

A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény és a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól 

szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet előírásai szerint az itt közölt táblázat tartalmazza, hogy a fel-

sőoktatási intézmény 2012-ben a meghirdetett képzések képzési területén, szakmacsoportjában összesen 

hány hallgatót vehet fel. A képzési területre vonatkozó adatok érvényesek az alapképzésre, mesterképzésre 

és szakirányú továbbképzésre, míg a szakmacsoportra vonatkozó adatok a felsőfokú szakképzésre. A fel-

vehető összlétszám meghatározásánál figyelembe kell venni a működési engedély szerinti maximális hall-

gatói létszámot, a tanulmányokat folytató és várhatóan végzős hallgatók számát. Az adatok a szerkesztés 

zárásakor érvényes állapotot tükrözik.
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Mesterképzési szakok

DEBRECENI EGYETEM
  BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR

  INTÉZMÉNY ELÉRHETŐSÉGE:  4032 Debrecen, Egyetem tér 1. • Telefon: (52) 512-900/62239
Fax: (52) 412-336 • E-mail: kustar.katalin@arts.unideb.hu • Honlap: http://btk.unideb.hu

  FELVÉTELIVEL KAPCSOLATOS EGYÉB ELÉRHETŐSÉG:  Telefon: (52) 512-900/62555 • Fax: (52) 412-336
E-mail: bertalan.ibolya@arts.unideb.hu • Honlap: http://btk.unideb.hu

  A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ 
DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT 2011. NOVEMBER 15-ÉIG A KÖVETKEZŐ CÍMRE KELL BEKÜLDENI: 

„2012. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220. 

  MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Nappali képzések

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Személyes megjelenést
igénylő vizsgaformák 

Képz.
terület

M N A szociálpolitika (1) (3) támogatott 4
3 < 30

felvételi vizsga (Sz) 

TÁRS

M N K szociálpolitika (1) (3) 170 000 Ft 4 TÁRS

M N A szociológia (2) támogatott 4
5 < 30

TÁRS

M N K szociológia (2) 170 000 Ft 4 TÁRS

Részidős képzések

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Személyes megjelenést
igénylő vizsgaformák 

Képz.
terület

M L K szociálpolitika (1) (3) (4) 170 000 Ft 4 3 < 30 felvételi vizsga (Sz) TÁRS

 (1) Választható szakirány: foglalkoztatáspol itika.

 (2) Választható szakirány: ifjúság- és oktat ásszociológia.

 (3) Az egyes szakirányok csak megfelelő szám ú jelentkező esetén indulnak.

 (4) A levelező munkarendű képzésben a hallga tók tanóráira tömbösítve, legfeljebb kettő hetenként munkanapokon, vagy a heti pihe-

nőnapon kerül sor. Ennek megfelelően az adott szakon a képzés gyakorisága: hetente hétfői napokon. 

  A JELENTKEZÉS ÉS A FELVÉTEL SAJÁTOS FELTÉTELEI

Szociálpolitika mesterképzési szak esetén a belépéshez szükséges szakok: szociális munka, szociálpedagógia. 

Amennyiben az adott mesterképzési szakhoz ezen oklevelek valamelyikével rendelkezik a jelentkező, elég 

az oklevélmásolatot beküldenie, a leckekönyv fénymásolatára nincs szükség. Ha nem szociális munka 

vagy szociálpedagógia szakos oklevéllel rendelkezik a jelentkező, előzetes kreditelismerési eljárást kell kez-

deményeznie a Karnál, beküldve leckekönyve fénymásolatát a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi 

Kar, 4010 Debrecen, Pf. 38 postacímre, legkésőbb 2011. november 15-éig.

DE
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  FELVÉTELI PONTOK SZÁMÍTÁSA

Általános szabályok
A jelentkezés benyújtása előtt kérjük, mindenképpen tanulmányozza a 3. számú táblázatot, amelyben 

megtalálható, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél 

szükséges. Ha ez alapján Ön nem teljes kreditértékű oklevéllel rendelkezik, úgy a megjelölt felsőoktatási 

intézménynél ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Ennek eredményessége esetén az 

erről szóló kreditelismerési határozatot a felvételi eljárás során legkésőbb 2012. január 10-éig kell benyúj-

tani. A további tudnivalók megtalálhatók a Képzési szintek és a jelentkezéshez szükséges végzettségek c. fejezetben.

Mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is. Azon jelentke-

zők, akiket előnyben kell részesíteni, azok számára jogcímenként külön-külön kell meghatározni a maxi-

málisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve – az előnyben részesítendők többletpont-

ja – nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.

Intézményi szabályok
A 2. nyelvvizsgáért adandó többletpont az első nyelvtől eltérő második nyelvből tett nyelvvizsga esetén jár. 

Az alábbi tudományos tevékenységre adható többletpont (max. 5 pont): OTDK 1–3. helyezés, publikáció, 

konferencia előadás, tehetséggondozó program. A személyes megjelenést igénylő vizsgák követelménye-

iről részletesen az Intézmény honlapján (szoctanszek.unideb.hu), vagy a akari honlapon (btk.unideb.hu 

Felvételi) olvashatnak.

Pontszámítás
Felvételi pontok:

 – felvételi vizsga: 75 pont

 – oklevél minősítése alapján: 15 pont

Többletpontok:

Maximum 10 többletpont adható

 – Előnyben részesítési maximális pont: 10 pont

 – fogyatékosság: 2 pont

 – gyermekgondozás: 1 pont

 – halmozottan hátrányos helyzet: 2 pont

 – hátrányos helyzet: 1 pont

 – 2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 3 pont

 – 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 2 pont

 – 3. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 5 pont

 – 3. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 3 pont

 – tudományos tevékenység: 5 pont 

  CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK

A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul, legkésőbb azon-

ban 2012. január 10-éig kell benyújtani. Az ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók Az eljárás folyamán 

benyújtandó dokumentumok c. fejezetben.

Szak
Képz.
szint

Munka-
rend Dokumentumok

minden szak   

Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság 

igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló 
dokumentum, OTDK/TDK igazolás, szakmai (elő)tanulmányok, tevékenységek
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Mesterképzési szakok

DEBRECENI EGYETEM
  GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR

  INTÉZMÉNY ELÉRHETŐSÉGE:  4032 Debrecen, Böszörményi út 138. • Telefon: (52) 508-409
Fax: (52) 508-312 • E-mail: gvkfelvi@agr.unideb.hu • Honlap: http://portal.agr.unideb.hu

  A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ 
DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT 2011. NOVEMBER 15-ÉIG A KÖVETKEZŐ CÍMRE KELL BEKÜLDENI: 

„2012. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220. 

  MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Nappali képzések

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Személyes megjelenést
igénylő vizsgaformák 

Képz.
terület

M N A gazdasági agrármérnöki támogatott 4
5 < 60

felvételi vizsga (Sz) 

AGRÁR

M N K gazdasági agrármérnöki 189 000 Ft 4 AGRÁR

M N A logisztikai menedzsment támogatott 4
5 < 50

GAZD

M N K logisztikai menedzsment 189 000 Ft 4 GAZD

M N A számvitel támogatott 4
5 < 60

GAZD

M N K számvitel 189 000 Ft 4 GAZD

M N A vállalkozásfejlesztés támogatott 4
5 < 60

GAZD

M N K vállalkozásfejlesztés 189 000 Ft 4 GAZD

M N A vidékfejlesztési 
agrármérnöki támogatott 4

5 < 30
AGRÁR

M N K vidékfejlesztési 
agrármérnöki 168 000 Ft 4 AGRÁR

Részidős képzések

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Személyes megjelenést
igénylő vizsgaformák 

Képz.
terület

M L A gazdasági agrármérnöki (1) támogatott 4
5 < 50

felvételi vizsga (Sz) 

AGRÁR

M L K gazdasági agrármérnöki (1) 177 000 Ft 4 AGRÁR

M L A logisztikai menedzsment (1) támogatott 4
5 < 40

GAZD

M L K logisztikai menedzsment (1) 177 000 Ft 4 GAZD

M L A számvitel (1) támogatott 4
5 < 50

GAZD

M L K számvitel (1) 177 000 Ft 4 GAZD

M L A vállalkozásfejlesztés (1) támogatott 4
5 < 50

GAZD

M L K vállalkozásfejlesztés (1) 177 000 Ft 4 GAZD

M L A vidékfejlesztési 
agrármérnöki (1) támogatott 4

5 < 30
AGRÁR

M L K vidékfejlesztési 
agrármérnöki (1) 157 000 Ft 4 AGRÁR

 (1) A levelező munkarendű képzésben a hallgatók  tanóráira tömbösítve, legfeljebb kettő hetenként munkanapokon, vagy a heti pi-

henőnapon kerül sor. Ennek megfelelően az adott szakon a képzés gyakorisága: minden héten pénteken és szombaton egész nap, 

vagy legfeljebb kettő hetenként munkanapokon. 

DE



Felsőoktatási felvételi tájékoztató – 2012. februárban induló képzések364

F E L S Ő O K TATÁ S I  I N T É Z M É N Y E K  2 012  –  DE-GVK

 

  FELVÉTELI PONTOK SZÁMÍTÁSA

Általános szabályok
A jelentkezés benyújtása előtt kérjük, mindenképpen tanulmányozza a 3. számú táblázatot, amelyben 

megtalálható, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél 

szükséges. Ha ez alapján Ön nem teljes kreditértékű oklevéllel rendelkezik, úgy a megjelölt felsőoktatási 

intézménynél ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Ennek eredményessége esetén az 

erről szóló kreditelismerési határozatot a felvételi eljárás során legkésőbb 2012. január 10-éig kell benyúj-

tani. A további tudnivalók megtalálhatók a Képzési szintek és a jelentkezéshez szükséges végzettségek c. fejezetben.

Mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is. Azon jelentke-

zők, akiket előnyben kell részesíteni, azok számára jogcímenként külön-külön kell meghatározni a maxi-

málisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve – az előnyben részesítendők többletpont-

ja – nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.

Intézményi szabályok
A személyes megjelenést igénylő vizsgák követelményeiről részletesen az Intézmény honlapján olvashatnak.

Pontszámítás
Felvételi pontok:

 – felvételi vizsga: 40 pont

 – oklevél minősítése alapján: 50 pont

Többletpontok:

Maximum 10 többletpont adható

 – Előnyben részesítési maximális pont: 5 pont

 – fogyatékosság: 5 pont

 – gyermekgondozás: 5 pont

 – halmozottan hátrányos helyzet: 5 pont

 – hátrányos helyzet: 4 pont

 – 1. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 5 pont

 – 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 5 pont

 – intézményi TDK 1–3. hely: 5 pont

 – OTDK 1–3. hely: 10 pont 

  CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK

A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul, legkésőbb azon-

ban 2012. január 10-éig kell benyújtani. Az ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók Az eljárás folyamán 

benyújtandó dokumentumok c. fejezetben.

Szak
Képz.
szint

Munka-
rend Dokumentumok

minden szak   

Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság 

igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló 
dokumentum, OTDK/TDK igazolás
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Mesterképzési szakok

DEBRECENI EGYETEM
  GYERMEKNEVELÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI KAR

  INTÉZMÉNY ELÉRHETŐSÉGE:  4220 Hajdúböszörmény, Désány István u. 1–9. • Telefon: (52) 229-433
Fax: (52) 229-559 • E-mail: titkarsag@ped.unideb.hu • Honlap: http://www.degyfk.hu

  FELVÉTELIVEL KAPCSOLATOS EGYÉB ELÉRHETŐSÉG:  Felvételi Iroda • Telefon: (52) 560-016, 
(52) 229-443/5245 • Fax: (52) 560-016 • E-mail: tanulmanyi@ped.unideb.hu

  A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ 
DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT 2011. NOVEMBER 15-ÉIG A KÖVETKEZŐ CÍMRE KELL BEKÜLDENI: 

„2012. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220. 

  MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Részidős képzések

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Személyes megjelenést
igénylő vizsgaformák 

Képz.
terület

M L A emberi erőforrás 
tanácsadó (1) támogatott 4

15 < 70 felvételi elbeszélgetés (Sz) 
BÖLCS

M L K emberi erőforrás 
tanácsadó (1) 130 000 Ft 4 BÖLCS

 (1) A levelező munkarendű képzésben az érintett h allgatókkal kötött megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanóráira az adott 

félév elején egy egyhetes konzultáció ill. szaktól és évfolyamtól függően néhány további munkanapon, vagy a heti pihenőnapok 

keretén belül kerül sor. 

  FELVÉTELI PONTOK SZÁMÍTÁSA

Általános szabályok
A jelentkezés benyújtása előtt kérjük, mindenképpen tanulmányozza a 3. számú táblázatot, amelyben 

megtalálható, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél 

szükséges. Ha ez alapján Ön nem teljes kreditértékű oklevéllel rendelkezik, úgy a megjelölt felsőoktatási 

intézménynél ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Ennek eredményessége esetén az 

erről szóló kreditelismerési határozatot a felvételi eljárás során legkésőbb 2012. január 10-éig kell benyúj-

tani. A további tudnivalók megtalálhatók a Képzési szintek és a jelentkezéshez szükséges végzettségek c. fejezetben.

Mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is. Azon jelentke-

zők, akiket előnyben kell részesíteni, azok számára jogcímenként külön-külön kell meghatározni a maxi-

málisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve – az előnyben részesítendők többletpont-

ja – nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.

Pontszámítás
emberi erőforrás tanácsadó (levelező képzés) mesterképzési szak

Felvételi pontok:

 – felvételi elbeszélgetés: 40 pont

 – oklevél minősítése alapján: 50 pont
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Többletpontok:

Maximum 10 többletpont adható

 – Előnyben részesítési maximális pont: 5 pont

 – fogyatékosság: 5 pont

 – gyermekgondozás: 5 pont

 – halmozottan hátrányos helyzet: 5 pont

 – hátrányos helyzet: 4 pont

 – 1. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 5 pont

 – 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 5 pont

 – intézményi TDK 1–3. hely: 5 pont

 – OTDK 1–3. hely: 10 pont 

  CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK

A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul, legkésőbb azon-

ban 2012. január 10-éig kell benyújtani. Az ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók Az eljárás folyamán 

benyújtandó dokumentumok c. fejezetben.

Szak
Képz.
szint

Munka-
rend Dokumentumok

minden szak   

Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság 

igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló 
dokumentum, OTDK/TDK igazolás



367

F E L S Ő O K TATÁ S I  I N T É Z M É N Y E K  2 012  –  DE- IK

Mesterképzési szakok

DEBRECENI EGYETEM
  INFORMATIKAI KAR

  INTÉZMÉNY ELÉRHETŐSÉGE:  4010 Debrecen, Pf. 12. • Telefon: (52) 512-900/75021
E-mail: to@inf.unideb.hu • Honlap: http://www.inf.unideb.hu

  FELVÉTELIVEL KAPCSOLATOS EGYÉB ELÉRHETŐSÉG:  4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Honlap: http://felveteli.tek.unideb.hu

  A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ 
DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT 2011. NOVEMBER 15-ÉIG A KÖVETKEZŐ CÍMRE KELL BEKÜLDENI: 

„2012. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220. 

  MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Nappali képzések

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Személyes megjelenést
igénylő vizsgaformák 

Képz.
terület

M N A gazdaságinformatikus (2) (3) támogatott 4
5 < 40

felvételi elbeszélgetés (Sz) és 
írásbeli vizsga (Í) 

INFO

M N K gazdaságinformatikus (2) (3) 220 000 Ft 4 INFO

M N A programtervező 
informatikus (1) (3) támogatott 4

5 < 40
INFO

M N K programtervező 
informatikus (1) (3) 220 000 Ft 4 INFO

Részidős képzések

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Személyes megjelenést
igénylő vizsgaformák 

Képz.
terület

M L K gazdaság-
informatikus (2) (3) (4) 220 000 Ft 4 5 < 40

felvételi elbeszélgetés (Sz) és 
írásbeli vizsga (Í) 

INFO

M L K programtervező 
informatikus (1) (3) (4) 220 000 Ft 4 5 < 40 INFO

 (1) Választható szakirányok: egészségügyi informat ikus szervező, hardverprogramozás, információmenedzselési rendszerek, infor-

mációs rendszerek, képfeldolgozás és számítógépi grafika, mesterséges intelligencia, számítástudomány.

 (2) Választható szakirányok: gazdaságmodellező inf ormatikus, közszolgálati informatikus, üzleti informatikus, vidékfejlesztési infor-

matikus.

 (3) Az egyes szakirányok csak megfelelő számú jele ntkező esetén indulnak.

 (4) A levelező munkarendű képzésben a hallgatók ta nóráira tömbösítve, legfeljebb kettő hetenként munkanapokon, vagy a heti pihe-

nőnapon kerül sor.

  A JELENTKEZÉS ÉS A FELVÉTEL SAJÁTOS FELTÉTELEI

A diszciplináris szakokra történő jelentkezés esetén – amennyiben a jelentkező alapoklevele nem teljes 

kreditérték beszámítással vehető figyelembe az adott mesterképzési szakhoz (a teljes kreditérték beszá-

mítással figyelembe vehető szakok listáját lásd az 1. sz. táblázatban), de egyéb (elsősorban számításba ve-

hető) vagy egyéb, meghatározott kreditek teljesítésével figyelembe vehető szakos oklevéllel rendelkezik, 

a jelentkezőnek előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie a Karnál, melyhez beküldendő a 

leckekönyv másolata, (oklevélmelléklet) és a tantárgyi tematikák az alábbi címre (4010 Debrecen, Pf. 12). 

Beküldési határidő: 2011. december 15.
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A teljes kreditérték beszámításával figyelembe vehető oklevéllel rendelkezőknek a leckekönyvmásolatot 

nem kell beküldeniük.

A Debreceni Egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata lehetőséget biztosít arra, hogy szükség esetén 

azok a jelentkezők, akik nem teljesítik a bemeneti feltételeket, részismereti képzés keretében két félévre 

hallgatói jogviszonyt létesítsenek az Egyetemmel, mely időszak alatt költségtérítéses formában teljesíthe-

tik az előtanulmányi feltételeket, pótolhatják a hiányzó tárgyakat.

A különeljárási díj összege 3 000 Ft (intézményi vizsga szervezésének díja), melyet csak egyszer kell 

megfizetni, függetlenül attól, hogy a jelentkező a Karon belül hány mesterképzési szakra jelentkezik.

  FELVÉTELI PONTOK SZÁMÍTÁSA

Általános szabályok
A jelentkezés benyújtása előtt kérjük, mindenképpen tanulmányozza a 3. számú táblázatot, amelyben 

megtalálható, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél 

szükséges. Ha ez alapján Ön nem teljes kreditértékű oklevéllel rendelkezik, úgy a megjelölt felsőoktatási 

intézménynél ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Ennek eredményessége esetén az 

erről szóló kreditelismerési határozatot a felvételi eljárás során legkésőbb 2012. január 10-éig kell benyúj-

tani. A további tudnivalók megtalálhatók a Képzési szintek és a jelentkezéshez szükséges végzettségek c. fejezetben.

Mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is. Azon jelentke-

zők, akiket előnyben kell részesíteni, azok számára jogcímenként külön-külön kell meghatározni a maxi-

málisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve – az előnyben részesítendők többletpont-

ja – nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.

Intézményi szabályok
A gazdaságinformatikus és programtervező informatikus mesterképzési szakokon a rangsorolás módja: az alapkép-

zésben, mesterképzésben, illetve korábbi egyetemi vagy főiskolai képzésben szerzett oklevél minősítésének 

nyolcszorosa (maximum 40 pont), írásbeli vizsga (maximum 30 pont), szóbeli elbeszélgetés – amelyre a 

jelentkezőnek maximum 2 oldalas, írott anyagot (motivációs levelet) kell hoznia, amelyben a mesterkép-

zésre történő belépési szándékát indokolja – (maximum 20 pont), többletpont (maximum 10 pont). Az 

írásbeli felvételi vizsga tematikája a Kar honlapján tekinthető meg (www.inf.unideb.hu). 

Pontszámítás
Felvételi pontok:

 – felvételi elbeszélgetés: 20 pont

 – írásbeli vizsga: 30 pont

 – oklevél minősítése alapján: 40 pont

Többletpontok:

Maximum 10 többletpont adható

 – Előnyben részesítési maximális pont: 5 pont

 – fogyatékosság: 5 pont

 – gyermekgondozás: 5 pont

 – halmozottan hátrányos helyzet: 5 pont

 – hátrányos helyzet: 5 pont

 – 1. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 5 pont

 – 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 5 pont

 – OTDK: 5 pont 
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  CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK

A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul, legkésőbb azon-

ban 2012. január 10-éig kell benyújtani. Az ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók Az eljárás folyamán 

benyújtandó dokumentumok c. fejezetben.

Szak
Képz.
szint

Munka-
rend Dokumentumok

minden szak   

Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság 

igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló 
dokumentum, OTDK/TDK igazolás, szakmai (elő)tanulmányok, tevékenységek
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DEBRECENI EGYETEM
  KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

  INTÉZMÉNY ELÉRHETŐSÉGE:  4028 Debrecen, Kassai út 26. • Telefon: (52) 416-580/77047
Fax: (52) 419-728 • E-mail: felveteli@econ.unideb.hu • Honlap: http://www.econ.unideb.hu

  A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ 
DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT 2011. NOVEMBER 15-ÉIG A KÖVETKEZŐ CÍMRE KELL BEKÜLDENI: 

„2012. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220. 

  MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Nappali képzések

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Személyes megjelenést
igénylő vizsgaformák 

Képz.
terület

M N A nemzetközi gazdaság és 
gazdálkodás (2) (3) támogatott 4

10 < 90
szakmai és motivációs 

beszélgetés (Sz) 

GAZD

M N K nemzetközi gazdaság és 
gazdálkodás (2) (3) 195 000 Ft 4 GAZD

M N A vezetés és szervezés (1) (3) támogatott 4
10 < 90

GAZD

M N K vezetés és szervezés (1) (3) 195 000 Ft 4 GAZD

Részidős képzések

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Személyes megjelenést
igénylő vizsgaformák 

Képz.
terület

M L A Master of Business 
Administration (MBA) (5) támogatott 4

5 < 30

szakmai és motivációs 
beszélgetés (Sz) 

GAZD

M L K Master of Business 
Administration (MBA) (5) 250 000 Ft 4 GAZD

M L A nemzetközi gazdaság és 
gazdálkodás (2) (3) (4) támogatott 4

5 < 64
GAZD

M L K nemzetközi gazdaság és 
gazdálkodás (2) (3) (4) 195 000 Ft 4 GAZD

M L A vezetés és 
szervezés (1) (3) (4) támogatott 4

10 < 84
GAZD

M L K vezetés és 
szervezés (1) (3) (4) 195 000 Ft 4 GAZD

 (1) Választható szakirányok: controlling és teljesítmé nymenedzsment, emberi erőforrás menedzsment és szervezetfejlesztés.

 (2) Választható szakirány: nemzetközi üzleti menedzsme nt.

 (3) Az egyes szakirányok csak megfelelő számú jelentke ző esetén indulnak.

 (4) A levelező munkarendű képzésben az érintett hallga tókkal kötött megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanóráira tömbösítve, 

heti rendszerességgel pénteki napokon, esetenként szombati napokon kerül sor. 

 (5) A levelező munkarendű képzésben az érintett hallga tókkal kötött megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanóráira tömbösítve, 

heti rendszerességgel szombati napokon kerül sor. 

  SPECIALIZÁLÓDÁS A KÉPZÉS SORÁN

A vezetés és szervezés, valamint a nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterképzési szakon a hallgatók szakirányt a 

3. félévtől választhatnak. A szakirányokra felvehető hallgatói létszámot a Kari Tanács határozza meg. A szak-

irányra történő felvétel az utolsó két félév ösztöndíjindexének átlaga alapján képzett sorrend szerint történik.
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  A JELENTKEZÉS ÉS A FELVÉTEL SAJÁTOS FELTÉTELEI

A vezetés és szervezés, valamint a Master of Business Administration (MBA) mesterképzési szakra való felvétel fel-

tétele, hogy legalább egy ország hivatalos nyelveként elismert idegen nyelvből államilag elismert, legalább 

középfokú (B2) komplex (korábban C típusú) nyelvvizsgával rendelkezzen a jelentkező. 

Továbbá a Master of Business Administration (MBA) mesterképzési szakra jelentkezőknek alapfokozat 

vagy főiskolai szintű végzettség birtokában megszerzett legalább három, mesterfokozat vagy egyetemi 

szintű végzettség birtokában megszerzett legalább kétéves szakmai, vezetői gyakorlat. Az erről szóló 

igazolás(oka)t a felsőoktatási felvételi jelentkezési lappal együtt kell beküldeni.

A nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterképzési szakra való felvétel feltétele, hogy angol nyelvből ál-

lamilag elismert, legalább középfokú (B2) komplex (korábban C típusú) nyelvvizsgával rendelkezzen a 

jelentkező.

Minden meghirdetett mesterképzési szakra előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményezni leg-

később 2011. november 15-ig. Az ezzel kapcsolatos tudnivalókat megtalálja a Kar honlapján (http://www.

econ.unideb.hu).

A szakmai és motivációs elbeszélgetés témaköreit megtalálja a Kar honlapján (http://www.econ.unideb.

hu), illetve a Tájékoztató Függelékében. 

A szakmai és motivációs beszélgetésre motivációs levelet kell vinni.

  FELVÉTELI PONTOK SZÁMÍTÁSA

Általános szabályok
A jelentkezés benyújtása előtt kérjük, mindenképpen tanulmányozza a 3. számú táblázatot, amelyben 

megtalálható, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél 

szükséges. Ha ez alapján Ön nem teljes kreditértékű oklevéllel rendelkezik, úgy a megjelölt felsőoktatási 

intézménynél ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Ennek eredményessége esetén az 

erről szóló kreditelismerési határozatot a felvételi eljárás során legkésőbb 2012. január 10-éig kell benyúj-

tani. A további tudnivalók megtalálhatók a Képzési szintek és a jelentkezéshez szükséges végzettségek c. fejezetben.

Mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is. Azon jelentke-

zők, akiket előnyben kell részesíteni, azok számára jogcímenként külön-külön kell meghatározni a maxi-

málisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve – az előnyben részesítendők többletpont-

ja – nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.

Pontszámítás
Felvételi pontok:

 – oklevél minősítése alapján: 50 pont

 – szakmai és motivációs beszélgetés: 40 pont

Többletpontok:

Maximum 10 többletpont adható

 – Előnyben részesítési maximális pont: 6 pont

 – fogyatékosság: 6 pont

 – gyermekgondozás: 6 pont

 – halmozottan hátrányos helyzet: 6 pont

 – hátrányos helyzet: 3 pont

 – 2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 8 pont

 – 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 4 pont

 – 2. nyelvvizsga / szakmai felsőfokú (C1) komplex: 10 pont

 – 2. nyelvvizsga / szakmai középfokú (B2) komplex: 8 pont

 – emelt szintű OKJ: 3 pont

 – felsőfokú OKJ: 5 pont

 – kiemelkedő szakmai teljesítmény: 10 pont

DE
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 – OTDK 1–3. hely: 10 pont

 – OTDK különdíj: 5 pont 

  INTÉZMÉNYI VIZSGÁK SAJÁTOS KÖVETELMÉNYEI

A személyes megjelenést igénylő vizsgaformák követelményeit l. a Függelékben.

  CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK

A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul, legkésőbb azon-

ban 2012. január 10-éig kell benyújtani. Az ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók Az eljárás folyamán 

benyújtandó dokumentumok c. fejezetben.

Szak
Képz.
szint

Munka-
rend Dokumentumok

minden szak   

Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél, nyelvvizsgát igazoló dokumentum
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság 
igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, OKJ bizonyítvány, OTDK/

TDK igazolás, szakmai (elő)tanulmányok, tevékenységek

A felsoroltakon túl az alábbi szakokon beküldendő további dokumentumok:

Master of Business 
Administration (MBA) M L Felvétel feltétele: betöltött munkakör igazolása
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DEBRECENI EGYETEM
  MEZŐGAZDASÁG-, ÉLELMISZERTUDOMÁNYI ÉS 

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI KAR

  INTÉZMÉNY ELÉRHETŐSÉGE:  4032 Debrecen, Böszörményi út 138. • Telefon: (52) 508-409
Fax: (52) 508-317 • E-mail: mtkfelvi@agr.unideb.hu • Honlap: http://www.agr.unideb.hu

  A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ 
DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT 2011. NOVEMBER 15-ÉIG A KÖVETKEZŐ CÍMRE KELL BEKÜLDENI: 

„2012. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220. 

  MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Nappali képzések

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Személyes megjelenést
igénylő vizsgaformák 

Képz.
terület

M N A agrármérnöki támogatott 4
5 < 25

felvételi vizsga (Sz) 

AGRÁR

M N K agrármérnöki 140 000 Ft 4 AGRÁR

M N A állattenyésztő mérnöki támogatott 4
5 < 10

AGRÁR

M N K állattenyésztő mérnöki 140 000 Ft 4 AGRÁR

M N A élelmiszerbiztonsági és 
-minőségi mérnöki támogatott 4

5 < 25
AGRÁR

M N K élelmiszerbiztonsági és 
-minőségi mérnöki 140 000 Ft 4 AGRÁR

M N A kertészmérnöki támogatott 4
5 < 10

AGRÁR

M N K kertészmérnöki 140 000 Ft 4 AGRÁR

M N A környezetgazdálkodási 
agrármérnöki támogatott 4

5 < 25
AGRÁR

M N K környezetgazdálkodási 
agrármérnöki 140 000 Ft 4 AGRÁR

M N A növényorvosi támogatott 4
5 < 10

AGRÁR

M N K növényorvosi 140 000 Ft 4 AGRÁR

M N A növénytermesztő mérnöki támogatott 4
5 < 10

AGRÁR

M N K növénytermesztő mérnöki 140 000 Ft 4 AGRÁR

M N A természetvédelmi mérnöki támogatott 4
5 < 25

AGRÁR

M N K természetvédelmi mérnöki 140 000 Ft 4 AGRÁR

Részidős képzések

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Személyes megjelenést
igénylő vizsgaformák 

Képz.
terület

M L A agrármérnöki (1) támogatott 4
5 < 25

felvételi vizsga (Sz) 

AGRÁR

M L K agrármérnöki (1) 140 000 Ft 4 AGRÁR

M L A élelmiszerbiztonsági és 
-minőségi mérnöki (1) támogatott 4

5 < 25
AGRÁR

M L K élelmiszerbiztonsági és 
-minőségi mérnöki (1) 140 000 Ft 4 AGRÁR

DE
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Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Személyes megjelenést
igénylő vizsgaformák 

Képz.
terület

M L A növénytermesztő 
mérnöki (1) támogatott 4

5 < 25

felvételi vizsga (Sz)

AGRÁR

M L K növénytermesztő 
mérnöki (1) 140 000 Ft 4 AGRÁR

M L A természetvédelmi 
mérnöki (1) támogatott 4

5 < 25
AGRÁR

M L K természetvédelmi 
mérnöki (1) 140 000 Ft 4 AGRÁR

 (1) A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira t ömbösítve, legfeljebb kettő hetenként munkanapokon, vagy a heti pihe-

nőnapon kerül sor. Ennek megfelelően az adott szakon a képzés gyakorisága: félévente 2-3 hét.

  FELVÉTELI PONTOK SZÁMÍTÁSA

Általános szabályok
A jelentkezés benyújtása előtt kérjük, mindenképpen tanulmányozza a 3. számú táblázatot, amelyben 

megtalálható, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél 

szükséges. Ha ez alapján Ön nem teljes kreditértékű oklevéllel rendelkezik, úgy a megjelölt felsőoktatási 

intézménynél ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Ennek eredményessége esetén az 

erről szóló kreditelismerési határozatot a felvételi eljárás során legkésőbb 2012. január 10-éig kell benyúj-

tani. A további tudnivalók megtalálhatók a Képzési szintek és a jelentkezéshez szükséges végzettségek c. fejezetben.

Mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is. Azon jelentke-

zők, akiket előnyben kell részesíteni, azok számára jogcímenként külön-külön kell meghatározni a maxi-

málisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve – az előnyben részesítendők többletpont-

ja – nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.

Intézményi szabályok
A személyes megjelenést igénylő vizsgák követelményeiről részletesen az Intézmény honlapján olvashatnak.

Pontszámítás
Felvételi pontok:

 – felvételi vizsga: 40 pont

 – oklevél minősítése alapján: 50 pont

Többletpontok:

Maximum 10 többletpont adható

 – Előnyben részesítési maximális pont: 5 pont

 – fogyatékosság: 5 pont

 – gyermekgondozás: 5 pont

 – halmozottan hátrányos helyzet: 5 pont

 – hátrányos helyzet: 5 pont

 – 1. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 5 pont

 – intézményi TDK 1–3. hely: 5 pont 
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  CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK

A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul, legkésőbb azon-

ban 2012. január 10-éig kell benyújtani. Az ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók Az eljárás folyamán 

benyújtandó dokumentumok c. fejezetben.

Szak
Képz.
szint

Munka-
rend Dokumentumok

minden szak   

Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság 

igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló 
dokumentum, OTDK/TDK igazolás

DE
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DEBRECENI EGYETEM
  MŰSZAKI KAR

  INTÉZMÉNY ELÉRHETŐSÉGE:  4028 Debrecen, Ótemető u. 2–4. • Telefon: (52) 415-155
Fax: (52) 418-643 • Honlap: http://www.eng.unideb.hu

  FELVÉTELIVEL KAPCSOLATOS EGYÉB ELÉRHETŐSÉG:  Telefon: (52) 415-155/77701
E-mail: fi roda@eng.unideb.hu

  A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ 
DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT 2011. NOVEMBER 15-ÉIG A KÖVETKEZŐ CÍMRE KELL BEKÜLDENI: 

„2012. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220. 

  MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Nappali képzések

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Személyes megjelenést
igénylő vizsgaformák 

Képz.
terület

M N A környezetmérnöki támogatott 4
15 < 40

– MŰSZ

M N K környezetmérnöki 160 000 Ft 4 – MŰSZ

Részidős képzések

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Személyes megjelenést
igénylő vizsgaformák 

Képz.
terület

M L A környezetmérnöki (1) támogatott 4
15 < 40

– MŰSZ

M L K környezetmérnöki (1) 160 000 Ft 4 – MŰSZ

 (1) A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tö mbösítve, legfeljebb kettő hetenként munkanapokon, vagy a heti pi-

henőnapon kerül sor. Ennek megfelelően az adott szakon a képzés gyakorisága:a képzés 2-3 heti rendszerességgel, pénteki és 

szombati napokon folyik. 

  FELVÉTELI PONTOK SZÁMÍTÁSA

Általános szabályok
A jelentkezés benyújtása előtt kérjük, mindenképpen tanulmányozza a 3. számú táblázatot, amelyben 

megtalálható, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél 

szükséges. Ha ez alapján Ön nem teljes kreditértékű oklevéllel rendelkezik, úgy a megjelölt felsőoktatási 

intézménynél ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Ennek eredményessége esetén az 

erről szóló kreditelismerési határozatot a felvételi eljárás során legkésőbb 2012. január 10-éig kell benyúj-

tani. A további tudnivalók megtalálhatók a Képzési szintek és a jelentkezéshez szükséges végzettségek c. fejezetben.

Mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is. Azon jelentke-

zők, akiket előnyben kell részesíteni, azok számára jogcímenként külön-külön kell meghatározni a maxi-

málisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve – az előnyben részesítendők többletpont-

ja – nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.
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Pontszámítás
Felvételi pontok:

 – oklevél minősítése alapján: 70 pont

Többletpontok:

Maximum 30 többletpont adható

 – Előnyben részesítési maximális pont: 10 pont

 – fogyatékosság: 6 pont

 – gyermekgondozás: 6 pont

 – halmozottan hátrányos helyzet: 4 pont

 – hátrányos helyzet: 2 pont

 – 2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 10 pont

 – 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 5 pont

 – 3. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 10 pont

 – 3. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 5 pont

 – OTDK 1–3. hely: 10 pont

 – TDK 1–3. hely: 10 pont 

  CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK

A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul, legkésőbb azon-

ban 2012. január 10-éig kell benyújtani. Az ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók Az eljárás folyamán 

benyújtandó dokumentumok c. fejezetben.

Szak
Képz.
szint

Munka-
rend Dokumentumok

minden szak   

Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság 

igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló 
dokumentum, OTDK/TDK igazolás, szakmai (elő)tanulmányok, tevékenységek

DE
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DEBRECENI EGYETEM
  TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS TECHNOLÓGIAI KAR

  INTÉZMÉNY ELÉRHETŐSÉGE:  4032 Debrecen, Egyetem tér 1. • Telefon: (52) 512-939 • Fax: (52) 533-677
E-mail: dettkto@science.unideb.hu • Honlap: http://ttk.unideb.hu/

  FELVÉTELIVEL KAPCSOLATOS EGYÉB ELÉRHETŐSÉG:  Diszciplináris mesterképzési szakok
Telefon: (52) 512-900/22641 • Fax: (52) 533-677 • E-mail: kertesz.viktoria@science.unideb.hu
Honlap: http://ttk.unideb.hu/

  A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ 
DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT 2011. NOVEMBER 15-ÉIG A KÖVETKEZŐ CÍMRE KELL BEKÜLDENI: 

„2012. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220. 

  MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Nappali képzések

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Személyes megjelenést
igénylő vizsgaformák 

Képz.
terület

M N A alkalmazott matematikus (2) támogatott 4
1 < 10

felvételi vizsga (Sz) 

TERM

M N K alkalmazott matematikus (2) 180 000 Ft 4 TERM

M N A biomérnöki támogatott 4
3 < 25

MŰSZ

M N K biomérnöki 180 000 Ft 4 MŰSZ

M N A matematikus támogatott 4
3 < 10

TERM

M N K matematikus 180 000 Ft 4 TERM

M N A vegyész (1) támogatott 4
3 < 10

TERM

M N K vegyész (1) 180 000 Ft 4 TERM

 (1) Választható szakirányok: analitikai kémia, radiokémia, sz intetikus kémia.

 (2) Választható szakirányok: diszkrét matematika, pénzügyi ma tematika, számítástudomány.

  SPECIALIZÁLÓDÁS A KÉPZÉS SORÁN

A diszciplináris (nem tanári) mesterképzési szakok szakirányainak indítása létszámfüggő. 

  A JELENTKEZÉS ÉS A FELVÉTEL SAJÁTOS FELTÉTELEI

Aki a Kar mesterképzési szakjai közül többet is megjelöl, a 3 000 Ft különeljárási díj ellenében maximá-

lisan 3 szak felvételi vizsgáját teheti le.

Diszciplináris (nem tanári) mesterképzési szakokon a szakmai (elő)tanulmányok, tevékenységek doku-

mentumai közül a motivációs levelet kéri az Intézmény elküldeni. Részletes tájékoztató a felvételi eljárási 

rendről és a felvételi témakörökről a Kar honlapján található: http://ttk.unideb.hu/.

A mesterképzési szakok esetében leckekönyv, illetve oklevélmelléklet másolatot csak abban az esetben 

kér a Kar, ha a jelentkező alapképzési oklevele nem teljes kreditértékkel vehető számításba az adott mes-

terképzési szakhoz.

Az az információ, hogy alapképzési oklevele milyen kreditértékkel számítható be az adott mesterképzé-

si szakhoz, megtalálható a Felvételi Tájékoztató 1. sz. táblázatában. Ha egyéb, elsősorban számításba vehető, 



379

F E L S Ő O K TATÁ S I  I N T É Z M É N Y E K  2 012  –  DE-TTK

Mesterképzési szakok

vagy egyéb meghatározott kreditek teljesítésével figyelembe vehető szakos alapképzési oklevéllel rendel-

kezik, előzetes kreditelismertetési eljárást kell kezdeményezni a Karnál, beküldve a leckekönyve fénymá-

solatát a Kar (Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar, 4010 Debrecen, Pf. 18.) 

címére legkésőbb 2011. december 15-éig.

A Debreceni Egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata lehetőséget biztosít arra, hogy szükség esetén 

azok, akik a bemeneti feltételeket nem teljesítik, részismereti képzés keretében két félévre hallgatói jogvi-

szonyt létesítsenek az Egyetemmel, mely időszak alatt költségtérítéses formában teljesítik az előtanulmá-

nyi feltételeket.

A felvételi eljáráshoz szükséges valamennyi dokumentumot az Intézményhez (Debreceni Egyetem Ter-

mészettudományi és Technológiai Kar, 4010 Debrecen, Pf. 18., dettkto@science.unideb.hu) és az Okta-

tási Hivatalhoz (1443. Budapest, Pf. 220. postacímre) is el kell juttatni.

Diszciplináris mesterképzési szakra jelentkezőknek a felsőoktatási felvételi jelentkezési laphoz az aláb-

biakat kell csatolni:

 – főiskolai, egyetemi, alapképzési, ill. mesterképzési oklevél és mellékletei másolata,

 – a leckekönyv teljes másolata,

 – nyelvvizsga bizonyítvány(ok) másolata(i),

 – a belépési feltételként meghatározott kreditek elfogadásához, a jelentkező által beszámíttatni kívánt 

tárgyak listája, mely tartalmazza a krediteket, a kontakt órák számát, valamint a kérdéses tantár-

gyak tematikáját, a kibocsátó intézmény által hitelesítve (kivéve: a Debreceni Egyetemen, a Nyíregy-

házi Főiskolán és az Eszterházy Károly Főiskolán végzett jelentkezőknek)

 – A szakmai motiváció felmérésére a Felvételi Bizottság egy motivációs levelet kér mellékelni. 

 – többletpont (felsőfokú komplex vagy második nyelvből tett középfokú komplex nyelvvizsga, fogya-

tékosság, hátrányos helyzet, gyermekgondozás, OTDK/TDK, szakmai tevékenység) szerzésére jo-

gosító igazolás.

Az eredeti oklevelet és a bizonyítványokat, leckekönyvet a szóbeli felvételi vizsgán kell bemutatni.

A Kar azonos felvételi követelményeket alkalmaz, függetlenül attól, hogy a jelentkező mely felsőoktatási 

intézményben szerezte az oklevelét.

  FELVÉTELI PONTOK SZÁMÍTÁSA

Általános szabályok
A jelentkezés benyújtása előtt kérjük, mindenképpen tanulmányozza a 3. számú táblázatot, amelyben 

megtalálható, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél 

szükséges. Ha ez alapján Ön nem teljes kreditértékű oklevéllel rendelkezik, úgy a megjelölt felsőoktatási 

intézménynél ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Ennek eredményessége esetén az 

erről szóló kreditelismerési határozatot a felvételi eljárás során legkésőbb 2012. január 10-éig kell benyúj-

tani. A további tudnivalók megtalálhatók a Képzési szintek és a jelentkezéshez szükséges végzettségek c. fejezetben.

Mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is. Azon jelentke-

zők, akiket előnyben kell részesíteni, azok számára jogcímenként külön-külön kell meghatározni a maxi-

málisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve – az előnyben részesítendők többletpont-

ja – nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.

Intézményi szabályok
A jelentkezés elfogadása és a felvétel feltételeiről szóló tájékoztatók megtalálhatók a Kar honlapján http://

ttk.unideb.hu – Felvételizőknek menüpontban.

A személyes megjelenést igénylő vizsgák követelményeiről részletesen az Intézmény honlapján olvashatnak.

Pontszámítás:

Az összesen szerezhető pontok száma 100. 

 – Legfeljebb 40 pontot a korábbi teljesítés alapján szerezhet a jelentkező, amely az oklevél minősítésé-

nek nyolszorosa. 

DE
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 – Szóbeli felvételi vizsgán legfeljebb 50 pont szerezhető. 

 – A többletpontok száma maximum 10 lehet. 

Többletpont szerezhető felsőfokú (C1) komplex (korábban C típusú), vagy második nyelvből tett olyan 

középfokú (B2) komplex (korábban C típusú) nyelvvizsgáért, amelyen a tudományterületnek – angol, né-

met, francia, spanyol, olasz és orosz – jelentős szakirodalma van (max. 5 pont), a szakterületen végzett 

eredményes TDK szereplés, vagy egyéb tudományos közlés (max. 5 pont), előnyben részesítés jogcímén 

(max. 5 pont). (Mindhárom feltétel fennállása esetén is csak max. 10 többletpont szerezhető.)

Pontszámítás
Felvételi pontok:

 – felvételi vizsga: 50 pont

 – oklevél minősítése alapján: 40 pont

Többletpontok:

Maximum 10 többletpont adható

 – Előnyben részesítési maximális pont: 5 pont

 – fogyatékosság: 5 pont

 – gyermekgondozás: 5 pont

 – halmozottan hátrányos helyzet: 5 pont

 – hátrányos helyzet: 5 pont

 – 1. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 5 pont

 – 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 5 pont

 – TDK/OTDK: 5 pont

 – tudományos tevékenység: 5 pont 

  CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK

A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul, legkésőbb azon-

ban 2012. január 10-éig kell benyújtani. Az ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók Az eljárás folyamán 

benyújtandó dokumentumok c. fejezetben.

Szak
Képz.
szint

Munka-
rend Dokumentumok

minden szak   

Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: felsőfokú 

tanulmányi eredmények, fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos 
helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, OTDK/TDK igazolás, szakmai (elő)

tanulmányok, tevékenységek
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DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA

DF felvehető összlétszáma: 137 fő.

Képzési terület Település Nyelv

Felvehető (fő)

Képzési terület/
Szakmacsoport

Nappali 
képzés

Esti, levelező 
munkarend Távoktatás

bölcsészettudomány képzési terület Dunaújváros magyar 37 23 0 BÖLCS

pedagógusképzés képzési terület Dunaújváros magyar 3 74 0 PED

Összesen   40 97 0  

A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény és a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól 

szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet előírásai szerint az itt közölt táblázat tartalmazza, hogy a fel-

sőoktatási intézmény 2012-ben a meghirdetett képzések képzési területén, szakmacsoportjában összesen 

hány hallgatót vehet fel. A képzési területre vonatkozó adatok érvényesek az alapképzésre, mesterképzésre 

és szakirányú továbbképzésre, míg a szakmacsoportra vonatkozó adatok a felsőfokú szakképzésre. A fel-

vehető összlétszám meghatározásánál figyelembe kell venni a működési engedély szerinti maximális hall-

gatói létszámot, a tanulmányokat folytató és várhatóan végzős hallgatók számát. Az adatok a szerkesztés 

zárásakor érvényes állapotot tükrözik.

DF
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DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA
  INTÉZMÉNY ELÉRHETŐSÉGE:  2400 Dunaújváros, Táncsics Mihály út 1/A • Telefon: (25) 551-100

Fax: (25) 412-620 • Honlap: http://www.duf.hu
  FELVÉTELIVEL KAPCSOLATOS EGYÉB ELÉRHETŐSÉG:  2401 Dunaújváros, Pf. 152. • Telefon: (25) 551-177, 

(25) 551-254 • Fax: (25) 551-195 • E-mail: felveteli@mail.duf.hu
  A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ 

DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT 2011. NOVEMBER 15-ÉIG A KÖVETKEZŐ CÍMRE KELL BEKÜLDENI: 
„2012. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220. 

  MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Részidős képzések

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Személyes megjelenést
igénylő vizsgaformák 

Képz.
terület

M L A
tanár (T/D) – pedagógiai 

értékelés és mérés 
tanára (1) (2)

támogatott 2-3

10 < 30

motivációs beszélgetés (Sz) 

PED

M L K
tanár (T/D) – pedagógiai 

értékelés és mérés 
tanára (1) (2)

120 000 Ft 2-3 PED

M L A tanár – mérnöktanár 
(anyagmérnöki) (1) (2) támogatott 3-4

10 < 30
PED

M L K tanár – mérnöktanár 
(anyagmérnöki) (1) (2) 140 000 Ft 3-4 PED

M L A tanár – mérnöktanár 
(gépészmérnök) (1) (2) támogatott 3-4

10 < 30
PED

M L K tanár – mérnöktanár 
(gépészmérnök) (1) (2) 140 000 Ft 3-4 PED

M L A tanár – mérnöktanár 
(mérnök informatikus) (1) (2) támogatott 3-4

10 < 30
PED

M L K tanár – mérnöktanár 
(mérnök informatikus) (1) (2) 140 000 Ft 3-4 PED

 (1) A képzési idő a hallgató előképzettségének függvényében vál tozhat.

 (2) A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbö sítve, legfeljebb kettő hetenként munkanapokon, vagy a heti pihe-

nőnapon kerül sor. Ennek megfelelően az adott szakon a képzés gyakorisága: kéthetente péntek, szombat.

  A JELENTKEZÉS ÉS A FELVÉTEL SAJÁTOS FELTÉTELEI

Az oklevél alapján szerezhető pontszámot az oklevél eredménye, az oklevél-átlag alapján számítják, így 

azon oklevelek esetében, amelyek nem tartalmazzák a kért információt, a felvételhez az oklevél-átlag 

igazolás másolata vagy a leckekönyv megfelelő oldalának másolata szükséges. 

Amennyiben a jelentkező nem teljes kreditérték beszámításával figyelembe vehető alapképzési szakon 

végzett, akkor legkésőbb 2011. december 9-éig kreditelismerési kérelmet kell benyújtania a Főiskola Kredit-

átviteli Bizottságához. A kérvény a Főiskola honlapjáról, a www.duf.hu/Felvételi tájékoztató/mesterkép-

zés alatt letölthető.
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  FELVÉTELI PONTOK SZÁMÍTÁSA

Általános szabályok
A jelentkezés benyújtása előtt kérjük, mindenképpen tanulmányozza a 3. számú táblázatot, amelyben 

megtalálható, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél 

szükséges. Ha ez alapján Ön nem teljes kreditértékű oklevéllel rendelkezik, úgy a megjelölt felsőoktatási 

intézménynél ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Ennek eredményessége esetén az 

erről szóló kreditelismerési határozatot a felvételi eljárás során legkésőbb 2012. január 10-éig kell benyúj-

tani. A további tudnivalók megtalálhatók a Képzési szintek és a jelentkezéshez szükséges végzettségek c. fejezetben.

Mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is. Azon jelentke-

zők, akiket előnyben kell részesíteni, azok számára jogcímenként külön-külön kell meghatározni a maxi-

málisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve – az előnyben részesítendők többletpont-

ja – nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.

Intézményi szabályok
A személyes megjelenést igénylő vizsgák követelményeiről részletesen az Intézmény honlapján olvashatnak.

Pontszámítás
Felvételi pontok:

 – motivációs beszélgetés: 24 pont

 – oklevél átlag alapján: 60 pont

Többletpontok:

Maximum 16 többletpont adható

 – Előnyben részesítési maximális pont: 8 pont

 – fogyatékosság: 8 pont

 – gyermekgondozás: 8 pont

 – halmozottan hátrányos helyzet: 8 pont

 – hátrányos helyzet: 8 pont

 – 1. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 8 pont

 – OTDK 1–3. hely: 8 pont

 – szakirányú pedagógusi szakmai gyakorlat: 8 pont 

  CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK

A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul, legkésőbb azon-

ban 2012. január 10-éig kell benyújtani. Az ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók Az eljárás folyamán 

benyújtandó dokumentumok c. fejezetben.

Szak
Képz.
szint

Munka-
rend Dokumentumok

minden szak   

Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél, felsőfokú tanulmányi eredmények
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság 

igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló 
dokumentum, OTDK/TDK igazolás, szakmai (elő)tanulmányok, tevékenységek

DF
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ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA

EKF felvehető összlétszáma: 267 fő.

Képzési terület Település Nyelv

Felvehető (fő)

Képzési terület/
Szakmacsoport

Nappali 
képzés

Esti, levelező 
munkarend Távoktatás

pedagógusképzés képzési terület Eger magyar 76 191 0 PED

Összesen   76 191 0  

A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény és a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól 

szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet előírásai szerint az itt közölt táblázat tartalmazza, hogy a fel-

sőoktatási intézmény 2012-ben a meghirdetett képzések képzési területén, szakmacsoportjában összesen 

hány hallgatót vehet fel. A képzési területre vonatkozó adatok érvényesek az alapképzésre, mesterképzésre 

és szakirányú továbbképzésre, míg a szakmacsoportra vonatkozó adatok a felsőfokú szakképzésre. A fel-

vehető összlétszám meghatározásánál figyelembe kell venni a működési engedély szerinti maximális hall-

gatói létszámot, a tanulmányokat folytató és várhatóan végzős hallgatók számát. Az adatok a szerkesztés 

zárásakor érvényes állapotot tükrözik.
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ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA
  GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR

  INTÉZMÉNY ELÉRHETŐSÉGE:  3300 Eger, Eszterházy tér 1. • Telefon: (36) 520-400
Honlap: http://www.ektf.hu

  FELVÉTELIVEL KAPCSOLATOS EGYÉB ELÉRHETŐSÉG:  Felvételi Iroda • Telefon: (36) 520-424, 
(36) 520-425 • Fax: (36) 520-424 • E-mail: felvi@ektf.hu • Honlap: http://www.tik.ektf.hu

  A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ 
DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT 2011. NOVEMBER 15-ÉIG A KÖVETKEZŐ CÍMRE KELL BEKÜLDENI: 

„2012. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220. 

  MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Nappali képzések

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Személyes megjelenést
igénylő vizsgaformák 

Képz.
terület

M N A
tanár (T/D) – ember 

és társadalom 
műveltségterületi tanár (1)

támogatott 2-3

10 < 25 motivációs beszélgetés (Sz) 

PED

M N K
tanár (T/D) – ember 

és társadalom 
műveltségterületi tanár (1)

183 000 Ft 2-3 PED

Részidős képzések

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Személyes megjelenést
igénylő vizsgaformák 

Képz.
terület

M L A

tanár (T/D) – ember 
és társadalom 

műveltségterületi 
tanár (1) (2)

támogatott 2-3

10 < 25 motivációs beszélgetés (Sz) 

PED

M L K

tanár (T/D) – ember 
és társadalom 

műveltségterületi 
tanár (1) (2)

158 000 Ft 2-3 PED

 (1) A képzési idő a hallgató előképzettségének függvényében válto zhat.

 (2) A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösí tve, legfeljebb kettő hetenként munkanapokon, vagy a heti pi-

henőnapon kerül sor. Ennek megfelelően az adott szakon a képzés gyakorisága: félévenként általában 7 alkalommal pénteki és/

vagy szombati napokon. Indokolt esetben konzultációt ettől eltérő időpontban is hirdethet a szaktanszék. 

  A JELENTKEZÉS ÉS A FELVÉTEL SAJÁTOS FELTÉTELEI

A tanári végzettséggel rendelkezők számára az Intézmény csak egy tanári szakképzettség felvételét biztosítja.

A mesterképzésbe lépés feltételeiről részletes tájékoztató található a http://felvi.ektf.hu/?q=mesterkepzes 

oldalon.

A motivációs beszélgetés vizsgára a Főiskola külön értesítést nem küld, időpont módosításra nincs le-

hetőség! A vizsga pontos helyszínét és időpontját, valamint az egyéb fontos tudnivalókat az Intézmény a 

www.felvi.ektf.hu honlapon teszi közzé. 

EK
F
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  FELVÉTELI PONTOK SZÁMÍTÁSA

Általános szabályok
A jelentkezés benyújtása előtt kérjük, mindenképpen tanulmányozza a 3. számú táblázatot, amelyben 

megtalálható, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél 

szükséges. Ha ez alapján Ön nem teljes kreditértékű oklevéllel rendelkezik, úgy a megjelölt felsőoktatási 

intézménynél ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Ennek eredményessége esetén az 

erről szóló kreditelismerési határozatot a felvételi eljárás során legkésőbb 2012. január 10-éig kell benyúj-

tani. A további tudnivalók megtalálhatók a Képzési szintek és a jelentkezéshez szükséges végzettségek c. fejezetben.

Mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is. Azon jelentke-

zők, akiket előnyben kell részesíteni, azok számára jogcímenként külön-külön kell meghatározni a maxi-

málisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve – az előnyben részesítendők többletpont-

ja – nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.

Intézményi szabályok
A személyes megjelenést igénylő vizsgaformák követelményeiről részletesen a Függelékben és az Intézmény 

honlapján olvashatnak.

Pontszámítás
Felvételi pontok:

 – motivációs beszélgetés: 50 pont

 – oklevél minősítése alapján: 40 pont

Többletpontok:

Maximum 10 többletpont adható

 – Előnyben részesítési maximális pont: 4 pont

 – fogyatékosság: 4 pont

 – gyermekgondozás: 4 pont

 – halmozottan hátrányos helyzet: 4 pont

 – hátrányos helyzet: 4 pont

 – 1. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 8 pont

 – 1. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 4 pont

 – 2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 8 pont

 – 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 4 pont

 – 3. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 4 pont

 – Országos TDK 1–3. hely: 8 pont

 – sporteredmény: országos bajnokság 1–3. hely: 3 pont

 – sporteredmény:Világ- és Európa-bajnokság 1–3. hely: 5 pont 

  CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK

A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul, legkésőbb azon-

ban 2012. január 10-éig kell benyújtani. Az ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók Az eljárás folyamán 

benyújtandó dokumentumok c. fejezetben.

Szak
Képz.
szint

Munka-
rend Dokumentumok

minden szak   

Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság 

igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló 
dokumentum, OTDK/TDK igazolás, sporteredmény igazolása
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ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA
  TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR

  INTÉZMÉNY ELÉRHETŐSÉGE:  3300 Eger, Eszterházy tér 1. • Telefon: (36) 520-400
Honlap: http://www.ektf.hu

  FELVÉTELIVEL KAPCSOLATOS EGYÉB ELÉRHETŐSÉG:  Felvételi Iroda • Telefon: (36) 520-425, 
(36) 520-424 • Fax: (36) 520-424 • E-mail: felvi@ektf.hu • Honlap: http://www.felvi.ektf.hu

  A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ 
DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT 2011. NOVEMBER 15-ÉIG A KÖVETKEZŐ CÍMRE KELL BEKÜLDENI: 

„2012. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220. 

  MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Részidős képzések

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Személyes megjelenést
igénylő vizsgaformák 

Képz.
terület

M L A tanár (T/D) – család- és 
gyermekvédő tanár (1) (2) támogatott 2-3

10 < 25

motivációs beszélgetés (Sz) 

PED

M L K tanár (T/D) – család- és 
gyermekvédő tanár (1) (2) 158 000 Ft 2-3 PED

M L A tanár (T/D) – inkluzív 
nevelés tanára (1) (2) támogatott 2-3

10 < 25
PED

M L K tanár (T/D) – inkluzív 
nevelés tanára (1) (2) 158 000 Ft 2-3 PED

M L A
tanár (T/D) – játék- és 
szabadidő-szervező 

tanár (1) (2)
támogatott 2-3

10 < 25

PED

M L K
tanár (T/D) – játék- és 
szabadidő-szervező 

tanár (1) (2)
158 000 Ft 2-3 PED

M L A tanár (T/D) – kollégiumi 
nevelőtanár (1) (2) támogatott 2-3

10 < 25
PED

M L K tanár (T/D) – kollégiumi 
nevelőtanár (1) (2) 158 000 Ft 2-3 PED

M L A tanár (T/D) – multikulturális 
nevelés tanára (1) (2) támogatott 2-3

10 < 25
PED

M L K tanár (T/D) – multikulturális 
nevelés tanára (1) (2) 158 000 Ft 2-3 PED

M L A
tanár (T/D) – pedagógiai 

értékelés és mérés 
tanára (1) (2)

támogatott 2-3

10 < 25

PED

M L K
tanár (T/D) – pedagógiai 

értékelés és mérés 
tanára (1) (2)

158 000 Ft 2-3 PED

M L A tanár (T/D) – 
pedagógiatanár (1) (2) támogatott 2-3

10 < 25
PED

M L K tanár (T/D) – 
pedagógiatanár (1) (2) 158 000 Ft 2-3 PED

M L A
tanár (T/D) – 

tehetségfejlesztő 
tanár (1) (2)

támogatott 2-3

10 < 25

PED

M L K
tanár (T/D) – 

tehetségfejlesztő 
tanár (1) (2)

158 000 Ft 2-3 PED

 (1) A képzési idő a hallgató előképzettségének függvényében változh at.
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 (2) A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítv e, legfeljebb kettő hetenként munkanapokon, vagy a heti pi-

henőnapon kerül sor. Ennek megfelelően az adott szakon a képzés gyakorisága: félévenként általában 7 alkalommal pénteki és/

vagy szombati napokon. Indokolt esetben konzultációt ettől eltérő időpontban is hirdethet a szaktanszék. 

  A JELENTKEZÉS ÉS A FELVÉTEL SAJÁTOS FELTÉTELEI

A tanári végzettséggel rendelkezők számára az Intézmény csak egy tanári szakképzettség felvételét biztosítja.

A mesterképzésbe lépés feltételeiről részletes tájékoztató található a http://felvi.ektf.hu/?q=mesterkepzes 

oldalon.

A motivációs beszélgetés vizsgára a Főiskola külön értesítést nem küld, időpont módosításra nincs le-

hetőség! A vizsga pontos helyszínét és időpontját, valamint az egyéb fontos tudnivalókat az Intézmény a 

www.felvi.ektf.hu honlapon teszi közzé. 

  FELVÉTELI PONTOK SZÁMÍTÁSA

Általános szabályok
A jelentkezés benyújtása előtt kérjük, mindenképpen tanulmányozza a 3. számú táblázatot, amelyben 

megtalálható, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél 

szükséges. Ha ez alapján Ön nem teljes kreditértékű oklevéllel rendelkezik, úgy a megjelölt felsőoktatási 

intézménynél ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Ennek eredményessége esetén az 

erről szóló kreditelismerési határozatot a felvételi eljárás során legkésőbb 2012. január 10-éig kell benyúj-

tani. A további tudnivalók megtalálhatók a Képzési szintek és a jelentkezéshez szükséges végzettségek c. fejezetben.

Mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is. Azon jelentke-

zők, akiket előnyben kell részesíteni, azok számára jogcímenként külön-külön kell meghatározni a maxi-

málisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve – az előnyben részesítendők többletpont-

ja – nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.

Intézményi szabályok
A személyes megjelenést igénylő vizsgaformák követelményeiről részletesen a Függelékben és az Intézmény 

honlapján olvashatnak.

Pontszámítás
Felvételi pontok:

 – motivációs beszélgetés: 50 pont

 – oklevél minősítése alapján: 40 pont

Többletpontok:

Maximum 10 többletpont adható

 – Előnyben részesítési maximális pont: 4 pont

 – fogyatékosság: 4 pont

 – gyermekgondozás: 4 pont

 – halmozottan hátrányos helyzet: 4 pont

 – hátrányos helyzet: 4 pont

 – 1. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 8 pont

 – 1. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 4 pont

 – 2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 8 pont

 – 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 4 pont

 – 3. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 4 pont

 – OTDK 1–3. hely: 8 pont

 – sporteredmény: országos bajnokság 1–3. hely: 3 pont

 – sporteredmény:Világ- és Európa-bajnokság 1–3. hely: 5 pont 
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  CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK

A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul, legkésőbb azon-

ban 2012. január 10-éig kell benyújtani. Az ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók Az eljárás folyamán 

benyújtandó dokumentumok c. fejezetben.

Szak
Képz.
szint

Munka-
rend Dokumentumok

minden szak   

Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság 

igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló 
dokumentum, OTDK/TDK igazolás, sporteredmény igazolása
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EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

ELTE felvehető összlétszáma: 2840 fő.

Képzési terület Település Nyelv

Felvehető (fő)

Képzési terület/
Szakmacsoport

Nappali 
képzés

Esti, levelező 
munkarend Távoktatás

informatika képzési terület Budapest magyar 471 475 0 INFO

társadalomtudomány képzési terület Budapest angol 30 0 0 TÁRS

természettudomány képzési terület Budapest magyar 1790 74 0 TERM

Összesen   2291 549 0  

A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény és a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól 

szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet előírásai szerint az itt közölt táblázat tartalmazza, hogy a fel-

sőoktatási intézmény 2012-ben a meghirdetett képzések képzési területén, szakmacsoportjában összesen 

hány hallgatót vehet fel. A képzési területre vonatkozó adatok érvényesek az alapképzésre, mesterképzésre 

és szakirányú továbbképzésre, míg a szakmacsoportra vonatkozó adatok a felsőfokú szakképzésre. A fel-

vehető összlétszám meghatározásánál figyelembe kell venni a működési engedély szerinti maximális hall-

gatói létszámot, a tanulmányokat folytató és várhatóan végzős hallgatók számát. Az adatok a szerkesztés 

zárásakor érvényes állapotot tükrözik.
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EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
  INFORMATIKAI KAR

  INTÉZMÉNY ELÉRHETŐSÉGE:  1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A • Telefon: (1) 372-2566
Fax: (1) 372-2565 • E-mail: ttkto@ludens.elte.hu • Honlap: http://www.inf.elte.hu/

  FELVÉTELIVEL KAPCSOLATOS EGYÉB ELÉRHETŐSÉG:  A Felvételi Iroda az 1.83-as szobában található.
Honlap: http://www.ttkto.elte.hu/felveteli/index.htm

  A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ 
DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT 2011. NOVEMBER 15-ÉIG A KÖVETKEZŐ CÍMRE KELL BEKÜLDENI: 

„2012. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220. 

  MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Nappali képzések

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Személyes megjelenést
igénylő vizsgaformák 

Képz.
terület

M N A programtervező 
informatikus (1) támogatott 4

5 < 80 felvételi vizsga (Sz)
INFO

M N K programtervező 
informatikus (1) 383 000 Ft 4 INFO

Részidős képzések

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Személyes megjelenést
igénylő vizsgaformák 

Képz.
terület

M E A programtervező 
informatikus (2) (3) támogatott 4

5 < 40 felvételi vizsga (Sz)
INFO

M E K programtervező 
informatikus (2) (3) 383 000 Ft 4 INFO

 (1) Választható szakirányok: információs rendszerek, modellalkotó inf ormatikus, szoftvertechnológia.

 (2) Választható szakirány: szoftvertechnológia.

 (3) Az esti munkarend ű képzésben a hallgatók tanóráira a szorgalmi id őszakban munkanapokon 16 óra után, vagy a heti pihenőna-

pon kerül sor. 

  A JELENTKEZÉS ÉS A FELVÉTEL SAJÁTOS FELTÉTELEI

A felvételi vizsgákkal kapcsolatos információk és a vizsgatematika a Kar honlapján érhetők el (http://

www.inf.elte.hu) 

  FELVÉTELI PONTOK SZÁMÍTÁSA

Általános szabályok
A jelentkezés benyújtása előtt kérjük, mindenképpen tanulmányozza a 3. számú táblázatot, amelyben 

megtalálható, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél 

szükséges. Ha ez alapján Ön nem teljes kreditértékű oklevéllel rendelkezik, úgy a megjelölt felsőoktatási 

intézménynél ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Ennek eredményessége esetén az 
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erről szóló kreditelismerési határozatot a felvételi eljárás során legkésőbb 2012. január 10-éig kell benyúj-

tani. A további tudnivalók megtalálhatók a Képzési szintek és a jelentkezéshez szükséges végzettségek c. fejezetben.

Mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is. Azon jelentke-

zők, akiket előnyben kell részesíteni, azok számára jogcímenként külön-külön kell meghatározni a maxi-

málisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve – az előnyben részesítendők többletpont-

ja – nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.

Intézményi szabályok
A hozott pontokat (45 pont) az alábbi szabály szerint kell számolni:

(szakdolgozati jegy × 2 + záróvizsga jegy) × 3

A szerzett pontokat (45 pont) a szóban történő felvételi vizsgán szerezhetik meg a jelentkezők, vagy 

helyettesíthetik előzetes tanulmányaikkal: Ha a jelentkező előzetes tanulmányai során minden félévben 

legalább 4,0 tanulmányi átlaggal rendelkezik, akkor 40 pontot kap, ha legalább 4,5 volt a tanulmányi 

átlaga minden félévben, akkor 45 pontot kap. A szerzett pont – abban az esetben, ha az jobb eredményt 

ad az összpontszámra – duplázható.

Pontszámítás
Felvételi pontok:

 – felvételi vizsga: 45 pont

 – szakdolgozati jegy: 30 pont

 – záróvizsga minősítése: 15 pont

vagy

 – felvételi vizsga duplázása: 90 pont

Többletpontok:

Maximum 10 többletpont adható

 – Előnyben részesítési maximális pont: 5 pont

 – fogyatékosság: 3 pont

 – gyermekgondozás: 3 pont

 – halmozottan hátrányos helyzet: 5 pont

 – hátrányos helyzet: 3 pont

 – 2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 5 pont

 – 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 3 pont

 – OTDK 1–3. hely: 5 pont

 – TDK 1–3. hely: 3 pont 

  CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK

A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul, legkésőbb azon-

ban 2012. január 10-éig kell benyújtani. Az ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók Az eljárás folyamán 

benyújtandó dokumentumok c. fejezetben.

Szak
Képz.
szint

Munka-
rend Dokumentumok

minden szak   

Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél, felsőfokú tanulmányi eredmények
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság 

igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló 
dokumentum, OTDK/TDK igazolás
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EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
  TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR

  INTÉZMÉNY ELÉRHETŐSÉGE:  1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A • Telefon: (1) 372-2921
Fax: (1) 372-2922 • E-mail: th.tatk@tatk.elte.hu • Honlap: http://www.tatk.elte.hu

  A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ 
DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT 2011. NOVEMBER 15-ÉIG A KÖVETKEZŐ CÍMRE KELL BEKÜLDENI: 

„2012. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220. 

  MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Nappali képzések

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Személyes megjelenést
igénylő vizsgaformák 

Képz.
terület

M N K kisebbségpolitika (angol 
nyelven) 340 000 Ft 4 15 < 30 felvételi vizsga (Sz) TÁRS

  A JELENTKEZÉS ÉS A FELVÉTEL SAJÁTOS FELTÉTELEI

Akinek szükséges, az előzetes kreditelismerési eljárást a www.tatk.elte.hu kari honlapon kitölthető kérvény 

leadásával kérheti.

A szóbeli felvételi vizsga különeljárási díját a behívólevéllel együtt kiküldött intézményi csekken kell 

befizetni.

  FELVÉTELI PONTOK SZÁMÍTÁSA

Általános szabályok
A jelentkezés benyújtása előtt kérjük, mindenképpen tanulmányozza a 3. számú táblázatot, amelyben 

megtalálható, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél 

szükséges. Ha ez alapján Ön nem teljes kreditértékű oklevéllel rendelkezik, úgy a megjelölt felsőoktatási 

intézménynél ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Ennek eredményessége esetén az 

erről szóló kreditelismerési határozatot a felvételi eljárás során legkésőbb 2012. január 10-éig kell benyúj-

tani. A további tudnivalók megtalálhatók a Képzési szintek és a jelentkezéshez szükséges végzettségek c. fejezetben.

Mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is. Azon jelentke-

zők, akiket előnyben kell részesíteni, azok számára jogcímenként külön-külön kell meghatározni a maxi-

málisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve – az előnyben részesítendők többletpont-

ja – nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.

Intézményi szabályok
A személyes megjelenést igénylő vizsgaformák követelményeit l. a Függelékben és az Intézmény honlapján.

Pontszámítás
Felvételi pontok:

 – felvételi vizsga: 97 pont

EL
TE



Felsőoktatási felvételi tájékoztató – 2012. februárban induló képzések394

F E L S Ő O K TATÁ S I  I N T É Z M É N Y E K  2 012  –  ELTE-TÁTK

 

Többletpontok:

Maximum 3 többletpont adható

 – Előnyben részesítési maximális pont: 3 pont

 – fogyatékosság: 1 pont

 – gyermekgondozás: 1 pont

 – halmozottan hátrányos helyzet: 1 pont

 – hátrányos helyzet: 1 pont 

  CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK

A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul, legkésőbb azon-

ban 2012. január 10-éig kell benyújtani. Az ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók Az eljárás folyamán 

benyújtandó dokumentumok c. fejezetben.

Szak
Képz.
szint

Munka-
rend Dokumentumok

minden szak   
Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél

Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság 
igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása
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Mesterképzési szakok

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
  TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR

  INTÉZMÉNY ELÉRHETŐSÉGE:  1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A • Telefon: (1) 209-0555
Honlap: http://ttk.elte.hu/

  FELVÉTELIVEL KAPCSOLATOS EGYÉB ELÉRHETŐSÉG:  A Felvételi Iroda az 1.83-as szobában található.
Telefon: (1) 372-2566 • Fax: (1) 372-2565 • E-mail: ttkto@ludens.elte.hu
Honlap: http://ttkto.elte.hu/felveleti/index.htm

  A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ 
DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT 2011. NOVEMBER 15-ÉIG A KÖVETKEZŐ CÍMRE KELL BEKÜLDENI: 

„2012. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220. 

  MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Nappali képzések

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Személyes megjelenést
igénylő vizsgaformák 

Képz.
terület

M N A vegyész (1) támogatott 4
1 < 10 felvételi vizsga (Sz) 

TERM

M N K vegyész (1) 270 000 Ft 4 TERM

 (1) Választható szakirányok: analitikai kémia, anyagkutatás, gyógyszerku tatás, szerkezetkutatás, szintetikus kémia.

  SPECIALIZÁLÓDÁS A KÉPZÉS SORÁN

A veg yész mesterképzési szakot elvégző hallgató EUROMASTER oklevelet is kap.

  A JELENTKEZÉS ÉS A FELVÉTEL SAJÁTOS FELTÉTELEI

A felvételi vizsgákkal kapcsolatos információk és a vizsgatematikák a Kar honlapján érhetők el 

(http://ttk.elte.hu).

  FELVÉTELI PONTOK SZÁMÍTÁSA

Általános szabályok
A jelentkezés benyújtása előtt kérjük, mindenképpen tanulmányozza a 3. számú táblázatot, amelyben 

megtalálható, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél 

szükséges. Ha ez alapján Ön nem teljes kreditértékű oklevéllel rendelkezik, úgy a megjelölt felsőoktatási 

intézménynél ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Ennek eredményessége esetén az 

erről szóló kreditelismerési határozatot a felvételi eljárás során legkésőbb 2012. január 10-éig kell benyúj-

tani. A további tudnivalók megtalálhatók a Képzési szintek és a jelentkezéshez szükséges végzettségek c. fejezetben.

Mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is. Azon jelentke-

zők, akiket előnyben kell részesíteni, azok számára jogcímenként külön-külön kell meghatározni a maxi-

málisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve – az előnyben részesítendők többletpont-

ja – nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.

EL
TE
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Intézményi szabályok
 – Amennyiben a pontszámítás, vagy annak bármely része kreditek alapján történik (kredittel súlyo-

zott átlag), de a jelentkező nem kredites rendszerben tanult, a vonatkozó tárgy heti óraszámát kell 

kreditértéknek tekinteni.

 – Többletpontként maximálisan 10 pont adható.

 – Amennyiben a hozott pontok számítása során nem egész szám adódik, a végösszeget a kerekítés 

általános szabályai szerint egészre kell kerekíteni.

 – A szerzett és hozott pontok jogcímen legfeljebb 90 pont szerezhető. Amennyiben ezen összeg számí-

tása során nem egész szám adódik, a végösszeget a kerekítés általános szabályai szerint egészre kell 

kerekíteni.

 – Többletpontokból az előtanulmányokhoz kötelezően előírt nyelvvizsgán túli nyelvtudásért – a nyelv-

vizsgák számától és szintjétől függetlenül – az ezen a jogcímen maximálisan szerezhető többletpon-

tok száma 5 pont. 

Vegyész mesterképzési szak pontszámítása: 

 – Hozott pontok = záróvizsga minősítése × 4 + kredittel súlyozott tanulmányi átlag × 5 = max. 45 pont.

 – Többletpont jogcímen 10 pontot kap az a jelentkező, aki felvételinél figyelembe vett előtanulmányai 

során kitüntetéses oklevelet szerzett. 

Pontszámítás
Felvételi pontok:

 – felvételi vizsga: 45 pont

 – súlyozott tanulmányi átlag: 25 pont

 – záróvizsga minősítése: 20 pont

Többletpontok:

Maximum 10 többletpont adható

 – Előnyben részesítési maximális pont: 6 pont

 – fogyatékosság: 2 pont

 – gyermekgondozás: 2 pont

 – halmozottan hátrányos helyzet: 2 pont

 – hátrányos helyzet: 1 pont

 – 2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 3 pont

 – 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 2 pont

 – 3. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 3 pont

 – 3. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 2 pont

 – 4. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 2 pont

 – intézményi TDK 1–3. hely: 5 pont

 – kitüntetéses oklevél: 10 pont

 – Országos TDK 1–3. hely: 10 pont 

  CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK

A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul, legkésőbb azon-

ban 2012. január 10-éig kell benyújtani. Az ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók Az eljárás folyamán 

benyújtandó dokumentumok c. fejezetben.

Szak
Képz.
szint

Munka-
rend Dokumentumok

minden szak   

Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél, felsőfokú tanulmányi eredmények
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság 

igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló 
dokumentum, OTDK/TDK igazolás
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Mesterképzési szakok

GÁL FERENC HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA

GFHF felvehető összlétszáma: 120 fő.

Képzési terület Település Nyelv

Felvehető (fő)

Képzési terület/
Szakmacsoport

Nappali 
képzés

Esti, levelező 
munkarend Távoktatás

pedagógusképzés képzési terület Kaposvár magyar 30 30 0 PED

pedagógusképzés képzési terület Szeged magyar 30 30 0 PED

Összesen   60 60 0  

A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény és a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól 

szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet előírásai szerint az itt közölt táblázat tartalmazza, hogy a fel-

sőoktatási intézmény 2012-ben a meghirdetett képzések képzési területén, szakmacsoportjában összesen 

hány hallgatót vehet fel. A képzési területre vonatkozó adatok érvényesek az alapképzésre, mesterképzésre 

és szakirányú továbbképzésre, míg a szakmacsoportra vonatkozó adatok a felsőfokú szakképzésre. A fel-

vehető összlétszám meghatározásánál figyelembe kell venni a működési engedély szerinti maximális hall-

gatói létszámot, a tanulmányokat folytató és várhatóan végzős hallgatók számát. Az adatok a szerkesztés 

zárásakor érvényes állapotot tükrözik.

GF
HF
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GÁL FERENC HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA

  INTÉZMÉNY ELÉRHETŐSÉGE:  6720 Szeged, Dóm tér 6. • Telefon: (62) 425-738 • Fax: (62) 425-738
E-mail: gfhf@gfhf.hu • Honlap: http://www.gfhf.hu

  FELVÉTELIVEL KAPCSOLATOS EGYÉB ELÉRHETŐSÉG:  Tanulmányi Osztály • Telefon: (62) 425-738
Fax: (62) 313-151 • E-mail: peteragi@gfhf.hu • Honlap: http://www.gfhf.hu
Tanulmányi Osztály • Telefon: (62) 544-702, (62) 425-738 • Fax: (62) 313-151 • E-mail: kiss.attila@gfhf.hu

  A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ 
DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT 2011. NOVEMBER 15-ÉIG A KÖVETKEZŐ CÍMRE KELL BEKÜLDENI: 

„2012. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220. 

  MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Nappali képzések

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Személyes megjelenést
igénylő vizsgaformák 

Képz.
terület

M N A tanár (T/D) – etikatanár 
(Kaposvár) (1) támogatott 2-3

1 < 30

felvételi elbeszélgetés (Sz)

PED

M N K tanár (T/D) – etikatanár 
(Kaposvár) (1) 80 000 Ft 2-3 PED

M N A tanár (T/D) – etikatanár 
(Szeged) (1) támogatott 2-3

1 < 30
PED

M N K tanár (T/D) – etikatanár 
(Szeged) (1) 80 000 Ft 2-3 PED

Részidős képzések

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Személyes megjelenést
igénylő vizsgaformák 

Képz.
terület

M L A tanár (T/D) – etikatanár 
(Kaposvár) (1) (2) támogatott 2-3

1 < 30

felvételi elbeszélgetés (Sz)

PED

M L K tanár (T/D) – etikatanár 
(Kaposvár) (1) (2) 80 000 Ft 2-3 PED

M L A tanár (T/D) – etikatanár 
(Szeged) (1) (2) támogatott 2-3

1 < 30
PED

M L K tanár (T/D) – etikatanár 
(Szeged) (1) (2) 80 000 Ft 2-3 PED

 (1) A képzési idő a hallgató előképzettségének függvényében változhat.

 (2 ) A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, leg feljebb kettő hetenként munkanapokon, vagy a heti pihe-

nőnapon kerül sor.

  A JELENTKEZÉS ÉS A FELVÉTEL SAJÁTOS FELTÉTELEI

A felvételi elbeszélgetés időpontja minden mesterképzési szakon 2012. január 9. 10 óra.
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Mesterképzési szakok

  FELVÉTELI PONTOK SZÁMÍTÁSA

Általános szabályok
A jelentkezés benyújtása előtt kérjük, mindenképpen tanulmányozza a 3. számú táblázatot, amelyben 

megtalálható, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél 

szükséges. Ha ez alapján Ön nem teljes kreditértékű oklevéllel rendelkezik, úgy a megjelölt felsőoktatási 

intézménynél ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Ennek eredményessége esetén az 

erről szóló kreditelismerési határozatot a felvételi eljárás során legkésőbb 2012. január 10-éig kell benyúj-

tani. A további tudnivalók megtalálhatók a Képzési szintek és a jelentkezéshez szükséges végzettségek c. fejezetben.

Mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is. Azon jelentke-

zők, akiket előnyben kell részesíteni, azok számára jogcímenként külön-külön kell meghatározni a maxi-

málisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve – az előnyben részesítendők többletpont-

ja – nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.

Intézményi szabályok
A személyes megjelenést igénylő vizsgaformák követelményeiről részletesen az Intézmény honlapján ol-

vashatnak.

Pontszámítás
Felvételi pontok:

 – felvételi elbeszélgetés: 90 pont

Többletpontok:

Maximum 10 többletpont adható

 – Előnyben részesítési maximális pont: 10 pont

 – fogyatékosság: 3 pont

 – gyermekgondozás: 1 pont

 – halmozottan hátrányos helyzet: 3 pont

 – hátrányos helyzet: 3 pont 

  CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK

A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul, legkésőbb azon-

ban 2012. január 10-éig kell benyújtani. Az ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók Az eljárás folyamán 

benyújtandó dokumentumok c. fejezetben.

Szak
Képz.
szint

Munka-
rend Dokumentumok

minden szak   
Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél

Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság 
igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása

GF
HF
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KAPOSVÁRI EGYETEM

KE felvehető összlétszáma: 1040 fő.

Képzési terület Település Nyelv

Felvehető (fő)

Képzési terület/
Szakmacsoport

Nappali 
képzés

Esti, levelező 
munkarend Távoktatás

agrár képzési terület Kaposvár magyar 226 139 0 AGRÁR

gazdaságtudományok képzési terület Kaposvár magyar 186 68 0 GAZD

pedagógusképzés képzési terület Kaposvár magyar 154 267 0 PED

Összesen   566 474 0  

A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény és a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól 

szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet előírásai szerint az itt közölt táblázat tartalmazza, hogy a fel-

sőoktatási intézmény 2012-ben a meghirdetett képzések képzési területén, szakmacsoportjában összesen 

hány hallgatót vehet fel. A képzési területre vonatkozó adatok érvényesek az alapképzésre, mesterképzésre 

és szakirányú továbbképzésre, míg a szakmacsoportra vonatkozó adatok a felsőfokú szakképzésre. A fel-

vehető összlétszám meghatározásánál figyelembe kell venni a működési engedély szerinti maximális hall-

gatói létszámot, a tanulmányokat folytató és várhatóan végzős hallgatók számát. Az adatok a szerkesztés 

zárásakor érvényes állapotot tükrözik.
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Mesterképzési szakok

KAPOSVÁRI EGYETEM
  ÁLLATTUDOMÁNYI KAR

  INTÉZMÉNY ELÉRHETŐSÉGE:  7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40. • Telefon: (82) 505-800
Fax: (82) 505-904 • E-mail: gelencser.timea@ke.hu • Honlap: http://www.ke.hu

  FELVÉTELIVEL KAPCSOLATOS EGYÉB ELÉRHETŐSÉG:  Oktatásszervezési csoport
Telefon: (82) 505-800/1730 • E-mail: nagy.janosne@ke.hu, jovanczaine.kriszti@ke.hu

  A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ 
DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT 2011. NOVEMBER 15-ÉIG A KÖVETKEZŐ CÍMRE KELL BEKÜLDENI: 

„2012. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220. 

  MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Nappali képzések

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Személyes megjelenést
igénylő vizsgaformák 

Képz.
terület

M N A állattenyésztő mérnöki támogatott 4
1 < 30

felvételi elbeszélgetés (Sz) 

AGRÁR

M N K állattenyésztő mérnöki 150 000 Ft 4 AGRÁR

M N A
takarmányozási és 

takarmánybiztonsági 
mérnöki

támogatott 4

1 < 30

AGRÁR

M N K
takarmányozási és 

takarmánybiztonsági 
mérnöki

150 000 Ft 4 AGRÁR

M N A tanár – agrár-mérnöktanár 
(állattenyésztő mérnök) támogatott 4

1 < 30
PED

M N K tanár – agrár-mérnöktanár 
(állattenyésztő mérnök) 150 000 Ft 4 PED

Részidős képzések

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Személyes megjelenést
igénylő vizsgaformák 

Képz.
terület

M L A állattenyésztő mérnöki (1) támogatott 4
1 < 30

felvételi elbeszélgetés (Sz) 

AGRÁR

M L K állattenyésztő mérnöki (1) 150 000 Ft 4 AGRÁR

M L A
takarmányozási és 

takarmánybiztonsági 
mérnöki (1)

támogatott 4

1 < 30

AGRÁR

M L K
takarmányozási és 

takarmánybiztonsági 
mérnöki (1)

150 000 Ft 4 AGRÁR

M L A tanár – agrár-mérnöktanár 
(állattenyésztő mérnök) (1) támogatott 4

1 < 30
PED

M L K tanár – agrár-mérnöktanár 
(állattenyésztő mérnök) (1) 150 000 Ft 4 PED

 (1) A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal kötött megálla podásnak megfelelően a hallgatók tanórái félévente 3×1 hét.

KE



Felsőoktatási felvételi tájékoztató – 2012. februárban induló képzések402

F E L S Ő O K TATÁ S I  I N T É Z M É N Y E K  2 012  –  KE-ÁTK

 

  FELVÉTELI PONTOK SZÁMÍTÁSA

Általános szabályok
A jelentkezés benyújtása előtt kérjük, mindenképpen tanulmányozza a 3. számú táblázatot, amelyben 

megtalálható, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél 

szükséges. Ha ez alapján Ön nem teljes kreditértékű oklevéllel rendelkezik, úgy a megjelölt felsőoktatási 

intézménynél ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Ennek eredményessége esetén az 

erről szóló kreditelismerési határozatot a felvételi eljárás során legkésőbb 2012. január 10-éig kell benyúj-

tani. A további tudnivalók megtalálhatók a Képzési szintek és a jelentkezéshez szükséges végzettségek c. fejezetben.

Mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is. Azon jelentke-

zők, akiket előnyben kell részesíteni, azok számára jogcímenként külön-külön kell meghatározni a maxi-

málisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve – az előnyben részesítendők többletpont-

ja – nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.

Intézményi szabályok
A személyes megjelenést igénylő vizsgák követelményeiről részletesen az Intézmény honlapján olvashatnak. 

Pontszámítás
Felvételi pontok:

 – felvételi elbeszélgetés: 46 pont

 – oklevél átlag alapján: 50 pont

Többletpontok:

Maximum 4 többletpont adható

 – Előnyben részesítési maximális pont: 4 pont

 – fogyatékosság: 1 pont

 – gyermekgondozás: 1 pont

 – halmozottan hátrányos helyzet: 1 pont

 – hátrányos helyzet: 1 pont 

  CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK

A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul, legkésőbb azon-

ban 2012. január 10-éig kell benyújtani. Az ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók Az eljárás folyamán 

benyújtandó dokumentumok c. fejezetben.

Szak
Képz.
szint

Munka-
rend Dokumentumok

minden szak   
Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél, felsőfokú tanulmányi eredmények

Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság 
igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása
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Mesterképzési szakok

KAPOSVÁRI EGYETEM
  GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

  INTÉZMÉNY ELÉRHETŐSÉGE:  7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40. • Telefon: (82) 505-800/1733
Fax: (82) 505-904 • E-mail: gelencser.timea@ke.hu • Honlap: http://www.ke.hu

  FELVÉTELIVEL KAPCSOLATOS EGYÉB ELÉRHETŐSÉG:  Oktatásszervezési csoport
Telefon: (82) 505-800/1730 • E-mail: nagy.janosne@ke.hu, jovanczaine.kriszti@ke.hu

  A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ 
DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT 2011. NOVEMBER 15-ÉIG A KÖVETKEZŐ CÍMRE KELL BEKÜLDENI: 

„2012. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220. 

  MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Nappali képzések

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Személyes megjelenést
igénylő vizsgaformák 

Képz.
terület

M N A pénzügy támogatott 4

10 < 20

felvételi elbeszélgetés (Sz) 
és közgazdaságtan (Í) és 

matematika (Í) és pénzügy (Í) és 
szakmai alkalmassági (Alk) 

GAZD

M N K pénzügy 230 000 Ft 4 GAZD

M N A regionális és környezeti 
gazdaságtan támogatott 4

5 < 20

motivációs beszélgetés (Sz) 

GAZD

M N K regionális és környezeti 
gazdaságtan 230 000 Ft 4 GAZD

M N A vidékfejlesztési 
agrármérnöki támogatott 4

5 < 20
AGRÁR

M N K vidékfejlesztési 
agrármérnöki 230 000 Ft 4 AGRÁR

Részidős képzések

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Személyes megjelenést
igénylő vizsgaformák 

Képz.
terület

M L A regionális és környezeti 
gazdaságtan (1) támogatott 4

5 < 20
motivációs beszélgetés (Sz) 

GAZD

M L K regionális és környezeti 
gazdaságtan (1) 180 000 Ft 4 GAZD

M L K vidékfejlesztési 
agrármérnöki (1) 180 000 Ft 4 5 < 20 AGRÁR

 (1) A levelező munkarendű képzésben – az érintett hallgatókkal kötött eltérő  megállapodás hiányában – a hallgatók tanóráira töm-

bösítve, legfeljebb kettő hetenként munkanapokon, vagy a heti pihenőnapon kerül sor.

  FELVÉTELI PONTOK SZÁMÍTÁSA

Általános szabályok
A jelentkezés benyújtása előtt kérjük, mindenképpen tanulmányozza a 3. számú táblázatot, amelyben 

megtalálható, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél 

szükséges. Ha ez alapján Ön nem teljes kreditértékű oklevéllel rendelkezik, úgy a megjelölt felsőoktatási 

intézménynél ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Ennek eredményessége esetén az 

KE
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erről szóló kreditelismerési határozatot a felvételi eljárás során legkésőbb 2012. január 10-éig kell benyúj-

tani. A további tudnivalók megtalálhatók a Képzési szintek és a jelentkezéshez szükséges végzettségek c. fejezetben.

Mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is. Azon jelentke-

zők, akiket előnyben kell részesíteni, azok számára jogcímenként külön-külön kell meghatározni a maxi-

málisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve – az előnyben részesítendők többletpont-

ja – nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.

Intézményi szabályok
A személyes megjelenést igénylő vizsgák követelményeiről részletesen az Intézmény honlapján olvashatnak. 

Pontszámítás
pénzügy (nappali képzés) mesterképzési szakok

Felvételi pontok:

 – felvételi elbeszélgetés: 26 pont

 – közgazdaságtan: 15 pont

 – matematika: 15 pont

 – oklevél minősítése alapján: 20 pont

 – pénzügy: 15 pont

Többletpontok:

Maximum 9 többletpont adható

 – Előnyben részesítési maximális pont: 9 pont

 – fogyatékosság: 1 pont

 – gyermekgondozás: 1 pont

 – halmozottan hátrányos helyzet: 2 pont

 – hátrányos helyzet: 1 pont

 – 2. (alapdiplomán felüli) nyelvvizsga: 2 pont

 – TDK/OTDK: 3 pont

regionális és környezeti gazdaságtan (nappali és levelező képzések), vidékfejlesztési agrármérnöki (nappali és levele-

ző képzések) mesterképzési szakok

Felvételi pontok:

 – motivációs beszélgetés: 50 pont

 – oklevél minősítése alapján: 40 pont

Többletpontok:

Maximum 10 többletpont adható

 – Előnyben részesítési maximális pont: 5 pont

 – fogyatékosság: 1 pont

 – gyermekgondozás: 1 pont

 – halmozottan hátrányos helyzet: 1 pont

 – hátrányos helyzet: 3 pont

 – 2. (alapdiplomán felüli) nyelvvizsga: 2 pont

 – TDK/OTDK: 3 pont 

  INTÉZMÉNYI VIZSGÁK SAJÁTOS KÖVETELMÉNYEI

Az alkalmassági vizsgák követelményeire vonatkozóan információ közvetlen az Intézménytől kérhető.
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Mesterképzési szakok

  CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK

A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul, legkésőbb azon-

ban 2012. január 10-éig kell benyújtani. Az ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók Az eljárás folyamán 

benyújtandó dokumentumok c. fejezetben.

Szak
Képz.
szint

Munka-
rend Dokumentumok

minden szak   

Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság 

igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló 
dokumentum, OTDK/TDK igazolás

KE
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KECSKEMÉTI FŐISKOLA

KF felvehető összlétszáma: 159 fő.

Képzési terület Település Nyelv

Felvehető (fő)

Képzési terület/
Szakmacsoport

Nappali 
képzés

Esti, levelező 
munkarend Távoktatás

agrár képzési terület Kecskemét magyar 71 88 0 AGRÁR

Összesen   71 88 0  

A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény és a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól 

szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet előírásai szerint az itt közölt táblázat tartalmazza, hogy a fel-

sőoktatási intézmény 2012-ben a meghirdetett képzések képzési területén, szakmacsoportjában összesen 

hány hallgatót vehet fel. A képzési területre vonatkozó adatok érvényesek az alapképzésre, mesterképzésre 

és szakirányú továbbképzésre, míg a szakmacsoportra vonatkozó adatok a felsőfokú szakképzésre. A fel-

vehető összlétszám meghatározásánál figyelembe kell venni a működési engedély szerinti maximális hall-

gatói létszámot, a tanulmányokat folytató és várhatóan végzős hallgatók számát. Az adatok a szerkesztés 

zárásakor érvényes állapotot tükrözik.
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Mesterképzési szakok

KECSKEMÉTI FŐISKOLA
  KERTÉSZETI FŐISKOLAI KAR

  INTÉZMÉNY ELÉRHETŐSÉGE:  6000 Kecskemét, Erdei Ferenc tér 1–3. • Telefon: (76) 517-600
Fax: (76) 517-601 • Honlap: http://www.kfk.hu

  FELVÉTELIVEL KAPCSOLATOS EGYÉB ELÉRHETŐSÉG:  Telefon: (76) 517-612 • Fax: (76) 517-601
E-mail: noel.gaborne@kfk.kefo.hu • Honlap: http://www.kfk.hu

  A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ 
DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT 2011. NOVEMBER 15-ÉIG A KÖVETKEZŐ CÍMRE KELL BEKÜLDENI: 

„2012. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220. 

  MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Nappali képzések

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Személyes megjelenést
igénylő vizsgaformák 

Képz.
terület

M N A kertészmérnöki támogatott 4
10 < 20 felvételi elbeszélgetés (Sz) 

AGRÁR

M N K kertészmérnöki 140 000 Ft 4 AGRÁR

Részidős képzések

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Személyes megjelenést
igénylő vizsgaformák 

Képz.
terület

M L A kertészmérnöki (1) támogatott 4
10 < 30 felvételi elbeszélgetés (Sz) 

AGRÁR

M L K kertészmérnöki (1) 140 000 Ft 4 AGRÁR

 (1) A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, legfelj ebb kettő hetenként munkanapokon, vagy a heti pi-

henőnapon kerül sor. Ennek megfelelően az adott szakon a képzés gyakorisága: órarendtől függően kb. kétheti rendszerességgel 

pénteki és szombati napokon.

  FELVÉTELI PONTOK SZÁMÍTÁSA

Általános szabályok
A jelentkezés benyújtása előtt kérjük, mindenképpen tanulmányozza a 3. számú táblázatot, amelyben 

megtalálható, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél 

szükséges. Ha ez alapján Ön nem teljes kreditértékű oklevéllel rendelkezik, úgy a megjelölt felsőoktatási 

intézménynél ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Ennek eredményessége esetén az 

erről szóló kreditelismerési határozatot a felvételi eljárás során legkésőbb 2012. január 10-éig kell benyúj-

tani. A további tudnivalók megtalálhatók a Képzési szintek és a jelentkezéshez szükséges végzettségek c. fejezetben.

Mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is. Azon jelentke-

zők, akiket előnyben kell részesíteni, azok számára jogcímenként külön-külön kell meghatározni a maxi-

málisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve – az előnyben részesítendők többletpont-

ja – nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.

KF
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Intézményi szabályok
A személyes megjelenést igénylő vizsgaformák követelményeiről részletesen az Intézmény honlapján ol-

vashatnak.

Pontszámítás
Felvételi pontok:

 – felvételi elbeszélgetés: 90 pont

Többletpontok:

Maximum 10 többletpont adható

 – Előnyben részesítési maximális pont: 10 pont

 – fogyatékosság: 5 pont

 – gyermekgondozás: 5 pont

 – halmozottan hátrányos helyzet: 5 pont

 – hátrányos helyzet: 5 pont

 – 2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 5 pont

 – 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 3 pont

 – intézményi TDK 1–3. hely: 5 pont

 – megjelent/elfogadott publikáció 1: 4 pont

 – OTDK 1–3. hely: 10 pont 

  CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK

A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul, legkésőbb azon-

ban 2012. január 10-éig kell benyújtani. Az ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók Az eljárás folyamán 

benyújtandó dokumentumok c. fejezetben.

Szak
Képz.
szint

Munka-
rend Dokumentumok

minden szak   

Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság 

igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló 
dokumentum, OTDK/TDK igazolás, szakmai (elő)tanulmányok, tevékenységek
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Mesterképzési szakok

KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA

KJF felvehető összlétszáma: 884 fő.

Képzési terület Település Nyelv

Felvehető (fő)

Képzési terület/
Szakmacsoport

Nappali 
képzés

Esti, levelező 
munkarend Távoktatás

gazdaságtudományok képzési terület Budapest magyar 489 136 148 GAZD

pedagógusképzés képzési terület Budapest magyar 0 111 0 PED

Összesen   489 247 148  

A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény és a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól 

szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet előírásai szerint az itt közölt táblázat tartalmazza, hogy a fel-

sőoktatási intézmény 2012-ben a meghirdetett képzések képzési területén, szakmacsoportjában összesen 

hány hallgatót vehet fel. A képzési területre vonatkozó adatok érvényesek az alapképzésre, mesterképzésre 

és szakirányú továbbképzésre, míg a szakmacsoportra vonatkozó adatok a felsőfokú szakképzésre. A fel-

vehető összlétszám meghatározásánál figyelembe kell venni a működési engedély szerinti maximális hall-

gatói létszámot, a tanulmányokat folytató és várhatóan végzős hallgatók számát. Az adatok a szerkesztés 

zárásakor érvényes állapotot tükrözik.

KJ
F
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KODOLÁNYI JÁNOS FŐISKOLA
  INTÉZMÉNY ELÉRHETŐSÉGE:  8000 Székesfehérvár, Fürdő u. 1. • Telefon: (22) 543-300

Fax: (22) 543-391 • Honlap: http://www.kodolanyi.hu
  FELVÉTELIVEL KAPCSOLATOS EGYÉB ELÉRHETŐSÉG:  Telefon: (22) 543-324, (80) 203-769

Fax: (22) 543-323 • E-mail: felveteli@kodolanyi.hu • Honlap: http://www.kjf.hu
  A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ 

DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT 2011. NOVEMBER 15-ÉIG A KÖVETKEZŐ CÍMRE KELL BEKÜLDENI: 
„2012. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220. 

  MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Részidős képzések

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Személyes megjelenést
igénylő vizsgaformák 

Képz.
terület

M L A
tanár (T/D) – inkluzív 

nevelés tanára 
(Budapest) (1) (2)

támogatott 2-3

10 < 60

– PED

M L K
tanár (T/D) – inkluzív 

nevelés tanára 
(Budapest) (1) (2)

166 000 Ft 2-3 – PED

M L A
tanár (T/D) – 

minőségfejlesztés-tanár 
(Budapest) (1) (2)

támogatott 2-3

10 < 60

– PED

M L K
tanár (T/D) – 

minőségfejlesztés-tanár 
(Budapest) (1) (2)

166 000 Ft 2-3 – PED

M L A
tanár (T/D) – multikulturális 

nevelés tanára 
(Budapest) (1) (2)

támogatott 2-3

10 < 60

– PED

M L K
tanár (T/D) – multikulturális 

nevelés tanára 
(Budapest) (1) (2)

166 000 Ft 2-3 – PED

 (1) A képzési idő a hallgató előképzettségének függvényében változhat.

 (2) A l evelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, legfelje bb kettő hetenként munkanapokon, vagy a heti pi-

henőnapon kerül sor. Ennek megfelelően az adott szakon a képzés gyakorisága: órarendtől függően pénteki és/vagy szombati 

napokon folyik.

  A JELENTKEZÉS ÉS A FELVÉTEL SAJÁTOS FELTÉTELEI

A mesterképzési szakokon a jelentkezés feltételeiről részletes információ az Intézménytől kérhető.

  FELVÉTELI PONTOK SZÁMÍTÁSA

Általános szabályok
A jelentkezés benyújtása előtt kérjük, mindenképpen tanulmányozza a 3. számú táblázatot, amelyben meg-

található, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél szüksé-

ges. Ha ez alapján Ön nem teljes kreditértékű oklevéllel rendelkezik, úgy a megjelölt felsőoktatási intéz-

ménynél ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Ennek eredményessége esetén az erről 
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szóló kreditelismerési határozatot a felvételi eljárás során legkésőbb 2012. január 10-éig kell benyújtani. A 

további tudnivalók megtalálhatók a Képzési szintek és a jelentkezéshez szükséges végzettségek c. fejezetben.

Mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is. Azon jelentke-

zők, akiket előnyben kell részesíteni, azok számára jogcímenként külön-külön kell meghatározni a maxi-

málisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve – az előnyben részesítendők többletpont-

ja – nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.

Pontszámítás
Felvételi pontok:

 – oklevél minősítése alapján: 60 pont

Többletpontok:

Maximum 40 többletpont adható

 – Előnyben részesítési maximális pont: 10 pont

 – fogyatékosság: 10 pont

 – gyermekgondozás: 10 pont

 – halmozottan hátrányos helyzet: 5 pont

 – hátrányos helyzet: 5 pont

 – 1. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 10 pont

 – 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 6 pont

 – Országos TDK 1–3. hely: 3 pont

 – sporteredmény: 4 pont

 – szakmai gyakorlat: 4 pont

 – szakmai publikáció: 3 pont 

  CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK

A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul, legkésőbb azon-

ban 2012. január 10-éig kell benyújtani. Az ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók Az eljárás folyamán 

benyújtandó dokumentumok c. fejezetben.

Szak
Képz.
szint

Munka-
rend Dokumentumok

minden szak   

Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság 

igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló 
dokumentum, OTDK/TDK igazolás, sporteredmény igazolása, szakmai (elő)tanulmányok, 

tevékenységek

KJ
F
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KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA

KRF felvehető összlétszáma: 3713 fő.

Képzési terület Település Nyelv

Felvehető (fő)

Képzési terület/
Szakmacsoport

Nappali 
képzés

Esti, levelező 
munkarend Távoktatás

agrár képzési terület Gyöngyös magyar 255 260 26 AGRÁR

gazdaságtudományok képzési terület Gyöngyös magyar 877 869 214 GAZD

felsőfokú szakképzés, ebből   641 571 0  

– elektrotechnika-elektronika 
szakmacsoport Gyöngyös magyar 10 9 0 elekt

– informatika szakmacsoport Gyöngyös magyar 72 64 0 info

– kereskedelem-marketing, üzleti 
adminisztráció szakmacsoport Gyöngyös magyar 61 75 0 ker

– közgazdaság szakmacsoport Gyöngyös magyar 123 108 0 közg

– mezőgazdaság szakmacsoport Gyöngyös magyar 99 58 0 mg

– ügyvitel szakmacsoport Gyöngyös magyar 147 104 0 ügyv

– vendéglátás-idegenforgalom 
szakmacsoport Gyöngyös magyar 129 153 0 vend

Összesen   1773 1700 240  

A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény és a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól 

szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet előírásai szerint az itt közölt táblázat tartalmazza, hogy a fel-

sőoktatási intézmény 2012-ben a meghirdetett képzések képzési területén, szakmacsoportjában összesen 

hány hallgatót vehet fel. A képzési területre vonatkozó adatok érvényesek az alapképzésre, mesterképzésre 

és szakirányú továbbképzésre, míg a szakmacsoportra vonatkozó adatok a felsőfokú szakképzésre. A fel-

vehető összlétszám meghatározásánál figyelembe kell venni a működési engedély szerinti maximális hall-

gatói létszámot, a tanulmányokat folytató és várhatóan végzős hallgatók számát. Az adatok a szerkesztés 

zárásakor érvényes állapotot tükrözik.
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KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA
  GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR

  INTÉZMÉNY ELÉRHETŐSÉGE:  3200 Gyöngyös, Mátrai út 36. • Telefon: (37) 518-300 • Fax: (37) 518-357
Honlap: http://www.karolyrobert.hu

  FELVÉTELIVEL KAPCSOLATOS EGYÉB ELÉRHETŐSÉG:  Hallgatói Tanácsadó Központ
Telefon: (37) 518-447, (37) 518-448 • Fax: (37) 518-464 • E-mail: felvi@karolyrobert.hu

  A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ 
DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT 2011. NOVEMBER 15-ÉIG A KÖVETKEZŐ CÍMRE KELL BEKÜLDENI: 

„2012. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220. 

  MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Nappali képzések

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Személyes megjelenést
igénylő vizsgaformák 

Képz.
terület

M N A turizmus-menedzsment támogatott 4
20 < 100

szakmai készség és motiváció 
alapján (Í+Sz) 

GAZD

M N K turizmus-menedzsment 170 000 Ft 4 GAZD

M N A vállalkozásfejlesztés támogatott 4
20 < 100

GAZD

M N K vállalkozásfejlesztés 170 000 Ft 4 GAZD

M N A vezetés és szervezés támogatott 4
20 < 100

GAZD

M N K vezetés és szervezés 170 000 Ft 4 GAZD

Részidős képzések

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Személyes megjelenést
igénylő vizsgaformák 

Képz.
terület

M L A turizmus-menedzsment (1) támogatott 4
20 < 150

szakmai készség és motiváció 
alapján (Í+Sz) 

GAZD

M L K turizmus-menedzsment (1) 170 000 Ft 4 GAZD

M L A vállalkozásfejlesztés (1) támogatott 4
20 < 150

GAZD

M L K vállalkozásfejlesztés (1) 170 000 Ft 4 GAZD

M L A vezetés és szervezés (1) támogatott 4
20 < 100

GAZD

M L K vezetés és szervezés (1) 170 000 Ft 4 GAZD

 (1) A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal kötött megállapodás nak megfelelően a hallgatók tanóráira hétvégi 

napokon (péntek, szombat, vasárnap) kerül sor. 

  A JELENTKEZÉS ÉS A FELVÉTEL SAJÁTOS FELTÉTELEI

Intézményi felvételi tájékoztató letölthető az Intézmény honlapjáról, vagy levélben igényelhető a Hallga-

tói Tanácsadó Központtól.

KR
F
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  FELVÉTELI PONTOK SZÁMÍTÁSA

Általános szabályok
A jelentkezés benyújtása előtt kérjük, mindenképpen tanulmányozza a 3. számú táblázatot, amelyben 

megtalálható, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél 

szükséges. Ha ez alapján Ön nem teljes kreditértékű oklevéllel rendelkezik, úgy a megjelölt felsőoktatási 

intézménynél ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Ennek eredményessége esetén az 

erről szóló kreditelismerési határozatot a felvételi eljárás során legkésőbb 2012. január 10-éig kell benyúj-

tani. A további tudnivalók megtalálhatók a Képzési szintek és a jelentkezéshez szükséges végzettségek c. fejezetben.

Mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is. Azon jelentke-

zők, akiket előnyben kell részesíteni, azok számára jogcímenként külön-külön kell meghatározni a maxi-

málisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve – az előnyben részesítendők többletpont-

ja – nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.

Intézményi szabályok
A személyes megjelenést igénylő vizsgák követelményeiről részletesen az Intézmény honlapján olvashatnak. 

Pontszámítás
Felvételi pontok:

 – oklevél minősítése alapján: 50 pont

 – szakmai készség és motiváció alapján: 40 pont

Többletpontok:

Maximum 10 többletpont adható

 – Előnyben részesítési maximális pont: 10 pont

 – fogyatékosság: 4 pont

 – gyermekgondozás: 4 pont

 – halmozottan hátrányos helyzet: 4 pont

 – hátrányos helyzet: 4 pont

 – 2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 5 pont

 – 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 3 pont

 – OTDK 1–3. hely: 5 pont

 – sporteredmény: országos bajnokság 1–3. hely: 3 pont

 – sporteredmény:Világ- és Európa-bajnokság 1–3. hely: 5 pont

 – TDK 1–3. hely: 5 pont 

  CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK

A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul, legkésőbb azon-

ban 2012. január 10-éig kell benyújtani. Az ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók Az eljárás folyamán 

benyújtandó dokumentumok c. fejezetben.

Szak
Képz.
szint

Munka-
rend Dokumentumok

minden szak   

Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság 

igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló 
dokumentum, OTDK/TDK igazolás, sporteredmény igazolása
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KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA
  TERMÉSZETI ERŐFORRÁS-GAZDÁLKODÁSI ÉS 

VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR

  INTÉZMÉNY ELÉRHETŐSÉGE:  3200 Gyöngyös, Mátrai út 36. • Telefon: (37) 518-300
Honlap: http://www.karolyrobert.hu

  FELVÉTELIVEL KAPCSOLATOS EGYÉB ELÉRHETŐSÉG:  Hallgatói Tanácsadó Központ
Telefon: (37) 518-447, (37) 518-448 • Fax: (37) 518-464 • E-mail: felvi@karolyrobert.hu

  A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ 
DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT 2011. NOVEMBER 15-ÉIG A KÖVETKEZŐ CÍMRE KELL BEKÜLDENI: 

„2012. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220. 

  MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Nappali képzések

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Személyes megjelenést
igénylő vizsgaformák 

Képz.
terület

M N A vidékfejlesztési 
agrármérnöki támogatott 4

20 < 140 szakmai készség és motiváció 
alapján (Í+Sz) 

AGRÁR

M N K vidékfejlesztési 
agrármérnöki 170 000 Ft 4 AGRÁR

Részidős képzések

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Személyes megjelenést
igénylő vizsgaformák 

Képz.
terület

M L A vidékfejlesztési 
agrármérnöki (1) támogatott 4

20 < 140 szakmai készség és motiváció 
alapján (Í+Sz) 

AGRÁR

M L K vidékfejlesztési 
agrármérnöki (1) 170 000 Ft 4 AGRÁR

 (1) A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal kötött megállapodásn ak megfelelően a hallgatók tanóráira hétvégi 

napokon (péntek, szombat, vasárnap) kerül sor. 

  A JELENTKEZÉS ÉS A FELVÉTEL SAJÁTOS FELTÉTELEI

Intézményi felvételi tájékoztató letölthető az Intézmény honlapjáról, vagy levélben igényelhető a Hallga-

tói Tanácsadó Központtól.

  FELVÉTELI PONTOK SZÁMÍTÁSA

Általános szabályok
A jelentkezés benyújtása előtt kérjük, mindenképpen tanulmányozza a 3. számú táblázatot, amelyben 

megtalálható, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél 

szükséges. Ha ez alapján Ön nem teljes kreditértékű oklevéllel rendelkezik, úgy a megjelölt felsőoktatási 

intézménynél ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Ennek eredményessége esetén az 

KR
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erről szóló kreditelismerési határozatot a felvételi eljárás során legkésőbb 2012. január 10-éig kell benyúj-

tani. A további tudnivalók megtalálhatók a Képzési szintek és a jelentkezéshez szükséges végzettségek c. fejezetben.

Mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is. Azon jelentke-

zők, akiket előnyben kell részesíteni, azok számára jogcímenként külön-külön kell meghatározni a maxi-

málisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve – az előnyben részesítendők többletpont-

ja – nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.

Intézményi szabályok
A személyes megjelenést igénylő vizsgák követelményeiről részletesen az Intézmény honlapján olvashatnak. 

Pontszámítás
Felvételi pontok:

 – oklevél minősítése alapján: 50 pont

 – szakmai készség és motiváció alapján: 40 pont

Többletpontok:

Maximum 10 többletpont adható

 – Előnyben részesítési maximális pont: 10 pont

 – fogyatékosság: 4 pont

 – gyermekgondozás: 4 pont

 – halmozottan hátrányos helyzet: 1 pont

 – hátrányos helyzet: 1 pont

 – 2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 5 pont

 – 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 3 pont

 – OTDK 1–3. hely: 5 pont

 – sporteredmény: országos bajnokság 1–3. hely: 3 pont

 – sporteredmény:Világ- és Európa-bajnokság 1–3. hely: 5 pont

 – szakmai tudományos munka: 3 pont

 – TDK 1–3. hely: 5 pont 

  CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK

A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul, legkésőbb azon-

ban 2012. január 10-éig kell benyújtani. Az ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók Az eljárás folyamán 

benyújtandó dokumentumok c. fejezetben.

Szak
Képz.
szint

Munka-
rend Dokumentumok

minden szak   

Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság 

igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló 
dokumentum, OTDK/TDK igazolás, sporteredmény igazolása, szakmai (elő)tanulmányok, 

tevékenységek
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MISKOLCI EGYETEM

ME felvehető összlétszáma: 1461 fő.

Képzési terület Település Nyelv

Felvehető (fő)

Képzési terület/
Szakmacsoport

Nappali 
képzés

Esti, levelező 
munkarend Távoktatás

gazdaságtudományok képzési terület Miskolc magyar 299 563 0 GAZD

informatika képzési terület Miskolc magyar 80 9 0 INFO

műszaki képzési terület Miskolc magyar 389 111 0 MŰSZ

műszaki képzési terület Miskolc angol 10 0 0 MŰSZ

Összesen   778 683 0  

A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény és a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól 

szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet előírásai szerint az itt közölt táblázat tartalmazza, hogy a fel-

sőoktatási intézmény 2012-ben a meghirdetett képzések képzési területén, szakmacsoportjában összesen 

hány hallgatót vehet fel. A képzési területre vonatkozó adatok érvényesek az alapképzésre, mesterképzésre 

és szakirányú továbbképzésre, míg a szakmacsoportra vonatkozó adatok a felsőfokú szakképzésre. A fel-

vehető összlétszám meghatározásánál figyelembe kell venni a működési engedély szerinti maximális hall-

gatói létszámot, a tanulmányokat folytató és várhatóan végzős hallgatók számát. Az adatok a szerkesztés 

zárásakor érvényes állapotot tükrözik.

M
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MISKOLCI EGYETEM
  GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR

  INTÉZMÉNY ELÉRHETŐSÉGE:  3515 Miskolc, Egyetemváros • Telefon: (46) 565-131 • Fax: (46) 563-453
E-mail: gkdh5@uni-miskolc.hu • Honlap: http://www.gepesz.uni-miskolc.hu

  FELVÉTELIVEL KAPCSOLATOS EGYÉB ELÉRHETŐSÉG:  Telefon: (46) 565-130
E-mail: gkdh4@uni-miskolc.hu, gkdh3@uni-miskolc.hu

  A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ 
DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT 2011. NOVEMBER 15-ÉIG A KÖVETKEZŐ CÍMRE KELL BEKÜLDENI: 

„2012. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220. 

  MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Nappali képzések

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Személyes megjelenést
igénylő vizsgaformák 

Képz.
terület

M N A energetikai mérnöki (3) támogatott 4
5 < 20

szakmai és motivációs 
beszélgetés (Sz)

MŰSZ

M N K energetikai mérnöki (3) 200 000 Ft 4 MŰSZ

M N A gépészmérnöki (2) (7) támogatott 4
10 < 60

MŰSZ

M N K gépészmérnöki (2) (7) 200 000 Ft 4 MŰSZ

M N A logisztikai mérnöki (5) támogatott 4
5 < 20

MŰSZ

M N K logisztikai mérnöki (5) 200 000 Ft 4 MŰSZ

M N A mechatronikai mérnöki (4) támogatott 4
5 < 20

MŰSZ

M N K mechatronikai mérnöki (4) 200 000 Ft 4 MŰSZ

M N A mérnökinformatikus (1) (7) támogatott 4
5 < 30

INFO

M N K mérnökinformatikus (1) (7) 200 000 Ft 4 INFO

Részidős képzések

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Személyes megjelenést
igénylő vizsgaformák 

Képz.
terület

M L K logisztikai mérnöki (5) (6) 200 000 Ft 4 5 < 15 szakmai és motivációs 
beszélgetés (Sz) MŰSZ

 (1) Választható szakirányok: alkalmazásfejlesztői, kommunikációs technológiák, ter melésinformatikai.

 (2) Választható szakirányok: alkalmazott mechanika, általános géptervező, CAD/CAM,  gépgyártástechnológia és gyártási rendsze-

rek, hegesztéstechnológiai, korszerű anyagok és technológiák, minőségbiztosítás, szerszámgépészeti, terméktervező, vegyipari 

gépészeti.

 (3) Választható szakirány: épületenergetikai.

 (4) Választható szakirány: gyártóesz köz mechatronika.

 (5) Választható szakirány: l ogisztikai folyamatok.

 (6) A levelező munkarendű képzé sben a hallgatók tanóráira tömbösítve, legfeljebb k ettő hetenként munkanapokon, vagy a heti pihe-

nőnapon kerül sor. Ennek megfelelően az adott szakon a képzés gyakorisága: félévente 8-10 alkalommal; péntek délután (12–20 

óra között) és szombaton (8–18 óra között).

 (7) Az egyes szakirányok csak megfelelő számú jelentkező esetén indulnak.
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Mesterképzési szakok

  A JELENTKEZÉS ÉS A FELVÉTEL SAJÁTOS FELTÉTELEI

Az általános pontszámítás a megadottak alapján, illetve a szakmai és motivációs beszélgetés pontszámá-

nak duplázásával is lehetséges. 

  FELVÉTELI PONTOK SZÁMÍTÁSA

Általános szabályok
A jelentkezés benyújtása előtt kérjük, mindenképpen tanulmányozza a 3. számú táblázatot, amelyben 

megtalálható, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél 

szükséges. Ha ez alapján Ön nem teljes kreditértékű oklevéllel rendelkezik, úgy a megjelölt felsőoktatási 

intézménynél ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Ennek eredményessége esetén az 

erről szóló kreditelismerési határozatot a felvételi eljárás során legkésőbb 2012. január 10-éig kell benyúj-

tani. A további tudnivalók megtalálhatók a Képzési szintek és a jelentkezéshez szükséges végzettségek c. fejezetben.

Mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is. Azon jelentke-

zők, akiket előnyben kell részesíteni, azok számára jogcímenként külön-külön kell meghatározni a maxi-

málisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve – az előnyben részesítendők többletpont-

ja – nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.

Intézményi szabályok
A személyes megjelenést igénylő vizsgák követelményeiről részletesen az Intézmény honlapján olvashatnak.

Felsőfokú tanulmányi eredmények igazolásaként az oklevél-átlag igazolást kéri beküldeni az Intézmény, 

míg a szakmai (elő)tanulmányok, tevékenységek igazolásaként a szakmai tevékenység (pl. munkáltatói) 

igazolását kéri, jelölve benne a betöltött pozíció(k) megnevezését és időtartamát.

Pontszámítás
Felvételi pontok:

 – oklevél minősítése alapján: 45 pont

 – szakmai és motivációs beszélgetés: 45 pont

vagy

 – szakmai és motivációs beszélgetés duplázása: 90 pont

Többletpontok:

Maximum 10 többletpont adható

 – Előnyben részesítési maximális pont: 5 pont

 – fogyatékosság: 3 pont

 – gyermekgondozás: 3 pont

 – halmozottan hátrányos helyzet: 3 pont

 – hátrányos helyzet: 2 pont

 – külföldi részképzés: 3 pont

 – nyelvvizsga / felsőfokú (C1) írásbeli: 3 pont

 – nyelvvizsga / felsőfokú (C1) szóbeli: 3 pont

 – nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 3 pont

 – OTDK 1–3. hely: 3 pont

 – szakirányú szakmai gyakorlat: 3 pont

 – szakirányú végzettség: 5 pont

 – szakmai publikáció: 3 pont 

M
E



Felsőoktatási felvételi tájékoztató – 2012. februárban induló képzések420

F E L S Ő O K TATÁ S I  I N T É Z M É N Y E K  2 012  –  ME-GÉIK

 

  CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK

A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul, legkésőbb azon-

ban 2012. január 10-éig kell benyújtani. Az ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók Az eljárás folyamán 

benyújtandó dokumentumok c. fejezetben.

Szak
Képz.
szint

Munka-
rend Dokumentumok

minden szak   

Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: felsőfokú 

tanulmányi eredmények, fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos 
helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, OTDK/TDK igazolás, szakmai (elő)

tanulmányok, tevékenységek
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Mesterképzési szakok

MISKOLCI EGYETEM
  GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

  INTÉZMÉNY ELÉRHETŐSÉGE:  3515 Miskolc, Egyetemváros A/4 épület I. emelet 116. szoba
Telefon: (46) 565-111/1005 • Fax: (46) 563-471 • E-mail: gazddek@uni-miskolc.hu
Honlap: http://uni-miskolc.hu

  FELVÉTELIVEL KAPCSOLATOS EGYÉB ELÉRHETŐSÉG:  3515 Miskolc, Miskolc-Egyetemváros
Telefon: (46) 565-190 • Fax: (46) 563-471 • Dékáni Hivatal • Telefon: (46) 565-190
Honlap: http://gtk.uni-miskolc.hu

  A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ 
DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT 2011. NOVEMBER 15-ÉIG A KÖVETKEZŐ CÍMRE KELL BEKÜLDENI: 

„2012. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220. 

  MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Nappali képzések

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Személyes megjelenést
igénylő vizsgaformák 

Képz.
terület

M N A logisztikai menedzsment támogatott 4
5 < 30

felvételi elbeszélgetés (Sz) 

GAZD

M N K logisztikai menedzsment 135 000 Ft 4 GAZD

M N A marketing támogatott 4
5 < 30

GAZD

M N K marketing 135 000 Ft 4 GAZD

M N A nemzetközi gazdaság és 
gazdálkodás támogatott 4

5 < 30
GAZD

M N K nemzetközi gazdaság és 
gazdálkodás 135 000 Ft 4 GAZD

M N A regionális és környezeti 
gazdaságtan támogatott 4

5 < 30
GAZD

M N K regionális és környezeti 
gazdaságtan 135 000 Ft 4 GAZD

M N A számvitel támogatott 4
5 < 30

GAZD

M N K számvitel 135 000 Ft 4 GAZD

M N A vállalkozásfejlesztés támogatott 4
5 < 30

GAZD

M N K vállalkozásfejlesztés 135 000 Ft 4 GAZD

M N A vezetés és szervezés támogatott 4
5 < 30

GAZD

M N K vezetés és szervezés 135 000 Ft 4 GAZD

Részidős képzések

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Személyes megjelenést
igénylő vizsgaformák 

Képz.
terület

M L K logisztikai menedzsment (1) 135 000 Ft 4 5 < 30

felvételi elbeszélgetés (Sz) 

GAZD

M L K marketing (1) 135 000 Ft 4 5 < 30 GAZD

M L K Master of Business 
Administration (MBA) (1) 135 000 Ft 4 5 < 30 GAZD

M L K nemzetközi gazdaság és 
gazdálkodás (1) 135 000 Ft 4 5 < 30 GAZD

M L K regionális és környezeti 
gazdaságtan (1) 135 000 Ft 4 5 < 30 GAZD

M L K számvitel (1) 135 000 Ft 4 5 < 30 GAZD

M
E
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Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Személyes megjelenést
igénylő vizsgaformák 

Képz.
terület

M L K vállalkozásfejlesztés (1) 135 000 Ft 4 5 < 30
felvételi elbeszélgetés (Sz)

GAZD

M L K vezetés és szervezés (1) 135 000 Ft 4 5 < 30 GAZD

 (1) A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, legfeljebb kettő he tenként munkanapokon, vagy a heti pihe-

nőnapon kerül sor.

  A JELENTKEZÉS ÉS A FELVÉTEL SAJÁTOS FELTÉTELEI

A kreditelismerési eljáráshoz szükséges nyotmatvány szakonként a www.gtk.uni-miskolc.hu honlapról a 

Szabályzatok/Felvételi Szabályzat végéről tölthető le.

A felvételi elbeszélgetés időpontjáról értesítést kapnak a jelentkezők.

A felvételi pontszámításhoz elengedhetetlen, hogy a Kar részére is benyújtsa leckekönyv, oklevél és 

nyelvvizsga másolatát.

  FELVÉTELI PONTOK SZÁMÍTÁSA

Általános szabályok
A jelentkezés benyújtása előtt kérjük, mindenképpen tanulmányozza a 3. számú táblázatot, amelyben 

megtalálható, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél 

szükséges. Ha ez alapján Ön nem teljes kreditértékű oklevéllel rendelkezik, úgy a megjelölt felsőoktatási 

intézménynél ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Ennek eredményessége esetén az 

erről szóló kreditelismerési határozatot a felvételi eljárás során legkésőbb 2012. január 10-éig kell benyúj-

tani. A további tudnivalók megtalálhatók a Képzési szintek és a jelentkezéshez szükséges végzettségek c. fejezetben.

Mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is. Azon jelentke-

zők, akiket előnyben kell részesíteni, azok számára jogcímenként külön-külön kell meghatározni a maxi-

málisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve – az előnyben részesítendők többletpont-

ja – nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.

Intézményi szabályok
A felvételi elbeszélgetésen a jelentkező szakmai kompetenciáját kívánja a Bizottság felmérni.

Pontszámítás
Felvételi pontok:

 – felvételi elbeszélgetés: 30 pont

 – leckekönyvi tanulmányi átlag: 30 pont

 – oklevél minősítése alapján: 30 pont

Többletpontok:

Maximum 10 többletpont adható

 – Előnyben részesítési maximális pont: 5 pont

 – gyermekgondozás: 3 pont

 – hátrányos helyzet: 3 pont

 – 1. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 10 pont

 – 1. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 7 pont

 – emelt szintű OKJ: 7 pont

 – országos tanulmányi verseny: 3 pont

 – Országos TDK 1–3. hely: 5 pont

 – sporteredmény: országos bajnokság 1–3. hely: 3 pont

 – sporteredmény:Világ- és Európa-bajnokság 1–3. hely: 5 pont 
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Mesterképzési szakok

  CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK

A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul, legkésőbb azon-

ban 2012. január 10-éig kell benyújtani. Az ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók Az eljárás folyamán 

benyújtandó dokumentumok c. fejezetben.

Szak
Képz.
szint

Munka-
rend Dokumentumok

minden szak   

Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél, felsőfokú tanulmányi eredmények
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság 

igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló 
dokumentum, OKJ bizonyítvány, OTDK/TDK igazolás, sporteredmény igazolása, szakmai (elő)

tanulmányok, tevékenységek

M
E
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MISKOLCI EGYETEM
  MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR

  INTÉZMÉNY ELÉRHETŐSÉGE:  3515 Miskolc, Egyetemváros • Telefon: (46) 565-091 • Fax: (46) 565-408
E-mail: makdekani@uni-miskolc.hu • Honlap: http://www.mak.uni-miskolc.hu

  A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ 
DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT 2011. NOVEMBER 15-ÉIG A KÖVETKEZŐ CÍMRE KELL BEKÜLDENI: 

„2012. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220. 

  MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Nappali képzések

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Személyes megjelenést
igénylő vizsgaformák 

Képz.
terület

M N A anyagmérnöki támogatott 4
10 < 60

felvételi elbeszélgetés (Sz) 

MŰSZ

M N K anyagmérnöki 180 000 Ft 4 MŰSZ

M N A kohómérnöki támogatott 4
10 < 60

MŰSZ

M N K kohómérnöki 180 000 Ft 4 MŰSZ

Részidős képzések

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Személyes megjelenést
igénylő vizsgaformák 

Képz.
terület

M L A anyagmérnöki (1) támogatott 4
10 < 60

felvételi elbeszélgetés (Sz) 

MŰSZ

M L K anyagmérnöki (1) 180 000 Ft 4 MŰSZ

M L A kohómérnöki (1) támogatott 4
10 < 60

MŰSZ

M L K kohómérnöki (1) 180 000 Ft 4 MŰSZ

 (1) A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal kötött megállapodásnak megfel elően a hallgatók tanórái tömbösítve 

hetente pénteken 11–20 óráig valamint szombaton 8–20 óráig tartanak.

  FELVÉTELI PONTOK SZÁMÍTÁSA

Általános szabályok
A jelentkezés benyújtása előtt kérjük, mindenképpen tanulmányozza a 3. számú táblázatot, amelyben 

megtalálható, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél 

szükséges. Ha ez alapján Ön nem teljes kreditértékű oklevéllel rendelkezik, úgy a megjelölt felsőoktatási 

intézménynél ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Ennek eredményessége esetén az 

erről szóló kreditelismerési határozatot a felvételi eljárás során legkésőbb 2012. január 10-éig kell benyúj-

tani. A további tudnivalók megtalálhatók a Képzési szintek és a jelentkezéshez szükséges végzettségek c. fejezetben.

Mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is. Azon jelentke-

zők, akiket előnyben kell részesíteni, azok számára jogcímenként külön-külön kell meghatározni a maxi-

málisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve – az előnyben részesítendők többletpont-

ja – nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.
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Mesterképzési szakok

Pontszámítás
Felvételi pontok:

 – felvételi elbeszélgetés: 60 pont

 – lezárt 2 utolsó félév kredites tan. átlaga: 30 pont

Többletpontok:

Maximum 10 többletpont adható

 – Előnyben részesítési maximális pont: 10 pont

 – fogyatékosság: 10 pont

 – gyermekgondozás: 10 pont

 – halmozottan hátrányos helyzet: 10 pont

 – hátrányos helyzet: 10 pont 

  CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK

A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul, legkésőbb azon-

ban 2012. január 10-éig kell benyújtani. Az ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók Az eljárás folyamán 

benyújtandó dokumentumok c. fejezetben.

Szak
Képz.
szint

Munka-
rend Dokumentumok

minden szak   
Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél, felsőfokú tanulmányi eredmények

Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság 
igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása

M
E
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MISKOLCI EGYETEM
  MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KAR

  INTÉZMÉNY ELÉRHETŐSÉGE:  3515 Miskolc, Egyetemváros • Telefon: (46) 565-051 • Fax: (46) 563-465
E-mail: rekbdhiv@uni-miskolc.hu • Honlap: http://www.mfk.uni-miskolc.hu

  FELVÉTELIVEL KAPCSOLATOS EGYÉB ELÉRHETŐSÉG:  Tanulmányi Csoport • Telefon: (46) 565-111/2005
E-mail: mfk@uni-miskolc.hu

  A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ 
DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT 2011. NOVEMBER 15-ÉIG A KÖVETKEZŐ CÍMRE KELL BEKÜLDENI: 

„2012. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220. 

  MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Nappali képzések

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Személyes megjelenést
igénylő vizsgaformák 

Képz.
terület

M N K földtudományi mérnöki 
(angol nyelven) 380 000 Ft 4 10 < 12 motivációs beszélgetés és szakmai 

ismeretek (Í+Sz) MŰSZ

  FELVÉTELI PONTOK SZÁMÍTÁSA

Általános szabályok
A jelentkezés benyújtása előtt kérjük, mindenképpen tanulmányozza a 3. számú táblázatot, amelyben 

megtalálható, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél 

szükséges. Ha ez alapján Ön nem teljes kreditértékű oklevéllel rendelkezik, úgy a megjelölt felsőoktatási 

intézménynél ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Ennek eredményessége esetén az 

erről szóló kreditelismerési határozatot a felvételi eljárás során legkésőbb 2012. január 10-éig kell benyúj-

tani. A további tudnivalók megtalálhatók a Képzési szintek és a jelentkezéshez szükséges végzettségek c. fejezetben.

Mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is. Azon jelentke-

zők, akiket előnyben kell részesíteni, azok számára jogcímenként külön-külön kell meghatározni a maxi-

málisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve – az előnyben részesítendők többletpont-

ja – nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.

Intézményi szabályok
A személyes megjelenést igénylő vizsgák követelményeiről részletesen az Intézmény honlapján olvashatnak. 

Pontszámítás
Felvételi pontok:

 – motivációs beszélgetés és szakmai ismeretek: 45 pont

 – oklevél minősítése alapján: 45 pont

Többletpontok:

Maximum 10 többletpont adható

 – Előnyben részesítési maximális pont: 1 pont

 – fogyatékosság: 1 pont

 – gyermekgondozás: 1 pont

 – halmozottan hátrányos helyzet: 1 pont
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 – hátrányos helyzet: 1 pont

 – 1. nyelvvizsga / szakmai felsőfokú (C1) komplex: 2 pont

 – 1. nyelvvizsga / szakmai középfokú (B2) komplex: 1 pont

 – 2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 3 pont

 – 2. nyelvvizsga / középfokú (B2): 2 pont

 – külföldi részképzés: 2 pont

 – országos és nemzetközi szakmai verseny: 2 pont

 – OTDK részvétel: 2 pont

 – szakmai publikáció: 3 pont 

  CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK

A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul, legkésőbb azon-

ban 2012. január 10-éig kell benyújtani. Az ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók Az eljárás folyamán 

benyújtandó dokumentumok c. fejezetben.

Szak
Képz.
szint

Munka-
rend Dokumentumok

minden szak   

Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: felsőfokú 

tanulmányi eredmény igazolása, fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, 
hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, OTDK/TDK igazolás, szakmai 

(elő)tanulmányok, tevékenységek

M
E
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MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA

MTF felvehető összlétszáma: 295 fő.

Képzési terület Település Nyelv

Felvehető (fő)

Képzési terület/
Szakmacsoport

Nappali 
képzés

Esti, levelező 
munkarend Távoktatás

művészet képzési terület Budapest magyar 62 60 0 MŰV

pedagógusképzés képzési terület Budapest magyar 60 113 0 PED

Összesen   122 173 0  

A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény és a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól 

szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet előírásai szerint az itt közölt táblázat tartalmazza, hogy a fel-

sőoktatási intézmény 2012-ben a meghirdetett képzések képzési területén, szakmacsoportjában összesen 

hány hallgatót vehet fel. A képzési területre vonatkozó adatok érvényesek az alapképzésre, mesterképzésre 

és szakirányú továbbképzésre, míg a szakmacsoportra vonatkozó adatok a felsőfokú szakképzésre. A fel-

vehető összlétszám meghatározásánál figyelembe kell venni a működési engedély szerinti maximális hall-

gatói létszámot, a tanulmányokat folytató és várhatóan végzős hallgatók számát. Az adatok a szerkesztés 

zárásakor érvényes állapotot tükrözik.
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MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA

  INTÉZMÉNY ELÉRHETŐSÉGE:  1145 Budapest, Columbus u. 87–89. • Telefon: (1) 273-3430
Fax: (1) 273-3433 • E-mail: info@mtf.hu • Honlap: http://www.mtf.hu

  FELVÉTELIVEL KAPCSOLATOS EGYÉB ELÉRHETŐSÉG:  Klasszikus balettművész, néptáncművész
1145 Budapest, Columbus u. 87–89. • Telefon: (1) 273-3430 • Fax: (1) 273-3433 • E-mail: info@mtf.hu
Honlap: http://www.mtf.hu – Tanár – tánctanár mesterképzési szak – 1075 Budapest, Kazinczy u. 42/46.
Telefon: (1) 352-8444 • Fax: (1) 413-6028 • E-mail: tanulmanyi@mtf.hu

  A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ 
DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT 2011. NOVEMBER 15-ÉIG A KÖVETKEZŐ CÍMRE KELL BEKÜLDENI: 

„2012. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220. 

  MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Részidős képzések

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Személyes megjelenést
igénylő vizsgaformák 

Képz.
terület

M E A klasszikus balettművész (1) támogatott 4
8 < 20

alkalmassági vizsga (Gy) és 
alkalmassági vizsga(Alk) 

MŰV

M E K klasszikus balettművész (1) 165 000 Ft 4 MŰV

M E A néptáncművész (1) támogatott 4
8 < 20

MŰV

M E K néptáncművész (1) 165 000 Ft 4 MŰV

M E A tanár (T/D) – tánctanár 
(klasszikus balett) (2) támogatott 2

10 < 20

motivációs beszélgetés (Sz) 

PED

M E K tanár (T/D) – tánctanár 
(klasszikus balett) (2) 210 000 Ft 2 PED

M E A tanár (T/D) – tánctanár 
(modern társastánc) (2) támogatott 2

10 < 20
PED

M E K tanár (T/D) – tánctanár 
(modern társastánc) (2) 210 000 Ft 2 PED

M E A tanár (T/D) – tánctanár 
(moderntánc) (2) támogatott 2

10 < 20
PED

M E K tanár (T/D) – tánctanár 
(moderntánc) (2) 210 000 Ft 2 PED

M E A tanár (T/D) – tánctanár 
(néptánc) (2) támogatott 2

10 < 20
PED

M E K tanár (T/D) – tánctanár 
(néptánc) (2) 210 000 Ft 2 PED

 (1) Az esti munkarendű képzésben az adott szakon a képzés gyakorisága: hétfő egész nap. 

 (2) Az esti munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira a szorgalmi időszakban munkanapokon  16 óra után, vagy a heti pihenőna-

pon kerül sor. Ennek megfelelően az adott szakon a képzés gyakorisága: heti egy, vagy havi tömbösített oktatás.

  A JELENTKEZÉS ÉS A FELVÉTEL SAJÁTOS FELTÉTELEI

A tanár (T/D) – tánctanár 2 féléves mesterképzési szakokra azok jelentkezhetnek, akik a felsőoktatásról szó-

ló 1993. évi LXXX. törvény szerinti táncpedagógus szakon végeztek. A bemenet kizárólag a végzettség 

szerinti szakirányon lehetséges. 

A klasszikus balettművész mesterképzési szakra azok jelentkezhetnek akik:

 – a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerint balettművész szakon, illetve a 2005. évi 

LXXXIX. törvény szerint táncművész szakon felsőfokú végzettséget szereztek, továbbá

M
TF
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 – 3 év dokumentált professzionális balettművészi színpadi tapasztalattal rendelkeznek, továbbá

 – együttesi tagként vagy hosszabb idejű szerződésekkel művészi igényű szólista feladatokat látnak el, és

 – a jelentkezés évében (és előreláthatólag a mestertanulmányok idején) aktív balettművészi tevékenysé-

get folytatnak, melyet munkáltatói igazolással támasztanak alá.

A néptáncművész mesterképzési szakra azok jelentkezhetnek, akik:

 – a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti néptánc-színházi táncművész szakon, illetve 

a 2005. évi LXXXIX. törvény szerint táncművész szakon felsőfokú végzettséget szereztek, továbbá

 – 3 év professzionális színpadi tapasztalattal rendelkeznek, továbbá

 – együttesi tagként vagy hosszabb idejű szerződésekkel művészi igényű szólista feladatokat látnak el, és

 – a jelentkezés évében (és előreláthatólag a mestertanulmányok idején) aktív táncos tevékenységet foly-

tatnak, melyet munkáltatói igazolással támasztanak alá. 

  FELVÉTELI PONTOK SZÁMÍTÁSA

Általános szabályok
A jelentkezés benyújtása előtt kérjük, mindenképpen tanulmányozza a 3. számú táblázatot, amelyben 

megtalálható, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél 

szükséges. Ha ez alapján Ön nem teljes kreditértékű oklevéllel rendelkezik, úgy a megjelölt felsőoktatási 

intézménynél ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Ennek eredményessége esetén az 

erről szóló kreditelismerési határozatot a felvételi eljárás során legkésőbb 2012. január 10-éig kell benyúj-

tani. A további tudnivalók megtalálhatók a Képzési szintek és a jelentkezéshez szükséges végzettségek c. fejezetben.

Mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is. Azon jelentke-

zők, akiket előnyben kell részesíteni, azok számára jogcímenként külön-külön kell meghatározni a maxi-

málisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve – az előnyben részesítendők többletpont-

ja – nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.

Intézményi szabályok
Az alkalmassági és személyes megjelenést igénylő vizsgaformák követelményeit l. a Függelékben és az In-

tézmény honlapján.

Pontszámítás
tanár (T/D) – tánctanár (klasszikus balett) (esti képzés), tanár (T/D) – tánctanár (modern társastánc) (esti képzés), tanár 

(T/D) – tánctanár (moderntánc) (esti képzés), tanár (T/D) – tánctanár (néptánc) (esti képzés) mesterképzési szakok

Felvételi pontok:

 – motivációs beszélgetés: 50 pont

 – oklevél minősítése alapján: 30 pont

Többletpontok:

Maximum 20 többletpont adható

 – Előnyben részesítési maximális pont: 10 pont

 – fogyatékosság: 2 pont

 – gyermekgondozás: 3 pont

 – halmozottan hátrányos helyzet: 3 pont

 – hátrányos helyzet: 2 pont

 – kiemelkedő szakmai teljesítmény: 8 pont

 – nyelvvizsga / B2 szintű: 3 pont

 – nyelvvizsga / felsőfokú (C1) írásbeli: 4 pont

 – nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 8 pont

 – nyelvvizsga / felsőfokú (C1) szóbeli: 4 pont

 – nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 6 pont

 – OTDK 1–3. hely: 6 pont

 – sporteredmény: Világ- és Európa-bajnokság 1–3. hely: 8 pont



431

F E L S Ő O K TATÁ S I  I N T É Z M É N Y E K  2 012  –  MTF

Mesterképzési szakok

klasszikus balettművész (esti képzés), néptáncművész (esti képzés) mesterképzési szakok

Felvételi pontok:

 – alkalmassági vizsga: 90 pont

Többletpontok:

Maximum 10 többletpont adható

 – Előnyben részesítési maximális pont: 10 pont

 – fogyatékosság: 2 pont

 – gyermekgondozás: 3 pont

 – halmozottan hátrányos helyzet: 3 pont

 – hátrányos helyzet: 2 pont 

  CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK

A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul, legkésőbb azon-

ban 2012. január 10-éig kell benyújtani. Az ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók Az eljárás folyamán 

benyújtandó dokumentumok c. fejezetben.

Szak
Képz.
szint

Munka-
rend Dokumentumok

minden szak   

Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság 

igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, MTF által kért speciális 
dokumentumok

A felsoroltakon túl az alábbi szakokon beküldendő további dokumentumok:

tanár (T/D) – tánctanár 
(klasszikus balett) M E

Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: nyelvvizsgát 
igazoló dokumentum, OTDK/TDK igazolás, sporteredmény igazolása

tanár (T/D) – tánctanár (modern 
társastánc) M E

tanár (T/D) – tánctanár 
(moderntánc) M E

tanár (T/D) – tánctanár (néptánc) M E

M
TF
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NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA

NYF felvehető összlétszáma: 1871 fő.

Képzési terület Település Nyelv

Felvehető (fő)

Képzési terület/
Szakmacsoport

Nappali 
képzés

Esti, levelező 
munkarend Távoktatás

bölcsészettudomány képzési terület Nyíregyháza magyar 196 122 0 BÖLCS

gazdaságtudományok képzési terület Nyíregyháza magyar 329 267 0 GAZD

pedagógusképzés képzési terület Nyíregyháza magyar 113 244 0 PED

társadalomtudomány képzési terület Nyíregyháza magyar 289 199 0 TÁRS

felsőfokú szakképzés, ebből   47 65 0  

– művészet, közművelődés, kommunikáció 
szakmacsoport Nyíregyháza magyar 18 25 0 komm

– oktatás szakmacsoport Nyíregyháza magyar 29 40 0 okt

Összesen   974 897 0  

A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény és a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól 

szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet előírásai szerint az itt közölt táblázat tartalmazza, hogy a fel-

sőoktatási intézmény 2012-ben a meghirdetett képzések képzési területén, szakmacsoportjában összesen 

hány hallgatót vehet fel. A képzési területre vonatkozó adatok érvényesek az alapképzésre, mesterképzésre 

és szakirányú továbbképzésre, míg a szakmacsoportra vonatkozó adatok a felsőfokú szakképzésre. A fel-

vehető összlétszám meghatározásánál figyelembe kell venni a működési engedély szerinti maximális hall-

gatói létszámot, a tanulmányokat folytató és várhatóan végzős hallgatók számát. Az adatok a szerkesztés 

zárásakor érvényes állapotot tükrözik.
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NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA
  BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MŰVÉSZETI KAR

  INTÉZMÉNY ELÉRHETŐSÉGE:  4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B • Telefon: (42) 599-400
Fax: (42) 402-485 • Honlap: http://www.nyf.hu

  FELVÉTELIVEL KAPCSOLATOS EGYÉB ELÉRHETŐSÉG:  Tanulmányi és Felvételi Osztály, A épület fszt. 
Telefon: (42) 599-416, (42) 599-400/2407, (42) 599-400/2067 • E-mail: felvi@nyf.hu

  A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ 
DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT 2011. NOVEMBER 15-ÉIG A KÖVETKEZŐ CÍMRE KELL BEKÜLDENI: 

„2012. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220. 

  MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Nappali képzések

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Személyes megjelenést
igénylő vizsgaformák 

Képz.
terület

M N A alkalmazott nyelvészet támogatott 4
5 < 10 felvételi elbeszélgetés (Sz) 

BÖLCS

M N K alkalmazott nyelvészet 150 000 Ft 4 BÖLCS

Részidős képzések

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Személyes megjelenést
igénylő vizsgaformák 

Képz.
terület

M L A alkalmazott nyelvészet (1) támogatott 4
5 < 10 felvételi elbeszélgetés (Sz) 

BÖLCS

M L K alkalmazott nyelvészet (1) 150 000 Ft 4 BÖLCS

 (1) A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, legfeljebb kettő hetenk ént munkanapokon, vagy a heti pihe-

nőnapon kerül sor. Ennek megfelelően az adott szakon a képzés gyakorisága: péntek és szombat. 

  A JELENTKEZÉS ÉS A FELVÉTEL SAJÁTOS FELTÉTELEI

A személyes megjelenést igénylő szóbeli felvételi elbeszélgetés követelményeiről részletesen a Függelékben és 

az Intézmény honlapján www.nyf.hu/felvételizőknek link alatt olvashatnak. 

Nyelvvizsga többletpont a jelentkezésben megjelölt szak képzési és kimeneti követelményeiben előírt 

idegen nyelvi követelménynél magasabb szintű, vagy annál több nyelvvizsgáért adható. 

Az alkalmazott nyelvészet szak bemeneti feltételiről bővebb tájékoztatás a www.nyf.hu/felvi oldalon 

olvasható. A bemeneti feltétel teljesítéséhez szükséges kreditelismerési eljárást még a jelentkezési határidő 

előtt ajánlott lefolytatni. 

A fogyatékkal élő jelentkezőket megillető kedvezményeket az Intézmény a saját honlapján (wwww.nyf.hu) 

jeleníti meg. Igény szerint személyes tanácsadásra is lehetőséget biztosít az Intézmény.

Oklevél minősítés alapján adható pontok (maximum 40 pont):

 – elégséges 10 pont

 – közepes 20 pont

 – jó 30 pont

 – jeles 35 pont

 – kiváló, kitüntetéses 40 pont.
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  FELVÉTELI PONTOK SZÁMÍTÁSA

Általános szabályok
A jelentkezés benyújtása előtt kérjük, mindenképpen tanulmányozza a 3. számú táblázatot, amelyben 

megtalálható, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél 

szükséges. Ha ez alapján Ön nem teljes kreditértékű oklevéllel rendelkezik, úgy a megjelölt felsőoktatási 

intézménynél ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Ennek eredményessége esetén az 

erről szóló kreditelismerési határozatot a felvételi eljárás során legkésőbb 2012. január 10-éig kell benyúj-

tani. A további tudnivalók megtalálhatók a Képzési szintek és a jelentkezéshez szükséges végzettségek c. fejezetben.

Mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is. Azon jelentke-

zők, akiket előnyben kell részesíteni, azok számára jogcímenként külön-külön kell meghatározni a maxi-

málisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve – az előnyben részesítendők többletpont-

ja – nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.

Intézményi szabályok
Töbletpontok a mesterképzésben:

 – Amennyiben a jelentkező a jelentkezésében megjelölt szak képzési és kimeneti követelményeiben 

előírt idegennyelvi követelményeknél magasabb szintű, vagy több nyelvvizsgával rendelkezik, akkor:

 – 2. nyelvvizsga/felsőfokú (C1) komplex nyelvvizsga esetén 6 többletpontra jogosult,

 – 2. nyelvvizsga/középfokú (B2) komplex nyelvvizsga esetén 3 többletpontra jogosult.

 – Országos Tudományos Diákkörök Konferenciáján elért legalább harmadik helyezésért 3 többlet-

pont jár.

 – Sporteredmények alapján (Országos Bajnokságon elért legalább harmadik helyezésért) 3 többlet-

pont jár.

 – Művészeti országos és nemzetközi versenyeken elért egyéni szintű legalább harmadik helyezésért 

3 többletpont jár.

Pontszámítás
Felvételi pontok:

 – felvételi elbeszélgetés: 50 pont

 – oklevél átlag alapján: 40 pont

Többletpontok:

Maximum 10 többletpont adható

 – Előnyben részesítési maximális pont: 5 pont

 – fogyatékosság: 5 pont

 – gyermekgondozás: 5 pont

 – halmozottan hátrányos helyzet: 5 pont

 – hátrányos helyzet: 5 pont

 – 2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 6 pont

 – 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 3 pont

 – művészeti verseny: 3 pont

 – OTDK 1–3. hely: 3 pont

 – sporteredmény: országos bajnokság 1–3. hely: 3 pont
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  CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK

A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul, legkésőbb azon-

ban 2012. január 10-éig kell benyújtani. Az ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók Az eljárás folyamán 

benyújtandó dokumentumok c. fejezetben.

Szak
Képz.
szint

Munka-
rend Dokumentumok

minden szak   

Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság 

igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló 
dokumentum, OTDK/TDK igazolás, sporteredmény igazolása
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NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA
  GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR

  INTÉZMÉNY ELÉRHETŐSÉGE:  4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B • Telefon: (42) 599-400
Fax: (42) 402-485 • E-mail: felvi@nyf.hu • Honlap: http://www.nyf.hu

  FELVÉTELIVEL KAPCSOLATOS EGYÉB ELÉRHETŐSÉG:  Tanulmányi és Felvételi Osztály A épület 
fszt. 22-es szoba. • Telefon: (42) 599-416, (42) 599-400/2067, (42) 599-400/2407 • E-mail: felvi@nyf.hu

  A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ 
DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT 2011. NOVEMBER 15-ÉIG A KÖVETKEZŐ CÍMRE KELL BEKÜLDENI: 

„2012. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220. 

  MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Részidős képzések

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Személyes megjelenést
igénylő vizsgaformák 

Képz.
terület

M L A nemzetközi tanulmányok (1) támogatott 4 10 < 20 felvételi elbeszélgetés (Sz) TÁRS

 (1) A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, legfeljebb kettő hetenké nt munkanapokon, vagy a heti pihe-

nőnapon kerül sor. Ennek megfelelően az adott szakon a képzés gyakorisága:péntek és szombat.

  A JELENTKEZÉS ÉS A FELVÉTEL SAJÁTOS FELTÉTELEI

A személyes megjelenést igénylő szóbeli felvételi elbeszélgetés követelményeiről részletesen a Függelékben és 

az Intézmény honlapján www.nyf.hu/felvételizőknek link alatt olvashatnak. 

A nemzetközi tanulmányok mesterképzési szak bemeneti feltételiről bővebb tájékoztatás a www.nyf.hu/felvi 

oldalon olvasható. A bemeneti feltétel teljesítéséhez szükséges kreditelismerési eljárást még a jelentkezési 

határidő előtt ajánlott lefolytatni. 

A fogyatékkal élő jelentkezőket megillető kedvezményeket az intézmény a saját honlapján (wwww.nyf.

hu) jeleníti meg. Igény szerint személyes tanácsadásra is lehetőséget biztosít az intézmény.

Oklevél minősítés alapján adható pontok (maximum 40 pont):

 – elégséges 10 pont

 – közepes 20 pont

 – jó 30 pont

 – jeles 35 pont

 – kiváló, kitüntetéses 40 pont.

  FELVÉTELI PONTOK SZÁMÍTÁSA

Általános szabályok
A jelentkezés benyújtása előtt kérjük, mindenképpen tanulmányozza a 3. számú táblázatot, amelyben meg-

található, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél szüksé-

ges. Ha ez alapján Ön nem teljes kreditértékű oklevéllel rendelkezik, úgy a megjelölt felsőoktatási intéz-

ménynél ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Ennek eredményessége esetén az erről 



437

F E L S Ő O K TATÁ S I  I N T É Z M É N Y E K  2 012  –  NYF-GTK

Mesterképzési szakok

szóló kreditelismerési határozatot a felvételi eljárás során legkésőbb 2012. január 10-éig kell benyújtani. 

A további tudnivalók megtalálhatók a Képzési szintek és a jelentkezéshez szükséges végzettségek c. fejezetben.

Mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is. Azon jelentke-

zők, akiket előnyben kell részesíteni, azok számára jogcímenként külön-külön kell meghatározni a maxi-

málisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve – az előnyben részesítendők többletpont-

ja – nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.

Intézményi szabályok
Többletpontok a mesterképzésben:

 – Amennyiben a jelentkező a jelentkezésében megjelölt szak képzési és kimeneti követelményeiben 

előírt idegennyelvi követelményeknél magasabb szintű, vagy több nyelvvizsgával rendelkezik, akkor:

 – 3. nyelvvizsga/felsőfokú (C1) komplex nyelvvizsga esetén 6 többletpontra jogosult,

 – 3. nyelvvizsga/középfokú (B2) komplex nyelvvizsga esetén 3 többletpontra jogosult.

 – Országos Tudományos Diákkörök Konferenciáján elért legalább harmadik helyezésért 3 többlet-

pont jár.

 – Sporteredmények alapján (Országos Bajnokságon elért legalább harmadik helyezésért) 3 többlet-

pont jár.

 – Munkáltatói igazolás alapján a nemzetközi diplomáciai tevékenység – multinacionális vállalatoknál, 

városi – regionális külügyi referens munkakörben legalább 3 év szakmai gyakorlatért 5 többletpont jár.

Pontszámítás
Felvételi pontok:

 – felvételi elbeszélgetés: 50 pont

 – oklevél átlag alapján: 40 pont

Többletpontok:

Maximum 10 többletpont adható

 – Előnyben részesítési maximális pont: 5 pont

 – fogyatékosság: 5 pont

 – gyermekgondozás: 5 pont

 – halmozottan hátrányos helyzet: 5 pont

 – hátrányos helyzet: 5 pont

 – 3. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 6 pont

 – 3. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 3 pont

 – OTDK 1–3. hely: 3 pont

 – sporteredmény: országos bajnokság 1–3. hely: 3 pont

 – szakmai gyakorlat: 5 pont 

  CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK

A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul, legkésőbb azon-

ban 2012. január 10-éig kell benyújtani. Az ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók Az eljárás folyamán 

benyújtandó dokumentumok c. fejezetben.

Szak
Képz.
szint

Munka-
rend Dokumentumok

minden szak   

Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: betöltött 

munkakör igazolása, fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet 
igazolása, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, OTDK/TDK igazolás, sporteredmény igazolása, 

szakmai (elő)tanulmányok, tevékenységek
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NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA
  PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR

  INTÉZMÉNY ELÉRHETŐSÉGE:  4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B • Telefon: (42) 599-400
Fax: (42) 402-485 • E-mail: felvi@nyf.hu • Honlap: http://www.nyf.hu

  FELVÉTELIVEL KAPCSOLATOS EGYÉB ELÉRHETŐSÉG:  Tanulmányi és Felvételi Osztály, A épület 
fszt. 22-es szoba. • Telefon: (42) 599-416, (42) 599-400/2067, (42) 599-400/2407 • E-mail: felvi@nyf.hu

  A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ 
DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT 2011. NOVEMBER 15-ÉIG A KÖVETKEZŐ CÍMRE KELL BEKÜLDENI: 

„2012. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220. 

  MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Nappali képzések

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Személyes megjelenést
igénylő vizsgaformák 

Képz.
terület

M N A andragógia támogatott 4
6 < 30 felvételi elbeszélgetés (Sz) 

BÖLCS

M N K andragógia 160 000 Ft 4 BÖLCS

Részidős képzések

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Személyes megjelenést
igénylő vizsgaformák 

Képz.
terület

M L A andragógia (2) támogatott 4
6 < 30

felvételi elbeszélgetés (Sz) 

BÖLCS

M L K andragógia (2) 160 000 Ft 4 BÖLCS

M L A tanár (T/D) – család- és 
gyermekvédő tanár (1) (2) támogatott 2-3

6 < 12
PED

M L K tanár (T/D) – család- és 
gyermekvédő tanár (1) (2) 160 000 Ft 2-3 PED

M L A tanár (T/D) – ének-zene 
tanár (1) (2) támogatott 2-3

6 < 12 felvételi elbeszélgetés (Sz) és 
gyakorlati vizsga (Gy) 

PED

M L K tanár (T/D) – ének-zene 
tanár (1) (2) 160 000 Ft 2-3 PED

M L A tanár (T/D) – 
informatikatanár (1) (2) támogatott 2-3

6 < 12

felvételi elbeszélgetés (Sz) 

PED

M L K tanár (T/D) – 
informatikatanár (1) (2) 160 000 Ft 2-3 PED

M L A tanár (T/D) – inkluzív 
nevelés tanára (1) (2) támogatott 2-3

6 < 12
PED

M L K tanár (T/D) – inkluzív 
nevelés tanára (1) (2) 160 000 Ft 2-3 PED

M L A tanár (T/D) – 
magyartanár (1) (2) támogatott 2-3

6 < 12
PED

M L K tanár (T/D) – 
magyartanár (1) (2) 160 000 Ft 2-3 PED

M L A tanár (T/D) – 
matematikatanár (1) (2) támogatott 2-3

6 < 12
PED

M L K tanár (T/D) – 
matematikatanár (1) (2) 160 000 Ft 2-3 PED
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Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Személyes megjelenést
igénylő vizsgaformák 

Képz.
terület

M L A tanár (T/D) – 
pedagógiatanár (1) (2) támogatott 2-3

6 < 12 felvételi elbeszélgetés (Sz)
PED

M L K tanár (T/D) – 
pedagógiatanár (1) (2) 160 000 Ft 2-3 PED

M L A tanár (T/D) – 
testnevelőtanár (1)(2) támogatott 2-3

10 < 25 felvételi elbeszélgetés (Sz)
PED

M L K tanár (T/D) – 
testnevelőtanár (1)(2) 160 000 Ft 2-3 PED

 (1) A képzési idő a hallgató előképzettségének függvényében változhat.

 (2) A levelező munkarend ű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, legfeljebb kettő hetenkén t munkanapokon, vagy a heti pihe-

nőnapon kerül sor. Ennek megfelelően az adott szakon a képzés gyakorisága: péntek és szombat.

  FELVÉTELI PONTOK SZÁMÍTÁSA

Általános szabályok
A jelentkezés benyújtása előtt kérjük, mindenképpen tanulmányozza a 3. számú táblázatot, amelyben 

megtalálható, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél 

szükséges. Ha ez alapján Ön nem teljes kreditértékű oklevéllel rendelkezik, úgy a megjelölt felsőoktatási 

intézménynél ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Ennek eredményessége esetén az 

erről szóló kreditelismerési határozatot a felvételi eljárás során legkésőbb 2012. január 10-éig kell benyúj-

tani. A további tudnivalók megtalálhatók a Képzési szintek és a jelentkezéshez szükséges végzettségek c. fejezetben.

Mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is. Azon jelentke-

zők, akiket előnyben kell részesíteni, azok számára jogcímenként külön-külön kell meghatározni a maxi-

málisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve – az előnyben részesítendők többletpont-

ja – nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.

Intézményi szabályok
A személyes megjelenést igénylő szóbeli felvételi elbeszélgetés követelményeiről részletesen a Függelékben és 

az Intézmény honlapján www.nyf.hu/felvételizőknek link alatt olvashatnak. 

Nyelvvizsga többletpont a jelentkezésben megjelölt szak képzési és kimeneti követelményeiben előírt 

idegen nyelvi követelménynél magasabb szintű, vagy annál több nyelvvizsgáért adható. 

A tanári mesterképzési szakoknál a szakmai gyakorlatért többletpont – munkáltatói igazolás alapján – 

pedagógus munkakörben legalább 3 évig eltöltött szakmai gyakorlatért adható.

Az andragógia mesterképzési szaknál a szakmai gyakorlatért többletpont – munkáltatói igazolás alapján – 

felnőttoktatásban, közművelődésben legalább 3 évig eltöltött munkaviszonyért adható.

Szakirányú továbbképzésért a tanári mesterképzési szakokon többletpont csak pedagógus szakvizsgát, 

közoktatásvezető szakképzettséget tanúsító oklevél benyújtása esetén adható.

Oklevél minősítés alapján adható pontok (maximum 40 pont):

 – elégséges 10 pont

 – közepes 20 pont

 – jó 30 pont

 – jeles 35 pont

 – kiváló, kitüntetéses 40 pont.

A tanár (T/D) – ének-zene tanár mesterképzési szakra jelentkezők számára az oklevél minősítését a gyakor-

lati vizsgán szerezhető 0–40 pont váltja ki.

A tanár (T/D) – testnevelőtanár mesterképzési szakra jelentkezőknél  a szóbeli felvételi elbeszélgetés részét 

képezi a gyakorlati vizsga is, melynek követelményeit az intézmény a honlapján (www.nyf.hu) a felvételi 

információk között  teszi közzé.
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Pontszámítás
tanár (T/D) – család- és g yermekvédő tanár (levelező képzés), tanár (T/D) – informatikatanár (levelező képzés), 

tanár (T/D) – inkluzív nevelés tanára (levelező képzés), tanár (T/D) – magyartanár (levelező képzés), tanár (T/D) 

– matematikatanár (levelező képzés), tanár (T/D) – pedagógiatanár (levelező képzés), tanár (T/D) – testnevelőtanár 

(levelező képzés) mesterképzési szakok

Felvételi pontok:

 – felvételi elbeszélgetés: 50 pont

 – oklevél átlag alapján: 40 pont

tanár (T/D) – ének-zene tanár (levelező képzés) mesterképzési szakok

Felvételi pontok:

 – felvételi elbeszélgetés: 50 pont

 – gyakorlati vizsga: 40 pont

Többletpontok a tanár mesterképzési szakok esetében:

Maximum 10 többletpont adható

 – Előnyben részesítési maximális pont: 5 pont

 – fogyatékosság: 5 pont

 – gyermekgondozás: 5 pont

 – halmozottan hátrányos helyzet: 5 pont

 – hátrányos helyzet: 5 pont

 – 1. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 6 pont

 – 2. nyelvvizsga / középfokú (B2): 3 pont

 – művészeti verseny: 3 pont

 – OTDK 1–3. hely: 3 pont

 – sporteredmény: országos bajnokság 1–3. hely: 3 pont

 – szakirányú pedagógusi szakmai gyakorlat: 3 pont

 – szakirányú továbbképzés: 5 pont

andragógia (nappali és levelező képzések) mesterképzési szakok

Felvételi pontok:

 – felvételi elbeszélgetés: 50 pont

 – oklevél átlag alapján: 40 pont

Többletpontok:

Maximum 10 többletpont adható

 – Előnyben részesítési maximális pont: 5 pont

 – fogyatékosság: 5 pont

 – gyermekgondozás: 5 pont

 – halmozottan hátrányos helyzet: 5 pont

 – hátrányos helyzet: 5 pont

 – 2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 6 pont

 – 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 3 pont

 – OTDK 1–3. hely: 3 pont

 – sporteredmény: országos bajnokság 1–3. hely: 3 pont

 – szakmai gyakorlat: 3 pont
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  CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK

A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul, legkésőbb azon-

ban 2012. január 10-éig kell benyújtani. Az ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók Az eljárás folyamán 

benyújtandó dokumentumok c. fejezetben.

Szak
Képz.
szint

Munka-
rend Dokumentumok

minden szak   

Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: betöltött 

munkakör igazolása, fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet 
igazolása, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, OTDK/TDK igazolás, sporteredmény igazolása, 

szakmai (elő)tanulmányok, tevékenységek
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NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM

NYME felvehető összlétszáma: 5499 fő.

Képzési terület Település Nyelv

Felvehető (fő)

Képzési terület/
Szakmacsoport

Nappali 
képzés

Esti, levelező 
munkarend Távoktatás

agrár képzési terület Mosonmagyaróvár magyar 461 202 0 AGRÁR

agrár képzési terület Sopron magyar 129 83 0 AGRÁR

agrár képzési terület Székesfehérvár magyar 150 135 0 AGRÁR

bölcsészettudomány képzési terület Győr magyar 95 179 0 BÖLCS

bölcsészettudomány képzési terület Szombathely magyar 323 398 0 BÖLCS

gazdaságtudományok képzési terület Sopron magyar 766 287 0 GAZD

informatika képzési terület Sopron magyar 41 0 0 INFO

műszaki képzési terület Sopron magyar 218 118 0 MŰSZ

műszaki képzési terület Zalaegerszeg magyar 31 79 0 MŰSZ

művészet képzési terület Sopron magyar 48 0 0 MŰV

pedagógusképzés képzési terület Győr magyar 120 208 0 PED

pedagógusképzés képzési terület Mosonmagyaróvár magyar 30 2 0 PED

pedagógusképzés képzési terület Sopron magyar 203 380 0 PED

pedagógusképzés képzési terület Szombathely magyar 199 106 0 PED

sporttudomány képzési terület Győr magyar 215 60 0 SPORT

sporttudomány képzési terület Székesfehérvár magyar 0 57 0 SPORT

felsőfokú szakképzés, ebből   115 61 0  

– mezőgazdaság szakmacsoport Mosonmagyaróvár magyar 115 61 0 mg

Összesen   3144 2355 0  

A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény és a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól 

szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet előírásai szerint az itt közölt táblázat tartalmazza, hogy a fel-

sőoktatási intézmény 2012-ben a meghirdetett képzések képzési területén, szakmacsoportjában összesen 

hány hallgatót vehet fel. A képzési területre vonatkozó adatok érvényesek az alapképzésre, mesterképzésre 

és szakirányú továbbképzésre, míg a szakmacsoportra vonatkozó adatok a felsőfokú szakképzésre. A fel-

vehető összlétszám meghatározásánál figyelembe kell venni a működési engedély szerinti maximális hall-

gatói létszámot, a tanulmányokat folytató és várhatóan végzős hallgatók számát. Az adatok a szerkesztés 

zárásakor érvényes állapotot tükrözik.
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Mesterképzési szakok

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM
  APÁCZAI CSERE JÁNOS KAR

  INTÉZMÉNY ELÉRHETŐSÉGE:  9022 Győr, Liszt Ferenc u. 42. • Telefon: (96) 516-730
Fax: (96) 329-934 • E-mail: apaczai@atif.hu • Honlap: http://ak.nyme.hu

  FELVÉTELIVEL KAPCSOLATOS EGYÉB ELÉRHETŐSÉG:  Felvételi Iroda • 9022 Győr, Gárdonyi Géza u. 10.
Telefon: (96) 516-785 • Fax: (96) 503-613 • E-mail: felveteli@atif.hu • Honlap: http://ak.nyme.hu

  A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ 
DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT 2011. NOVEMBER 15-ÉIG A KÖVETKEZŐ CÍMRE KELL BEKÜLDENI: 

„2012. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220. 

  MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Részidős képzések

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Személyes megjelenést
igénylő vizsgaformák 

Képz.
terület

M L A emberi erőforrás 
tanácsadó (2) támogatott 4

15 < 30 felvételi elbeszélgetés (Sz)
BÖLCS

M L K emberi erőforrás 
tanácsadó (2) 150 000 Ft 4 BÖLCS

M L A kulturális mediáció (2) támogatott 4
15 < 30 felvételi elbeszélgetés (Sz) 

BÖLCS

M L K kulturális mediáció (2) 150 000 Ft 4 BÖLCS

M L A rekreáció (1) (2) támogatott 4
15 < 30 felvételi elbeszélgetés (Sz)

SPORT

M L K rekreáció (1) (2) 150 000 Ft 4 SPORT

 (1) Választható szakirány: sportrekreáció-sportturizmus.

 (2) A levelező munkarendű képzésben a ha llgatók tanóráira tömbösítve, legfeljebb kettő hetenként  munkanapokon, vagy a heti pihenő-

napon kerül sor. Ennek megfelelően az adott szakon a képzés gyakorisága: félévente négyszer 3 alkalom (csütörtök, péntek, szombat).

  A JELENTKEZÉS ÉS A FELVÉTEL SAJÁTOS FELTÉTELEI

A mesterképzési szakokon a felvételi elbeszélgetés különeljárási díja 3 000 Ft. Ezt az összeget a Felvételi 

Iroda által a vizsgabehívó levélhez csatolt csekken keresztül kell legkésőbb a vizsgát megelőző napig 

befizetni. A felvételi elbeszélgetésen a csekk feladóvevényét be kell mutatni, enélkül érvénytelennek 

tekintik a vizsgát. 

Rekreáció mesterképzési szakon a felvételi elbeszélgetés követelményei a Kar honlapján a Felvételizők-

nek/Mesterképzési szakok menüpontban találhatók meg. A felvételi elbeszélgetés tervezett időpontja: 

2011. december 15. A kreditelismerési kérelmet, akiknek ez szükséges, a Kar Felvételi Irodájának címére 

kell elküldeni (9022 Győr, Gárdonyi Géza u. 10.) legkésőbb 2011. november 15-ig.

Emberi erőforrás tanácsadó mesterképzési szakon a felvételi elbeszélgetésen szereplő tárgykörök (elő-

képzettségtől függően) és az egyes tárgykörökön belül témakörök megtalálhatók a Kar honlapján 

(http://ak.nyme.hu). A felvételi elbeszélgetés tervezett időpontja: 2011. december 15.

A témakörválasztó nyomtatványt a Kar Felvételi Irodájának címére kell elküldeni (9022 Győr, Gárdo-

nyi Géza u. 10.) legkésőbb 2011. november 15-ig. A kreditelismerési kérelmet, akiknek ez szükséges szintén 

a fenti címre és határidővel kell postázniuk. 

A kulturális mediáció mesterképzési szakon a felvételi elbeszélgetés tervezett időpontja: 2011. december 16. 

A felvételi elbeszélgetésen szereplő tárgykörök és az egyes tárgykörökön belül témakörök megtalálhatók 
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a Kar honlapján (http://ak.nyme.hu). A szakhoz tartozó felvételi pontok számításáról szintén a Kar hon-

lapján kaphat tájékoztatást. A kreditelismerési kérelmet, akiknek ez szükséges, a Kar Felvételi Irodájának 

címére kell elküldeni (9022 Győr, Gárdonyi Géza u. 10.) legkésőbb 2011. november 15-ig.

A konzultációs napok pontos dátumát a levelező munkarendű képzésekre vonatkozóan a félévkezdéskor 

teszi közzé a Kar.

  FELVÉTELI PONTOK SZÁMÍTÁSA

Általános szabályok
A jelentkezés benyújtása előtt kérjük, mindenképpen tanulmányozza a 3. számú táblázatot, amelyben 

megtalálható, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél 

szükséges. Ha ez alapján Ön nem teljes kreditértékű oklevéllel rendelkezik, úgy a megjelölt felsőoktatási 

intézménynél ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Ennek eredményessége esetén az 

erről szóló kreditelismerési határozatot a felvételi eljárás során legkésőbb 2012. január 10-éig kell benyúj-

tani. A további tudnivalók megtalálhatók a Képzési szintek és a jelentkezéshez szükséges végzettségek c. fejezetben.

Mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is. Azon jelentke-

zők, akiket előnyben kell részesíteni, azok számára jogcímenként külön-külön kell meghatározni a maxi-

málisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve – az előnyben részesítendők többletpont-

ja – nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.

Intézményi szabályok
Összpontszám

A pontszámítás az alábbiak alapján történik emberi erőforrás tanácsadó mesterképzési szakon és rekreáció 

mesterképzési szakon:

 – az oklevél-átlag, a felvételi elbeszélgetésen kapott pontok és a többletpontok összegzésével; vagy

 – a felvételi elbeszélgetésen kapott pontok duplázásával és a többletpontok hozzáadásával.

 – A tanulmányi pontok alapján 45 tanulmányi pont (oklevél-átlag alapján),

 – a felvételi vizsgák eredményeképpen 45 felvételi vizsgapont,

 – egyéb többletteljesítményért, valamint előnyben részesítés alapján összesen legfeljebb 10 többletpont 

adható. A jelentkező abban az esetben is csak 10 pontra jogosult, ha a különböző jogcímek alapján 

elért többletpontjainak összege ezt meghaladná.

A felvételi pontszám megállapításakor azt kell alkalmazni, amelyik a jelentkező számára előnyösebb.

A tanulmányi pontok kiszámítása az oklevél átlaga alapján történik, az alábbiak szerint: 

 – 4,5-től 45 pont 

 – 4,00—4,49 40 pont 

 – 3,50—3,99 35 pont 

 – 3,00—3,49 30 pont 

 – 2,50—2,99 25 pont 

 – 2,00—2,49 20 pont

Felvételi vizsgapontok: A Kar a felvételi vizsgapontokat szóbeli felvételi elbeszélgetés alapján állapítja 

meg. A szóbeli vizsga eredménye alapján megállapított felvételi vizsgapontok összértéke maximum 45 pont 

lehet. A szóbeli vizsga bizottság előtt zajlik, a szóbeli vizsga tárgyköreit a Kar honlapján közzéteszi.

Kulturális mediáció mesterképzési szak esetében az összpontszám számítása az alábbiak szerint történik:

 a tanulmányi pontok, a felvételi vizsgapontok és a többletpontok összegzésével 

 – az oklevél minősítés alapján 20 tanulmányi pont, 

 – a felvételi vizsgák eredményeképpen 70 felvételi vizsgapont, 

 – egyéb többletteljesítményért, valamint előnyben részesítés alapján összesen legfeljebb 10 többletpont 

adható. 

Tanulmányi pontok

A tanulmányi pontok kiszámítása az oklevélben szereplő minősítés alapján történik, az alábbiak szerint:

 – kiváló 20 pont 
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 – jó 16 pont 

 – közepes 12 pont

 – elégséges 8 pont

A felvételi elbeszélgetés követelményei megtalálhatók a Kar honlapján a Felvételizőknek menüpontban. 

Pontszámítás
emberi erőforrás tanácsadó (levelező képzés) mesterképzési szakok

Felvételi pontok:

 – felvételi elbeszélgetés: 45 pont

 – oklevél átlag alapján: 45 pont

vagy

 – felvételi elbeszélgetés duplázása: 90 pont

Többletpontok:

Maximum 10 többletpont adható

 – Előnyben részesítési maximális pont: 10 pont

 – fogyatékosság: 5 pont

 – gyermekgondozás: 5 pont

 – halmozottan hátrányos helyzet: 6 pont

 – hátrányos helyzet: 5 pont

 – 2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 4 pont

 – 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 2 pont

 – 3. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 4 pont

 – 3. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 2 pont

 – intézményi TDK 1–3. hely: 5 pont

 – nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 4 pont

 – országos tanulmányi, művészeti és sportverseny: 5 pont

 – OTDK 1–3. hely: 5 pont

rekreáció (levelező képzés) mesterképzési szakok

Felvételi pontok:

 – felvételi elbeszélgetés: 45 pont

 – oklevél átlag alapján: 45 pont

vagy

 – felvételi elbeszélgetés duplázása: 90 pont

Többletpontok:

Maximum 10 többletpont adható

 – Előnyben részesítési maximális pont: 10 pont

 – fogyatékosság: 1 pont

 – gyermekgondozás: 1 pont

 – halmozottan hátrányos helyzet: 6 pont

 – hátrányos helyzet: 5 pont

 – 2. nyelvvizsga / alapfokú (B1) komplex: 1 pont

 – 2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 4 pont

 – 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 2 pont

 – nyelvvizsga / alapfokú (B1) komplex: 1 pont

 – nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 4 pont

 – nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 2 pont

 – országos tanulmányi, művészeti és sportverseny: 5 pont

 – OTDK 1–3. hely: 5 pont
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kulturális mediáció (levelező képzés) mesterképzési szakok

Felvételi pontok:

 – felvételi elbeszélgetés: 70 pont

 – oklevél minősítése alapján: 20 pont

Többletpontok:

Maximum 10 többletpont adható

 – Előnyben részesítési maximális pont: 1 pont

 – fogyatékosság: 1 pont

 – gyermekgondozás: 1 pont

 – halmozottan hátrányos helyzet: 2 pont

 – hátrányos helyzet: 1 pont

 – 2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 5 pont

 – 2. nyelvvizsga / középfokú (B2): 3 pont

 – 3. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 5 pont

 – 3. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 3 pont

 – kiemelkedő szakmai teljesítmény: 7 pont 

  CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK

A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul, legkésőbb azon-

ban 2012. január 10-éig kell benyújtani. Az ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók Az eljárás folyamán 

benyújtandó dokumentumok c. fejezetben.

Szak
Képz.
szint

Munka-
rend Dokumentumok

minden szak   

Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél, felsőfokú tanulmányi eredmények
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság 

igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló 
dokumentum, OTDK/TDK igazolás, szakmai (elő)tanulmányok, tevékenységek

A felsoroltakon túl az alábbi szakokon beküldendő további dokumentumok:

emberi erőforrás tanácsadó M L Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: sporteredmény 
igazolásarekreáció M L
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NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM
  BENEDEK ELEK PEDAGÓGIAI KAR

  INTÉZMÉNY ELÉRHETŐSÉGE:  9400 Sopron, Ferenczy J. u. 5. • Telefon: (99) 518-920 • Fax: (99) 518-980
E-mail: info@bpk.nyme.hu • Honlap: http://www.bpk.nyme.hu

  FELVÉTELIVEL KAPCSOLATOS EGYÉB ELÉRHETŐSÉG:  Tanulmányi Csoport • Telefon: (99) 518-947, 
(99) 518-958, (99) 518-955 • E-mail: to@bpk.nyme.hu

  A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ 
DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT 2011. NOVEMBER 15-ÉIG A KÖVETKEZŐ CÍMRE KELL BEKÜLDENI: 

„2012. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220. 

  MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Nappali képzések

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Személyes megjelenést
igénylő vizsgaformák 

Képz.
terület

M N A tanár (T/D) – játék- és 
szabadidő-szervező tanár (1) támogatott 2-3

10 < 30

alkalmassági vizsga(Alk) és 
motivációs beszélgetés és szakmai 

ismeretek (Sz) 

PED

M N K tanár (T/D) – játék- és 
szabadidő-szervező tanár (1) 150 000 Ft 2-3 PED

M N A tanár (T/D) – 
pedagógiatanár (1) támogatott 2-3

10 < 30
PED

M N K tanár (T/D) – 
pedagógiatanár (1) 150 000 Ft 2-3 PED

Részidős képzések

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Személyes megjelenést
igénylő vizsgaformák 

Képz.
terület

M L A
tanár (T/D) – játék- és 
szabadidő-szervező 

tanár (1) (2)
támogatott 2-3

10 < 30

alkalmassági vizsga(Alk) és 
motivációs beszélgetés és szakmai 

ismeretek (Sz) 

PED

M L K
tanár (T/D) – játék- és 
szabadidő-szervező 

tanár (1) (2)
150 000 Ft 2-3 PED

M L A tanár (T/D) – 
pedagógiatanár (1) (2) támogatott 2-3

10 < 30
PED

M L K tanár (T/D) – 
pedagógiatanár (1) (2) 150 000 Ft 2-3 PED

 (1) A képzési idő a hallgató előképzettségének függvényében változhat.

 (2) A levelező munkarendű ké pzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, legfeljebb kettő hetenként mu nkanapokon, vagy a heti pihe-

nőnapon kerül sor. Ennek megfelelően az adott szakon a képzés gyakorisága: kéthetente péntek és szombat. 

  A JELENTKEZÉS ÉS A FELVÉTEL SAJÁTOS FELTÉTELEI

A jelentkezőknek alkalmassági vizsgát kell tenniük. A vizsga időpontja: 2011. december 21. A vizsga helyszí-

ne: Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar, 9400 Sopron, Ferenczy J. u. 5.

NY
M

E



Felsőoktatási felvételi tájékoztató – 2012. februárban induló képzések448

F E L S Ő O K TATÁ S I  I N T É Z M É N Y E K  2 012  –  NYME-BPK

 

  FELVÉTELI PONTOK SZÁMÍTÁSA

Általános szabályok
A jelentkezés benyújtása előtt kérjük, mindenképpen tanulmányozza a 3. számú táblázatot, amelyben 

megtalálható, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél 

szükséges. Ha ez alapján Ön nem teljes kreditértékű oklevéllel rendelkezik, úgy a megjelölt felsőoktatási 

intézménynél ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Ennek eredményessége esetén az 

erről szóló kreditelismerési határozatot a felvételi eljárás során legkésőbb 2012. január 10-éig kell benyúj-

tani. A további tudnivalók megtalálhatók a Képzési szintek és a jelentkezéshez szükséges végzettségek c. fejezetben.

Mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is. Azon jelentke-

zők, akiket előnyben kell részesíteni, azok számára jogcímenként külön-külön kell meghatározni a maxi-

málisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve – az előnyben részesítendők többletpont-

ja – nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.

Intézményi szabályok
Az alkalmassági és a személyes megjelenést igénylő vizsgaformák követelményeiről részletesen az Intéz-

mény honlapján olvashatnak.

Pontszámítás
Felvételi pontok:

 – motivációs beszélgetés és szakmai ismeretek: 50 pont

 – oklevél átlag alapján: 40 pont

Többletpontok:

Maximum 10 többletpont adható

 – Előnyben részesítési maximális pont: 10 pont

 – fogyatékosság: 3 pont

 – gyermekgondozás: 3 pont

 – halmozottan hátrányos helyzet: 5 pont

 – hátrányos helyzet: 3 pont

 – 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 3 pont

 – nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 5 pont

 – OTDK 1–3. hely: 5 pont 

  CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK

A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul, legkésőbb azon-

ban 2012. január 10-éig kell benyújtani. Az ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók Az eljárás folyamán 

benyújtandó dokumentumok c. fejezetben.

Szak
Képz.
szint

Munka-
rend Dokumentumok

minden szak   

Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság 

igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló 
dokumentum, OTDK/TDK igazolás
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F E L S Ő O K TATÁ S I  I N T É Z M É N Y E K  2 012  –  NYME-BTK

Mesterképzési szakok

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM
  BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR

  INTÉZMÉNY ELÉRHETŐSÉGE:  9701 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4. • Telefon: (94) 504-300
Fax: (94) 504-404 • E-mail: felveteli@sek.nyme.hu • Honlap: http://www.sek.nyme.hu

  FELVÉTELIVEL KAPCSOLATOS EGYÉB ELÉRHETŐSÉG:  Tanulmányi Hivatal • Telefon: (94) 504-314, 
(94) 504-330 • Fax: (94) 519-644 • E-mail: felveteli@sek.nyme.hu
Honlap: http://www.sek.nyme.hu/felveteli

  A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ 
DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT 2011. NOVEMBER 15-ÉIG A KÖVETKEZŐ CÍMRE KELL BEKÜLDENI: 

„2012. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220. 

  MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Nappali képzések

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Személyes megjelenést
igénylő vizsgaformák 

Képz.
terület

M N A esztétika támogatott 4 5 < 15 motivációs beszélgetés (Sz) BÖLCS

Részidős képzések

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Személyes megjelenést
igénylő vizsgaformák 

Képz.
terület

M L A esztétika (1) támogatott 4 5 < 15 motivációs beszélgetés (Sz) BÖLCS

 (1) A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, legfeljebb kettő hetenként munk anapokon, vagy a heti pihe-

nőnapon kerül sor. Ennek megfelelően az adott szakon a képzés gyakorisága: kéthetente péntek és szombat.

  A JELENTKEZÉS ÉS A FELVÉTEL SAJÁTOS FELTÉTELEI

Azon jelentkezőnek, aki olyan szakképzettségre nyújt be jelentkezést, amilyennel még nem rendelkezik 

(vagyis nem egy meglévő szakképzettség mester szintre emelése érdekében fog tanulmányokat folytatni), 

előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie a Nyugat-magyarországi Egyetem Bölcsészettudo-

mányi Kar Dékáni Hivatalnál (levelezési cím: 9700 Szombathely, Berzsenyi tér 2.). A kreditelismeréshez 

be kell nyújtania a leckekönyv és az oklevél olvasható másolatát, valamint a kreditelismerési eljárási díj 

befizetéséről szóló banki kivonat másolatát. A beküldési határidő: 2011. december 9. A kreditelimerési eljá-

rás eredményéről a jelentkező elektronikus levélben kap értesítést.

A felvételi eljárás különeljárás díja 3 000 Ft/képzés, amit az intézmény 10047004-00290634-00000000 

számú számlájára kell befizetni. Az utaláskor a megjegyzés rovatban fel kell tüntetni a jelentkező nevét 

és a megjelölt szakot.

Az előzetes kreditelismerés különeljárási díja 2 000 Ft/képzés, amit az intézmény 10047004-00290634-

00000000 számú számlájára kell befizetni. Az utaláskor a megjegyzés rovatban fel kell tüntetni a jelent-

kező nevét és a megjelölt szakot.
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F E L S Ő O K TATÁ S I  I N T É Z M É N Y E K  2 012  –  NYME-BTK

 

  FELVÉTELI PONTOK SZÁMÍTÁSA

Általános szabályok
A jelentkezés benyújtása előtt kérjük, mindenképpen tanulmányozza a 3. számú táblázatot, amelyben 

megtalálható, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél 

szükséges. Ha ez alapján Ön nem teljes kreditértékű oklevéllel rendelkezik, úgy a megjelölt felsőoktatási 

intézménynél ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Ennek eredményessége esetén az 

erről szóló kreditelismerési határozatot a felvételi eljárás során legkésőbb 2012. január 10-éig kell benyúj-

tani. A további tudnivalók megtalálhatók a Képzési szintek és a jelentkezéshez szükséges végzettségek c. fejezetben.

Mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is. Azon jelentke-

zők, akiket előnyben kell részesíteni, azok számára jogcímenként külön-külön kell meghatározni a maxi-

málisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve – az előnyben részesítendők többletpont-

ja – nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.

Intézményi szabályok
A személyes megjelenést igénylő vizsgaformák követelményeiről részletesen az Intézmény honlapján ol-

vashatnak.

Pontszámítás
Felvételi pontok:

 – motivációs beszélgetés: 50 pont

 – oklevél minősítése alapján: 40 pont

Többletpontok:

Maximum 10 többletpont adható

 – Előnyben részesítési maximális pont: 10 pont

 – fogyatékosság: 3 pont

 – gyermekgondozás: 3 pont

 – halmozottan hátrányos helyzet: 5 pont

 – hátrányos helyzet: 3 pont

 – 1. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 5 pont

 – 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 3 pont

 – TDK/OTDK: 5 pont 

  CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK

A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul, legkésőbb azon-

ban 2012. január 10-éig kell benyújtani. Az ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók Az eljárás folyamán 

benyújtandó dokumentumok c. fejezetben.

Szak
Képz.
szint

Munka-
rend Dokumentumok

minden szak   

Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság 

igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló 
dokumentum, OTDK/TDK igazolás
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F E L S Ő O K TATÁ S I  I N T É Z M É N Y E K  2 012  –  NYME-EMK

Mesterképzési szakok

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM
  ERDŐMÉRNÖKI KAR

  INTÉZMÉNY ELÉRHETŐSÉGE:  9400 Sopron, Ady Endre u. 5. • Telefon: (99) 518-258 • Fax: (99) 329-808
E-mail: felveteli@emk.nyme.hu • Honlap: http://www.nyme.hu

  FELVÉTELIVEL KAPCSOLATOS EGYÉB ELÉRHETŐSÉG:  A felvételi eljárással kapcsolatos kérdésekkel 
a Dékáni Hivatal vezetője ad felvilágosítást.

  A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ 
DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT 2011. NOVEMBER 15-ÉIG A KÖVETKEZŐ CÍMRE KELL BEKÜLDENI: 

„2012. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220. 

  MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Nappali képzések

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Személyes megjelenést
igénylő vizsgaformák 

Képz.
terület

M N A környezetmérnöki támogatott 4
10 < 30

felvételi elbeszélgetés (Sz) 

MŰSZ

M N K környezetmérnöki 160 000 Ft 4 MŰSZ

M N A természetvédelmi mérnöki támogatott 4
5 < 15

AGRÁR

M N K természetvédelmi mérnöki 160 000 Ft 4 AGRÁR

M N A vadgazda mérnöki támogatott 4
5 < 15

AGRÁR

M N K vadgazda mérnöki 160 000 Ft 4 AGRÁR

Részidős képzések

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Személyes megjelenést
igénylő vizsgaformák 

Képz.
terület

M L A környezetmérnöki (1) támogatott 4
5 < 30

felvételi elbeszélgetés (Sz) 

MŰSZ

M L K környezetmérnöki (1) 160 000 Ft 4 MŰSZ

M L A természetvédelmi 
mérnöki (2) támogatott 4

5 < 15
AGRÁR

M L K természetvédelmi 
mérnöki (2) 160 000 Ft 4 AGRÁR

M L A vadgazda mérnöki (2) támogatott 4
5 < 15

AGRÁR

M L K vadgazda mérnöki (2) 160 000 Ft 4 AGRÁR

 (1) A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal kötött megállapodásnak megfelelően a hall gatók tanórái félévenként 

3x1 heti konzultációs alkalom során történik, a tanulmányi rendben meghatározott időpontokban.

 (2) A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal kötött megállapodásnak megfelelően a hall gatók tanórái félévenként 

2x1 heti konzultációs alkalom során történik, a tanulmányi rendben meghatározott időpontokban.

  A JELENTKEZÉS ÉS A FELVÉTEL SAJÁTOS FELTÉTELEI

A felsőfokú tanulmányi eredmények igazolásaként a leckekönyv másolatának beküldése szükséges, és ezen 

felül minden olyan dokumentum másolata, amely a többletpontok megadásához szükséges lehet.
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  FELVÉTELI PONTOK SZÁMÍTÁSA

Általános szabályok
A jelentkezés benyújtása előtt kérjük, mindenképpen tanulmányozza a 3. számú táblázatot, amelyben 

megtalálható, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél 

szükséges. Ha ez alapján Ön nem teljes kreditértékű oklevéllel rendelkezik, úgy a megjelölt felsőoktatási 

intézménynél ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Ennek eredményessége esetén az 

erről szóló kreditelismerési határozatot a felvételi eljárás során legkésőbb 2012. január 10-éig kell benyúj-

tani. A további tudnivalók megtalálhatók a Képzési szintek és a jelentkezéshez szükséges végzettségek c. fejezetben.

Mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is. Azon jelentke-

zők, akiket előnyben kell részesíteni, azok számára jogcímenként külön-külön kell meghatározni a maxi-

málisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve – az előnyben részesítendők többletpont-

ja – nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.

Intézményi szabályok
A személyes megjelenést igénylő vizsgák követelményeiről részletesen az Intézmény honlapján olvashatnak. 

Pontszámítás
Felvételi pontok:

 – felvételi elbeszélgetés: 65 pont

 – oklevél minősítése alapján: 30 pont

Többletpontok:

Maximum 5 többletpont adható

 – Előnyben részesítési maximális pont: 5 pont

 – fogyatékosság: 1 pont

 – gyermekgondozás: 1 pont

 – halmozottan hátrányos helyzet: 1 pont

 – hátrányos helyzet: 1 pont

 – 1. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 2 pont

 – 2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 5 pont

 – 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 3 pont

 – intézményi TDK 1. helyezés: 3 pont

 – intézményi TDK 2. helyezés: 2 pont

 – intézményi TDK 3. helyezés/dicséret: 1 pont

 – OTDK 1–3. hely: 4 pont

 – publikáció: 3 pont

 – szakirányú végzettség: 3 pont

 – szakmai tevékenység: 5 pont 

  CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK

A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul, legkésőbb azon-

ban 2012. január 10-éig kell benyújtani. Az ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók Az eljárás folyamán 

benyújtandó dokumentumok c. fejezetben.

Szak
Képz.
szint

Munka-
rend Dokumentumok

minden szak   

Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: felsőfokú 

tanulmányi eredmények, fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos 
helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, OTDK/TDK igazolás, szakmai (elő)

tanulmányok, tevékenységek
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F E L S Ő O K TATÁ S I  I N T É Z M É N Y E K  2 012  –  NYME-FMK

Mesterképzési szakok

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM
  FAIPARI MÉRNÖKI KAR

  INTÉZMÉNY ELÉRHETŐSÉGE:  9400 Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4. • Telefon: (99) 518-101 • Fax: (99) 518-259
E-mail: fadek@fmk.nyme.hu • Honlap: http://www.nyme.hu

  FELVÉTELIVEL KAPCSOLATOS EGYÉB ELÉRHETŐSÉG:  Tanulmányi Csoport • Telefon: (99) 518-399, 
(99) 518-232, (99) 518-264 • Fax: (99) 518-259 • E-mail: treni@fmk.nyme.hu, sjudit@fmk.nyme.hu, 
kove@fmk.nyme.hu • Honlap: http://fmk.nyme.hu

  A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ 
DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT 2011. NOVEMBER 15-ÉIG A KÖVETKEZŐ CÍMRE KELL BEKÜLDENI: 

„2012. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220. 

  MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Nappali képzések

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Személyes megjelenést
igénylő vizsgaformák 

Képz.
terület

M N A faipari mérnöki (2) támogatott 4
5 < 30

felvételi elbeszélgetés (Sz) 

MŰSZ

M N K faipari mérnöki (2) 150 000 Ft 4 MŰSZ

M N A formatervező művész támogatott 4
1 < 5

MŰV

M N K formatervező művész 200 000 Ft 4 MŰV

M N A gazdaságinformatikus támogatott 4
5 < 20

INFO

M N K gazdaságinformatikus 150 000 Ft 4 INFO

M N A ipari terméktervező 
mérnöki támogatott 4

10 < 30
MŰSZ

M N K ipari terméktervező 
mérnöki 150 000 Ft 4 MŰSZ

M N A könnyűipari mérnöki (1) (3) támogatott 4
5 < 30

MŰSZ

M N K könnyűipari mérnöki (1) (3) 150 000 Ft 4 MŰSZ

Részidős képzések

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Személyes megjelenést
igénylő vizsgaformák 

Képz.
terület

M L A faipari mérnöki (2) (4) támogatott 4
10 < 30

felvételi elbeszélgetés (Sz) 

MŰSZ

M L K faipari mérnöki (2) (4) 150 000 Ft 4 MŰSZ

M L A könnyűipari mérnöki (1) (3) (4) támogatott 4
10 < 30

MŰSZ

M L K könnyűipari mérnöki (1) (3) (4) 150 000 Ft 4 MŰSZ

 (1) Választható szakirányok: csomagolástechnológus, minőségirányító, nyomdaipari és médiatechnológus, pa pírfeldolgozó, termék-

tervező, textil- bőr- ruházati technológus.

 (2) Választható szakirányok: faszerkezet-tervező, technológia és üzemfenntartás.

 (3) Közös képzés az Óbu dai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Karával.

 (4) A levelező  munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, legfeljebb kettő hetenként munkana pokon, vagy a heti pihe-

nőnapon kerül sor.
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  FELVÉTELI PONTOK SZÁMÍTÁSA

Általános szabályok
A jelentkezés benyújtása előtt kérjük, mindenképpen tanulmányozza a 3. számú táblázatot, amelyben 

megtalálható, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél 

szükséges. Ha ez alapján Ön nem teljes kreditértékű oklevéllel rendelkezik, úgy a megjelölt felsőoktatási 

intézménynél ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Ennek eredményessége esetén az 

erről szóló kreditelismerési határozatot a felvételi eljárás során legkésőbb 2012. január 10-éig kell benyúj-

tani. A további tudnivalók megtalálhatók a Képzési szintek és a jelentkezéshez szükséges végzettségek c. fejezetben.

Mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is. Azon jelentke-

zők, akiket előnyben kell részesíteni, azok számára jogcímenként külön-külön kell meghatározni a maxi-

málisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve – az előnyben részesítendők többletpont-

ja – nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.

Intézményi szabályok
A személyes megjelenést igénylő vizsgák követelményeiről részletesen az Intézmény honlapján olvashatnak. 

Pontszámítás
faipari mérnöki (nappali és levelező képzések), ipari terméktervező mérnöki (nappali képzés) mesterképzési szakok

Felvételi pontok:

 – felvételi elbeszélgetés: 55 pont

 – súlyozott tanulmányi átlag: 40 pont

formatervező művész (nappali képzés), gazdaságinformatikus (nappali képzés), könnyűipari mérnöki (nappali és le-

velező képzések) mesterképzési szakok

Felvételi pontok:

 – felvételi elbeszélgetés: 35 pont

 – oklevél átlag alapján: 20 pont

 – súlyozott tanulmányi átlag: 40 pont

Többletpontok minden szak esetében:

Maximum 5 többletpont adható

 – Előnyben részesítési maximális pont: 5 pont

 – fogyatékosság: 3 pont

 – gyermekgondozás: 2 pont

 – halmozottan hátrányos helyzet: 3 pont

 – hátrányos helyzet: 2 pont 

  CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK

A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul, legkésőbb azon-

ban 2012. január 10-éig kell benyújtani. Az ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók Az eljárás folyamán 

benyújtandó dokumentumok c. fejezetben.

Szak
Képz.
szint

Munka-
rend Dokumentumok

minden szak   
Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél, felsőfokú tanulmányi eredmények

Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság 
igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása
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Mesterképzési szakok

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM
  GEOINFORMATIKAI KAR

  INTÉZMÉNY ELÉRHETŐSÉGE:  8000 Székesfehérvár, Pirosalma u. 1–3. • Telefon: (22) 516-533
Fax: (22) 516-521 • E-mail: www.th@geo.info.hu • Honlap: http://www.geo.info.hu

  A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ 
DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT 2011. NOVEMBER 15-ÉIG A KÖVETKEZŐ CÍMRE KELL BEKÜLDENI: 

„2012. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220. 

  MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Nappali képzések

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Személyes megjelenést
igénylő vizsgaformák 

Képz.
terület

M N A birtokrendező mérnöki támogatott 4
5 < 40 szakmai és motivációs 

beszélgetés (Sz) 
AGRÁR

M N K birtokrendező mérnöki 150 000 Ft 4 AGRÁR

  A JELENTKEZÉS ÉS A FELVÉTEL SAJÁTOS FELTÉTELEI

A jelentkezési laphoz csatolni kell a következőket: felsőfokú oklevél, motivációs levél, oklevél-átlag igazolás, 

oklevélmelléklet, önéletrajz. 

  FELVÉTELI PONTOK SZÁMÍTÁSA

Általános szabályok
A jelentkezés benyújtása előtt kérjük, mindenképpen tanulmányozza a 3. számú táblázatot, amelyben 

megtalálható, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél 

szükséges. Ha ez alapján Ön nem teljes kreditértékű oklevéllel rendelkezik, úgy a megjelölt felsőoktatási 

intézménynél ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Ennek eredményessége esetén az 

erről szóló kreditelismerési határozatot a felvételi eljárás során legkésőbb 2012. január 10-éig kell benyúj-

tani. A további tudnivalók megtalálhatók a Képzési szintek és a jelentkezéshez szükséges végzettségek c. fejezetben.

Mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is. Azon jelentke-

zők, akiket előnyben kell részesíteni, azok számára jogcímenként külön-külön kell meghatározni a maxi-

málisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve – az előnyben részesítendők többletpont-

ja – nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.

Intézményi szabályok
A személyes megjelenést igénylő vizsgák követelményeiről részletesen az Intézmény honlapján olvashatnak. 

Az alkalmassági vizsga ideje: 2012. január 9. 9 óra

Pontszámítás
birtokrendező mérnöki (nappali képzés) mesterképzési szak

Felvételi pontok:

 – oklevél átlag alapján: 50 pont

 – szakmai és motivációs beszélgetés: 40 pont
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Többletpontok:

Maximum 10 többletpont adható

 – Előnyben részesítési maximális pont: 10 pont

 – fogyatékosság: 8 pont

 – gyermekgondozás: 8 pont

 – halmozottan hátrányos helyzet: 4 pont

 – hátrányos helyzet: 4 pont

 – 2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 3 pont

 – 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 1 pont

 – demonstrátor: 2 pont

 – intézményi TDK 1–3. hely: 2 pont

 – Országos TDK 1–3. hely: 5 pont

 – szakmai publikáció: 2 pont 

  CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK

A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul, legkésőbb azon-

ban 2012. január 10-éig kell benyújtani. Az ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók Az eljárás folyamán 

benyújtandó dokumentumok c. fejezetben.

Szak
Képz.
szint

Munka-
rend Dokumentumok

minden szak   

Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: felsőfokú 

tanulmányi eredmények, fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos 
helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, OTDK/TDK igazolás, szakmai (elő)

tanulmányok, tevékenységek
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Mesterképzési szakok

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM
  KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

  INTÉZMÉNY ELÉRHETŐSÉGE:  9400 Sopron, Erzsébet u. 9. • Telefon: (99) 518-208 • Fax: (99) 518-261
E-mail: ktkto.nappali@ktk.nyme.hu • Honlap: http://www.ktk.nyme.hu

  A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ 
DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT 2011. NOVEMBER 15-ÉIG A KÖVETKEZŐ CÍMRE KELL BEKÜLDENI: 

„2012. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220. 

  MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Nappali képzések

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Személyes megjelenést
igénylő vizsgaformák 

Képz.
terület

M N A közgazdálkodás és 
közpolitika támogatott 4

10 < 30
– GAZD

M N K közgazdálkodás és 
közpolitika 180 000 Ft 4 – GAZD

M N A nemzetközi gazdaság és 
gazdálkodás támogatott 4

5 < 50
– GAZD

M N K nemzetközi gazdaság és 
gazdálkodás 180 000 Ft 4 – GAZD

M N A regionális és környezeti 
gazdaságtan támogatott 4

10 < 50
– GAZD

M N K regionális és környezeti 
gazdaságtan 180 000 Ft 4 – GAZD

M N A vállalkozásfejlesztés támogatott 4
5 < 50

– GAZD

M N K vállalkozásfejlesztés 180 000 Ft 4 – GAZD

M N A vezetés és szervezés támogatott 4
10 < 50

– GAZD

M N K vezetés és szervezés 180 000 Ft 4 – GAZD

Részidős képzések

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Személyes megjelenést
igénylő vizsgaformák 

Képz.
terület

M L A közgazdálkodás és 
közpolitika (1) támogatott 4

5 < 15
– GAZD

M L K közgazdálkodás és 
közpolitika (1) 180 000 Ft 4 – GAZD

M L A nemzetközi gazdaság és 
gazdálkodás (1) támogatott 4

5 < 40
– GAZD

M L K nemzetközi gazdaság és 
gazdálkodás (1) 180 000 Ft 4 – GAZD

M L A regionális és környezeti 
gazdaságtan (1) támogatott 4

10 < 20
– GAZD

M L K regionális és környezeti 
gazdaságtan (1) 180 000 Ft 4 – GAZD

M L A vállalkozásfejlesztés (1) támogatott 4
5 < 40

– GAZD

M L K vállalkozásfejlesztés (1) 180 000 Ft 4 – GAZD

M L A vezetés és szervezés (1) támogatott 4
5 < 40

– GAZD

M L K vezetés és szervezés (1) 180 000 Ft 4 – GAZD
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 (1) A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, legfeljebb kettő hetenként munkanapoko n, vagy a heti pihe-

nőnapon kerül sor. Ennek megfelelően az adott szakon a képzés gyakorisága: kéthetente péntek és szombat.

  SPECIALIZÁLÓDÁS A KÉPZÉS SORÁN

Bővebb információ a Kar honlapján (www.ktk.nyme.hu) olvasható. 

  A JELENTKEZÉS ÉS A FELVÉTEL SAJÁTOS FELTÉTELEI

A jelentkezéshez és a felvételhez szükséges dokumentumok: felsőfokú oklevél, leckekönyv.

  FELVÉTELI PONTOK SZÁMÍTÁSA

Általános szabályok
A jelentkezés benyújtása előtt kérjük, mindenképpen tanulmányozza a 3. számú táblázatot, amelyben 

megtalálható, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél 

szükséges. Ha ez alapján Ön nem teljes kreditértékű oklevéllel rendelkezik, úgy a megjelölt felsőoktatási 

intézménynél ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Ennek eredményessége esetén az 

erről szóló kreditelismerési határozatot a felvételi eljárás során legkésőbb 2012. január 10-éig kell benyúj-

tani. A további tudnivalók megtalálhatók a Képzési szintek és a jelentkezéshez szükséges végzettségek c. fejezetben.

Mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is. Azon jelentke-

zők, akiket előnyben kell részesíteni, azok számára jogcímenként külön-külön kell meghatározni a maxi-

málisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve – az előnyben részesítendők többletpont-

ja – nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.

Intézményi szabályok
Pontszámítás

Felvételi pontok:

(maximum 80 pont érhető el)

 – az alapképzési szakon szerzett oklevél minősítésének (elégséges = 2 pont, közepes = 3 pont, jó = 4 pont, 

kiváló = 5 pont) 8-szoros szorzatával, és

 – a szakmai gyakorlat nélküli két utolsó félév tanulmányi átlagának 8-szoros szorzatával.

Többletpontok meghatározása:

Mesterképzésre történő jelentkezéskor nem adható többletpont nyelvvizsgára, amennyiben a je-

lentkező kizárólag egy államilag elismert vagy azzal egyenértékű középfokú (B2) vagy felsőfokú (C1) 

komplex (korábban C típusú) nyelvvizsgával rendelkezik. Ezen túl a következők szerint jár többletpont 

(maximum 10 pont):

Legfeljebb két további államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsgáért nyelvvizsgánként:

 – középfokú (B2) komplex (korábban C típusú) államilag elismert nyelvvizsga 5 pont,

 – felsőfokú (C1) komplex (korábban C típusú) államilag elismert nyelvvizsga 10 pont.

A Tudományos Diákköri Konferencián elért eredményekért többletpont jár:

a)  Országos Tudományos Diákköri Konferencián vagy más országos szakmai, egyéni versenyen, pá-

lyázaton elért helyezés vagy különdíj (maximum 10 pont):

 1. díj: 10 pont, 2. díj: 8 pont, 3. díj: 6 pont, különdíj: 5 pont.

b)  Intézményi Tudományos Diákköri Konferencián vagy más szakmai csapatversenyen, pályázaton 

elért helyezés vagy különdíj (maximum 10 pont):

 1. díj: 5 pont, 2. díj: 4 pont, 3. díj: 3 pont, különdíj: 2 pont.

Az a) és b) bekezdés pontjai együttesen csak eltérő dolgozatok esetén vehetők figyelembe.
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Mesterképzési szakok

Azok a jelentkezők, akik kiemelkedő sportteljesítményt értek el, többletpontra jogosultak: olimpiai 

sportágban, országos bajnokságon elért legalább harmadik helyezés (maximum 5 pont).

Pontszámítás
Felvételi pontok:

 – oklevél minősítése alapján: 40 pont

 – utolsó 2 félév tanulmányi eredménye: 40 pont

Többletpontok:

Maximum 20 többletpont adható

 – Előnyben részesítési maximális pont: 10 pont

 – fogyatékosság: 10 pont

 – gyermekgondozás: 10 pont

 – halmozottan hátrányos helyzet: 10 pont

 – hátrányos helyzet: 10 pont

 – 2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 10 pont

 – 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 5 pont

 – 3. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 10 pont

 – 3. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 5 pont

 – országos és nemzetközi szakmai verseny: 10 pont

 – OTDK: 10 pont

 – sporteredmény: országos bajnokság 1–3. hely: 5 pont

 – TDK: 10 pont 

  CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK

A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul, legkésőbb azon-

ban 2012. január 10-éig kell benyújtani. Az ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók Az eljárás folyamán 

benyújtandó dokumentumok c. fejezetben.

Szak
Képz.
szint

Munka-
rend Dokumentumok

minden szak   

Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél, felsőfokú tanulmányi eredmények
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság 

igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló 
dokumentum, OTDK/TDK igazolás, sporteredmény igazolása, szakmai (elő)tanulmányok, 

tevékenységek
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NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM
  MEZŐGAZDASÁG- ÉS ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KAR

  INTÉZMÉNY ELÉRHETŐSÉGE:  9200 Mosonmagyaróvár, Vár 2. • Telefon: (96) 566-607 • Fax: (96) 566-607
E-mail: tanulmo@mtk.nyme.hu • Honlap: http://www.mek.nyme.hu

  A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ 
DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT 2011. NOVEMBER 15-ÉIG A KÖVETKEZŐ CÍMRE KELL BEKÜLDENI: 

„2012. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220. 

  MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Nappali képzések

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Személyes megjelenést
igénylő vizsgaformák 

Képz.
terület

M N A agrármérnöki támogatott 4
3 < 50

– AGRÁR

M N K agrármérnöki 120 000 Ft 4 – AGRÁR

M N A állattenyésztő mérnöki támogatott 4
3 < 30

– AGRÁR

M N K állattenyésztő mérnöki 120 000 Ft 4 – AGRÁR

M N A élelmiszerbiztonsági és 
-minőségi mérnöki támogatott 4

3 < 50
– AGRÁR

M N K élelmiszerbiztonsági és 
-minőségi mérnöki 120 000 Ft 4 – AGRÁR

M N A környezetgazdálkodási 
agrármérnöki támogatott 4

3 < 50
– AGRÁR

M N K környezetgazdálkodási 
agrármérnöki 120 000 Ft 4 – AGRÁR

M N A mezőgazdasági 
biotechnológus (1) támogatott 4

3 < 20
– AGRÁR

M N K mezőgazdasági 
biotechnológus (1) 120 000 Ft 4 – AGRÁR

M N A növényorvosi támogatott 4
3 < 50

– AGRÁR

M N K növényorvosi 120 000 Ft 4 – AGRÁR

M N A tanár – agrár-mérnöktanár 
(mezőgazdasági mérnök) támogatott 4

3 < 50
– PED

M N K tanár – agrár-mérnöktanár 
(mezőgazdasági mérnök) 120 000 Ft 4 – PED

M N A vidékfejlesztési 
agrármérnöki támogatott 4

3 < 50
– AGRÁR

M N K vidékfejlesztési 
agrármérnöki 120 000 Ft 4 – AGRÁR

Részidős képzések

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Személyes megjelenést
igénylő vizsgaformák 

Képz.
terület

M L A agrármérnöki (2) támogatott 4
3 < 50

– AGRÁR

M L K agrármérnöki (2) 120 000 Ft 4 – AGRÁR

M L A állattenyésztő mérnöki (2) támogatott 4
3 < 30

– AGRÁR

M L K állattenyésztő mérnöki (2) 120 000 Ft 4 – AGRÁR
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Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Személyes megjelenést
igénylő vizsgaformák 

Képz.
terület

M L A élelmiszerbiztonsági és 
-minőségi mérnöki (2) támogatott 4

3 < 50
– AGRÁR

M L K élelmiszerbiztonsági és 
-minőségi mérnöki (2) 120 000 Ft 4 – AGRÁR

M L A környezetgazdálkodási 
agrármérnöki (2) támogatott 4

3 < 50
– AGRÁR

M L K környezetgazdálkodási 
agrármérnöki (2) 120 000 Ft 4 – AGRÁR

M L A tanár – agrár-mérnöktanár 
(mezőgazdasági mérnök) (2) támogatott 4

3 < 50
– PED

M L K tanár – agrár-mérnöktanár 
(mezőgazdasági mérnök) (2) 120 000 Ft 4 – PED

M L A vidékfejlesztési 
agrármérnöki (2) támogatott 4

3 < 50
– AGRÁR

M L K vidékfejlesztési 
agrármérnöki (2) 120 000 Ft 4 – AGRÁR

 (1) Választható szakirány: növényi biotechnológia.

 (2) A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira  tömbösítve, legfeljebb kettő hetenként munkanapokon , vagy a heti pi-

henőnapon kerül sor. Ennek megfelelően az adott szakon a képzés gyakorisága: 1 alkalommal egy hét (hétfőtől péntekig) és 3 

alkalommal péntek-szombati napokon.

  A JELENTKEZÉS ÉS A FELVÉTEL SAJÁTOS FELTÉTELEI

A felsőfokú tanulmányi eredmények igazolásaként a leckekönyv fénymásolatát kell beküldeni. 

  FELVÉTELI PONTOK SZÁMÍTÁSA

Általános szabályok
A jelentkezés benyújtása előtt kérjük, mindenképpen tanulmányozza a 3. számú táblázatot, amelyben 

megtalálható, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél 

szükséges. Ha ez alapján Ön nem teljes kreditértékű oklevéllel rendelkezik, úgy a megjelölt felsőoktatási 

intézménynél ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Ennek eredményessége esetén az 

erről szóló kreditelismerési határozatot a felvételi eljárás során legkésőbb 2012. január 10-éig kell benyúj-

tani. A további tudnivalók megtalálhatók a Képzési szintek és a jelentkezéshez szükséges végzettségek c. fejezetben.

Mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is. Azon jelentke-

zők, akiket előnyben kell részesíteni, azok számára jogcímenként külön-külön kell meghatározni a maxi-

málisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve – az előnyben részesítendők többletpont-

ja – nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.

Intézményi szabályok
A személyes megjelenést igénylő vizsgaformák követelményeiről részletesen az Intézmény honlapján ol-

vashatnak.

Pontszámítás
Felvételi pontok:

 – oklevél minősítése alapján: 80 pont

Többletpontok:

Maximum 20 többletpont adható

 – Előnyben részesítési maximális pont: 10 pont

 – fogyatékosság: 10 pont

 – gyermekgondozás: 10 pont

 – halmozottan hátrányos helyzet: 10 pont
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 – hátrányos helyzet: 5 pont

 – 3. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 10 pont

 – demonstrátor: 5 pont

 – OTDK 1–3. hely: 10 pont 

  CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK

A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul, legkésőbb azon-

ban 2012. január 10-éig kell benyújtani. Az ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók Az eljárás folyamán 

benyújtandó dokumentumok c. fejezetben.

Szak
Képz.
szint

Munka-
rend Dokumentumok

minden szak   

Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél, felsőfokú tanulmányi eredmények
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság 

igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló 
dokumentum, OTDK/TDK igazolás, szakmai (elő)tanulmányok, tevékenységek
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NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM
  MŰVÉSZETI, NEVELÉS- ÉS SPORTTUDOMÁNYI KAR

  INTÉZMÉNY ELÉRHETŐSÉGE:  9701 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4. • Telefon: (94) 504-300
Fax: (94) 504-404 • E-mail: felveteli@sek.nyme.hu • Honlap: http://www.sek.nyme.hu

  FELVÉTELIVEL KAPCSOLATOS EGYÉB ELÉRHETŐSÉG:  Tanulmányi Hivatal • Telefon: (94) 504-314, 
(94) 504-330 • Fax: (94) 519-644 • E-mail: felveteli@sek.nyme.hu
Honlap: http://www.sek.nyme.hu/felveteli

  A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ 
DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT 2011. NOVEMBER 15-ÉIG A KÖVETKEZŐ CÍMRE KELL BEKÜLDENI: 

„2012. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220. 

  MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Részidős képzések

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Személyes megjelenést
igénylő vizsgaformák 

Képz.
terület

M L A
tanár (T/D) – játék- és 
szabadidő-szervező 

tanár (1) (2)
támogatott 2-3

15 < 25 motivációs beszélgetés (Sz) 

PED

M L K
tanár (T/D) – játék- és 
szabadidő-szervező 

tanár (1) (2)
150 000 Ft 2-3 PED

 (1) A képzési idő a hallgató előképzettségének függvényében változhat.

 (2) A levelező munkarendű képzésben a ha llgatók tanóráira tömbösítve, legfeljebb kettő hetenként munkanapokon,  vagy a heti pihe-

nőnapon kerül sor. Ennek megfelelően az adott szakon a képzés gyakorisága: kéthetente pénteki és 10-12 alkalommal szombati 

napokon. 

  A JELENTKEZÉS ÉS A FELVÉTEL SAJÁTOS FELTÉTELEI

Azon jelentkezőnek, aki olyan szakképzettségre nyújt be jelentkezést, amilyennel még nem rendelkezik 

(vagyis nem egy meglévő szakképzettség mesterképzési szintre emelése érdekében fog tanulmányokat foly-

tatni), előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie a Nyugat-magyarországi Egyetem Művészeti, 

Nevelés- és Sporttudományi Kar Dékáni Hivatalnál (levelezési cím: 9700 Szombathely, Károlyi G. tér 4.). 

A kreditelismerési eljáráshoz be kell nyújtania a leckekönyv és az oklevél olvasható másolatát, valamint a 

kreditelismerési eljárási díj befizetéséről szóló banki kivonat másolatát. A beküldési határidő: 2011. decem-

ber 9. A kreditelismerési eljárás eredményéről a jelentkező elektronikus levélben kap értesítést.

A felvételi különeljárási díj 3 000 Ft/képzés, amit az intézmény 10047004-00290634-00000000 számú 

számlájára kell befizetni. Az utaláskor a megjegyzés rovatban fel kell tüntetni a jelentkező nevét és a 

megjelölt szakot.

Az előzetes kreditelismerés különeljárási díja 2 000 Ft/képzés, amit az intézmény 10047004-00290634-

00000000 számú számlájára kell befizetni. Az utaláskor a megjegyzés rovatban fel kell tüntetni a jelent-

kező nevét és a megjelölt szakot.
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  FELVÉTELI PONTOK SZÁMÍTÁSA

Általános szabályok
A jelentkezés benyújtása előtt kérjük, mindenképpen tanulmányozza a 3. számú táblázatot, amelyben 

megtalálható, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél 

szükséges. Ha ez alapján Ön nem teljes kreditértékű oklevéllel rendelkezik, úgy a megjelölt felsőoktatási 

intézménynél ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Ennek eredményessége esetén az 

erről szóló kreditelismerési határozatot a felvételi eljárás során legkésőbb 2012. január 10-éig kell benyúj-

tani. A további tudnivalók megtalálhatók a Képzési szintek és a jelentkezéshez szükséges végzettségek c. fejezetben.

Mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is. Azon jelentke-

zők, akiket előnyben kell részesíteni, azok számára jogcímenként külön-külön kell meghatározni a maxi-

málisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve – az előnyben részesítendők többletpont-

ja – nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.

Pontszámítás
Felvételi pontok:

 – motivációs beszélgetés: 50 pont

 – oklevél minősítése alapján: 40 pont

Többletpontok:

Maximum 10 többletpont adható

 – Előnyben részesítési maximális pont: 10 pont

 – fogyatékosság: 3 pont

 – gyermekgondozás: 3 pont

 – halmozottan hátrányos helyzet: 5 pont

 – hátrányos helyzet: 3 pont

 – 1. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 5 pont

 – 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 3 pont

 – TDK/OTDK: 5 pont 

  CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK

A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul, legkésőbb azon-

ban 2012. január 10-éig kell benyújtani. Az ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók Az eljárás folyamán 

benyújtandó dokumentumok c. fejezetben.

Szak
Képz.
szint

Munka-
rend Dokumentumok

minden szak   

Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: felsőfokú 

tanulmányi eredmények, fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos 
helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, OTDK/TDK igazolás
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ÓBUDAI EGYETEM

OE felvehető összlétszáma: 1636 fő.

Képzési terület Település Nyelv

Felvehető (fő)

Képzési terület/
Szakmacsoport

Nappali 
képzés

Esti, levelező 
munkarend Távoktatás

gazdaságtudományok képzési terület Budapest magyar 235 152 0 GAZD

informatika képzési terület Budapest magyar 114 51 0 INFO

műszaki képzési terület Budapest magyar 638 247 139 MŰSZ

felsőfokú szakképzés, ebből   0 60 0  

– egyéb szolgáltatások szakmacsoport Budapest magyar 0 60 0 egyéb

Összesen   987 510 139  

A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény és a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól 

szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet előírásai szerint az itt közölt táblázat tartalmazza, hogy a fel-

sőoktatási intézmény 2012-ben a meghirdetett képzések képzési területén, szakmacsoportjában összesen 

hány hallgatót vehet fel. A képzési területre vonatkozó adatok érvényesek az alapképzésre, mesterképzésre 

és szakirányú továbbképzésre, míg a szakmacsoportra vonatkozó adatok a felsőfokú szakképzésre. A fel-

vehető összlétszám meghatározásánál figyelembe kell venni a működési engedély szerinti maximális hall-

gatói létszámot, a tanulmányokat folytató és várhatóan végzős hallgatók számát. Az adatok a szerkesztés 

zárásakor érvényes állapotot tükrözik.

OE
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ÓBUDAI EGYETEM
  BÁNKI DONÁT GÉPÉSZ ÉS BIZTONSÁGTECHNIKAI 

MÉRNÖKI KAR

  INTÉZMÉNY ELÉRHETŐSÉGE:  1081 Budapest, Népszínház u. 8. • Telefon: (1) 666-5466
Fax: (1) 666-5486 • E-mail: adorjan.istvanne@bgk.uni-obuda.hu • Honlap: http://www.uni-obuda.hu

  A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ 
DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT 2011. NOVEMBER 15-ÉIG A KÖVETKEZŐ CÍMRE KELL BEKÜLDENI: 

„2012. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220. 

  MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Nappali képzések

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Személyes megjelenést
igénylő vizsgaformák 

Képz.
terület

M N A biztonságtechnikai 
mérnöki (1) támogatott 4

1 < 30 felvételi elbeszélgetés (Sz) 
MŰSZ

M N K biztonságtechnikai 
mérnöki (1) 205 000 Ft 4 MŰSZ

Részidős képzések

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Személyes megjelenést
igénylő vizsgaformák 

Képz.
terület

M E A mechatronikai mérnöki (3) támogatott 4
1 < 15

felvételi elbeszélgetés (Sz) 

MŰSZ

M E K mechatronikai mérnöki (3) 195 000 Ft 4 MŰSZ

M L A biztonságtechnikai 
mérnöki (1) (2) támogatott 4

1 < 30
MŰSZ

M L K biztonságtechnikai 
mérnöki (1) (2) 195 000 Ft 4 MŰSZ

 (1) Választható szakirányok: biztonságtechnika-rendszer tervező, biztonságvédelmi-rendszer szervező.

 (2) A levele ző munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, legfeljebb kettő hetenként munkanapokon, va gy a heti pihe-

nőnapon kerül sor. Ennek megfelelően az adott szakon a képzés gyakorisága: kétheti rendszerességgel, szombati napokon.

 (3) Az esti munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira a szorgalmi időszakban munkanapokon 16 óra után, vagy a he ti pihenőna-

pon kerül sor. 

  A JELENTKEZÉS ÉS A FELVÉTEL SAJÁTOS FELTÉTELEI

A biztonságtechnikai mérnöki és a mechatronikai mérnöki mesterképzési szakokon a felvételi elbeszélgetés helye: 

1081 Budapest, Népszínház u. 8., ideje: 2011. december 20. 10 óra.

Minden mesterképzési szakon a felvétel feltétele: felsőfokú oklevél és az utolsó négy félév leckekönyvi 

másolata.

A kreditelismerési eljárás lefolytatásához szükséges dokumentumok benyújtásának határideje: 2011. de-

cember 15.
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Mesterképzési szakok

  FELVÉTELI PONTOK SZÁMÍTÁSA

Általános szabályok
A jelentkezés benyújtása előtt kérjük, mindenképpen tanulmányozza a 3. számú táblázatot, amelyben 

megtalálható, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél 

szükséges. Ha ez alapján Ön nem teljes kreditértékű oklevéllel rendelkezik, úgy a megjelölt felsőoktatási 

intézménynél ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Ennek eredményessége esetén az 

erről szóló kreditelismerési határozatot a felvételi eljárás során legkésőbb 2012. január 10-éig kell benyúj-

tani. A további tudnivalók megtalálhatók a Képzési szintek és a jelentkezéshez szükséges végzettségek c. fejezetben.

Mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is. Azon jelentke-

zők, akiket előnyben kell részesíteni, azok számára jogcímenként külön-külön kell meghatározni a maxi-

málisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve – az előnyben részesítendők többletpont-

ja – nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.

Intézményi szabályok
A személyes megjelenést igénylő vizsgák követelményeiről részletesen az Intézmény honlapján olvashatnak.

Pontszámítás
Felvételi pontok:

 – felvételi elbeszélgetés: 20 pont

és

 – oklevél minősítése alapján: 60 pont

vagy

 – utolsó 4 félév tanulmányi eredménye: 60 pont

Többletpontok:

Maximum 20 többletpont adható

 – Előnyben részesítési maximális pont: 10 pont

 – fogyatékosság: 10 pont

 – gyermekgondozás: 10 pont

 – hátrányos helyzet: 5 pont

 – nyelvvizsga / alapfokú (B1) komplex: 4 pont

 – nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 10 pont

 – nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 6 pont 

  CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK

A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul, legkésőbb azon-

ban 2012. január 10-éig kell benyújtani. Az ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók Az eljárás folyamán 

benyújtandó dokumentumok c. fejezetben.

Szak
Képz.
szint

Munka-
rend Dokumentumok

minden szak   

Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél, felsőfokú tanulmányi eredmények
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság 

igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló 
dokumentum

OE
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ÓBUDAI EGYETEM
  KELETI KÁROLY GAZDASÁGI KAR

  INTÉZMÉNY ELÉRHETŐSÉGE:  1084 Budapest, Tavaszmező u. 15–17. • Telefon: (1) 666-5230
Fax: (1) 666-5238 • E-mail: info@kgk.uni-obuda.hu • Honlap: http://www.uni-obuda.hu

  FELVÉTELIVEL KAPCSOLATOS EGYÉB ELÉRHETŐSÉG:  Vállalkozásfejlesztés mesterképzési szak
Telefon: (1) 666-5230 • E-mail: vallalkozasfejlesztes@kgk.uni-obuda.hu
Honlap: http://kgk.uni-obuda.hu/vallalkozasfejlesztes

  A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ 
DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT 2011. NOVEMBER 15-ÉIG A KÖVETKEZŐ CÍMRE KELL BEKÜLDENI: 

„2012. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220. 

  MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Nappali képzések

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Személyes megjelenést
igénylő vizsgaformák 

Képz.
terület

M N A vállalkozásfejlesztés támogatott 4
20 < 100 felvételi elbeszélgetés (Sz) 

GAZD

M N K vállalkozásfejlesztés 205 000 Ft 4 GAZD

Részidős képzések

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Személyes megjelenést
igénylő vizsgaformák 

Képz.
terület

M L A vállalkozásfejlesztés (1) támogatott 4
20 < 100 felvételi elbeszélgetés (Sz) 

GAZD

M L K vállalkozásfejlesztés (1) 195 000 Ft 4 GAZD

 (1) A levelező munkarendű képzésben – az érintett hallgatókkal kötött eltérő megállapodás hiányában – a hallgatók ta nóráira töm-

bösítve, legfeljebb kettő hetenként munkanapokon, vagy a heti pihenőnapon kerül sor.

  A JELENTKEZÉS ÉS A FELVÉTEL SAJÁTOS FELTÉTELEI

A vállalkozásfejlesztés mesterképzési szakon a felvételi elbeszélgetés helye: 1084 Budapest, Tavaszmező u. 14–18., 

ideje: 2011. december 12. és 23. között. A felvételi elbeszélgetés pontos dátumáról értesítést kap minden jelentkező. 

A jelentkezés benyújtása előtt mindenképp olvassa el tájékoztató anyagainkat a képzés jelentkezési fel-

tételeivel kapcsolatban. (http://kgk.uni-obuda.hu/vallalkozasfejlesztes)

A felvétel feltétele: felsőfokú oklevél (vagy oklevéligazolás) és részvétel a felvételi elbeszélgetésen. Koráb-

bi évek felvételi elbeszélgetéseinek eredménye nem vehető figyelembe ismételt felvételi esetén.

A többletpontokat igazoló beküldendő dokumentumok: OTDK helyezés igazolása, publikációs te-

vékenység igazolása, országos és nemzetközi szakmai versenyen elért eredmény igazolása, nyelvvizsga 

bizonyítvány(ok).

A kreditelismerési eljárás lefolytatásához szükséges dokumentumok benyújtásának határideje: 2011. de-

cember 16.
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Mesterképzési szakok

  FELVÉTELI PONTOK SZÁMÍTÁSA

Általános szabályok
A jelentkezés benyújtása előtt kérjük, mindenképpen tanulmányozza a 3. számú táblázatot, amelyben 

megtalálható, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél 

szükséges. Ha ez alapján Ön nem teljes kreditértékű oklevéllel rendelkezik, úgy a megjelölt felsőoktatási 

intézménynél ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Ennek eredményessége esetén az 

erről szóló kreditelismerési határozatot a felvételi eljárás során legkésőbb 2012. január 10-éig kell benyúj-

tani. A további tudnivalók megtalálhatók a Képzési szintek és a jelentkezéshez szükséges végzettségek c. fejezetben.

Mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is. Azon jelentke-

zők, akiket előnyben kell részesíteni, azok számára jogcímenként külön-külön kell meghatározni a maxi-

málisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve – az előnyben részesítendők többletpont-

ja – nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.

Intézményi szabályok
A személyes megjelenést igénylő vizsgák követelményeiről részletesen az Intézmény honlapján olvashatnak.

Pontszámítás
Felvételi pontok:

 – felvételi elbeszélgetés: 30 pont

és

 – oklevél minősítése alapján: 60 pont

vagy

 – utolsó 4 félév tanulmányi eredménye: 60 pont

Többletpontok:

Maximum 10 többletpont adható

 – Előnyben részesítési maximális pont: 10 pont

 – fogyatékosság: 10 pont

 – gyermekgondozás: 10 pont

 – halmozottan hátrányos helyzet: 10 pont

 – hátrányos helyzet: 5 pont

 – 2. nyelvvizsga / alapfokú (B1) komplex: 4 pont

 – 2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 10 pont

 – 2. nyelvvizsga / középfokú (B2): 6 pont

 – nyelvvizsga / alapfokú (B1) komplex: 4 pont

 – nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 10 pont

 – nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 6 pont

 – országos és nemzetközi szakmai verseny: 5 pont

 – OTDK 1–3. hely: 5 pont

 – publikáció: 5 pont 

OE
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  CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK

A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul, legkésőbb azon-

ban 2012. január 10-éig kell benyújtani. Az ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók Az eljárás folyamán 

benyújtandó dokumentumok c. fejezetben.

Szak
Képz.
szint

Munka-
rend Dokumentumok

minden szak   

Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél, felsőfokú tanulmányi eredmények
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság 

igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló 
dokumentum, OTDK/TDK igazolás, szakmai (elő)tanulmányok, tevékenységek
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Mesterképzési szakok

ÓBUDAI EGYETEM
  KANDÓ KÁLMÁN VILLAMOSMÉRNÖKI KAR

  INTÉZMÉNY ELÉRHETŐSÉGE:  1034 Budapest, Bécsi út 94–96. • Telefon: (1) 666-5860
Fax: (1) 666-5879 • E-mail: laboda.gyorgyi@kvk.uni-obuda.hu • Honlap: http://www.uni-obuda.hu

  FELVÉTELIVEL KAPCSOLATOS EGYÉB ELÉRHETŐSÉG:  Telefon: (1) 666-5861
E-mail: dosa.ilona@kvk.uni-obuda.hu

  A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ 
DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT 2011. NOVEMBER 15-ÉIG A KÖVETKEZŐ CÍMRE KELL BEKÜLDENI: 

„2012. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220. 

  MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Nappali képzések

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Személyes megjelenést
igénylő vizsgaformák 

Képz.
terület

M N A villamosmérnöki (1) támogatott 4
10 < 30 felvételi elbeszélgetés (Sz) 

MŰSZ

M N K villamosmérnöki (1) 205 000 Ft 4 MŰSZ

Részidős képzések

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Személyes megjelenést
igénylő vizsgaformák 

Képz.
terület

M L A villamosmérnöki (1) (2) támogatott 4
10 < 30 felvételi elbeszélgetés (Sz) 

MŰSZ

M L K villamosmérnöki (1) (2) 195 000 Ft 4 MŰSZ

 (1) Választható szakirány: ipari felügyeleti és kommunikációs rendszerek.

 (2) A levelező munkarendű képzésben az érin tett hallgatókkal kötött megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanóráira  munkana-

pokon kerül sor. 

  A JELENTKEZÉS ÉS A FELVÉTEL SAJÁTOS FELTÉTELEI

A villamosmérnöki mesterképzési szakon a felvételi elbeszélgetés helye: 1084 Budapest, Tavaszmező u. 17. , 

ideje: 2011. december 12. és 23. között. A felvételi elbeszélgetés pontos dátumáról külön értesítést kap min-

den jelentkező.

A villamosmérnöki mesterképzési szakon a felvétel feltétele: felsőfokú oklevél és az utolsó négy félév lecke-

könyvi másolata.

A villamosmérnöki mesterképzési szakon beküldendő: nyelvvizsga bizonyítvány(ok), záróvizsga-bejegyzés 

a leckekönyvben.

A kreditelismerési eljárás lefolytatásához szükséges dokumentumok benyújtásának határideje: 2011. de-

cember 15.

OE
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  FELVÉTELI PONTOK SZÁMÍTÁSA

Általános szabályok
A jelentkezés benyújtása előtt kérjük, mindenképpen tanulmányozza a 3. számú táblázatot, amelyben 

megtalálható, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél 

szükséges. Ha ez alapján Ön nem teljes kreditértékű oklevéllel rendelkezik, úgy a megjelölt felsőoktatási 

intézménynél ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Ennek eredményessége esetén az 

erről szóló kreditelismerési határozatot a felvételi eljárás során legkésőbb 2012. január 10-éig kell benyúj-

tani. A további tudnivalók megtalálhatók a Képzési szintek és a jelentkezéshez szükséges végzettségek c. fejezetben.

Mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is. Azon jelentke-

zők, akiket előnyben kell részesíteni, azok számára jogcímenként külön-külön kell meghatározni a maxi-

málisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve – az előnyben részesítendők többletpont-

ja – nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.

Intézményi szabályok
A személyes megjelenést igénylő vizsgák követelményeiről részletesen az Intézmény honlapján olvashatnak.

Pontszámítás
villamosmérnöki (nappali és levelező képzések) mesterképzési szakok

Felvételi pontok:

 – felvételi elbeszélgetés: 20 pont

és

 – oklevél minősítése alapján: 60 pont

vagy

 – utolsó 4 félév tanulmányi eredménye: 60 pont

Többletpontok:

Maximum 20 többletpont adható

 – Előnyben részesítési maximális pont: 10 pont

 – fogyatékosság: 10 pont

 – gyermekgondozás: 10 pont

 – halmozottan hátrányos helyzet: 10 pont

 – hátrányos helyzet: 5 pont

 – nyelvvizsga / alapfokú (B1) komplex: 4 pont

 – nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 10 pont

 – nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 6 pont 

  CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK

A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul, legkésőbb azon-

ban 2012. január 10-éig kell benyújtani. Az ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók Az eljárás folyamán 

benyújtandó dokumentumok c. fejezetben.

Szak
Képz.
szint

Munka-
rend Dokumentumok

minden szak   

Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél, felsőfokú tanulmányi eredmények
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság 

igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló 
dokumentum
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Mesterképzési szakok

ÓBUDAI EGYETEM
  NEUMANN JÁNOS INFORMATIKAI KAR

  INTÉZMÉNY ELÉRHETŐSÉGE:  1034 Budapest, Bécsi út 96/B • Telefon: (1) 666-5560
Fax: (1) 666-5566 • E-mail: info@nik.uni-obuda.hu • Honlap: http://www.nik.uni-obuda.hu

  A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ 
DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT 2011. NOVEMBER 15-ÉIG A KÖVETKEZŐ CÍMRE KELL BEKÜLDENI: 

„2012. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220. 

  MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Részidős képzések

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Személyes megjelenést
igénylő vizsgaformák 

Képz.
terület

M E A mérnökinformatikus (1) támogatott 4
5 < 50 felvételi elbeszélgetés (Sz)

INFO

M E K mérnökinformatikus (1) 210 000 Ft 4 INFO

 (1) Az esti munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira a szorgalmi időszakban munkanapokon 16 óra után, vagy a heti pih enőna-

pon kerül sor. 

  A JELENTKEZÉS ÉS A FELVÉTEL SAJÁTOS FELTÉTELEI

A mérnökinformatikus mesterképzési szakon a felvételi elbeszélgetés helye: 1034 Budapest, Bécsi út 96/B, 

ideje: 2012. január 4-én, 5-én és 6-án 9 és 16 óra között. A konkrét időpontról a jelentkezőket tájékoztatják. 

A felvételi elbeszélgetésre kézzel írott önéletrajzot kérnek a jelentkezőktől.

A felvétel feltétele: felsőfokú oklevél és az utolsó négy félév leckekönyvi másolata. 

A többletpontokat igazoló beküldendő dokumentumok: OTDK helyezés igazolása, publikációs tevékeny-

ség igazolása, országos és nemzetközi versenyen elért eredmény igazolása, nyelvvizsga-bizonyítvány(ok).

A kreditelismerési eljárás lefolytatásához szükséges dokumentumok benyújtásának határideje: 2011. de-

cember 15.

  FELVÉTELI PONTOK SZÁMÍTÁSA

Általános szabályok
A jelentkezés benyújtása előtt kérjük, mindenképpen tanulmányozza a 3. számú táblázatot, amelyben 

megtalálható, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél 

szükséges. Ha ez alapján Ön nem teljes kreditértékű oklevéllel rendelkezik, úgy a megjelölt felsőoktatási 

intézménynél ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Ennek eredményessége esetén az 

erről szóló kreditelismerési határozatot a felvételi eljárás során legkésőbb 2012. január 10-éig kell benyúj-

tani. A további tudnivalók megtalálhatók a Képzési szintek és a jelentkezéshez szükséges végzettségek c. fejezetben.

Mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is. Azon jelentke-

zők, akiket előnyben kell részesíteni, azok számára jogcímenként külön-külön kell meghatározni a maxi-

málisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve – az előnyben részesítendők többletpont-

ja – nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.

OE
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Intézményi szabályok
A személyes megjelenést igénylő vizsgák követelményeiről részletesen az Intézmény honlapján olvashatnak.

Pontszámítás
mérnökinformatikus (esti képzés) mesterképzési szak

Felvételi pontok:

 – felvételi elbeszélgetés: 45 pont

 – oklevél minősítése alapján: 45 pont

vagy

 – felvételi elbeszélgetés duplázása: 90 pont

Többletpontok:

Maximum 10 többletpont adható

 – Előnyben részesítési maximális pont: 10 pont

 – fogyatékosság: 4 pont

 – gyermekgondozás: 4 pont

 – halmozottan hátrányos helyzet: 4 pont

 – hátrányos helyzet: 2 pont

 – 1. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 4 pont

 – 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 4 pont

 – 3. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 4 pont

 – külföldi részképzés: 3 pont

 – megjelent/ elfogadott publikáció 2: 6 pont

 – megjelent/elfogadott publikáció 1: 3 pont

 – OTDK 1–3. hely: 8 pont

 – TDK 1–3. hely: 3 pont 

  CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK

A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul, legkésőbb azon-

ban 2012. január 10-éig kell benyújtani. Az ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók Az eljárás folyamán 

benyújtandó dokumentumok c. fejezetben.

Szak
Képz.
szint

Munka-
rend Dokumentumok

minden szak   

Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél, felsőfokú tanulmányi eredmények
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság 

igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló 
dokumentum, OTDK/TDK igazolás, szakmai (elő)tanulmányok, tevékenységek
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Mesterképzési szakok

ÓBUDAI EGYETEM
  REJTŐ SÁNDOR KÖNNYŰIPARI ÉS 

KÖRNYEZETMÉRNÖKI KAR

  INTÉZMÉNY ELÉRHETŐSÉGE:  1034 Budapest, Doberdó u. 6. • Telefon: (1) 666-5902
Fax: (1) 666-5909 • E-mail: korondi.endre@rkk.uni-obuda.hu • Honlap: http://www.uni-obuda.hu

  FELVÉTELIVEL KAPCSOLATOS EGYÉB ELÉRHETŐSÉG:  • Telefon: (1) 453-2858
E-mail: koczor.zoltan@rkk.uni-obuda.hu • Honlap: http://rkk.uni-obuda.hu.hu

  A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ 
DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT 2011. NOVEMBER 15-ÉIG A KÖVETKEZŐ CÍMRE KELL BEKÜLDENI: 

„2012. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220. 

  MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Nappali képzések

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Személyes megjelenést
igénylő vizsgaformák 

Képz.
terület

M N A könnyűipari mérnöki (1) (2) (3) támogatott 4
5 < 40 felvételi elbeszélgetés (Sz) 

MŰSZ

M N K könnyűipari mérnöki (1) (2) (3) 205 000 Ft 4 MŰSZ

Részidős képzések

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Személyes megjelenést
igénylő vizsgaformák 

Képz.
terület

M L A könnyűipari 
mérnöki (1) (2) (3) (4) támogatott 4

5 < 40 felvételi elbeszélgetés (Sz) 
MŰSZ

M L K könnyűipari 
mérnöki (1) (2) (3) (4) 195 000 Ft 4 MŰSZ

 (1) Választható szakirányok: csomagolástechnológus, minőségirányító, nyomdaipari és médiatechnológus, papírfeldolgozó, t ermék-

tervező, textil- bőr- ruházati technológus.

 (2) Közös képzés a Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Karával.

 (3) Az egyes szakirányok csak megfelelő számú j elentkező esetén indulnak.

 (4) A levelező munkarendű képzésben a hallgató k tanóráira tömbösítve, legfeljebb kettő hetenként munkanapokon, vagy a he ti pihe-

nőnapon kerül sor.

  A JELENTKEZÉS ÉS A FELVÉTEL SAJÁTOS FELTÉTELEI

A könnyűipari mérnöki mesterképzési szakon a felvételi elbeszélgetés helye: 1034 Budapest, Doberdó u. 6. 

154/B terem, ideje: 2011. december 14. 10 óra.

A felvétel feltétele: felsőfokú oklevél és az utolsó négy félév leckekönyvi másolata.

A többletpontokat igazoló beküldendő dokumentumok: nyelvvizsga-bizonyítvány(ok).

A kreditelismerési eljárás lefolytatásához szükséges dokumentumok benyújtásának határideje: 2011. 

december 1.

OE
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  FELVÉTELI PONTOK SZÁMÍTÁSA

Általános szabályok
A jelentkezés benyújtása előtt kérjük, mindenképpen tanulmányozza a 3. számú táblázatot, amelyben 

megtalálható, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél 

szükséges. Ha ez alapján Ön nem teljes kreditértékű oklevéllel rendelkezik, úgy a megjelölt felsőoktatási 

intézménynél ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Ennek eredményessége esetén az 

erről szóló kreditelismerési határozatot a felvételi eljárás során legkésőbb 2012. január 10-éig kell benyúj-

tani. A további tudnivalók megtalálhatók a Képzési szintek és a jelentkezéshez szükséges végzettségek c. fejezetben.

Mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is. Azon jelentke-

zők, akiket előnyben kell részesíteni, azok számára jogcímenként külön-külön kell meghatározni a maxi-

málisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve – az előnyben részesítendők többletpont-

ja – nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.

Intézményi szabályok
A személyes megjelenést igénylő vizsgák követelményeiről részletesen az Intézmény honlapján olvashatnak.

Pontszámítás
Felvételi pontok:

 – felvételi elbeszélgetés: 20 pont

és

 – oklevél minősítése alapján: 60 pont

vagy

 – utolsó 4 félév tanulmányi eredménye: 60 pont

Többletpontok:

Maximum 20 többletpont adható

 – Előnyben részesítési maximális pont: 10 pont

 – fogyatékosság: 10 pont

 – gyermekgondozás: 10 pont

 – halmozottan hátrányos helyzet: 10 pont

 – hátrányos helyzet: 5 pont

 – nyelvvizsga / alapfokú (B1) komplex: 4 pont

 – nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 10 pont

 – nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 6 pont 

  CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK

A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul, legkésőbb azon-

ban 2012. január 10-éig kell benyújtani. Az ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók Az eljárás folyamán 

benyújtandó dokumentumok c. fejezetben.

Szak
Képz.
szint

Munka-
rend Dokumentumok

minden szak   

Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél, felsőfokú tanulmányi eredmények
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság 

igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló 
dokumentum



477

F E L S Ő O K TATÁ S I  I N T É Z M É N Y E K  2 012  –  PE

Mesterképzési szakok

PANNON EGYETEM

PE felvehető összlétszáma: 1798 fő.

Képzési terület Település Nyelv

Felvehető (fő)

Képzési terület/
Szakmacsoport

Nappali 
képzés

Esti, levelező 
munkarend Távoktatás

agrár képzési terület Keszthely magyar 109 60 0 AGRÁR

agrár képzési terület Keszthely angol 26 0 0 AGRÁR

bölcsészettudomány képzési terület Pápa magyar 14 21 0 BÖLCS

bölcsészettudomány képzési terület Veszprém magyar 53 72 0 BÖLCS

gazdaságtudományok képzési terület Nagykanizsa magyar 34 31 0 GAZD

gazdaságtudományok képzési terület Veszprém magyar 358 149 20 GAZD

gazdaságtudományok képzési terület Veszprém angol 66 18 0 GAZD

informatika képzési terület Veszprém magyar 123 130 0 INFO

műszaki képzési terület Nagykanizsa magyar 30 9 0 MŰSZ

műszaki képzési terület Veszprém magyar 184 53 0 MŰSZ

pedagógusképzés képzési terület Veszprém magyar 38 67 0 PED

társadalomtudomány képzési terület Kiskunfélegyháza magyar 0 0 0 TÁRS

társadalomtudomány képzési terület Veszprém magyar 65 52 0 TÁRS

természettudomány képzési terület Veszprém angol 0 0 0 TERM

természettudomány képzési terület Veszprém magyar 16 0 0 TERM

Összesen   1116 662 20  

A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény és a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól 

szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet előírásai szerint az itt közölt táblázat tartalmazza, hogy a fel-

sőoktatási intézmény 2012-ben a meghirdetett képzések képzési területén, szakmacsoportjában összesen 

hány hallgatót vehet fel. A képzési területre vonatkozó adatok érvényesek az alapképzésre, mesterképzésre 

és szakirányú továbbképzésre, míg a szakmacsoportra vonatkozó adatok a felsőfokú szakképzésre. A fel-

vehető összlétszám meghatározásánál figyelembe kell venni a működési engedély szerinti maximális hall-

gatói létszámot, a tanulmányokat folytató és várhatóan végzős hallgatók számát. Az adatok a szerkesztés 

zárásakor érvényes állapotot tükrözik.

PE
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PANNON EGYETEM
  GEORGIKON KAR

  INTÉZMÉNY ELÉRHETŐSÉGE:  8360 Keszthely, Deák Ferenc u. 16. • Telefon: (83) 545-000
Fax: (83) 510-167 • E-mail: oak@georgikon.hu • Honlap: http://www.georgikon.hu

  FELVÉTELIVEL KAPCSOLATOS EGYÉB ELÉRHETŐSÉG:  Oktatási Igazgatóság • 8360 Keszthely, Deák 
Ferenc u. 16. • Telefon: (83) 545-190 • Fax: (83) 510-167 • E-mail: oak@georgikon.hu
Honlap: http://www.georgikon.hu

  A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ 
DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT 2011. NOVEMBER 15-ÉIG A KÖVETKEZŐ CÍMRE KELL BEKÜLDENI: 

„2012. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220. 

  MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Nappali képzések

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Személyes megjelenést
igénylő vizsgaformák 

Képz.
terület

M N A agrármérnöki (magyar 
nyelven) támogatott 4

7 < 30

felvételi elbeszélgetés (Sz) 

AGRÁR

M N K agrármérnöki (magyar 
nyelven) 150 000 Ft 4 AGRÁR

M N A agrármérnöki (angol 
nyelven) támogatott 4

7 < 30
AGRÁR

M N K agrármérnöki (angol 
nyelven) 300 000 Ft 4 AGRÁR

M N A állattenyésztő mérnöki támogatott 4
7 < 30

AGRÁR

M N K állattenyésztő mérnöki 150 000 Ft 4 AGRÁR

M N A kertészmérnöki támogatott 4
7 < 30

AGRÁR

M N K kertészmérnöki 150 000 Ft 4 AGRÁR

M N A környezetgazdálkodási 
agrármérnöki támogatott 4

7 < 30
AGRÁR

M N K környezetgazdálkodási 
agrármérnöki 150 000 Ft 4 AGRÁR

M N A mezőgazdasági 
biotechnológus támogatott 4

7 < 30
AGRÁR

M N K mezőgazdasági 
biotechnológus 150 000 Ft 4 AGRÁR

M N A növényorvosi (magyar 
nyelven) támogatott 4

7 < 30
AGRÁR

M N K növényorvosi (magyar 
nyelven) 150 000 Ft 4 AGRÁR

M N A növényorvosi (angol 
nyelven) támogatott 4

7 < 30
AGRÁR

M N K növényorvosi (angol 
nyelven) 300 000 Ft 4 AGRÁR

M N A
takarmányozási és 

takarmánybiztonsági 
mérnöki

támogatott 4

7 < 30

AGRÁR

M N K
takarmányozási és 

takarmánybiztonsági 
mérnöki

150 000 Ft 4 AGRÁR

M N A természetvédelmi mérnöki támogatott 4
7 < 30

AGRÁR

M N K természetvédelmi mérnöki 150 000 Ft 4 AGRÁR
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Mesterképzési szakok

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Személyes megjelenést
igénylő vizsgaformák 

Képz.
terület

M N A vidékfejlesztési 
agrármérnöki támogatott 4

7 < 30 felvételi elbeszélgetés (Sz)
AGRÁR

M N K vidékfejlesztési 
agrármérnöki 150 000 Ft 4 AGRÁR

Részidős képzések

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Személyes megjelenést
igénylő vizsgaformák 

Képz.
terület

M L A agrármérnöki (1) támogatott 4
7 < 30

felvételi elbeszélgetés (Sz) 

AGRÁR

M L K agrármérnöki (1) 150 000 Ft 4 AGRÁR

M L A állattenyésztő mérnöki (1) támogatott 4
7 < 30

AGRÁR

M L K állattenyésztő mérnöki (1) 150 000 Ft 4 AGRÁR

M L A kertészmérnöki (1) támogatott 4
7 < 30

AGRÁR

M L K kertészmérnöki (1) 150 000 Ft 4 AGRÁR

M L A környezetgazdálkodási 
agrármérnöki (1) támogatott 4

7 < 30
AGRÁR

M L K környezetgazdálkodási 
agrármérnöki (1) 150 000 Ft 4 AGRÁR

M L A mezőgazdasági 
biotechnológus (1) támogatott 4

7 < 30
AGRÁR

M L K mezőgazdasági 
biotechnológus (1) 150 000 Ft 4 AGRÁR

M L A
takarmányozási és 

takarmánybiztonsági 
mérnöki (1)

támogatott 4

7 < 30

AGRÁR

M L K
takarmányozási és 

takarmánybiztonsági 
mérnöki (1)

150 000 Ft 4 AGRÁR

M L A természetvédelmi 
mérnöki (1) támogatott 4

7 < 30
AGRÁR

M L K természetvédelmi 
mérnöki (1) 150 000 Ft 4 AGRÁR

M L A vidékfejlesztési 
agrármérnöki (1) támogatott 4

7 < 30
AGRÁR

M L K vidékfejlesztési 
agrármérnöki (1) 150 000 Ft 4 AGRÁR

 (1) A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal kötött megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanóráira hetent e 

pénteki és/vagy szombati napokon kerül sor. 

  FELVÉTELI PONTOK SZÁMÍTÁSA

Általános szabályok
A jelentkezés benyújtása előtt kérjük, mindenképpen tanulmányozza a 3. számú táblázatot, amelyben 

megtalálható, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél 

szükséges. Ha ez alapján Ön nem teljes kreditértékű oklevéllel rendelkezik, úgy a megjelölt felsőoktatási 

intézménynél ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Ennek eredményessége esetén az 

erről szóló kreditelismerési határozatot a felvételi eljárás során legkésőbb 2012. január 10-éig kell benyúj-

tani. A további tudnivalók megtalálhatók a Képzési szintek és a jelentkezéshez szükséges végzettségek c. fejezetben.

Mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is. Azon jelentke-

zők, akiket előnyben kell részesíteni, azok számára jogcímenként külön-külön kell meghatározni a maxi-

málisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve – az előnyben részesítendők többletpont-

ja – nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.

PE
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Intézményi szabályok
A személyes megjelenést igénylő vizsgák követelményeiről részletesen az Intézmény honlapján olvashatnak. 

Pontszámítás
Felvételi pontok:

 – felvételi elbeszélgetés: 90 pont

Többletpontok:

Maximum 10 többletpont adható

 – Előnyben részesítési maximális pont: 10 pont

 – fogyatékosság: 2 pont

 – gyermekgondozás: 1 pont

 – halmozottan hátrányos helyzet: 2 pont

 – hátrányos helyzet: 1 pont

 – intézményi TDK: 2 pont

 – OTDK 1–3. hely: 4 pont

 – OTDK különdíj: 3 pont

 – OTDK részvétel: 2 pont

 – publikáció: 4 pont 

  CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK

A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul, legkésőbb azon-

ban 2012. január 10-éig kell benyújtani. Az ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók Az eljárás folyamán 

benyújtandó dokumentumok c. fejezetben.

Szak
Képz.
szint

Munka-
rend Dokumentumok

minden szak   

Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság 

igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, OTDK/TDK igazolás, 
szakmai (elő)tanulmányok, tevékenységek
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Mesterképzési szakok

PANNON EGYETEM
  GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

  INTÉZMÉNY ELÉRHETŐSÉGE:  8200 Veszprém, Egyetem u. 10. • Telefon: (88) 624-860
Fax: (88) 624-859 • E-mail: info@gtk.uni-pannon.hu • Honlap: http://www.gtk.uni-pannon.hu

  FELVÉTELIVEL KAPCSOLATOS EGYÉB ELÉRHETŐSÉG:  Oktatási Igazgatóság • Telefon: (88) 624-366, 
(88) 624-288, (88) 624-466, (88) 624-745, (88) 624-769 • Fax: (88) 624-740
E-mail: oik@almos.uni-pannon.hu • Honlap: http://www.uni-pannon.hu

  A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ 
DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT 2011. NOVEMBER 15-ÉIG A KÖVETKEZŐ CÍMRE KELL BEKÜLDENI: 

„2012. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220. 

  MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Nappali képzések

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Személyes megjelenést
igénylő vizsgaformák 

Képz.
terület

M N A közgazdasági elemző 
(magyar nyelven) támogatott 4

5 < 25

felvételi elbeszélgetés (Sz) 

GAZD

M N K közgazdasági elemző 
(magyar nyelven) 190 000 Ft 4 GAZD

M N A közgazdasági elemző (angol 
nyelven) támogatott 4

5 < 25
GAZD

M N K közgazdasági elemző (angol 
nyelven) 250 000 Ft 4 GAZD

M N A logisztikai menedzsment támogatott 4
5 < 50

GAZD

M N K logisztikai menedzsment 190 000 Ft 4 GAZD

M N A műszaki menedzser támogatott 4
5 < 50

MŰSZ

M N K műszaki menedzser 190 000 Ft 4 MŰSZ

M N A számvitel (1) támogatott 4
5 < 50

GAZD

M N K számvitel (1) 190 000 Ft 4 GAZD

M N A turizmus-menedzsment 
(magyar nyelven) (3) támogatott 4

5 < 30
GAZD

M N K turizmus-menedzsment 
(magyar nyelven) (3) 190 000 Ft 4 GAZD

M N A turizmus-menedzsment 
(angol nyelven) (3) támogatott 4

5 < 30
GAZD

M N K turizmus-menedzsment 
(angol nyelven) (3) 250 000 Ft 4 GAZD

M N A vezetés és szervezés (2) támogatott 4
5 < 50

GAZD

M N K vezetés és szervezés (2) 190 000 Ft 4 GAZD

Részidős képzések

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Személyes megjelenést
igénylő vizsgaformák 

Képz.
terület

M L A logisztikai menedzsment (4) támogatott 4
5 < 50 felvételi elbeszélgetés (Sz) 

GAZD

M L K logisztikai menedzsment (4) 190 000 Ft 4 GAZD

PE
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Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Személyes megjelenést
igénylő vizsgaformák 

Képz.
terület

M L A
Master of Business 

Administration (MBA) 
(Nagykanizsa) (4)

támogatott 4

5 < 50

felvételi elbeszélgetés (Sz)

GAZD

M L K
Master of Business 

Administration (MBA) 
(Nagykanizsa) (4)

190 000 Ft 4 GAZD

M L A
Master of Business 

Administration (MBA) 
(Veszprém) (4)

támogatott 4

5 < 50

GAZD

M L K
Master of Business 

Administration (MBA) 
(Veszprém) (4)

190 000 Ft 4 GAZD

M L A műszaki menedzser (4) támogatott 4
5 < 50

MŰSZ

M L K műszaki menedzser (4) 190 000 Ft 4 MŰSZ

M L A számvitel (1) (4) támogatott 4
5 < 50

GAZD

M L K számvitel (1) (4) 190 000 Ft 4 GAZD

M L A turizmus-menedzsment 
(magyar nyelven) (3) (4) támogatott 4

5 < 30
GAZD

M L K turizmus-menedzsment 
(magyar nyelven) (3) (4) 190 000 Ft 4 GAZD

M L A turizmus-menedzsment 
(angol nyelven) (3) (4) támogatott 4

5 < 30
GAZD

M L K turizmus-menedzsment 
(angol nyelven) (3) (4) 250 000 Ft 4 GAZD

M L A vezetés és szervezés (2) (4) támogatott 4
5 < 50

GAZD

M L K vezetés és szervezés (2) (4) 190 000 Ft 4 GAZD

 (1) Választható szakirányok: ellenőrzés és könyvvizsgálat, vezetői számvitel.

 (2) Választható szakirányok: emberi erőforrás m enedzsment és szervezetfejlesztés, termelés- és szolgáltatásmenedzsment.

 (3) V álasztható szakirányok: térségmenedzsment, vállalatirányítás.

 (4) A levelező munkarendű képzésben – az érintett hallgató kkal kötött eltérő megállapodás hiányában – a hallgatók tanóráira t öm-

bösítve, legfeljebb kettő hetenként munkanapokon, vagy a heti pihenőnapon kerül sor.

  SPECIALIZÁLÓDÁS A KÉPZÉS SORÁN

A közgazdasági elemző mesterképzési szakon belül nincsenek elváló szakirányok, de a differenciált szakmai 

ismeretekből való választás lehetővé teszi az érdeklődésnek megfelelő, illetve a későbbi (munka vagy to-

vábbi tanulmányok során felmerülő) igényeknek megfelelő specializációt.

A számvitel mesterképzési szak hallgatói vezetői számvitel, illetve ellenőrzés és könyvvizsgálat szakirá-

nyokon az arra vonatkozó ismeretek elmélyítését szolgáló tárgycsoportot veszik fel, a fent nevesített szak-

irányok közül választva. A felvett szakirányokhoz tartozó tárgyak mellett további specializációs tárgyak 

is teljesíthetők az egyéb kötelezően választható, illetve a szabadon választható keret terhére. A választott 

szakirány feltüntetésre kerül a hallgató oklevelében, amennyiben a hozzá tartozó tárgyak teljesítésén túl 

szakdolgozatát is a szakirányhoz kötődő témában írta.

  A JELENTKEZÉS ÉS A FELVÉTEL SAJÁTOS FELTÉTELEI

A közgazdasági elemző (angol nyelven) nappali munkarendű mesterképzési szak és a turizmus-menedzsment (angol 

nyelven) nappali és levelező munkarendű mesterképzési szakok felvételi sajátossága:

Az államilag támogatott képzésre felvételt nyert hallgatók idegen nyelvi képzési hozzájárulási díjat fi-

zetnek, melynek összege 80 000 Ft/félév. 

Kiemelkedő tanulmányi teljesítmény esetén lehetőség van a hozzájárulási díj elengedésére (külön sza-

bályzat alapján).
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  FELVÉTELI PONTOK SZÁMÍTÁSA

Általános szabályok
A jelentkezés benyújtása előtt kérjük, mindenképpen tanulmányozza a 3. számú táblázatot, amelyben 

megtalálható, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél 

szükséges. Ha ez alapján Ön nem teljes kreditértékű oklevéllel rendelkezik, úgy a megjelölt felsőoktatási 

intézménynél ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Ennek eredményessége esetén az 

erről szóló kreditelismerési határozatot a felvételi eljárás során legkésőbb 2012. január 10-éig kell benyúj-

tani. A további tudnivalók megtalálhatók a Képzési szintek és a jelentkezéshez szükséges végzettségek c. fejezetben.

Mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is. Azon jelentke-

zők, akiket előnyben kell részesíteni, azok számára jogcímenként külön-külön kell meghatározni a maxi-

málisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve – az előnyben részesítendők többletpont-

ja – nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.

Intézményi szabályok
A személyes megjelenést igénylő vizsgák követelményeiről részletesen az Intézmény honlapján olvashatnak.

Összpontszám:

Az összpontszám (maximum 100 pont) a hozott pontok, szerzett pontok és a többletpontok összege. 

Hozott pontok (maximum 60 pont): a felvétel alapjául szolgáló képzés tanulmányi átlaga × 12. Szer-

zett pontok (maximum 30 pont): a szóbeli szakmai felvételi vizsgán szerzett pontszám. Többletpontként 

10 pont szerezhető.

Többletpontok:

Maximum 10 pont.

Szakmai publikációként elismerhető teljesítmények: 

 – referáltan szakmai lapban megjelent publikáció,

 – nem referált szakmai lapban megjelent/elfogadott publikáció,

 – egyéb lektorált szakmai publikáció.

Kiemelkedő szakmai teljesítményként elismerhető tevékenységek:

 – konferencia előadás/poszter/absztrakt (magyar vagy külföldi és nem TDK, OTDK),

 – országos vagy nemzetközi szakmai versenyen elért 1–3. helyezés,

 – szakmai díj.

Pontszámítás
Felvételi pontok:

 – felvételi elbeszélgetés: 30 pont

 – leckekönyvi tanulmányi átlag: 60 pont

Többletpontok:

Maximum 10 többletpont adható

 – Előnyben részesítési maximális pont: 8 pont

 – fogyatékosság: 2 pont

 – gyermekgondozás: 2 pont

 – halmozottan hátrányos helyzet: 4 pont

 – hátrányos helyzet: 2 pont

 – intézményi TDK 1. helyezés: 5 pont

 – intézményi TDK 2. helyezés: 4 pont

 – intézményi TDK 3. hely/különdíj: 3 pont

 – kiemelkedő szakmai teljesítmény: 4 pont

 – országos tanulmányi verseny: 4 pont

 – OTDK: 8 pont

 – publikáció: 4 pont

 – szakmai publikáció: 10 pont

 – tudományos konferencia részvétel: 4 pont 

PE
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  CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK

A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul, legkésőbb azon-

ban 2012. január 10-éig kell benyújtani. Az ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók Az eljárás folyamán 

benyújtandó dokumentumok c. fejezetben.

Szak
Képz.
szint

Munka-
rend Dokumentumok

minden szak   

Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél, felsőfokú tanulmányi eredmények
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság 

igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, OTDK/TDK igazolás, 
szakmai (elő)tanulmányok, tevékenységek



485

F E L S Ő O K TATÁ S I  I N T É Z M É N Y E K  2 012  –  PE-MFTK

Mesterképzési szakok

PANNON EGYETEM
  MODERN FILOLÓGIAI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR

  INTÉZMÉNY ELÉRHETŐSÉGE:  8200 Veszprém, Egyetem u. 10. • Telefon: (88) 624-366
Fax: (88) 624-740 • E-mail: oik@almos.vein.hu • Honlap: http://www.uni-pannon.hu

  FELVÉTELIVEL KAPCSOLATOS EGYÉB ELÉRHETŐSÉG:  Telefon: (88) 624-168, (88) 624-188, (88) 624-744
  A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ 

DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT 2011. NOVEMBER 15-ÉIG A KÖVETKEZŐ CÍMRE KELL BEKÜLDENI: 
„2012. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220. 

  MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Nappali képzések

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Személyes megjelenést
igénylő vizsgaformák 

Képz.
terület

M N A alkalmazott nyelvészet támogatott 4
1 < 20

felvételi elbeszélgetés (Sz) 

BÖLCS

M N K alkalmazott nyelvészet 180 000 Ft 4 BÖLCS

M N A anglisztika támogatott 4
1 < 40

BÖLCS

M N K anglisztika 180 000 Ft 4 BÖLCS

M N A magyar nyelv és irodalom (4) támogatott 4
1 < 40

BÖLCS

M N K magyar nyelv és irodalom (4) 180 000 Ft 4 BÖLCS

M N A német nyelv, irodalom és 
kultúra (3) támogatott 4

1 < 40 felvételi vizsga (Sz) 
BÖLCS

M N K német nyelv, irodalom és 
kultúra (3) 180 000 Ft 4 BÖLCS

M N A nemzetközi tanulmányok 
(Veszprém) (1) támogatott 4

1 < 40

felvételi elbeszélgetés (Sz) 

TÁRS

M N K nemzetközi tanulmányok 
(Veszprém) (1) 180 000 Ft 4 TÁRS

M N A neveléstudományi (Pápa) (2) támogatott 4
1 < 40

BÖLCS

M N K neveléstudományi (Pápa) (2) 180 000 Ft 4 BÖLCS

M N A színháztudomány támogatott 4
1 < 40

BÖLCS

M N K színháztudomány 180 000 Ft 4 BÖLCS

M N A tanár – angoltanár támogatott 5
1 < 40

PED

M N K tanár – angoltanár 180 000 Ft 5 PED

M N A
tanár – ember 
és társadalom 

műveltségterületi tanár
támogatott 5

1 < 40

PED

M N K
tanár – ember 
és társadalom 

műveltségterületi tanár
180 000 Ft 5 PED

M N A tanár – környezettan-tanár támogatott 5
1 < 40

felvételi elbeszélgetés (Sz) és 
szakmai alkalmassági(Alk) 

PED

M N K tanár – környezettan-tanár 200 000 Ft 5 PED

M N A tanár – magyartanár támogatott 5
1 < 40

PED

M N K tanár – magyartanár 180 000 Ft 5 PED

M N A tanár – némettanár támogatott 5
1 < 40

PED

M N K tanár – némettanár 180 000 Ft 5 PED

M N A tanár – nyelv- és 
beszédfejlesztő tanár támogatott 5

1 < 40
PED

M N K tanár – nyelv- és 
beszédfejlesztő tanár 180 000 Ft 5 PED

PE
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Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Személyes megjelenést
igénylő vizsgaformák 

Képz.
terület

M N A tanár – pedagógiatanár támogatott 5
1 < 40 felvételi elbeszélgetés (Sz) és 

szakmai alkalmassági(Alk)
PED

M N K tanár – pedagógiatanár 180 000 Ft 5 PED

Részidős képzések

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Személyes megjelenést
igénylő vizsgaformák 

Képz.
terület

M L A alkalmazott nyelvészet (7) támogatott 4
1 < 20

felvételi elbeszélgetés (Sz) 

BÖLCS

M L K alkalmazott nyelvészet (7) 180 000 Ft 4 BÖLCS

M L K anglisztika (6) 180 000 Ft 4 1 < 40 BÖLCS

M L A német nyelv, irodalom és 
kultúra (3) (6) támogatott 4

1 < 40 felvételi vizsga (Sz) 
BÖLCS

M L K német nyelv, irodalom és 
kultúra (3) (6) 180 000 Ft 4 BÖLCS

M L K nemzetközi tanulmányok 
(Kiskunfélegyháza) (8) 180 000 Ft 4 1 < 40

felvételi elbeszélgetés (Sz) 

TÁRS

M L K nemzetközi tanulmányok 
(Veszprém) (1) (6) 180 000 Ft 4 1 < 40 TÁRS

M L A neveléstudományi 
(Pápa) (2) (6) támogatott 4

1 < 40
BÖLCS

M L K neveléstudományi 
(Pápa) (2) (6) 180 000 Ft 4 BÖLCS

M L A színháztudomány (7) támogatott 4
1 < 40

BÖLCS

M L K színháztudomány (7) 180 000 Ft 4 BÖLCS

M L K tanár (T/D) – 
angoltanár (5) (8) 180 000 Ft 2-3 1 < 40

felvételi elbeszélgetés (Sz) és 
szakmai alkalmassági(Alk) 

PED

M L K

tanár (T/D) – ember 
és társadalom 

műveltségterületi 
tanár (5) (8)

180 000 Ft 2-3 1 < 40 PED

M L K tanár (T/D) – környezettan-
tanár (5) (8) 200 000 Ft 2-3 1 < 40 PED

M L K tanár (T/D) – 
magyartanár (5) (7) 180 000 Ft 2-3 1 < 40 PED

M L K tanár (T/D) – 
némettanár (5) (8) 180 000 Ft 2-3 1 < 40 PED

M L K tanár (T/D) – nyelv- és 
beszédfejlesztő tanár (5) 180 000 Ft 2-3 1 < 40 felvételi elbeszélgetés (Sz) PED

M L K tanár (T/D) – 
pedagógiatanár (5) (8) 180 000 Ft 2-3 1 < 40

felvételi elbeszélgetés (Sz) és 
szakmai alkalmassági(Alk) 

PED

M L K tanár – angoltanár (8) 180 000 Ft 5 1 < 40 PED

M L K
tanár – ember 
és társadalom 

műveltségterületi tanár (7)
180 000 Ft 5 1 < 40 PED

M L K tanár – környezettan-
tanár (7) 200 000 Ft 5 1 < 40 PED

M L K tanár – magyartanár (7) 180 000 Ft 5 1 < 40 PED

M L K tanár – némettanár (8) 180 000 Ft 5 1 < 40 PED

M L K tanár – nyelv- és 
beszédfejlesztő tanár 180 000 Ft 5 1 < 40 PED

M L K tanár – pedagógiatanár (7) 180 000 Ft 5 1 < 40 PED

 (1) Választható szakirányok: Európa-tanulmányok, regionális és civilizációs tanulmányok.

 (2) Választható szakirányok: felsőoktatá s-pedagógiai, kora gyermekkor pedagógiai, oktatási kutatások.

 (3) Választható szakirány:  interkulturális germanisztika: nyelvtudományi.

 (4) Választható szakirányok: magyar irodalomtudomány: m odern magyar irodalom, magyar nyelvtudomány: nyelv társadalom, kul-

túra, ma gyar nyelvtudomány: történeti nyelvészet.

 (5) A képzési idő a hallgató előképzettségének függvényében változhat.

 (6) A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira  tömbösítve, legfeljebb kettő hetenként munkanapokon, vagy a heti pihe-

nő napon kerül sor. Ennek megfelelően az adott szakon a képzés gyakorisága: legfeljebb kettő hetenként a heti pihenőnapon.



487

F E L S Ő O K TATÁ S I  I N T É Z M É N Y E K  2 012  –  PE-MFTK

Mesterképzési szakok

 (7) A levelező munkarendű képzésben – az érintett hallgatókkal kötött eltérő megállapodás hiányában – a hallgatók tanóráira töm-

bö sítve, legfeljebb kettő hetenként munkanapokon, vagy a heti pihenőnapon kerül sor.

 (8) A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, legfeljebb kettő hetenként munkanapokon, vagy a heti pihe-

nő napon kerül sor.

  SPECIALIZÁLÓDÁS A KÉPZÉS SORÁN

Tanári mesterképzési szakok:

 – Tanár – ember és társadalom műveltségterületi tanár első szakképzettség mellé felvehető második szakkép-

zettség: tanár-környezettan-tanár; tanár – magyartanár; tanár – némettanár; tanár – pedagógiatanár mesterkép-

zési szak.

 – Tanár-környezettan-tanár első szakképzettség mellé felvehető második szakképzettség: tanár – angolta-

nár; tanár – ember és társadalom műveltségterületi tanár; tanár – magyartanár; tanár – némettanár; tanár – peda-

gógiatanár mesterképzési szak.

 – Tanár – magyartanár első szakképzettség mellé felvehető második szakképzettség: tanár – ember és tár-

sadalom műveltségterületi tanár; tanár-környezettan-tanár; tanár – némettanár; tanár – pedagógiatanár mester-

képzési szak.

 – Tanár – némettanár első szakképzettség mellé felvehető második szakképzettség: tanár – ember és társa-

dalom műveltségterületi tanár; tanár – környezettan-tanár; tanár – magyartanár; tanár – pedagógiatanár mester-

képzési szak.

 – Tanár – pedagógiatanár első szakképzettség mellé felvehető második szakképzettség: tanár – ember és 

társadalom műveltségterületi tanár; tanár – környezettan-tanár; tanár – magyartanár; tanár – némettanár; tanár – 

pedagógiatanár mesterképzési szak.

  A JELENTKEZÉS ÉS A FELVÉTEL SAJÁTOS FELTÉTELEI

Amennyiben tanári mesterszakra jelentkezik, a jelentkezési lap kitöltése előtt mindenképpen tanulmá-

nyozza át a Tanárképzésről szóló fejezetet.

  FELVÉTELI PONTOK SZÁMÍTÁSA

Általános szabályok
A jelentkezés benyújtása előtt kérjük, mindenképpen tanulmányozza a 3. számú táblázatot, amelyben 

megtalálható, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél 

szükséges. Ha ez alapján Ön nem teljes kreditértékű oklevéllel rendelkezik, úgy a megjelölt felsőoktatási 

intézménynél ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Ennek eredményessége esetén az 

erről szóló kreditelismerési határozatot a felvételi eljárás során legkésőbb 2012. január 10-éig kell benyúj-

tani. A további tudnivalók megtalálhatók a Képzési szintek és a jelentkezéshez szükséges végzettségek c. fejezetben.

Mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is. Azon jelentke-

zők, akiket előnyben kell részesíteni, azok számára jogcímenként külön-külön kell meghatározni a maxi-

málisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve – az előnyben részesítendők többletpont-

ja – nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.

Pontszámítás
alkalmazott nyelvészet (nappali és levelező képzések), anglisztika (nappali és levelező képzések), magyar nyelv és 

irodalom (nappali képzés), nemzetközi tanulmányok (Veszprém) (nappali és levelező képzések), neveléstudományi 

(Pápa) (nappali és levelező képzések), színháztudomány (nappali és levelező képzések), tanár (T/D) – angoltanár 

(levelező képzés), tanár (T/D) – ember és társadalom műveltségterületi tanár (levelező képzés), tanár (T/D) – környe-

zettan-tanár (levelező képzés), tanár (T/D) – magyartanár (levelező képzés), tanár (T/D) – némettanár (levelező 

képzés), tanár (T/D) – nyelv- és beszédfejlesztő tanár (levelező képzés), tanár (T/D) – pedagógiatanár (levelező 
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képzés), tanár – angoltanár (nappali és levelező képzések), tanár – ember és társadalom műveltségterületi tanár (nap-

pali és levelező képzések), tanár – környezettan-tanár (nappali és levelező képzések), tanár – magyartanár (nap-

pali és levelező képzések), tanár – némettanár (nappali és levelező képzések), tanár – nyelv- és beszédfejlesztő tanár 

(nappali és levelező képzések), tanár – pedagógiatanár (nappali és levelező képzések) mesterképzési szakok

Felvételi pontok:

 – felvételi elbeszélgetés: 90 pont

német nyelv, irodalom és kultúra (nappali és levelező képzések) mesterképzési szakok

Felvételi pontok:

 – felvételi vizsga: 90 pont

Többletpontok minden szak esetében:

Maximum 10 többletpont adható

 – Előnyben részesítési maximális pont: 2 pont

 – fogyatékosság: 2 pont

 – gyermekgondozás: 2 pont

 – halmozottan hátrányos helyzet: 2 pont

 – hátrányos helyzet: 1 pont

 – intézményi TDK 1. helyezés: 5 pont

 – intézményi TDK 2. helyezés: 4 pont

 – intézményi TDK 3. helyezés/dicséret: 3 pont

 – kutatási és publikációs tevékenység: 5 pont

 – megjelent/elfogadott publikáció 1: 4 pont

 – OTDK 1–3. hely: 5 pont

 – OTDK részvétel: 3 pont 

  INTÉZMÉNYI VIZSGÁK SAJÁTOS KÖVETELMÉNYEI

Az alkalmassági vizsgák követelményeire vonatkozóan információ közvetlen az Intézménytől kérhető.

  CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK

A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul, legkésőbb azon-

ban 2012. január 10-éig kell benyújtani. Az ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók Az eljárás folyamán 

benyújtandó dokumentumok c. fejezetben.

Szak
Képz.
szint

Munka-
rend Dokumentumok

minden szak   

Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság 

igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, OTDK/TDK igazolás, 
szakmai (elő)tanulmányok, tevékenységek
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Mesterképzési szakok

PANNON EGYETEM
  MŰSZAKI INFORMATIKAI KAR

  INTÉZMÉNY ELÉRHETŐSÉGE:  8200 Veszprém, Egyetem u. 10. • Telefon: (88) 624-024
Fax: (88) 624-025 • E-mail: felvetel@mik.uni-pannon.hu • Honlap: http://www.mik.uni-pannon.hu

  FELVÉTELIVEL KAPCSOLATOS EGYÉB ELÉRHETŐSÉG:  Honlap: http://www.mik.uni-pannon.hu/felveteli
  A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ 

DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT 2011. NOVEMBER 15-ÉIG A KÖVETKEZŐ CÍMRE KELL BEKÜLDENI: 
„2012. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220. 

  MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Nappali képzések

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Személyes megjelenést
igénylő vizsgaformák 

Képz.
terület

M N A logisztikai mérnöki 
(Veszprém) támogatott 4

5 < 20
szakmai és motivációs 

beszélgetés (Sz)

MŰSZ

M N K logisztikai mérnöki 
(Veszprém) 300 000 Ft 4 MŰSZ

M N A mérnökinformatikus támogatott 4
1 < 30

INFO

M N K mérnökinformatikus 300 000 Ft 4 INFO

Részidős képzések

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Személyes megjelenést
igénylő vizsgaformák 

Képz.
terület

M L A logisztikai mérnöki 
(Nagykanizsa) (2) támogatott 4

1 < 15
szakmai és motivációs 

beszélgetés (Sz)

MŰSZ

M L K logisztikai mérnöki 
(Nagykanizsa) (2) 300 000 Ft 4 MŰSZ

M L A mérnökinformatikus (1) támogatott 4
1 < 30

INFO

M L K mérnökinformatikus (1) 300 000 Ft 4 INFO

 (1) A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal kötött megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanóráira konzultáci-

ós formáb an pénteki és szombati napokon kerül sor. 

 (2) A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, legfeljebb kettő hetenként munkanapokon, vagy a heti pihe-

nőnapon ke rül sor. Ennek megfelelően az adott szakon a képzés gyakorisága: szombati napokon. 

  SPECIALIZÁLÓDÁS A KÉPZÉS SORÁN

A hallgatók választott szakmai tárgyak felvételével specializálhatják szakmai ismereteiket. Ilyen témakö-

rök például a fordítóprogramok, intelligens irányítórendszerek, kép- és videofeldolgozás, kémiai informa-

tika, nanotechnológia, orvosi informatika, párhuzamos programozás vagy szenzorhálózatok témakörei-

hez kapcsolódó tárgyak. 
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  A JELENTKEZÉS ÉS A FELVÉTEL SAJÁTOS FELTÉTELEI

A tantárgyak egy részét angol nyelven oktatják. A szakmai és motivációs beszélgetésen a jelentkezők szak-

mai angol felkészültségét is vizsgálják.

A szakmai és motivációs beszélgetés időpontja minden mesterképzési szakon 2012. január 5. 10 óra.

  FELVÉTELI PONTOK SZÁMÍTÁSA

Általános szabályok
A jelentkezés benyújtása előtt kérjük, mindenképpen tanulmányozza a 3. számú táblázatot, amelyben 

megtalálható, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél 

szükséges. Ha ez alapján Ön nem teljes kreditértékű oklevéllel rendelkezik, úgy a megjelölt felsőoktatási 

intézménynél ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Ennek eredményessége esetén az 

erről szóló kreditelismerési határozatot a felvételi eljárás során legkésőbb 2012. január 10-éig kell benyúj-

tani. A további tudnivalók megtalálhatók a Képzési szintek és a jelentkezéshez szükséges végzettségek c. fejezetben.

Mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is. Azon jelentke-

zők, akiket előnyben kell részesíteni, azok számára jogcímenként külön-külön kell meghatározni a maxi-

málisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve – az előnyben részesítendők többletpont-

ja – nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.

Intézményi szabályok
A személyes megjelenést igénylő vizsgák követelményeiről részletesen a Függelékben és az Intézmény hon-

lapján olvashatnak. 

Pontszámítás
Felvételi pontok:

 – szakmai és motivációs beszélgetés duplázása: 90 pont

vagy

 – leckekönyvi tanulmányi átlag: 45 pont

 – szakmai és motivációs beszélgetés: 45 pont

Többletpontok:

Maximum 10 többletpont adható

 – Előnyben részesítési maximális pont: 10 pont

 – fogyatékosság: 2 pont

 – gyermekgondozás: 2 pont

 – halmozottan hátrányos helyzet: 2 pont

 – hátrányos helyzet: 2 pont

 – intézményi TDK helyezés/dicséret: 4 pont

 – intézményi TDK részvétel: 2 pont

 – megjelent/ elfogadott publikáció 2: 5 pont

 – megjelent/elfogadott publikáció 1: 5 pont

 – OTDK 1–3. hely: 5 pont

 – OTDK részvétel: 4 pont 
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Mesterképzési szakok

  CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK

A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul, legkésőbb azon-

ban 2012. január 10-éig kell benyújtani. Az ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók Az eljárás folyamán 

benyújtandó dokumentumok c. fejezetben.

Szak
Képz.
szint

Munka-
rend Dokumentumok

minden szak   

Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél, felsőfokú tanulmányi eredmények
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság 

igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, OTDK/TDK igazolás, 
szakmai (elő)tanulmányok, tevékenységek
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PANNON EGYETEM
  MÉRNÖKI KAR

  INTÉZMÉNY ELÉRHETŐSÉGE:  8200 Veszprém, Egyetem u. 10. • Telefon: (88) 624-743
Fax: (88) 624-631 • E-mail: mkdekani@almos.uni-pannon.hu • Honlap: http://www.mk.uni-pannon.hu

  A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ 
DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT 2011. NOVEMBER 15-ÉIG A KÖVETKEZŐ CÍMRE KELL BEKÜLDENI: 

„2012. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220. 

  MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Nappali képzések

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Személyes megjelenést
igénylő vizsgaformák 

Képz.
terület

M N A anyagmérnöki támogatott 4
5 < 25

felvételi elbeszélgetés (Sz) 

MŰSZ

M N K anyagmérnöki 300 000 Ft 4 MŰSZ

M N A környezetmérnöki (3) támogatott 4
5 < 50

MŰSZ

M N K környezetmérnöki (3) 300 000 Ft 4 MŰSZ

M N A környezettudomány 
(magyar nyelven) (4) támogatott 4

1 < 20
TERM

M N K környezettudomány 
(magyar nyelven) (4) 300 000 Ft 4 TERM

M N A környezettudomány (angol 
nyelven) (4) támogatott 4

5 < 20
TERM

M N K környezettudomány (angol 
nyelven) (4) 300 000 Ft 4 TERM

M N A mechatronikai mérnöki (1) támogatott 4
10 < 50

MŰSZ

M N K mechatronikai mérnöki (1) 300 000 Ft 4 MŰSZ

M N A vegyész támogatott 4
2 < 15

TERM

M N K vegyész 300 000 Ft 4 TERM

M N A vegyészmérnöki (2) támogatott 4
10 < 50

MŰSZ

M N K vegyészmérnöki (2) 300 000 Ft 4 MŰSZ

Részidős képzések

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Személyes megjelenést
igénylő vizsgaformák 

Képz.
terület

M L A környezetmérnöki (3) (5) támogatott 4
5 < 40 felvételi elbeszélgetés (Sz) 

MŰSZ

M L K környezetmérnöki (3) (5) 300 000 Ft 4 MŰSZ

 (1) Választható szakirányok: Continental jármű-rendszertechnikai, folyamatmérnöki.

 (2) Választható szakirányok: finomkémiai műveleti, folya matmérnöki, MOL ásványolaj és petrolkémiai technológia, radiokémiai 

technológiai.

 ( 3) Választható szakirányok: környezetállapot-értékelés és menedzsment, környezettechnológia, radioökológia.

 (4) Választható szakirányok: l evegőkörnyezet, limnológia.

 (5) A levelező munkarendű képzésben – az érintett hallgatókkal kötött eltérő megá llapodás hiányában – a hallgatók tanóráira töm-

bösítve, leg feljebb kettő hetenként munkanapokon, vagy a heti pihenőnapon kerül sor.
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Mesterképzési szakok

  A JELENTKEZÉS ÉS A FELVÉTEL SAJÁTOS FELTÉTELEI

Valamennyi mesterképzési szak esetében:

Szakmai (elő)tanulmányok, tevékenységek után járó többletpontok igazolására a szakmai tanulmányok 

írásbeli összefoglalása és a szakmai tevékenység igazolása szükséges (motivációs levél és önéletrajz nem kell).

A kreditelismerési eljárás lebonyolításához legkésőbb 2011. december 16. napjáig kell megküldeni a Kar 

címére (Pannon Egyetem Mérnöki Kar, 8200 Veszprém, Egyetem u. 10.) a leckekönyv másolatát, va-

lamint az elismertetni kívánt tárgyak jegyzékét ismeretkörök szerinti bontásban (természettudományos, 

gazdasági-humán, szakmai ismertek). Amennyiben a jelentkező az adott szak alapképzési diplomájával 

rendelkezik, kreditelismerési eljárást nem kell külön indítani.

A felvételi elbeszélgetésre minden jelentkező hozza magával a személyi igazolványát, oklevelét, lecke-

könyvét, valamint azokat az iratokat (oklevelek, bizonyítványok, publikációk), melyekkel a többletpontok 

igénylését igazolja.

  FELVÉTELI PONTOK SZÁMÍTÁSA

Általános szabályok
A jelentkezés benyújtása előtt kérjük, mindenképpen tanulmányozza a 3. számú táblázatot, amelyben 

megtalálható, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél 

szükséges. Ha ez alapján Ön nem teljes kreditértékű oklevéllel rendelkezik, úgy a megjelölt felsőoktatási 

intézménynél ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Ennek eredményessége esetén az 

erről szóló kreditelismerési határozatot a felvételi eljárás során legkésőbb 2012. január 10-éig kell benyúj-

tani. A további tudnivalók megtalálhatók a Képzési szintek és a jelentkezéshez szükséges végzettségek c. fejezetben.

Mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is. Azon jelentke-

zők, akiket előnyben kell részesíteni, azok számára jogcímenként külön-külön kell meghatározni a maxi-

málisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve – az előnyben részesítendők többletpont-

ja – nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.

Intézményi szabályok
A szóbeli felvételi vizsga követelményeiről részletesen a Kar honlapján olvashatnak (www.mk.uni-pannon.

hu; http://felviweb.uni-pannon.hu).

Pontszámítás
Felvételi pontok:

 – felvételi elbeszélgetés: 50 pont

 – leckekönyvi tanulmányi átlag: 20 pont

 – oklevél minősítése alapján: 20 pont

Többletpontok:

Maximum 10 többletpont adható

 – Előnyben részesítési maximális pont: 3 pont

 – fogyatékosság: 1 pont

 – gyermekgondozás: 1 pont

 – halmozottan hátrányos helyzet: 1 pont

 – hátrányos helyzet: 1 pont

 – intézményi TDK: 2 pont

 – OTDK: 3 pont

 – szakmai publikáció: 3 pont

 – szakmai tevékenység: 2 pont 
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  CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK

A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul, legkésőbb azon-

ban 2012. január 10-éig kell benyújtani. Az ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók Az eljárás folyamán 

benyújtandó dokumentumok c. fejezetben.

Szak
Képz.
szint

Munka-
rend Dokumentumok

minden szak   

Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél, felsőfokú tanulmányi eredmények
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság 

igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, OTDK/TDK igazolás, 
szakmai (elő)tanulmányok, tevékenységek
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Mesterképzési szakok

PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM

PPKE felvehető összlétszáma: 558 fő.

Képzési terület Település Nyelv

Felvehető (fő)

Képzési terület/
Szakmacsoport

Nappali 
képzés

Esti, levelező 
munkarend Távoktatás

informatika képzési terület Budapest magyar 451 107 0 INFO

Összesen   451 107 0  

A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény és a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól 

szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet előírásai szerint az itt közölt táblázat tartalmazza, hogy a fel-

sőoktatási intézmény 2012-ben a meghirdetett képzések képzési területén, szakmacsoportjában összesen 

hány hallgatót vehet fel. A képzési területre vonatkozó adatok érvényesek az alapképzésre, mesterképzésre 

és szakirányú továbbképzésre, míg a szakmacsoportra vonatkozó adatok a felsőfokú szakképzésre. A fel-

vehető összlétszám meghatározásánál figyelembe kell venni a működési engedély szerinti maximális hall-

gatói létszámot, a tanulmányokat folytató és várhatóan végzős hallgatók számát. Az adatok a szerkesztés 

zárásakor érvényes állapotot tükrözik.

PP
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PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM
  INFORMÁCIÓS TECHNOLÓGIAI KAR

  INTÉZMÉNY ELÉRHETŐSÉGE:  1083 Budapest, Práter u. 50/A • Telefon: (1) 886-4700 • Fax: (1) 886-4724
E-mail: titk@itk.ppke.hu • Honlap: http://www.itk.ppke.hu

  FELVÉTELIVEL KAPCSOLATOS EGYÉB ELÉRHETŐSÉG:  Tanulmányi Osztály • Telefon: (1) 886-4726
Fax: (1) 886-4724 • E-mail: tanulmanyio@itk.ppke.hu

  A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ 
DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT 2011. NOVEMBER 15-ÉIG A KÖVETKEZŐ CÍMRE KELL BEKÜLDENI: 

„2012. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220. 

  MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Nappali képzések

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Személyes megjelenést
igénylő vizsgaformák 

Képz.
terület

M N A info-bionika támogatott 4
5 < 50

szakmai és motivációs 
beszélgetés (Sz)

INFO

M N K info-bionika 300 000 Ft 4 INFO

M N A mérnökinformatikus támogatott 4
10 < 50

INFO

M N K mérnökinformatikus 270 000 Ft 4 INFO

M N A orvosi biotechnológia támogatott 4
20 < 50

INFO

M N K orvosi biotechnológia 400 000 Ft 4 INFO

  SPECIALIZÁLÓDÁS A KÉPZÉS SORÁN

Mérnökinformatkus mesterképzési szak

A Kar az általános képzési területek mellett, három tekintetben túlmutat a Magyarországon általában 

tanított mérnökinformatikus tanterveken:

 – az élő világ információtechnikájának tanítása (elsősorban az idegrendszer, valamint a genetika és 

immunológia alapjai), 

 – az elektronika, a mikro és nanoelektronika alapjai és bevezető tervezési módszerei, valamint 

 – a humán nyelvtechnológiák bevezető tanítása.

Mindebben az amerikai Electrical and Computer Engineering (ECE) szakok ekvivalense, melyek egy-

részt a mai gyakorlati mérnöki munkában, másrészt a további kutatómunkában jelentenek előnyt. 

Témakörök:

 – érzékelő számítógépek és robotok, melyek biológia inspirálta képességekkel is rendelkeznek, a leg-

újabb vizuális és taktilis érzékelő-számítógépek alkalmazásával,

 – VLSI chipek tervezése és a kész chipek bemérése,

 – a legmodernebb, akár ezerprocesszoros számítógép chipek alkalmazása, hardver és szoftver ismere-

tekkel, új algoritmikus elvekkel,

 – nanoelektronikai eszközök,

 – szoftver és nyelvtechnológia,

 – bioinformatikai programok és alkalmazásaik,

 – mobiltechnológia különleges alkalmazásai (pl. látás és hallássérültek segítésében).
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Mesterképzési szakok

Info-bionika mesterképzési szak

A 21. század elején egy új diszciplináris konvergenciának, egy újfajta iparágnak és orvosi technológiának 

a kibontakozását figyelhetjük meg. A molekuláris biológia és genetika, az idegtudomány, az elektronika és 

elektomágnesség-fotonika, valamint a számítástechnika területeinek szinergiájára épülő technológiák ala-

kulnak ki. Ezek alapjain gyökeresen új termékek és szolgáltatások jönnek létre többek között az orvoslás, az 

élelmiszeripar és a környezetvédelem területén. Egy új mérnöki diszciplína kialakulásának vagyunk tanúi.

Az info-bionika mesterképzés – a Pázmány és Semmelweis Egyetemek közös képzése – elsősorban olyan 

mérnöki területekre terjed ki, ahol az élő jelenségek diagnosztikus interfészei (elektromos jelekké alakítás), 

a bio-nano mérőeszközök és (tér)kép alkotók, valamint komplex életjelenségek és események diagnoszti-

zálását segítő eszközök feltalálása, tervezése, és ellenőrzése a fő feladat. Ide tartoznak még a protézisek, 

a laboratórium egy chipen (pl. gén-meghatározó chip), az agyi stimulátorok stb. 

A bionikai iparban történő elhelyezkedésen kívül mód van a multidiszciplináris doktori iskolánkban 

való kutatóképzésre is.

Választható szakirányok: 

 – bionikus interfészek,

 – bio-nano mérőeszközök és képalkotók szakirány.

Orvosi biotechnológia mesterképzési szak 

Az Info-bionika mesterképzési szak specializálódási lehetőségein túl az Orvosi Biotechnológia területén 

is komoly igény mutatkozik újfajta az orvosi, gyógyszerészi, mérnöki tudást ötvöző szakemberek iránt.

A jelen mesterképzés – a Pázmány és Semmelweis Egyetemek közös képzése – elsősorban a gyógy-

szerkutatás, keresés és minősítés, a gyógyszerbiztonság és a személyre szabott gyógyszeres orvoslás új 

lehetőségeit mutatja be. A genetika legújabb felfedezései a helyileg genetikusan célzott sejtek molekuláris 

gyógyítását ígérik. A molekuláris biológia új analitikai és optikai eszközei, az optogenetika és neurooptika 

új metodikái jelzik az újfajta orvoslás molekuláris szintű eszköztárát. 

A bionikai-, és gyógyszeripari elhelyezkedésen kívül mód van a a multidiszciplináris doktori iskolában 

való kutatóképzésre is.

Választható szakirányok:

 – alkalmazott bioinformatika szakirány,

 – molekuláris biotechnológia szakirány.

  A JELENTKEZÉS ÉS A FELVÉTEL SAJÁTOS FELTÉTELEI

A mindhárom mesterképzési szak elvégzéséhez szakmai angol nyelvtudás ajánlott, mert a mesterképzés 

bizonyos tárgyait angolul oktatják. 

  FELVÉTELI PONTOK SZÁMÍTÁSA

Általános szabályok
A jelentkezés benyújtása előtt kérjük, mindenképpen tanulmányozza a 3. számú táblázatot, amelyben 

megtalálható, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél 

szükséges. Ha ez alapján Ön nem teljes kreditértékű oklevéllel rendelkezik, úgy a megjelölt felsőoktatási 

intézménynél ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Ennek eredményessége esetén az 

erről szóló kreditelismerési határozatot a felvételi eljárás során legkésőbb 2012. január 10-éig kell benyúj-

tani. A további tudnivalók megtalálhatók a Képzési szintek és a jelentkezéshez szükséges végzettségek c. fejezetben.

Mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is. Azon jelentke-

zők, akiket előnyben kell részesíteni, azok számára jogcímenként külön-külön kell meghatározni a maxi-

málisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve – az előnyben részesítendők többletpont-

ja – nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.

PP
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Intézményi szabályok
Minden mesterképzési szak esetén:

 – A személyes megjelenést igénylő vizsgák követelményeiről részletesen az Intézmény honlapján olvas-

hatnak. www.itk.ppke.hu.

 – A krediteljárás kezdeményezéséhez szükséges táblázat a Kar honlapjáról tölthető le.

Hozott pontok (maximum 45 pont): a felvétel alapjául szolgáló képzésben (alapképzés, mesterképzés, 

illetve korábbi főiskolai vagy egyetemi képzés) szerzett oklevél átlagának kilencszerese (max. 45 pont).

Szerzett pontok (maximum 45 pont): a felvételi vizsgán szerzett pontszám.

Összpontszám:

Az összpontszám (maximum 100 pont) a hozott pontok, a szerzett pontok és a többletpontok összege. 

 – Legalább jó rendű, 3 évnél nem régebbi, külön feltétel nélkül elfogadott alapképzési szak diplomája 

esetén kérhető – felvételi vizsga helyett – a hozott pontok duplázása.

 – Ha a szerzett pontok értéke több, mint a hozott pontok, akkor a szerzett pontok kétszerese és a több-

letpontok összege adja az összpontszámot.

Pontszámítás
Felvételi pontok:

 – oklevél minősítése alapján: 45 pont

 – szakmai és motivációs beszélgetés: 45 pont

vagy

 – szakmai és motivációs beszélgetés duplázása: 90 pont

vagy

 – oklevél minősítés duplázása: 90 pont

Többletpontok:

Maximum 10 többletpont adható

 – Előnyben részesítési maximális pont: 10 pont

 – fogyatékosság: 4 pont

 – gyermekgondozás: 2 pont

 – halmozottan hátrányos helyzet: 4 pont

 – hátrányos helyzet: 2 pont

 – 1. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 5 pont

 – 2. demonstrátor: 5 pont

 – 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 4 pont

 – 3. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 4 pont

 – intézményi TDK: 2 pont

 – intézményi TDK 1–3. hely: 8 pont

 – megjelent/ elfogadott publikáció 2: 10 pont

 – megjelent/elfogadott publikáció 1: 5 pont

 – OTDK 1–3. hely: 10 pont 

  CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK

A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul, legkésőbb azon-

ban 2012. január 10-éig kell benyújtani. Az ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók Az eljárás folyamán 

benyújtandó dokumentumok c. fejezetben.

Szak
Képz.
szint

Munka-
rend Dokumentumok

minden szak   

Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: felsőfokú 

tanulmányi eredmények, fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos 
helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, OTDK/TDK igazolás, szakmai (elő)

tanulmányok, tevékenységek
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Mesterképzési szakok

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM

PTE felvehető összlétszáma: 10317 fő.

Képzési terület Település Nyelv

Felvehető (fő)

Képzési terület/
Szakmacsoport

Nappali 
képzés

Esti, levelező 
munkarend Távoktatás

bölcsészettudomány képzési terület Pécs magyar 2319 2914 0 BÖLCS

gazdaságtudományok képzési terület Pécs angol 42 50 0 GAZD

gazdaságtudományok képzési terület Pécs magyar 877 898 0 GAZD

gazdaságtudományok képzési terület Szekszárd magyar 174 67 0 GAZD

pedagógusképzés képzési terület Pécs magyar 1560 640 0 PED

pedagógusképzés képzési terület Szekszárd magyar 128 47 0 PED

társadalomtudomány képzési terület Szekszárd magyar 202 204 0 TÁRS

felsőfokú szakképzés, ebből   103 92 0  

– ügyvitel szakmacsoport Szekszárd magyar 103 92 0 ügyv

Összesen   5405 4912 0  

A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény és a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól 

szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet előírásai szerint az itt közölt táblázat tartalmazza, hogy a fel-

sőoktatási intézmény 2012-ben a meghirdetett képzések képzési területén, szakmacsoportjában összesen 

hány hallgatót vehet fel. A képzési területre vonatkozó adatok érvényesek az alapképzésre, mesterképzésre 

és szakirányú továbbképzésre, míg a szakmacsoportra vonatkozó adatok a felsőfokú szakképzésre. A fel-

vehető összlétszám meghatározásánál figyelembe kell venni a működési engedély szerinti maximális hall-

gatói létszámot, a tanulmányokat folytató és várhatóan végzős hallgatók számát. Az adatok a szerkesztés 

zárásakor érvényes állapotot tükrözik.

PT
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PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
  FELNŐTTKÉPZÉSI ÉS EMBERI ERŐFORRÁS 

FEJLESZTÉSI KAR

  INTÉZMÉNY ELÉRHETŐSÉGE:  7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4. • Telefon: (72) 501-615
Fax: (72) 501-500/22477 • E-mail: felveteliinfo@pte.hu • Honlap: http://felveteli.pte.hu/

  FELVÉTELIVEL KAPCSOLATOS EGYÉB ELÉRHETŐSÉG:  7633 Pécs, Szántó K. J. u. 1/B
Telefon: (72) 501-500/22506, (72) 501-500/22527, (72) 501-500/22020 • Fax: (72) 251-100
E-mail: info@feek.pte.hu • Honlap: http://www.feek.pte.hu

  A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ 
DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT 2011. NOVEMBER 15-ÉIG A KÖVETKEZŐ CÍMRE KELL BEKÜLDENI: 

„2012. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220. 

  MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Részidős képzések

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Személyes megjelenést
igénylő vizsgaformák 

Képz.
terület

M L A andragógia (1) támogatott 4
20 < 80

felvételi elbeszélgetés (Sz)

BÖLCS

M L K andragógia (1) 170 000 Ft 4 BÖLCS

M L A emberi erőforrás 
tanácsadó (1) támogatott 4

20 < 80
BÖLCS

M L K emberi erőforrás 
tanácsadó (1) 170 000 Ft 4 BÖLCS

M L A kulturális mediáció (1) támogatott 4
20 < 40

BÖLCS

M L K kulturális mediáció (1) 170 000 Ft 4 BÖLCS

 (1) A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, legfeljebb kettő hetenként munkanapokon, vagy a heti pihe-

nőnapon kerül sor . Ennek megfelelően az adott szakon a képzés gyakorisága: havonta 3 alkalom (általában csütörtöktől szombatig).

  A JELENTKEZÉS ÉS A FELVÉTEL SAJÁTOS FELTÉTELEI

A mesterképzési szakok esetében a jelentkezéssel kapcsolatos további információkról (pl.: kreditelismerési 

eljárás) és a szóbeli felvételi vizsga tárgyköreiről, pontos időpontjáról a Kar honlapján, a www.feek.pte.hu 

oldalon lehet tájékozódni. 

  FELVÉTELI PONTOK SZÁMÍTÁSA

Általános szabályok
A jelentkezés benyújtása előtt kérjük, mindenképpen tanulmányozza a 3. számú táblázatot, amelyben 

megtalálható, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél 

szükséges. Ha ez alapján Ön nem teljes kreditértékű oklevéllel rendelkezik, úgy a megjelölt felsőoktatási 

intézménynél ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Ennek eredményessége esetén az 

erről szóló kreditelismerési határozatot a felvételi eljárás során legkésőbb 2012. január 10-éig kell benyúj-

tani. A további tudnivalók megtalálhatók a Képzési szintek és a jelentkezéshez szükséges végzettségek c. fejezetben.
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Mesterképzési szakok

Mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is. Azon jelentke-

zők, akiket előnyben kell részesíteni, azok számára jogcímenként külön-külön kell meghatározni a maxi-

málisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve – az előnyben részesítendők többletpont-

ja – nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.

Intézményi szabályok
A Kar a mesterképzésben a tanulmányi pontokat az oklevél minősítéséhez rendelt alábbi pontszámok 

szerint számítja:

jeles – 45 pont, jó – 36 pont, közepes – 27 pont, elégséges – 18 pont.

A Kar a felvételi vizsgapontokat szóbeli szakmai vizsga alapján állapítja meg. A szóbeli vizsga eredmé-

nye alapján megállapított felvételi vizsgapontok összértéke maximum 45 pont lehet. 

Többletpontok:

Kiemelkedő szakmai teljesítményért a Kar az alábbiak szerint ad legfeljebb 4 többletpontot:

 – OTDK különdíjért,

 – az adott szakterületen szerzett minimum 5 éves, hivatalosan igazolt (munkaviszony igazolás) gya-

korlatért,

 – tudományos fokozatért (pl. PhD, CSc),

 – idegen nyelven külföldi folyóiratban megjelent szakmai publikációért.

A kiemelkedő szakmai teljesítményért a jelentkező abban az esetben is csak 4 többletpontra jogosult, ha 

a különböző jogcímek alapján elért többletpontjainak összege ezt meghaladná.

A szükséges igazolások, dokumentumok másolatát (OTDK, kiemelkedő szakmai tevékenység) a jelent-

kező a felvételi eljárás során alkalmazott vizsgán a vizsgáztató bizottságnak köteles benyújtani!

Pontszámítás
Felvételi pontok:

 – felvételi elbeszélgetés: 45 pont

 – oklevél minősítése alapján: 45 pont

vagy

 – felvételi elbeszélgetés duplázása: 90 pont

Többletpontok:

Maximum 10 többletpont adható

 – Előnyben részesítési maximális pont: 8 pont

 – fogyatékosság: 2 pont

 – gyermekgondozás: 2 pont

 – halmozottan hátrányos helyzet: 4 pont

 – hátrányos helyzet: 2 pont

 – 1. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 2 pont

 – 1. nyelvvizsga / szakmai felsőfokú (C1) komplex: 4 pont

 – 1. nyelvvizsga / szakmai középfokú (B2) komplex: 2 pont

 – 2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 4 pont

 – 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 2 pont

 – 2. nyelvvizsga / szakmai felsőfokú (C1) komplex: 6 pont

 – 2. nyelvvizsga / szakmai középfokú (B2) komplex: 4 pont

 – 3. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 4 pont

 – 3. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 2 pont

 – 3. nyelvvizsga / szakmai felsőfokú (C1) komplex: 6 pont

 – 3. nyelvvizsga / szakmai középfokú (B2) komplex: 4 pont

 – kiemelkedő szakmai teljesítmény: 4 pont

 – OTDK 1–3. hely: 4 pont 
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  CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK

A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul, legkésőbb azon-

ban 2012. január 10-éig kell benyújtani. Az ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók Az eljárás folyamán 

benyújtandó dokumentumok c. fejezetben.

Szak
Képz.
szint

Munka-
rend Dokumentumok

minden szak   

Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: betöltött 

munkakör igazolása, fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet 
igazolása, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, OKJ bizonyítvány, OTDK/TDK igazolás, szakmai 

(elő)tanulmányok, tevékenységek
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Mesterképzési szakok

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
  ILLYÉS GYULA FŐISKOLAI KAR

  INTÉZMÉNY ELÉRHETŐSÉGE:  7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1. • Telefon: (74) 528-300 • Fax: (74) 528-301
E-mail: felveteliinfo@igyfk.pte.hu • Honlap: http://www.igyfk.pte.hu

  FELVÉTELIVEL KAPCSOLATOS EGYÉB ELÉRHETŐSÉG:  Oktatási Igazgatóság • 7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.
Telefon: (72) 501-615 • Fax: (72) 501-500/22477 • E-mail: infokti@pte.hu • Honlap: http://felveteli.pte.hu

  A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ 
DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT 2011. NOVEMBER 15-ÉIG A KÖVETKEZŐ CÍMRE KELL BEKÜLDENI: 

„2012. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220. 

  MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Nappali képzések

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Személyes megjelenést
igénylő vizsgaformák 

Képz.
terület

M N A turizmus-
menedzsment (1) (2) támogatott 4

10 < 22 szakmai és motivációs 
beszélgetés (Sz)

GAZD

M N K turizmus-
menedzsment (1) (2) 250 000 Ft 4 GAZD

Részidős képzések

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Személyes megjelenést
igénylő vizsgaformák 

Képz.
terület

M L A turizmus-
menedzsment (1) (2) támogatott 4

10 < 22 szakmai és motivációs 
beszélgetés (Sz)

GAZD

M L K turizmus-
menedzsment (1) (2) 250 000 Ft 4 GAZD

 (1) A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, legfeljebb kettő hetenként munkanapokon, vagy a heti pi-

henőnapon kerül sor.  Ennek megfelelően az adott szakon a képzés gyakorisága: félévente 7 alkalommal, kéthetente pénteki és 

szombati napokon. 

 (2) A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal kötött megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanórái az első tanév-

ben Pécsett lehe tnek a felvettek létszámától függően.

  A JELENTKEZÉS ÉS A FELVÉTEL SAJÁTOS FELTÉTELEI

A szakmai és motivációs beszélgetésre a szakmai tevékenységgel kapcsolatos többletpontok elszámolására 

irányuló minden igazolást, dokumentumot (pl, szakmai tevékenség igazolása, szakmai publikáció, pálya-

munka) a Kari Bizottságnak másolatban be kell nyújtani.

  FELVÉTELI PONTOK SZÁMÍTÁSA

Általános szabályok
A jelentkezés benyújtása előtt kérjük, mindenképpen tanulmányozza a 3. számú táblázatot, amelyben 

megtalálható, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél 
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szükséges. Ha ez alapján Ön nem teljes kreditértékű oklevéllel rendelkezik, úgy a megjelölt felsőoktatási 

intézménynél ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Ennek eredményessége esetén az 

erről szóló kreditelismerési határozatot a felvételi eljárás során legkésőbb 2012. január 10-éig kell benyúj-

tani. A további tudnivalók megtalálhatók a Képzési szintek és a jelentkezéshez szükséges végzettségek c. fejezetben.

Mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is. Azon jelentke-

zők, akiket előnyben kell részesíteni, azok számára jogcímenként külön-külön kell meghatározni a maxi-

málisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve – az előnyben részesítendők többletpont-

ja – nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.

Intézményi szabályok
A Kar a mesterképzési szakokon a tanulmányi pontokat az oklevél minősítéséhez rendelt alábbi pontszá-

mok szerint számítja:

 – jeles – 45 pont, jó – 36 pont, közepes – 27 pont, elégséges – 18 pont.

A Kar a kiemelkedő szakmai teljesítményért az alábbiak szerint ad legfeljebb 4 többletpontot

 – szakterületen szerzett munkatapasztalat,

 – szakmai folyóiratban megjelent publikáció

 – korábban elnyert szakmai ösztöndíjak és pályázatok

 – szakkollégiumi tagság

 – demonstrátori tevékenység

 – OTDK-n kapott különdíj

Részeletes információért keresse fel a www.igyfk.pte.hu honlapot.

Pontszámítás
Felvételi pontok:

 – szakmai és motivációs beszélgetés duplázása: 90 pont

vagy

 – oklevél minősítése alapján: 45 pont

 – szakmai és motivációs beszélgetés: 45 pont

Többletpontok:

Maximum 10 többletpont adható

 – Előnyben részesítési maximális pont: 8 pont

 – fogyatékosság: 2 pont

 – gyermekgondozás: 2 pont

 – halmozottan hátrányos helyzet: 4 pont

 – hátrányos helyzet: 2 pont

 – 1. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 2 pont

 – 1. nyelvvizsga / szakmai felsőfokú (C1) komplex: 4 pont

 – 1. nyelvvizsga / szakmai középfokú (B2) komplex: 2 pont

 – 2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 4 pont

 – 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 2 pont

 – 2. nyelvvizsga / szakmai felsőfokú (C1) komplex: 6 pont

 – 2. nyelvvizsga / szakmai középfokú (B2) komplex: 4 pont

 – 3. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 4 pont

 – 3. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 2 pont

 – 3. nyelvvizsga / szakmai felsőfokú (C1) komplex: 6 pont

 – - 3. nyelvvizsga / szakmai középfokú (B2) komplex: 4 pont

 – kiemelkedő szakmai teljesítmény: 4 pont

 – OTDK 1–3. hely: 4 pont 
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Mesterképzési szakok

  CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK

A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul, legkésőbb azon-

ban 2012. január 10-éig kell benyújtani. Az ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók Az eljárás folyamán 

benyújtandó dokumentumok c. fejezetben.

Szak
Képz.
szint

Munka-
rend Dokumentumok

minden szak   

Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság 

igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló 
dokumentum, OTDK/TDK igazolás, szakmai (elő)tanulmányok, tevékenységek

PT
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PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
  KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

  INTÉZMÉNY ELÉRHETŐSÉGE:  7622 Pécs, Vasvári Pál utca 4. • Telefon: (72) 501-615
Fax: (72) 501-500/22477 • E-mail: felveteliinfo@pte.hu • Honlap: http://felveteli.pte.hu

  FELVÉTELIVEL KAPCSOLATOS EGYÉB ELÉRHETŐSÉG:  7622 Pécs, Rákóczi út 80.
Telefon: (72) 501-599/23166 • Fax: (72) 501-589 • E-mail: felveteli@ktk.pte.hu
Honlap: http://www.msc.ktk.pte.hu • Telefon: (72) 501-599/23165, (72) 501-599/23159, (72) 501-599/23258

  A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ 
DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT 2011. NOVEMBER 15-ÉIG A KÖVETKEZŐ CÍMRE KELL BEKÜLDENI: 

„2012. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220. 

  MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Nappali képzések

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Személyes megjelenést
igénylő vizsgaformák 

Képz.
terület

M N A marketing támogatott 4
20 < 80

szakmai és motivációs 
beszélgetés (Sz)

GAZD

M N K marketing 250 000 Ft 4 GAZD

M N A pénzügy (1) támogatott 4
20 < 80

GAZD

M N K pénzügy (1) 250 000 Ft 4 GAZD

M N A regionális és környezeti 
gazdaságtan (3) támogatott 4

20 < 50
GAZD

M N K regionális és környezeti 
gazdaságtan (3) 250 000 Ft 4 GAZD

M N A vezetés és szervezés 
(magyar nyelven) (2) támogatott 4

20 < 80
GAZD

M N K vezetés és szervezés 
(magyar nyelven) (2) 250 000 Ft 4 GAZD

M N A vezetés és szervezés (angol 
nyelven) (4) támogatott 4

20 < 50
GAZD

M N K vezetés és szervezés (angol 
nyelven) (4) 380 000 Ft 4 GAZD

Részidős képzések

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Személyes megjelenést
igénylő vizsgaformák 

Képz.
terület

M L A regionális és környezeti 
gazdaságtan (3) (5) támogatott 4

20 < 40 szakmai és motivációs 
beszélgetés (Sz)

GAZD

M L K regionális és környezeti 
gazdaságtan (3) (5) 250 000 Ft 4 GAZD

 (1) Választható szakirányok: befektetés-elemző, vállalati pénzügy.

 (2) Választható szakirányok: emberi erőforrás menedzsment és szervezetfejlesztés , üzletviteli tanácsadás.

 (3) Választható szakirány: területfejlesz tési.

 (4) Együttműködés a londoni Middlesex Universityvel. A képzés dual diplomát ad. A partnerintézmény  felé fizetendő egyszeri re-

gisztrációs díj kb. 2 40 000 Ft. További információ: 06/72-501-599/23372, www.english.ktk.pte.hu.

 (5) A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, legfeljebb kettő hetenként munkanapokon, vagy a heti pihe-

nőnapon kerül sor.
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Mesterképzési szakok

  SPECIALIZÁLÓDÁS A KÉPZÉS SORÁN

A Kar 20 fő alatti létszámnál szakirány elindítására nem vállal előzetes kötelezettséget.

  A JELENTKEZÉS ÉS A FELVÉTEL SAJÁTOS FELTÉTELEI

A szakmai és motivációs beszélgetésre a szakmai tevékenységgel kapcsolatos többletpontok elszámolására 

irányuló minden igazolást, dokumentumot (pl. szakmai tevékenység igazolása, szakmai publikáció, pá-

lyamunka) a Felvételi Bizottságnak kell másolatban benyújtani.

A levelező munkarendben előre láthatóan korlátozott számban áll rendelkezésre államilag támogatott 

létszám.

  FELVÉTELI PONTOK SZÁMÍTÁSA

Általános szabályok
A jelentkezés benyújtása előtt kérjük, mindenképpen tanulmányozza a 3. számú táblázatot, amelyben 

megtalálható, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél 

szükséges. Ha ez alapján Ön nem teljes kreditértékű oklevéllel rendelkezik, úgy a megjelölt felsőoktatási 

intézménynél ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Ennek eredményessége esetén az 

erről szóló kreditelismerési határozatot a felvételi eljárás során legkésőbb 2012. január 10-éig kell benyúj-

tani. A további tudnivalók megtalálhatók a Képzési szintek és a jelentkezéshez szükséges végzettségek c. fejezetben.

Mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is. Azon jelentke-

zők, akiket előnyben kell részesíteni, azok számára jogcímenként külön-külön kell meghatározni a maxi-

málisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve – az előnyben részesítendők többletpont-

ja – nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.

Intézményi szabályok
A Kar a mesterképzési szakoknál a tanulmányi pontokat az oklevél minősítéséhez rendelt alábbi pontszá-

mok szerint számítja:

 – jeles – 45 pont, jó – 36 pont, közepes – 27 pont, elégséges – 18 pont.

A Kar a kiemelkedő szakmai teljesítményért az alábbiak szerint ad legfeljebb 4 többletpontot: 

 – szakterületen szerzett munkatapasztalat,

 – szakmai folyóiratban megjelent publikáció,

 – korábban elnyert szakmai ösztöndíjak és pályázatok,

 – szakkollégiumi tagság,

 – demonstrátori tevékenység,

 – OTDK-n kapott különdíj.

Részletes információkért kérjük keresse fel a www.msc.ktk.pte.hu honlapot. 

Pontszámítás
Felvételi pontok:

 – oklevél minősítése alapján: 45 pont

 – szakmai és motivációs beszélgetés: 45 pont

vagy

 – szakmai és motivációs beszélgetés duplázása: 90 pont

Többletpontok:

Maximum 10 többletpont adható

 – Előnyben részesítési maximális pont: 8 pont

 – fogyatékosság: 2 pont

 – gyermekgondozás: 2 pont

PT
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 – halmozottan hátrányos helyzet: 4 pont

 – hátrányos helyzet: 2 pont

 – 1. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 2 pont

 – 1. nyelvvizsga / szakmai felsőfokú (C1) komplex: 4 pont

 – 1. nyelvvizsga / szakmai középfokú (B2) komplex: 2 pont

 – 2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 4 pont

 – 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 2 pont

 – 2. nyelvvizsga / szakmai felsőfokú (C1) komplex: 6 pont

 – 2. nyelvvizsga / szakmai középfokú (B2) komplex: 4 pont

 – 3. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 4 pont

 – 3. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 2 pont

 – 3. nyelvvizsga / szakmai felsőfokú (C1) komplex: 6 pont

 – - 3. nyelvvizsga / szakmai középfokú (B2) komplex: 4 pont

 – kiemelkedő szakmai teljesítmény: 4 pont

 – OTDK 1–3. hely: 4 pont 

  CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK

A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul, legkésőbb azon-

ban 2012. január 10-éig kell benyújtani. Az ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók Az eljárás folyamán 

benyújtandó dokumentumok c. fejezetben.

Szak
Képz.
szint

Munka-
rend Dokumentumok

minden szak   

Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság 

igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló 
dokumentum, OTDK/TDK igazolás, szakmai (elő)tanulmányok, tevékenységek
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Mesterképzési szakok

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
  POLLACK MIHÁLY MŰSZAKI KAR

  INTÉZMÉNY ELÉRHETŐSÉGE:  7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/B • Telefon: (72) 501-500/22470
Fax: (72) 501-500/22477 • E-mail: felveteliinfo@pte.hu • Honlap: http://felveteli.pte.hu

  FELVÉTELIVEL KAPCSOLATOS EGYÉB ELÉRHETŐSÉG:  7624 Pécs, Boszorkány u. 2.
Telefon: (72) 503-650/23668 • Fax: (72) 503-650/23660 • E-mail: felverd@pmmf.hu
Honlap: http://www.felvi.pmmk.pte.hu

  A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ 
DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT 2011. NOVEMBER 15-ÉIG A KÖVETKEZŐ CÍMRE KELL BEKÜLDENI: 

„2012. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220. 

  MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Részidős képzések

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Személyes megjelenést
igénylő vizsgaformák 

Képz.
terület

M L A tanár – mérnöktanár 
(építészmérnök) (1) (2) támogatott 3-4

15 < 30

felvételi elbeszélgetés (Sz) 

PED

M L K tanár – mérnöktanár 
(építészmérnök) (1) (2) 185 000 Ft 3-4 PED

M L A tanár – mérnöktanár 
(építőmérnök) (1) (2) támogatott 3-4

15 < 30
PED

M L K tanár – mérnöktanár 
(építőmérnök) (1) (2) 185 000 Ft 3-4 PED

M L A tanár – mérnöktanár 
(gépészmérnök) (1) (2) támogatott 3-4

15 < 30
PED

M L K tanár – mérnöktanár 
(gépészmérnök) (1) (2) 185 000 Ft 3-4 PED

M L A tanár – mérnöktanár 
(környezetmérnök) (1) (2) támogatott 3-4

15 < 30
PED

M L K tanár – mérnöktanár 
(környezetmérnök) (1) (2) 185 000 Ft 3-4 PED

M L A tanár – mérnöktanár 
(mérnök informatikus) (1) (2) támogatott 3-4

15 < 30
PED

M L K tanár – mérnöktanár 
(mérnök informatikus) (1) (2) 185 000 Ft 3-4 PED

 (1) A képzési idő a hallgató előképzettségének függvényében változhat.

 (2) A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, legfeljebb  kettő hetenként munkanapokon, vagy a heti pi-

henőnapon kerül sor. Ennek  megfelelően az adott szakon a képzés gyakorisága: a 15 hetes szorgalmi időszakban 5 alkalom 

(3 hetenként).

  FELVÉTELI PONTOK SZÁMÍTÁSA

Általános szabályok
A jelentkezés benyújtása előtt kérjük, mindenképpen tanulmányozza a 3. számú táblázatot, amelyben 

megtalálható, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél 

szükséges. Ha ez alapján Ön nem teljes kreditértékű oklevéllel rendelkezik, úgy a megjelölt felsőoktatási 

intézménynél ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Ennek eredményessége esetén az 
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erről szóló kreditelismerési határozatot a felvételi eljárás során legkésőbb 2012. január 10-éig kell benyúj-

tani. A további tudnivalók megtalálhatók a Képzési szintek és a jelentkezéshez szükséges végzettségek c. fejezetben.

Mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is. Azon jelentke-

zők, akiket előnyben kell részesíteni, azok számára jogcímenként külön-külön kell meghatározni a maxi-

málisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve – az előnyben részesítendők többletpont-

ja – nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.

Intézményi szabályok
A Kar a mesterképzési szakoknál a tanulmányi pontokat az oklevél minősítéséhez rendelt alábbi pontszá-

mok szerint számítja:

 – jeles – 45 pont, jó – 36 pont, közepes – 27 pont, elégséges – 18 pont.

A szóbeli felvételi vizsga pedagógiai és szaktárgyi részből áll. A pedagógiai részért maximum 20 pont, 

a szaktárgyi részért maximum 25 pont adható.

A pedagógiai rész elsősorban a jelentkező tanári attitűdjeinek megismerésére irányul, de lehetőség nyí-

lik arra is, hogy megfogalmazza azokat a célokat és értékeket, melyeket tanárként követendőnek tart. 

A beszélgetés alkalmat teremt a jelentkező szakmai tapasztalatainak bemutatására is. A pedagógiai be-

szélgetés szempontjait és a felkészüléshez ajánlott szakirodalmat a Pedagógusképzési Koordinációs Köz-

pont (továbbiakban: PKK) ajánlásai szerint a Karok, valamint az Egyetem honlapján is közzéteszik.

A szaktárgyi vizsgarész keretein belül a jelentkező ismereteit a felsőoktatási felvételi jelentkezési lapon 

megjelölt tanári szakképzettség szakmai területén értékelik. A szaktárgyi rész a jelentkező korábbi szak-

dolgozatáról való beszélgetés, illetve az adott tanári szakképzettséget meghirdető Kar által meghatáro-

zott tárgykörökben folytatott beszélgetés. A beszélgetés szempontjait, illetve tárgyköreit az adott Kar, 

valamint az Egyetem honlapján is közzéteszik.

A tanári mesterképzési szakokon a kiemelkedő szakmai teljesítményért az alábbiak szerint adható több-

letpont:

 – szakirányú munkakörben eltöltött pedagógiai/szakmai legalább 2 éves, hivatalosan (munkaviszony-

igazolással) igazolt gyakorlat: 2 pont;

 – korábban elnyert pedagógiai/szakmai ösztöndíjak és pályázatok: 2 pont;

 – pedagógiai/szakmai szervezetben való tevékenység: 2 pont;

 – pedagógiai/szakmai publikációs tevékenység (külföldi vagy magyarországi konferencia előadás – 

poszter, absztrakt –, kivéve a TDK, OTDK konferencián): 2 pont;

 – pedagógiai/szakmai folyóiratban megjelent publikáció: 2 pont;

 – OTDK-n bemutatott (de 1–3. helyezést el nem ért) dolgozat : 2 pont.

 – megvalósult építmény/alkotás önálló tervezője esetén 4 pont,

 – megvalósult építmény/alkotás társtervezője esetén 2 pont.

A kiemelkedő szakmai teljesítményért a jelentkező abban az esetben is csak 4 többletpontra jogosult, ha 

a különböző jogcímek alapján elért többletpontjainak összege ezt meghaladná.

Szakmai tevékenységet igazoló dokumentumok másolatát a jelentkező a felvételi eljárás során alkalma-

zott vizsgán a vizsgáztató bizottságnak köteles benyújtani. 

Pontszámítás
Felvételi pontok:

 – felvételi elbeszélgetés: 45 pont

 – oklevél minősítése alapján: 45 pont

Többletpontok:

Maximum 10 többletpont adható

 – Előnyben részesítési maximális pont: 8 pont

 – fogyatékosság: 2 pont

 – gyermekgondozás: 2 pont

 – halmozottan hátrányos helyzet: 4 pont

 – hátrányos helyzet: 2 pont

 – 1. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 2 pont
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 – 1. nyelvvizsga / szakmai felsőfokú (C1) komplex: 4 pont

 – 1. nyelvvizsga / szakmai középfokú (B2) komplex: 2 pont

 – 2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 4 pont

 – 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 2 pont

 – 2. nyelvvizsga / szakmai felsőfokú (C1) komplex: 6 pont

 – 2. nyelvvizsga / szakmai középfokú (B2) komplex: 4 pont

 – 3. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 4 pont

 – 3. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 2 pont

 – 3. nyelvvizsga / szakmai felsőfokú (C1) komplex: 6 pont

 – - 3. nyelvvizsga / szakmai középfokú (B2) komplex: 4 pont

 – kiemelkedő szakmai teljesítmény: 4 pont

 – OTDK 1–3. hely: 4 pont 

  CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK

A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul, legkésőbb azon-

ban 2012. január 10-éig kell benyújtani. Az ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók Az eljárás folyamán 

benyújtandó dokumentumok c. fejezetben.

Szak
Képz.
szint

Munka-
rend Dokumentumok

minden szak   

Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság 

igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló 
dokumentum, OTDK/TDK igazolás, szakmai (elő)tanulmányok, tevékenységek
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SEMMELWEIS EGYETEM

SE felvehető összlétszáma: 309 fő.

Képzési terület Település Nyelv

Felvehető (fő)

Képzési terület/
Szakmacsoport

Nappali 
képzés

Esti, levelező 
munkarend Távoktatás

orvos- és egészségtudomány képzési 
terület Budapest magyar 137 172 0 ORVOS

Összesen   137 172 0  

A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény és a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól 

szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet előírásai szerint az itt közölt táblázat tartalmazza, hogy a fel-

sőoktatási intézmény 2012-ben a meghirdetett képzések képzési területén, szakmacsoportjában összesen 

hány hallgatót vehet fel. A képzési területre vonatkozó adatok érvényesek az alapképzésre, mesterképzésre 

és szakirányú továbbképzésre, míg a szakmacsoportra vonatkozó adatok a felsőfokú szakképzésre. A fel-

vehető összlétszám meghatározásánál figyelembe kell venni a működési engedély szerinti maximális hall-

gatói létszámot, a tanulmányokat folytató és várhatóan végzős hallgatók számát. Az adatok a szerkesztés 

zárásakor érvényes állapotot tükrözik.
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SEMMELWEIS EGYETEM
  EGÉSZSÉGÜGYI KÖZSZOLGÁLATI KAR

  INTÉZMÉNY ELÉRHETŐSÉGE:  1125 Budapest, Kútvölgyi út 2. • Telefon: (1) 488-7605 • Fax: (1) 488-7610
E-mail: korodi@emk.sote.hu • Honlap: http://www.emk.sote.hu

  A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ 
DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT 2011. NOVEMBER 15-ÉIG A KÖVETKEZŐ CÍMRE KELL BEKÜLDENI: 

„2012. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220. 

  MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Részidős képzések

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Személyes megjelenést
igénylő vizsgaformák 

Képz.
terület

M L A egészségügyi menedzser (1) támogatott 3
15 < 45 felvételi elbeszélgetés (Sz) 

ORVOS

M L K egészségügyi menedzser (1) 340 000 Ft 3 ORVOS

 (1) A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, legfeljebb kettő hetenként munkanapokon, vagy a heti pihe-

nőnapon kerül sor. Ennek me gfelelően az adott szakon a képzés gyakorisága: havonta egy hét.

  A JELENTKEZÉS ÉS A FELVÉTEL SAJÁTOS FELTÉTELEI

Az egészségügyi menedzser mesterképzési szakra való jelentkezés feltétele:

Pénzügy, számvitel, kerettervezés és kontrolling, menedzsment alapjai, szervezeti magatartás tantárgyak-

ból összesen 30 elszámolható kreditet kell teljesíteni. Az előképzési ismeretek megszerzéséhez az Egészség-

ügyi Menedzserképző Központ szervezett képzést hirdetett.

  FELVÉTELI PONTOK SZÁMÍTÁSA

Általános szabályok
A jelentkezés benyújtása előtt kérjük, mindenképpen tanulmányozza a 3. számú táblázatot, amelyben 

megtalálható, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél 

szükséges. Ha ez alapján Ön nem teljes kreditértékű oklevéllel rendelkezik, úgy a megjelölt felsőoktatási 

intézménynél ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Ennek eredményessége esetén az 

erről szóló kreditelismerési határozatot a felvételi eljárás során legkésőbb 2012. január 10-éig kell benyúj-

tani. A további tudnivalók megtalálhatók a Képzési szintek és a jelentkezéshez szükséges végzettségek c. fejezetben.

Mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is. Azon jelentke-

zők, akiket előnyben kell részesíteni, azok számára jogcímenként külön-külön kell meghatározni a maxi-

málisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve – az előnyben részesítendők többletpont-

ja – nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.

Intézményi szabályok
A személyes megjelenést igénylő vizsgaformák követelményeiről részletesen az Intézmény honlapján ol-

vashatnak.

SE
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Pontszámítás
Felvételi pontok:

 – felvételi elbeszélgetés: 99 pont

Többletpontok:

Maximum 1 többletpont adható

 – Előnyben részesítési maximális pont: 1 pont

 – fogyatékosság: 1 pont

 – gyermekgondozás: 1 pont

 – halmozottan hátrányos helyzet: 1 pont

 – hátrányos helyzet: 1 pont 

  CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK

A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul, legkésőbb azon-

ban 2012. január 10-éig kell benyújtani. Az ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók Az eljárás folyamán 

benyújtandó dokumentumok c. fejezetben.

Szak
Képz.
szint

Munka-
rend Dokumentumok

minden szak   
Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél

Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság 
igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása
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SEMMELWEIS EGYETEM
  EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR

  INTÉZMÉNY ELÉRHETŐSÉGE:  1088 Budapest, Vas u. 17. • Telefon: (1) 486-5940 • Fax: (1) 486-5941
E-mail: to@se-etk.hu • Honlap: http://www.se-etk.hu

  A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ 
DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT 2011. NOVEMBER 15-ÉIG A KÖVETKEZŐ CÍMRE KELL BEKÜLDENI: 

„2012. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220. 

  MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Részidős képzések

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Személyes megjelenést
igénylő vizsgaformák 

Képz.
terület

M L A ápolás (1) támogatott 3
15 < 50 felvételi elbeszélgetés (Sz) 

ORVOS

M L K ápolás (1) 250 000 Ft 3 ORVOS

 (1) A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, legfeljebb kettő hetenként munkanapokon, vagy a heti pihe-

nőnapon kerül sor. Ennek meg felelően az adott szakon a képzés gyakorisága: félévente 3-4 konzultációs időszak hétfőtől péntekig 

vagy szombatig egész nap.

  A JELENTKEZÉS ÉS A FELVÉTEL SAJÁTOS FELTÉTELEI

A jelentkezőnek az előzetes kreditelismerési eljáráshoz az alapképzéses leckekönyvi másolatát 2011. novem-

ber 30-áig kell benyújtani a Kar Hallgatói Információs Irodájába, amennyiben az alapképzésben szerzett 

okleveléhez 240 kreditnél kevesebbet teljesített.

  FELVÉTELI PONTOK SZÁMÍTÁSA

Általános szabályok
A jelentkezés benyújtása előtt kérjük, mindenképpen tanulmányozza a 3. számú táblázatot, amelyben 

megtalálható, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél 

szükséges. Ha ez alapján Ön nem teljes kreditértékű oklevéllel rendelkezik, úgy a megjelölt felsőoktatási 

intézménynél ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Ennek eredményessége esetén az 

erről szóló kreditelismerési határozatot a felvételi eljárás során legkésőbb 2012. január 10-éig kell benyúj-

tani. A további tudnivalók megtalálhatók a Képzési szintek és a jelentkezéshez szükséges végzettségek c. fejezetben.

Mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is. Azon jelentke-

zők, akiket előnyben kell részesíteni, azok számára jogcímenként külön-külön kell meghatározni a maxi-

málisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve – az előnyben részesítendők többletpont-

ja – nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.

Intézményi szabályok
A felvételi elbeszélgetésen – amely előre kiadott és az Intézmény honlapján megjelentetett szakanyag 

alapján történik – maximálisan 80 pont érhető el. A rangsorolás alapja a felvételi elbeszélgetésen elért 

pontszám és a többletpontok összege.

SE
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Pontszámítás
Felvételi pontok:

 – felvételi elbeszélgetés: 80 pont

Többletpontok:

Maximum 20 többletpont adható

 – Előnyben részesítési maximális pont: 10 pont

 – fogyatékosság: 3 pont

 – gyermekgondozás: 3 pont

 – halmozottan hátrányos helyzet: 2 pont

 – hátrányos helyzet: 2 pont

 – 1. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 5 pont

 – intézményi TDK 1–3. hely: 5 pont

 – OTDK 1–3. hely: 5 pont 

  CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK

A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul, legkésőbb azon-

ban 2012. január 10-éig kell benyújtani. Az ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók Az eljárás folyamán 

benyújtandó dokumentumok c. fejezetben.

Szak
Képz.
szint

Munka-
rend Dokumentumok

minden szak   

Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság 

igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló 
dokumentum, OTDK/TDK igazolás
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SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM

SZE felvehető összlétszáma: 1094 fő.

Képzési terület Település Nyelv

Felvehető (fő)

Képzési terület/
Szakmacsoport

Nappali 
képzés

Esti, levelező 
munkarend Távoktatás

gazdaságtudományok képzési terület Győr angol 2 0 0 GAZD

gazdaságtudományok képzési terület Győr magyar 176 45 51 GAZD

informatika képzési terület Győr magyar 80 23 0 INFO

jogi és igazgatási képzési terület Győr magyar 40 15 0 JOGI

műszaki képzési terület Győr magyar 451 142 30 MŰSZ

pedagógusképzés képzési terület Győr magyar 10 29 0 PED

Összesen   759 254 81  

A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény és a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól 

szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet előírásai szerint az itt közölt táblázat tartalmazza, hogy a fel-

sőoktatási intézmény 2012-ben a meghirdetett képzések képzési területén, szakmacsoportjában összesen 

hány hallgatót vehet fel. A képzési területre vonatkozó adatok érvényesek az alapképzésre, mesterképzésre 

és szakirányú továbbképzésre, míg a szakmacsoportra vonatkozó adatok a felsőfokú szakképzésre. A fel-

vehető összlétszám meghatározásánál figyelembe kell venni a működési engedély szerinti maximális hall-

gatói létszámot, a tanulmányokat folytató és várhatóan végzős hallgatók számát. Az adatok a szerkesztés 

zárásakor érvényes állapotot tükrözik.
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SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM
  DEÁK FERENC ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR

  INTÉZMÉNY ELÉRHETŐSÉGE:  9026 Győr, Egyetem tér 1. • Telefon: (96) 503-400 • Fax: (96) 503-414
E-mail: sze@sze.hu • Honlap: http://felveteli.sze.hu

  A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ 
DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT 2011. NOVEMBER 15-ÉIG A KÖVETKEZŐ CÍMRE KELL BEKÜLDENI: 

„2012. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220. 

  MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Nappali képzések

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Személyes megjelenést
igénylő vizsgaformák 

Képz.
terület

M N A európai és nemzetközi 
igazgatás támogatott 4

10 < 25 motivációs beszélgetés (Sz) 
JOGI

M N K európai és nemzetközi 
igazgatás 180 000 Ft 4 JOGI

  A JELENTKEZÉS ÉS A FELVÉTEL SAJÁTOS FELTÉTELEI

A felsőfokú tanulmányi eredmények igazolásaként az oklevél-átlag igazolást kell beküldeni.

A felvételi eljárásban való részvétel feltétele a motivációs beszélgetésen történő megjelenés.

A Karon meghirdetett mesterképzési szakokra vonatkozó kreditelismerési eljárás részletes leírása a hon-

lapon található: http://felveteli.sze.hu. 

  FELVÉTELI PONTOK SZÁMÍTÁSA

Általános szabályok
A jelentkezés benyújtása előtt kérjük, mindenképpen tanulmányozza a 3. számú táblázatot, amelyben 

megtalálható, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél 

szükséges. Ha ez alapján Ön nem teljes kreditértékű oklevéllel rendelkezik, úgy a megjelölt felsőoktatási 

intézménynél ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Ennek eredményessége esetén az 

erről szóló kreditelismerési határozatot a felvételi eljárás során legkésőbb 2012. január 10-éig kell benyúj-

tani. A további tudnivalók megtalálhatók a Képzési szintek és a jelentkezéshez szükséges végzettségek c. fejezetben.

Mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is. Azon jelentke-

zők, akiket előnyben kell részesíteni, azok számára jogcímenként külön-külön kell meghatározni a maxi-

málisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve – az előnyben részesítendők többletpont-

ja – nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.

Intézményi szabályok
A személyes megjelenést igénylő vizsgák követelményeiről részletesen az Intézmény honlapján olvashatnak.

A jelentkezőket az oklevél átlagának 11-szerese (max. 55 pont) és a motivációs beszélgetés (max. 20 pont) 

alapján, valamint idegennyelv-tudásért (államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány) járó pontszám 

(max. 20 pont) alapján rangsorolják. 
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Az idegennyelv-tudás alapján megszerezhető pontszámok (maximum 20 pont): 

 – felsőfokú (C1) komplex (korábban C típusú) nyelvvizsga: 20 pont,

 – felsőfokú (C1) szóbeli (korábban A típusú) vagy írásbeli (korábban B típusú) nyelvvizsga: 10 pont, 

 – második középfokú (B2) komplex (korábban C típusú) nyelvvizsga: 10 pont.

A nyelvvizsga angol, német, olasz, orosz, spanyol vagy francia nyelvből fogadható el.

Pontszámítás
Felvételi pontok:

 – idegennyelv-tudás: 20 pont

 – motivációs beszélgetés: 20 pont

 – oklevél átlag alapján: 55 pont

Többletpontok:

Maximum 5 többletpont adható

 – Előnyben részesítési maximális pont: 5 pont

 – fogyatékosság: 5 pont

 – gyermekgondozás: 5 pont

 – halmozottan hátrányos helyzet: 2 pont

 – hátrányos helyzet: 3 pont 

  CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK

A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul, legkésőbb azon-

ban 2012. január 10-éig kell benyújtani. Az ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók Az eljárás folyamán 

benyújtandó dokumentumok c. fejezetben.

Szak
Képz.
szint

Munka-
rend Dokumentumok

minden szak   
Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél, nyelvvizsgát igazoló dokumentum

Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság 
igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása

SZ
E
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SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM
  KAUTZ GYULA GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

  INTÉZMÉNY ELÉRHETŐSÉGE:  9026 Győr, Egyetem tér 1. • Telefon: (96) 503-400 • Fax: (96) 503-414
E-mail: sze@sze.hu • Honlap: http://felveteli.sze.hu

  A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ 
DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT 2011. NOVEMBER 15-ÉIG A KÖVETKEZŐ CÍMRE KELL BEKÜLDENI: 

„2012. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220. 

  MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Nappali képzések

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Személyes megjelenést
igénylő vizsgaformák 

Képz.
terület

M N A logisztikai menedzsment támogatott 4
10 < 50

– GAZD

M N K logisztikai menedzsment 180 000 Ft 4 – GAZD

M N A marketing (magyar 
nyelven) (1) támogatott 4

10 < 50
– GAZD

M N K marketing (magyar 
nyelven) (1) 180 000 Ft 4 – GAZD

M N A marketing (angol nyelven) (1) támogatott 4
10 < 50

– GAZD

M N K marketing (angol nyelven) (1) 180 000 Ft 4 – GAZD

M N A nemzetközi gazdaság és 
gazdálkodás támogatott 4

10 < 50
– GAZD

M N K nemzetközi gazdaság és 
gazdálkodás 180 000 Ft 4 – GAZD

M N A regionális és környezeti 
gazdaságtan támogatott 4

10 < 50
– GAZD

M N K regionális és környezeti 
gazdaságtan 180 000 Ft 4 – GAZD

M N A vezetés és szervezés támogatott 4
10 < 50

– GAZD

M N K vezetés és szervezés 180 000 Ft 4 – GAZD

Részidős képzések

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Személyes megjelenést
igénylő vizsgaformák 

Képz.
terület

M L A logisztikai menedzsment (2) támogatott 4
10 < 50

– GAZD

M L K logisztikai menedzsment (2) 180 000 Ft 4 – GAZD

M L A marketing (1) (2) támogatott 4
10 < 50

– GAZD

M L K marketing (1) (2) 180 000 Ft 4 – GAZD

M L A nemzetközi gazdaság és 
gazdálkodás (2) támogatott 4

15 < 50
– GAZD

M L K nemzetközi gazdaság és 
gazdálkodás (2) 180 000 Ft 4 – GAZD

M L A regionális és környezeti 
gazdaságtan (2) támogatott 4

15 < 50
– GAZD

M L K regionális és környezeti 
gazdaságtan (2) 180 000 Ft 4 – GAZD

M L A vezetés és szervezés (2) támogatott 4
10 < 50

– GAZD

M L K vezetés és szervezés (2) 180 000 Ft 4 – GAZD
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 (1) Választható szakirányok: marketingstratégia, turizmus- és szolgáltatásmarketing.

 (2) A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal kötött meg állapodásnak megfelelően a hallgatók tanóráira átlagban 

kéthetente pénteken délután é s szombaton kerül sor. 

  A JELENTKEZÉS ÉS A FELVÉTEL SAJÁTOS FELTÉTELEI

A felsőfokú tanulmányi eredmények igazolásaként az oklevél-átlag igazolást kell beküldeni.

A Karon meghirdetett mesterképzési szakokra vonatkozó kreditelismerési eljárás részletes leírása a hon-

lapon található: http://felveteli.sze.hu. 

  FELVÉTELI PONTOK SZÁMÍTÁSA

Általános szabályok
A jelentkezés benyújtása előtt kérjük, mindenképpen tanulmányozza a 3. számú táblázatot, amelyben 

megtalálható, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél 

szükséges. Ha ez alapján Ön nem teljes kreditértékű oklevéllel rendelkezik, úgy a megjelölt felsőoktatási 

intézménynél ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Ennek eredményessége esetén az 

erről szóló kreditelismerési határozatot a felvételi eljárás során legkésőbb 2012. január 10-éig kell benyúj-

tani. A további tudnivalók megtalálhatók a Képzési szintek és a jelentkezéshez szükséges végzettségek c. fejezetben.

Mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is. Azon jelentke-

zők, akiket előnyben kell részesíteni, azok számára jogcímenként külön-külön kell meghatározni a maxi-

málisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve – az előnyben részesítendők többletpont-

ja – nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.

Pontszámítás a karon meghirdetett mesterképzési szakokra:
A jelentkezőket az oklevél átlagának 19-szerese (max. 95 pont) alapján, vagy az oklevél átlagának 17-sze-

rese (max. 85 pont) és az idegennyelv-tudásért (államilag elismert nyelvvizsga bizonyítvány) járó pont-

szám (max. 10 pont) alapján rangsorolják. A kétféle számítási mód közül a jelentkező számára kedvezőbb 

lesz a felvételi pontszám.

Az idegennyelv-tudás alapján megszerezhető pontszámok (max. 10 pont): 

 – felsőfokú (C1) komplex (korábban C típusú) nyelvvizsga: 10 pont,

 – középfokú (B2) komplex (korábban C típusú) nyelvvizsga: 5 pont. 

A nyelvvizsga angol, német, olasz, orosz, spanyol vagy francia nyelvből fogadható el.

Pontszámítás
Felvételi pontok:

 – oklevél átlag alapján: 95 pont

vagy

 – idegennyelv-tudás: 10 pont

 – oklevél átlag alapján: 85 pont

Többletpontok:

Maximum 5 többletpont adható

 – Előnyben részesítési maximális pont: 5 pont

 – fogyatékosság: 1 pont

 – gyermekgondozás: 5 pont

 – halmozottan hátrányos helyzet: 1 pont

 – hátrányos helyzet: 1 pont 
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  CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK

A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul, legkésőbb azon-

ban 2012. január 10-éig kell benyújtani. Az ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók Az eljárás folyamán 

benyújtandó dokumentumok c. fejezetben.

Szak
Képz.
szint

Munka-
rend Dokumentumok

minden szak   

Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél, felsőfokú tanulmányi eredmények, nyelvvizsgát igazoló 
dokumentum

Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság 
igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása
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SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM
  MŰSZAKI TUDOMÁNYI KAR

  INTÉZMÉNY ELÉRHETŐSÉGE:  9026 Győr, Egyetem tér 1. • Telefon: (96) 503-400 • Fax: (96) 503-414
E-mail: sze@sze.hu • Honlap: http://felveteli.sze.hu

  A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ 
DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT 2011. NOVEMBER 15-ÉIG A KÖVETKEZŐ CÍMRE KELL BEKÜLDENI: 

„2012. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220. 

  MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Nappali képzések

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Személyes megjelenést
igénylő vizsgaformák 

Képz.
terület

M N A infrastruktúra-
építőmérnöki (4) támogatott 3

10 < 20
– MŰSZ

M N K infrastruktúra-
építőmérnöki (4) 198 000 Ft 3 – MŰSZ

M N A járműmérnöki (2) támogatott 4
10 < 30

– MŰSZ

M N K járműmérnöki (2) 198 000 Ft 4 – MŰSZ

M N A közlekedésmérnöki (3) támogatott 4
10 < 30

– MŰSZ

M N K közlekedésmérnöki (3) 198 000 Ft 4 – MŰSZ

M N A logisztikai mérnöki (5) támogatott 4
10 < 40

– MŰSZ

M N K logisztikai mérnöki (5) 198 000 Ft 4 – MŰSZ

M N A mechatronikai mérnöki támogatott 4
10 < 30

– MŰSZ

M N K mechatronikai mérnöki 198 000 Ft 4 – MŰSZ

M N A mérnökinformatikus támogatott 4
10 < 30

– INFO

M N K mérnökinformatikus 198 000 Ft 4 – INFO

M N A tanár – mérnöktanár 
(gépészmérnök) (6) támogatott 3-4

10 < 20

motivációs beszélgetés (Sz)

PED

M N K tanár – mérnöktanár 
(gépészmérnök) (6) 180 000 Ft 3-4 PED

M N A tanár – mérnöktanár 
(közlekedésmérnök) (6) támogatott 3-4

10 < 20
PED

M N K tanár – mérnöktanár 
(közlekedésmérnök) (6) 180 000 Ft 3-4 PED

M N A tanár – mérnöktanár 
(mérnök informatikus) (6) támogatott 3-4

10 < 20
PED

M N K tanár – mérnöktanár 
(mérnök informatikus) (6) 180 000 Ft 3-4 PED

M N A villamosmérnöki (1) támogatott 4
10 < 30

– MŰSZ

M N K villamosmérnöki (1) 198 000 Ft 4 – MŰSZ

Részidős képzések

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Személyes megjelenést
igénylő vizsgaformák 

Képz.
terület

M L A infrastruktúra-
építőmérnöki (4) (7) támogatott 3

10 < 40
– MŰSZ

M L K infrastruktúra-
építőmérnöki (4) (7) 198 000 Ft 3 – MŰSZ
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Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Személyes megjelenést
igénylő vizsgaformák 

Képz.
terület

M L A járműmérnöki (2) (7) támogatott 4
10 < 40

– MŰSZ

M L K járműmérnöki (2) (7) 198 000 Ft 4 – MŰSZ

M L A közlekedésmérnöki (3) (7) támogatott 4
10 < 50

– MŰSZ

M L K közlekedésmérnöki (3) (7) 198 000 Ft 4 – MŰSZ

M L A mechatronikai mérnöki (7) támogatott 4
10 < 40

– MŰSZ

M L K mechatronikai mérnöki (7) 198 000 Ft 4 – MŰSZ

M L A mérnökinformatikus (7) támogatott 4
10 < 40

– INFO

M L K mérnökinformatikus (7) 198 000 Ft 4 – INFO

M L A tanár – mérnöktanár 
(gépészmérnök) (6) (7) támogatott 3-4

10 < 20

motivációs beszélgetés (Sz)

PED

M L K tanár – mérnöktanár 
(gépészmérnök) (6) (7) 180 000 Ft 3-4 PED

M L A tanár – mérnöktanár 
(közlekedésmérnök) (6) (7) támogatott 3-4

10 < 20
PED

M L K tanár – mérnöktanár 
(közlekedésmérnök) (6) (7) 180 000 Ft 3-4 PED

M L A tanár – mérnöktanár 
(mérnök informatikus) (6) (7) támogatott 3-4

10 < 20
PED

M L K tanár – mérnöktanár 
(mérnök informatikus) (6) (7) 180 000 Ft 3-4 PED

M L A villamosmérnöki (1) (7) támogatott 4
10 < 70

– MŰSZ

M L K villamosmérnöki (1) (7) 198 000 Ft 4 – MŰSZ

 (1) Választható szakirányok: automatizálási rendszerek, távközlési rendszerek és szolgáltatások.

 (2) Választható szakirányok: belsőégésű motorok (német nyelve n), járműrendszer-mérnöki.

 (3) Választható szakirányok: infrastruktúra, járműüzemeltetési, közlek edési rendszerek.

 (4) Választható szakirány: közlekedésépítés.

 (5) Választható szakirány : logisztikai folyamatok.

 (6) A képzési idő a hallgató előképzettségének függvényében vá ltozhat.

 (7) A levelező munkarendű képzésben  az érintett hallgatókkal kötött megállapodásnak meg felelően a hallgatók tanórái átlagban 

kéthetente pénteken délután és sz ombaton kerülnek megtartásra.

  A JELENTKEZÉS ÉS A FELVÉTEL SAJÁTOS FELTÉTELEI

A felsőfokú tanulmányi eredmények igazolásaként az oklevél-átlag igazolást kell beküldeni.

A Karon meghirdetett mesterképzési szakokra vonatkozó kreditelismerési eljárás részletes leírása a hon-

lapon található: http://felveteli.sze.hu.

  FELVÉTELI PONTOK SZÁMÍTÁSA

Általános szabályok
A jelentkezés benyújtása előtt kérjük, mindenképpen tanulmányozza a 3. számú táblázatot, amelyben 

megtalálható, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél 

szükséges. Ha ez alapján Ön nem teljes kreditértékű oklevéllel rendelkezik, úgy a megjelölt felsőoktatási 

intézménynél ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Ennek eredményessége esetén az 

erről szóló kreditelismerési határozatot a felvételi eljárás során legkésőbb 2012. január 10-éig kell benyúj-

tani. A további tudnivalók megtalálhatók a Képzési szintek és a jelentkezéshez szükséges végzettségek c. fejezetben.

Mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is. Azon jelentke-

zők, akiket előnyben kell részesíteni, azok számára jogcímenként külön-külön kell meghatározni a maxi-

málisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve – az előnyben részesítendők többletpont-

ja – nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.
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Intézményi szabályok
A személyes megjelenést igénylő vizsgák követelményeiről részletesen az Intézmény honlapján olvashatnak.

Pontszámítás az infrastruktúra-építőmérnöki, járműmérnöki, közlekedésmérnöki, logisztikai mérnöki, mechatronikai 

mérnöki, mérnökinformatikus, villamosmérnöki mesterképzési szakokon:

A jelentkezőket az oklevél átlagának 19-szerese (max. 95 pont) alapján, vagy 

az oklevél átlagának 17-szerese (max. 85 pont) és az idegennyelv-tudásért (államilag elismert nyelv-

vizsga-bizonyítvány) járó pontszám (max. 10 pont) alapján rangsorolják. A kétféle számítási mód közül a 

jelentkező számára kedvezőbb lesz a felvételi pontszám.

Az idegennyelv-tudás alapján megszerezhető pontszámok (maximum 10 pont): 

 – felsőfokú (C1) komplex (korábban C típusú) nyelvvizsga: 10 pont,

 – középfokú (B2) komplex (korábban C típusú) nyelvvizsga: 5 pont 

A nyelvvizsga angol, német, olasz, orosz, spanyol vagy francia nyelvből fogadható el.

Pontszámítás a tanár-mérnöktanár (gépészmérnök), tanár-mérnöktanár (közlekedésmérnök) és tanár-mérnöktanár (mér-

nök informatikus) mesterképzési szakokon:

A jelentkezőket az oklevél átlagának 10-szerese (max. 50 pont) és a motivációs beszélgetés (max. 45 pont) 

alapján, vagy 

az oklevél átlagának 8-szorosa (max. 40 pont), a motivációs beszélgetés (max. 45 pont) és az idegen-

nyelv-tudásért (államilag elismert nyelvvizsga bizonyítvány) járó pontszám (max. 10 pont) alapján rangso-

rolják. A kétféle számítási mód közül a jelentkező számára kedvezőbb lesz a felvételi pontszám. 

Az idegennyelv-tudás alapján megszerezhető pontszámok (maximum 10 pont): 

 – felsőfokú (C1) komplex (korábban C típusú) nyelvvizsga: 10 pont,

 – középfokú (B2) komplex (korábban C típusú) nyelvvizsga: 5 pont. 

A nyelvvizsga angol, német, olasz, orosz, spanyol vagy francia nyelvből fogadható el.

Pontszámítás
tanár – mérnöktanár (gépészmérnök) (nappali és levelező képzések), tanár – mérnöktanár (közlekedésmérnök) (nappa-

li és levelező képzések), tanár – mérnöktanár (mérnök informatikus) (nappali és levelező képzések) mesterképzési 

szakok

Felvételi pontok:

 – idegennyelv-tudás: 10 pont

 – motivációs beszélgetés: 45 pont

 – oklevél átlag alapján: 40 pont

vagy

 – motivációs beszélgetés: 45 pont

 – oklevél átlag alapján: 50 pont

Többletpontok:

Maximum 5 többletpont adható

 – Előnyben részesítési maximális pont: 5 pont

 – fogyatékosság: 5 pont

 – gyermekgondozás: 5 pont

 – halmozottan hátrányos helyzet: 2 pont

 – hátrányos helyzet: 3 pont

infrastruktúra-építőmérnöki (nappali és levelező képzések), járműmérnöki (nappali és levelező képzések), közle-

kedésmérnöki (nappali és levelező képzések), logisztikai mérnöki (nappali képzés), mechatronikai mérnöki (nappali 

és levelező képzések), mérnökinformatikus (nappali és levelező képzések), villamosmérnöki (nappali és levelező 

képzések) mesterképzési szakok

Felvételi pontok:

 – idegennyelv-tudás: 10 pont

 – oklevél átlag alapján: 85 pont
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vagy

 – oklevél átlag alapján: 95 pont

Többletpontok:

Maximum 5 többletpont adható

 – Előnyben részesítési maximális pont: 5 pont

 – fogyatékosság: 1 pont

 – gyermekgondozás: 1 pont

 – halmozottan hátrányos helyzet: 1 pont

 – hátrányos helyzet: 3 pont 

  CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK

A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul, legkésőbb azon-

ban 2012. január 10-éig kell benyújtani. Az ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók Az eljárás folyamán 

benyújtandó dokumentumok c. fejezetben.

Szak
Képz.
szint

Munka-
rend Dokumentumok

minden szak   

Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél, felsőfokú tanulmányi eredmények, nyelvvizsgát igazoló 
dokumentum

Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság 
igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása
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SZENT ISTVÁN EGYETEM

SZIE felvehető összlétszáma: 5337 fő.

Képzési terület Település Nyelv

Felvehető (fő)

Képzési terület/
Szakmacsoport

Nappali 
képzés

Esti, levelező 
munkarend Távoktatás

agrár képzési terület Gödöllő magyar 1277 439 0 AGRÁR

agrár képzési terület Szarvas magyar 366 556 0 AGRÁR

bölcsészettudomány képzési terület Jászberény magyar 6 0 0 BÖLCS

gazdaságtudományok képzési terület Békéscsaba magyar 82 28 0 GAZD

gazdaságtudományok képzési terület Budapest magyar 104 397 0 GAZD

gazdaságtudományok képzési terület Gödöllő magyar 256 130 121 GAZD

műszaki képzési terület Gödöllő magyar 742 399 0 MŰSZ

pedagógusképzés képzési terület Gödöllő magyar 0 20 0 PED

pedagógusképzés képzési terület Jászberény magyar 13 67 0 PED

társadalomtudomány képzési terület Jászberény magyar 141 135 0 TÁRS

természettudomány képzési terület Gödöllő magyar 58 0 0 TERM

Összesen   3045 2171 121  

A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény és a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól 

szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet előírásai szerint az itt közölt táblázat tartalmazza, hogy a fel-

sőoktatási intézmény 2012-ben a meghirdetett képzések képzési területén, szakmacsoportjában összesen 

hány hallgatót vehet fel. A képzési területre vonatkozó adatok érvényesek az alapképzésre, mesterképzésre 

és szakirányú továbbképzésre, míg a szakmacsoportra vonatkozó adatok a felsőfokú szakképzésre. A fel-

vehető összlétszám meghatározásánál figyelembe kell venni a működési engedély szerinti maximális hall-

gatói létszámot, a tanulmányokat folytató és várhatóan végzős hallgatók számát. Az adatok a szerkesztés 

zárásakor érvényes állapotot tükrözik.
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SZENT ISTVÁN EGYETEM
  GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR

  INTÉZMÉNY ELÉRHETŐSÉGE:  2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1. • Telefon: (28) 522-021
E-mail: info@gek.szie.hu • Honlap: http://www.gek.szie.hu

  FELVÉTELIVEL KAPCSOLATOS EGYÉB ELÉRHETŐSÉG:  Levelező munkarend • Telefon: (28) 522-000/1408
E-mail: info@gek.szie.hu • Honlap: http://www.gek.szie.hu

  A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ 
DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT 2011. NOVEMBER 15-ÉIG A KÖVETKEZŐ CÍMRE KELL BEKÜLDENI: 

„2012. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220. 

  MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Nappali képzések

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Személyes megjelenést
igénylő vizsgaformák 

Képz.
terület

M N A gépészmérnöki (2) támogatott 4
1 < 60

– MŰSZ

M N K gépészmérnöki (2) 197 000 Ft 4 – MŰSZ

M N A létesítménymérnöki (2) támogatott 4
15 < 30

– MŰSZ

M N K létesítménymérnöki (2) 197 000 Ft 4 – MŰSZ

M N A műszaki menedzser (2) támogatott 4
15 < 30

– MŰSZ

M N K műszaki menedzser (2) 197 000 Ft 4 – MŰSZ

Részidős képzések

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Személyes megjelenést
igénylő vizsgaformák 

Képz.
terület

M L A gépészmérnöki (1) (2) támogatott 4
1 < 60

– MŰSZ

M L K gépészmérnöki (1) (2) 197 000 Ft 4 – MŰSZ

M L A létesítménymérnöki (1) (2) támogatott 4
15 < 30

– MŰSZ

M L K létesítménymérnöki (1) (2) 197 000 Ft 4 – MŰSZ

M L A műszaki menedzser (1) (2) támogatott 4
15 < 30

– MŰSZ

M L K műszaki menedzser (1) (2) 197 000 Ft 4 – MŰSZ

 (1) A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal kötött megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanórái tömbösítve a 

szemeszter elején egy hét egybefüggő  (hétfőtől szombatig), majd a szemeszterben további havonkénti három nap kötelező kon-

zultáció kerül szervezésre.

 (2) Az egyes szakirányok csak megfelelő számú jelentkező esetén indulnak.

  SPECIALIZÁLÓDÁS A KÉPZÉS SORÁN

A szakirányválasztás a 2. félévben történik. Az induló sz akirányokat és az egyes szakirányok indításához 

szükséges minimális létszámot a Kar évente határozza meg. 
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  A JELENTKEZÉS ÉS A FELVÉTEL SAJÁTOS FELTÉTELEI

A felsőoktatási felvételi jelentkezési lap benyújtásával egyidejűleg kreditelismerési eljárást kell kezdemé-

nyezni azoknak a jelentkezőknek, akik nem teljes kreditértékű oklevéllel rendelkeznek. A kérelmet a lec-

kekönyv- (oklevélmelléklet másolattal) és az oklevél másolattal együtt a Kar Tanulmányi Osztályára kell 

benyújtani (2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.). A kérelem nyomtatvány letölthető: www.gek.szie.hu (főme-

nü, tanulmányi fájlok, kérelmek) helyről. 

  FELVÉTELI PONTOK SZÁMÍTÁSA

Általános szabályok
A jelentkezés benyújtása előtt kérjük, mindenképpen tanulmányozza a 3. számú táblázatot, amelyben 

megtalálható, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél 

szükséges. Ha ez alapján Ön nem teljes kreditértékű oklevéllel rendelkezik, úgy a megjelölt felsőoktatási 

intézménynél ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Ennek eredményessége esetén az 

erről szóló kreditelismerési határozatot a felvételi eljárás során legkésőbb 2012. január 10-éig kell benyúj-

tani. A további tudnivalók megtalálhatók a Képzési szintek és a jelentkezéshez szükséges végzettségek c. fejezetben.

Mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is. Azon jelentke-

zők, akiket előnyben kell részesíteni, azok számára jogcímenként külön-külön kell meghatározni a maxi-

málisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve – az előnyben részesítendők többletpont-

ja – nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.

Pontszámítás
Felvételi pontok:

 – oklevél minősítése alapján: 90 pont

Többletpontok:

Maximum 10 többletpont adható

 – Előnyben részesítési maximális pont: 7 pont

 – fogyatékosság: 2 pont

 – gyermekgondozás: 2 pont

 – halmozottan hátrányos helyzet: 3 pont

 – hátrányos helyzet: 2 pont

 – 2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 10 pont

 – 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 5 pont

 – intézményi TDK 1–3. hely: 3 pont

 – matematika szigorlat: 5 pont

 – mechanika szigorlat: 5 pont

 – Országos TDK 1–3. hely: 5 pont 

  CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK

A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul, legkésőbb azon-

ban 2012. január 10-éig kell benyújtani. Az ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók Az eljárás folyamán 

benyújtandó dokumentumok c. fejezetben.

Szak
Képz.
szint

Munka-
rend Dokumentumok

minden szak   

Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: felsőfokú 

tanulmányi eredmények, fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos 
helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, OTDK/TDK igazolás
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SZENT ISTVÁN EGYETEM
  GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR

  INTÉZMÉNY ELÉRHETŐSÉGE:  2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1. • Telefon: (28) 522-090
Fax: (28) 522-040 • E-mail: katona.laszlone@gtk.szie.hu • Honlap: http://www.gtk.szie.hu

  FELVÉTELIVEL KAPCSOLATOS EGYÉB ELÉRHETŐSÉG:  Budapesti Képzési Hely • 1135 Budapest, Szent 
László u. 59–61. • Telefon: (1) 326-0755 • Fax: (1) 326-0766 • E-mail: info@vati.szie.hu
Honlap: http://www.vati.szie.hu • Nappali munkarend • 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1
Telefon: (28) 522-000/1905, (28) 522-090 • Fax: (28) 522-040 • E-mail: katona.laszlone@gtk.szie.hu
Levelező munkarend • 2100 Gödöllő, Tessedik Sámuel u. 6. • Telefon: (28) 521-175 • Fax: (28) 521-177
E-mail: kiss.andorne@gtk.szie.hu

  A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ 
DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT 2011. NOVEMBER 15-ÉIG A KÖVETKEZŐ CÍMRE KELL BEKÜLDENI: 

„2012. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220. 

  MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Nappali képzések

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Személyes megjelenést
igénylő vizsgaformák 

Képz.
terület

M N A logisztikai menedzsment támogatott 4
35 < 75

– GAZD

M N K logisztikai menedzsment 200 000 Ft 4 – GAZD

M N A marketing (Gödöllő) (3) támogatott 4
35 < 75

– GAZD

M N K marketing (Gödöllő) (3) 200 000 Ft 4 – GAZD

M N A pénzügy (Gödöllő) (5) támogatott 4
35 < 75

– GAZD

M N K pénzügy (Gödöllő) (5) 200 000 Ft 4 – GAZD

M N A vezetés és szervezés 
(Gödöllő) (2) támogatott 4

35 < 75
– GAZD

M N K vezetés és szervezés 
(Gödöllő) (2) 200 000 Ft 4 – GAZD

M N A vidékfejlesztési 
agrármérnöki (Gödöllő) (1) támogatott 4

35 < 75
– AGRÁR

M N K vidékfejlesztési 
agrármérnöki (Gödöllő) (1) 200 000 Ft 4 – AGRÁR

Részidős képzések

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Személyes megjelenést
igénylő vizsgaformák 

Képz.
terület

M L A logisztikai menedzsment (7) támogatott 4
35 < 100

– GAZD

M L K logisztikai menedzsment (7) 200 000 Ft 4 – GAZD

M L A marketing (Budapest) (3) (6) támogatott 4
35 < 150

– GAZD

M L K marketing (Budapest) (3) (6) 200 000 Ft 4 – GAZD

M L A nemzetközi gazdaság és 
gazdálkodás (4) (7) támogatott 4

35 < 150
– GAZD

M L K nemzetközi gazdaság és 
gazdálkodás (4) (7) 210 000 Ft 4 – GAZD

M L A pénzügy (Békéscsaba) (5) (8) támogatott 4
35 < 100

– GAZD

M L K pénzügy (Békéscsaba) (5) (8) 200 000 Ft 4 – GAZD
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Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Személyes megjelenést
igénylő vizsgaformák 

Képz.
terület

M L A pénzügy (Budapest) (5) (6) támogatott 4
35 < 100

– GAZD

M L K pénzügy (Budapest) (5) (6) 200 000 Ft 4 – GAZD

M L A regionális és környezeti 
gazdaságtan (Budapest) (6) támogatott 4

35 < 150
– GAZD

M L K regionális és környezeti 
gazdaságtan (Budapest) (6) 200 000 Ft 4 – GAZD

M L A tanár – agrár-mérnöktanár 
(mezőgazdasági mérnök) (10) támogatott 4

35 < 75
– PED

M L K tanár – agrár-mérnöktanár 
(mezőgazdasági mérnök) (10) 200 000 Ft 4 – PED

M L A
tanár – agrár-mérnöktanár 

(mezőgazdasági 
szakoktató) (10)

támogatott 4

35 < 70

– PED

M L K
tanár – agrár-mérnöktanár 

(mezőgazdasági 
szakoktató) (10)

200 000 Ft 4 – PED

M L A vezetés és szervezés 
(Békéscsaba) (2) (8) támogatott 4

35 < 100
– GAZD

M L K vezetés és szervezés 
(Békéscsaba) (2) (8) 210 000 Ft 4 – GAZD

M L A vezetés és szervezés 
(Budapest) (2) (6) támogatott 4

35 < 150
– GAZD

M L K vezetés és szervezés 
(Budapest) (2) (6) 210 000 Ft 4 – GAZD

M L A vezetés és szervezés 
(Gödöllő) (2) (7) támogatott 4

35 < 150
– GAZD

M L K vezetés és szervezés 
(Gödöllő) (2) (7) 210 000 Ft 4 – GAZD

M L A vidékfejlesztési 
agrármérnöki (Gödöllő) (1) (7) támogatott 4

35 < 100
– AGRÁR

M L K vidékfejlesztési 
agrármérnöki (Gödöllő) (1) (7) 200 000 Ft 4 – AGRÁR

M L A vidékfejlesztési 
agrármérnöki (Szarvas) (9) támogatott 4

35 < 100
– AGRÁR

M L K vidékfejlesztési 
agrármérnöki (Szarvas) (9) 200 000 Ft 4 – AGRÁR

 (1) Választható szakirányok: agrárközgazdasági, térség- és vidékfejlesztési.

 (2) Választható szakirányok: emberi erőforrás menedzsment és szervezetfejlesztés, informác iómenedzsment, üzletviteli tanácsadás.

 (3) Választható szakirányok: logisztik a és ellátási lánc menedzsment, marketing stratégia és tervezés, marketingtudás és információ-

menedzsment, üzleti kommunikáció.

 (4 ) Választható szakirányok: nemzetközi fejlesztés, nemzetközi üzleti menedzsment, összehasonlító európai gazdasági és üzleti tanul-

mányok.

 (5) Választható szakirány: v állalati pénzügy.

 (6) A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal kötött megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanórái kéthe tente 

pénteken és szombaton vannak.

 (7) A leve lező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal kötött megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanórái tömbösítve – 

a félév során egyszer két hét egyfolyt ában – vannak.

 (8) A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal kötött megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanórái havi rendsze-

rességgel csütörtöki, pénteki és szomba ti napokon vannak.

 (9) A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal kötött megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanórái tömbösítve – 

a félév során kétszer egy hét – vannak .

 (10) A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal kötött megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanórái hetente, 

szombati napokon vannak.

  SPECIALIZÁLÓDÁS A KÉPZÉS SORÁN

Az egyes szakirányok elindításához szükséges minimális létszámot a Kar évente határozza meg.
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  A JELENTKEZÉS ÉS A FELVÉTEL SAJÁTOS FELTÉTELEI

Amennyiben tanári mesterszakra jelentkezik, a jelentkezési lap kitöltése előtt mindenképpen tanulmá-

nyozza át a Tanárképzésről szóló fejezetet.

A pénzügy mesterképzési szakra jelentkező, kreditelismerésre kötelezett hallgatóknak a „Szakmai isme-

retek” ismeretkörből minimum 5 kredittel kell rendelkezniük.

A képzésekkel kapcsolatos további információk a Kar honlapjáról letölthetők.

  FELVÉTELI PONTOK SZÁMÍTÁSA

Általános szabályok
A jelentkezés benyújtása előtt kérjük, mindenképpen tanulmányozza a 3. számú táblázatot, amelyben 

megtalálható, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél 

szükséges. Ha ez alapján Ön nem teljes kreditértékű oklevéllel rendelkezik, úgy a megjelölt felsőoktatási 

intézménynél ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Ennek eredményessége esetén az 

erről szóló kreditelismerési határozatot a felvételi eljárás során legkésőbb 2012. január 10-éig kell benyúj-

tani. A további tudnivalók megtalálhatók a Képzési szintek és a jelentkezéshez szükséges végzettségek c. fejezetben.

Mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is. Azon jelentke-

zők, akiket előnyben kell részesíteni, azok számára jogcímenként külön-külön kell meghatározni a maxi-

málisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve – az előnyben részesítendők többletpont-

ja – nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.

Pontszámítás
Felvételi pontok:

 – oklevél minősítése alapján: 90 pont

Többletpontok:

Maximum 10 többletpont adható

 – Előnyben részesítési maximális pont: 10 pont

 – fogyatékosság: 4 pont

 – gyermekgondozás: 4 pont

 – halmozottan hátrányos helyzet: 4 pont

 – hátrányos helyzet: 2 pont

 – 1. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 10 pont

 – 2. nyelvvizsga / középfokú (B2): 5 pont

 – intézményi TDK 1. helyezés: 10 pont

 – intézményi TDK 2. helyezés: 10 pont

 – intézményi TDK 3. helyezés/dicséret: 5 pont

 – intézményi TDK részvétel: 3 pont

 – Országos TDK 1–3. hely: 10 pont

 – OTDK részvétel: 5 pont

 – publikáció: 6 pont

 – tudományos konferencia részvétel: 3 pont 



533

F E L S Ő O K TATÁ S I  I N T É Z M É N Y E K  2 012  –  SZIE-GTK

Mesterképzési szakok

  CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK

A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul, legkésőbb azon-

ban 2012. január 10-éig kell benyújtani. Az ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók Az eljárás folyamán 

benyújtandó dokumentumok c. fejezetben.

Szak
Képz.
szint

Munka-
rend Dokumentumok

minden szak   

Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság 

igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló 
dokumentum, OTDK/TDK igazolás, szakmai (elő)tanulmányok, tevékenységek
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SZENT ISTVÁN EGYETEM
  MEZŐGAZDASÁG- ÉS KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KAR

  INTÉZMÉNY ELÉRHETŐSÉGE:  2103 Gödöllő, Páter Károly u. 1. • Telefon: (28) 522-059
Fax: (28) 410-804 • E-mail: tanulmanyi@mkk.szie.hu • Honlap: http://www.mkk.szie.hu

  FELVÉTELIVEL KAPCSOLATOS EGYÉB ELÉRHETŐSÉG:  Tanulmányi Titkárság I. • Telefon: (28) 522-059
Fax: (28) 410-804 • E-mail: tanulmanyi@mkk.szie.hu • Honlap: http://www.mkk.szie.hu
Tanulmányi Titkárság II. • Telefon: (28) 410-131 • Fax: (28) 410-804 • E-mail: tanulmanyi@kti.szie.hu
Honlap: http://www.kti.szie.hu

  A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ 
DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT 2011. NOVEMBER 15-ÉIG A KÖVETKEZŐ CÍMRE KELL BEKÜLDENI: 

„2012. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220. 

  MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Nappali képzések

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Személyes megjelenést
igénylő vizsgaformák 

Képz.
terület

M N A agrármérnöki támogatott 4
10 < 50

– AGRÁR

M N K agrármérnöki 165 000 Ft 4 – AGRÁR

M N A állattenyésztő mérnöki támogatott 4
10 < 50

– AGRÁR

M N K állattenyésztő mérnöki 165 000 Ft 4 – AGRÁR

M N A környezetgazdálkodási 
agrármérnöki támogatott 4

10 < 50
– AGRÁR

M N K környezetgazdálkodási 
agrármérnöki 190 000 Ft 4 – AGRÁR

M N A környezetmérnöki támogatott 4
10 < 50

– MŰSZ

M N K környezetmérnöki 220 000 Ft 4 – MŰSZ

M N A mezőgazdasági 
biotechnológus (1) támogatott 4

10 < 50
– AGRÁR

M N K mezőgazdasági 
biotechnológus (1) 220 000 Ft 4 – AGRÁR

M N A növényorvosi támogatott 4
10 < 100

– AGRÁR

M N K növényorvosi 220 000 Ft 4 – AGRÁR

M N A növénytermesztő mérnöki támogatott 4
10 < 50

– AGRÁR

M N K növénytermesztő mérnöki 165 000 Ft 4 – AGRÁR

M N A ökotoxikológus támogatott 4
10 < 50

– TERM

M N K ökotoxikológus 220 000 Ft 4 – TERM

M N A
takarmányozási és 

takarmánybiztonsági 
mérnöki

támogatott 4

10 < 50

– AGRÁR

M N K
takarmányozási és 

takarmánybiztonsági 
mérnöki

165 000 Ft 4 – AGRÁR

M N A természetvédelmi mérnöki támogatott 4
10 < 50

– AGRÁR

M N K természetvédelmi mérnöki 190 000 Ft 4 – AGRÁR

M N A vadgazda mérnöki támogatott 4
10 < 50

– AGRÁR

M N K vadgazda mérnöki 190 000 Ft 4 – AGRÁR
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Részidős képzések

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Személyes megjelenést
igénylő vizsgaformák 

Képz.
terület

M L A agrármérnöki (4) támogatott 4
10 < 50

– AGRÁR

M L K agrármérnöki (4) 165 000 Ft 4 – AGRÁR

M L A állattenyésztő mérnöki (5) támogatott 4
10 < 50

– AGRÁR

M L K állattenyésztő mérnöki (5) 165 000 Ft 4 – AGRÁR

M L A környezetmérnöki (5) támogatott 4
10 < 50

– MŰSZ

M L K környezetmérnöki (5) 220 000 Ft 4 – MŰSZ

M L A mezőgazdasági 
biotechnológus (1) (2) támogatott 4

10 < 50
– AGRÁR

M L K mezőgazdasági 
biotechnológus (1) (2) 220 000 Ft 4 – AGRÁR

M L A növénytermesztő 
mérnöki (2) támogatott 4

10 < 50
– AGRÁR

M L K növénytermesztő 
mérnöki (2) 165 000 Ft 4 – AGRÁR

M L A természetvédelmi 
mérnöki (3) támogatott 4

10 < 50
– AGRÁR

M L K természetvédelmi 
mérnöki (3) 190 000 Ft 4 – AGRÁR

M L A vadgazda mérnöki (4) támogatott 4
10 < 50

– AGRÁR

M L K vadgazda mérnöki (4) 190 000 Ft 4 – AGRÁR

 (1) Választható szakirányok: állatbiotechnológia, növénybiotechnológia.

 (2) A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal kötött megállapodásnak megfelelően a hallgat ók tanóráira 5 héten 

keresztül pénteki és szombati napokon kerül sor. 

 ( 3) A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal kötött megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanóráira minden hét 

péntekén kerül sor. 

 (4) A levelező munkarendű k épzésben az érintett hallgatókkal kötött megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanóráira 2 × 1 hetes 

konzultáción kerül sor. 

 (5) A levelező munkare ndű képzésben az érintett hallgatókkal kötött megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanóráira 3 × 1 hetes 

konzultáción kerül sor. 

  SPECIALIZÁLÓDÁS A KÉPZÉS SORÁN

A mezőgazdasági biotechnológus mesterképzési szakon a választható szakirány (állatbiotechnológia, növénybi-

otechnológia) minimum 8 fő esetén indul.

  A JELENTKEZÉS ÉS A FELVÉTEL SAJÁTOS FELTÉTELEI

Az intézményi feltételek a Kar honlapján találhatók.

  FELVÉTELI PONTOK SZÁMÍTÁSA

Általános szabályok
A jelentkezés benyújtása előtt kérjük, mindenképpen tanulmányozza a 3. számú táblázatot, amelyben 

megtalálható, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél 

szükséges. Ha ez alapján Ön nem teljes kreditértékű oklevéllel rendelkezik, úgy a megjelölt felsőoktatási 

intézménynél ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Ennek eredményessége esetén az 

erről szóló kreditelismerési határozatot a felvételi eljárás során legkésőbb 2012. január 10-éig kell benyúj-

tani. A további tudnivalók megtalálhatók a Képzési szintek és a jelentkezéshez szükséges végzettségek c. fejezetben.
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Mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is. Azon jelentke-

zők, akiket előnyben kell részesíteni, azok számára jogcímenként külön-külön kell meghatározni a maxi-

málisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve – az előnyben részesítendők többletpont-

ja – nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.

Pontszámítás
Felvételi pontok:

 – oklevél minősítése alapján: 90 pont

Többletpontok:

Maximum 10 többletpont adható

 – Előnyben részesítési maximális pont: 10 pont

 – fogyatékosság: 10 pont

 – gyermekgondozás: 10 pont

 – halmozottan hátrányos helyzet: 10 pont

 – hátrányos helyzet: 10 pont

 – 1. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 10 pont

 – 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 10 pont

 – intézményi TDK 1. helyezés: 10 pont

 – intézményi TDK 2. helyezés: 10 pont

 – intézményi TDK 3. helyezés/dicséret: 5 pont

 – intézményi TDK részvétel: 3 pont

 – OTDK 1–3. hely: 10 pont

 – OTDK részvétel: 5 pont

 – publikáció: 6 pont

 – tudományos konferencia részvétel: 3 pont 

  CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK

A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul, legkésőbb azon-

ban 2012. január 10-éig kell benyújtani. Az ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók Az eljárás folyamán 

benyújtandó dokumentumok c. fejezetben.

Szak
Képz.
szint

Munka-
rend Dokumentumok

minden szak   

Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság 

igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló 
dokumentum, OTDK/TDK igazolás, szakmai (elő)tanulmányok, tevékenységek
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SZENT ISTVÁN EGYETEM
 YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KAR

  INTÉZMÉNY ELÉRHETŐSÉGE:   1146 Budapest, Thököly út 74. • Telefon: (1) 252-1270 • Fax: (1) 252-1298
E-mail: tanulmanyi@ybl.szie.hu • Honlap: http://www.ymmf.hu

  A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ 
DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT 2011. NOVEMBER 15-ÉIG A KÖVETKEZŐ CÍMRE KELL BEKÜLDENI: 

„2012. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220.

  MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Nappali képzések

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Személyes megjelenést
igénylő vizsgaformák 

Képz.
terület

M N A tervező építészmérnöki támogatott 3
15 < 80 felvételi elbeszélgetés (Sz) és 

írásbeli vizsga (Í) 
MŰSZ

M N K tervező építészmérnöki 220 000 Ft 3 MŰSZ

  A JELENTKEZÉS ÉS A FELVÉTEL SAJÁTOS FELTÉTELEI

A jelentkezőnek az írásbeli vizsgára 1 portfóliót nyomtatott formában, illetve 1 db cd-mellékletként port-

fóliót, leckekönyv- és oklevélmásolatot kell vinnie. A részletes követelmények a Kar honlapján találhatók.

  FELVÉTELI PONTOK SZÁMÍTÁSA

Általános szabályok
A jelentkezés benyújtása előtt kérjük, mindenképpen tanulmányozza a 3. számú táblázatot, amelyben 

megtalálható, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél 

szükséges. Ha ez alapján Ön nem teljes kreditértékű oklevéllel rendelkezik, úgy a megjelölt felsőoktatási 

intézménynél ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Ennek eredményessége esetén az 

erről szóló kreditelismerési határozatot a felvételi eljárás során legkésőbb 2012. január 10-éig kell benyúj-

tani. A további tudnivalók megtalálhatók a Képzési szintek és a jelentkezéshez szükséges végzettségek c. fejezetben.

Mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is. Azon jelentke-

zők, akiket előnyben kell részesíteni, azok számára jogcímenként külön-külön kell meghatározni a maxi-

málisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve – az előnyben részesítendők többletpont-

ja – nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.

Intézményi szabályok
Amennyiben kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie a jelentkezőnek, a szükséges nyomtatványt a 

Kar honlapjáról töltheti le. Ugyanott részletes ismertető található a szükséges előtanulmányokról, elis-

merhető kreditekről.

Mesterképzében legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is. A pontok össze-

tételük alapján lehetnek hozott pontok (max.30 pont), a felvételi eljáráson szerzett pontok (max.60 pont), 

és többletpont (max.10 pont). Az összpontotszámot kizárólag a hozott pontok, a felvételi eljárás során 

szerzett pontok és a többletpontok összegzésével lehet számolni.
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Mesterképzésben a tanulmányi pontokat a záróvizsga feladat (diplomaterv) minősítéséhez rendelt ér-

demjegy alapján, az alábbiak szerint számítják: 

záróvizsga feladat (diplomaterv) érdemjegy: max.: 30 pont,

 – elégséges (2,00–2,50): 0 pont,

 – közepes (2,51–3,50): 10 pont,

 – jó (3,51–4,50): 20 pont,

 – jeles (4,51–5,00): 30 pont.

Írásbeli vizsga: max. 30 pont. 

Az írásbeli vizsgán a jelentkezők az alapképzés után elvárt szintű képességek bemutatására szolgáló 

írásbeli, gyakorlati tervezési feladatokra számíthatnak. A tervezési feladatról, annak elvárt grafikai, és 

tartalmi követelményeiről a vizsga alkalmával kap tájékoztatást a jelentkező.

A jelentkezőknek a vizsgára rajzfelszereléssel, rajzeszközökkel, a dokumentálását segítő egyéb rajzi, me-

chanikus eszközökkel kell érkezniük a felvételi eljárásra.

Szóbeli vizsga: max. 30 pont. 

A szóbeli vizsgán a jelentkezők, az alapképzés után elvárt szintű szakmai tájékozottságról, építészetel-

méleti, építészettörténeti, művészettörténeti ismeretanyagról adnak számot a bizottság előtt. 

Szóbeli vizsgára szakmai munkásságot bemutató portfóliót kell készíteni.

Kiemelkedő szakmai teljesítményért az alábbiak szerint szerezhető maximum 4 többletpont:

 – szakmai, demonstrátori tevékenység igazolása esetén: 4 pont, 

 – igazolt szakmai publikációs tevékenység (konferencia, előadás, poszter, absztrakt külföldi vagy ma-

gyarországi, de nem OTDK konferencián): 2 pont,

 – kari TDK-án, szakmai szekcióban elért helyezés: 2 pont,

 – korábban elnyert szakmai/alkotói ösztöndíj: 2 pont,

 – külföldi szakmai gyakorlaton, való igazolt részvétel: 1 pont,

 – szakirányú szakmai folyóiratban megjelent cikk társzerzője igazolva: 1 pont,

 – szakirányú szakmai folyóiratban megjelent cikk szerzője igazolva: 2 pont,

 – kiemelkedő és igazolt szakmai kulturális/közéleti tevékenység: 2 pont,

 – építészeti/építészhallgatói nyílt, országos tervpályázaton szerzett igazolt helyezés: 4 pont,

 – megvalósult és szakmai díjat nyert épület/alkotás – jegyzett társszerzőként: 2 pont,

 – megvalósult és szakmai díjat nyert épület/alkotás – jegyzett szerzőként: 4 pont,

 – további plusz pontok szakmai tevékenységért egyedi elbírálás szerint.

Pontszámítás
tervező építészmérnöki (nappali képzés) mesterképzési szak

Felvételi pontok:

 – felvételi elbeszélgetés: 30 pont

 – írásbeli vizsga: 30 pont

 – záróvizsga minősítése: 30 pont

Többletpontok:

Maximum 10 többletpont adható

 – Előnyben részesítési maximális pont: 8 pont

 – fogyatékosság: 2 pont

 – gyermekgondozás: 2 pont

 – halmozottan hátrányos helyzet: 4 pont

 – hátrányos helyzet: 2 pont

 – 1. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 2 pont

 – 1. nyelvvizsga / szakmai felsőfokú (C1) komplex: 4 pont

 – 1. nyelvvizsga / szakmai középfokú (B2) komplex: 2 pont

 – 2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 4 pont

 – 2. nyelvvizsga / középfokú (B2): 2 pont

 – 2. nyelvvizsga / szakmai felsőfokú (C1) komplex: 6 pont

 – 2. nyelvvizsga / szakmai középfokú (B2) komplex: 4 pont
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 – 3. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 4 pont

 – 3. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 2 pont

 – 3. nyelvvizsga / szakmai felsőfokú (C1) komplex: 6 pont

 – 3. nyelvvizsga / szakmai középfokú (B2) komplex: 4 pont

 – kiemelkedő szakmai teljesítmény: 4 pont

 – OTDK 1-3. hely: 4 pont 

  CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK

A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul, legkésőbb azon-

ban 2012. január 10-éig kell benyújtani. Az ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók Az eljárás folyamán 

benyújtandó dokumentumok c. fejezetben.

Szak
Képz.
szint

Munka-
rend Dokumentumok

minden szak   

Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél, felsőfokú tanulmányi eredmények
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság 

igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló 
dokumentum, OTDK/TDK igazolás, szakmai (elő)tanulmányok, tevékenységek
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SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZTE felvehető összlétszáma: 6546 fő.

Képzési terület Település Nyelv

Felvehető (fő)

Képzési terület/
Szakmacsoport

Nappali 
képzés

Esti, levelező 
munkarend Távoktatás

agrár képzési terület Szeged magyar 163 95 0 AGRÁR

bölcsészettudomány képzési terület Szeged magyar 2182 892 0 BÖLCS

gazdaságtudományok képzési terület Szeged magyar 265 576 360 GAZD

informatika képzési terület Szeged magyar 184 30 0 INFO

társadalomtudomány képzési terület Szeged magyar 355 644 0 TÁRS

természettudomány képzési terület Szeged magyar 425 375 0 TERM

Összesen   3574 2612 360  

A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény és a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól 

szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet előírásai szerint az itt közölt táblázat tartalmazza, hogy a fel-

sőoktatási intézmény 2012-ben a meghirdetett képzések képzési területén, szakmacsoportjában összesen 

hány hallgatót vehet fel. A képzési területre vonatkozó adatok érvényesek az alapképzésre, mesterképzésre 

és szakirányú továbbképzésre, míg a szakmacsoportra vonatkozó adatok a felsőfokú szakképzésre. A fel-

vehető összlétszám meghatározásánál figyelembe kell venni a működési engedély szerinti maximális hall-

gatói létszámot, a tanulmányokat folytató és várhatóan végzős hallgatók számát. Az adatok a szerkesztés 

zárásakor érvényes állapotot tükrözik.
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SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM
  BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR

  INTÉZMÉNY ELÉRHETŐSÉGE:  6722 Szeged, Egyetem u. 2. • Telefon: (62) 544-364 • Fax: (62) 544-438
E-mail: btkto@primus.arts.u-szeged.hu • Honlap: http://www.arts.u-szeged.hu

  FELVÉTELIVEL KAPCSOLATOS EGYÉB ELÉRHETŐSÉG:  • Telefon: (62) 544-363, (62) 544-280, 
(62) 544-281, (62) 544-819

  A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ 
DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT 2011. NOVEMBER 15-ÉIG A KÖVETKEZŐ CÍMRE KELL BEKÜLDENI: 

„2012. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220. 

  MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Nappali képzések

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Személyes megjelenést
igénylő vizsgaformák 

Képz.
terület

M N A kommunikáció- és 
médiatudomány támogatott 4

7 < 20

felvételi vizsga (Sz) 

TÁRS

M N K kommunikáció- és 
médiatudomány 194 000 Ft 4 TÁRS

M N A szlavisztika támogatott 4
1 < 5

BÖLCS

M N K szlavisztika 172 000 Ft 4 BÖLCS

M N A vallástudomány (1) támogatott 4
1 < 20

BÖLCS

M N K vallástudomány (1) 172 000 Ft 4 BÖLCS

Részidős képzések

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Személyes megjelenést
igénylő vizsgaformák 

Képz.
terület

M L A kommunikáció- és 
médiatudomány (2) támogatott 4

7 < 20

felvételi vizsga (Sz) 

TÁRS

M L K kommunikáció- és 
médiatudomány (2) 194 000 Ft 4 TÁRS

M L A vallástudomány (1) (2) támogatott 4
1 < 20

BÖLCS

M L K vallástudomány (1) (2) 172 000 Ft 4 BÖLCS

 (1) Választható szakirányok: alkalmazott vallástudomány, vallástörténet.

 (2) A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, legfeljebb kettő hetenként munkanapokon , vagy a heti pihe-

nőnapon kerül sor. Ennek megfelelően az adott szakon a  képzés gyakorisága: kéthetente péntek-szombat.

  SPECIALIZÁLÓDÁS A KÉPZÉS SORÁN

Az egyes mesterképzési szakoknál megadott szakirányok, illetve specializációk indítása kari hatáskörbe 

tartozik. A Kar állapítja meg az indításhoz szükséges minimális létszámot is.
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  A JELENTKEZÉS ÉS A FELVÉTEL SAJÁTOS FELTÉTELEI

A kommunikáció és médiatudomány, a szlavisztika és a vallástudomány mesterképzési szakok részletes bemeneti 

követelményei megtekinthetők a Kar honlapján: www.arts.u-szeged.hu.

Nem vehető fel államilag támogatott helyre az a jelentkező, aki a finanszírozási feltételeknek nem felel 

meg, vagy felhasználta az állami támogatottság maximális keretét. További információ a Tájékoztató Ki 

jelentkezhet államilag támogatott, illetve költségtérítéses képzésre? c. fejezetében.

A részlegesen beszámítható szakos előtanulmányok esetén előzetes kreditelismerési kérelmet kell be-

nyújtani a Kar Tanulmányi Osztályán, amelyhez szükségesek a beszámíttatni kívánt tárgyak kurzusle-

írásai, illetve a leckekönyv fénymásolata. Beadási határidő: 2011. november 4.

  FELVÉTELI PONTOK SZÁMÍTÁSA

Általános szabályok
A jelentkezés benyújtása előtt kérjük, mindenképpen tanulmányozza a 3. számú táblázatot, amelyben 

megtalálható, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél 

szükséges. Ha ez alapján Ön nem teljes kreditértékű oklevéllel rendelkezik, úgy a megjelölt felsőoktatási 

intézménynél ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Ennek eredményessége esetén az 

erről szóló kreditelismerési határozatot a felvételi eljárás során legkésőbb 2012. január 10-éig kell benyúj-

tani. A további tudnivalók megtalálhatók a Képzési szintek és a jelentkezéshez szükséges végzettségek c. fejezetben.

Mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is. Azon jelentke-

zők, akiket előnyben kell részesíteni, azok számára jogcímenként külön-külön kell meghatározni a maxi-

málisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve – az előnyben részesítendők többletpont-

ja – nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.

Intézményi szabályok
A személyes megjelenést igénylő vizsgák követelményeiről részletesen az Intézmény honlapján olvashatnak.

A felvételi többletpontoknál az OTDK 1–3. helyezésekért az alábbi pontok szerezhetők:

1. helyezésért 3 pont, 2. helyezésért 2 pont, 3. helyezésért 1 pont.

A Pro Scientia aranyéremért 5 többletpont jár.

Pontszámítás
Felvételi pontok:

 – felvételi vizsga: 70 pont

 – oklevél minősítése alapján: 20 pont

Többletpontok:

Maximum 10 többletpont adható

 – Előnyben részesítési maximális pont: 5 pont

 – fogyatékosság: 2 pont

 – gyermekgondozás: 1 pont

 – halmozottan hátrányos helyzet: 2 pont

 – hátrányos helyzet: 1 pont

 – 2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 3 pont

 – 3. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 5 pont

 – 3. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 3 pont

 – OTDK 1–3. hely: 3 pont

 – Pro Scientia aranyérem: 5 pont 
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  CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK

A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul, legkésőbb azon-

ban 2012. január 10-éig kell benyújtani. Az ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók Az eljárás folyamán 

benyújtandó dokumentumok c. fejezetben.

Szak
Képz.
szint

Munka-
rend Dokumentumok

minden szak   

Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság 

igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló 
dokumentum, OTDK/TDK igazolás, szakmai (elő)tanulmányok, tevékenységek
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SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM
  GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

  INTÉZMÉNY ELÉRHETŐSÉGE:  6722 Szeged, Kálvária sgt. 1. • Telefon: (62) 546-917 • Fax: (62) 544-499
E-mail: kozgazda@eco.u-szeged.hu • Honlap: http://www.eco.u-szeged.hu

  A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ 
DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT 2011. NOVEMBER 15-ÉIG A KÖVETKEZŐ CÍMRE KELL BEKÜLDENI: 

„2012. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220. 

  MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Nappali képzések

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Személyes megjelenést
igénylő vizsgaformák 

Képz.
terület

M N A marketing támogatott 4
15 < 40

szakmai és motivációs 
beszélgetés (Sz)

GAZD

M N K marketing 210 000 Ft 4 GAZD

M N A nemzetközi gazdaság és 
gazdálkodás támogatott 4

15 < 40
GAZD

M N K nemzetközi gazdaság és 
gazdálkodás 210 000 Ft 4 GAZD

M N A regionális és környezeti 
gazdaságtan támogatott 4

15 < 40
GAZD

M N K regionális és környezeti 
gazdaságtan 210 000 Ft 4 GAZD

  A JELENTKEZÉS ÉS A FELVÉTEL SAJÁTOS FELTÉTELEI

Az előzetes kreditelismertetési eljárás lefolytatásához szükséges, hogy a jelentkező a felvételi anyagához 

csatolja leckekönyvének vagy oklevélmellékletének (Europass) másolatát. 

A szakmai és motivációs beszélgetés témakörei a Kar honlapján a képzések oldalán (a http://www.

eco.u-szeged.hu/oktatas/kepzesek/gazdasagtudomanyi-kar-090814 elérhetőségen), az egyes szakok ne-

vére kattintva, a képzéssel kapcsolatos letölthető anyagok között megtalálhatók.

  FELVÉTELI PONTOK SZÁMÍTÁSA

Általános szabályok
A jelentkezés benyújtása előtt kérjük, mindenképpen tanulmányozza a 3. számú táblázatot, amelyben 

megtalálható, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél 

szükséges. Ha ez alapján Ön nem teljes kreditértékű oklevéllel rendelkezik, úgy a megjelölt felsőoktatási 

intézménynél ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Ennek eredményessége esetén az 

erről szóló kreditelismerési határozatot a felvételi eljárás során legkésőbb 2012. január 10-éig kell benyúj-

tani. A további tudnivalók megtalálhatók a Képzési szintek és a jelentkezéshez szükséges végzettségek c. fejezetben.

Mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is. Azon jelentke-

zők, akiket előnyben kell részesíteni, azok számára jogcímenként külön-külön kell meghatározni a maxi-

málisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve – az előnyben részesítendők többletpont-

ja – nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.
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Intézményi szabályok
A csatolandó dokumentumoknál feltüntetett szakmai (elő)tanulmányok, tevékenységek címen kizárólag 

az országos, közgazdasági tárgyú szakmai versenyek eredményei vehetők figyelembe a többletpontok 

számításához.

Pontszámítás
Felvételi pontok:

 – oklevél minősítése alapján: 45 pont

 – szakmai és motivációs beszélgetés: 45 pont

vagy

 – szakmai és motivációs beszélgetés duplázása: 90 pont

Többletpontok:

Maximum 10 többletpont adható

 – Előnyben részesítési maximális pont: 10 pont

 – fogyatékosság: 8 pont

 – gyermekgondozás: 8 pont

 – halmozottan hátrányos helyzet: 8 pont

 – hátrányos helyzet: 4 pont

 – 2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 5 pont

 – 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 3 pont

 – 2. nyelvvizsga / szakmai felsőfokú (C1) komplex: 8 pont

 – 2. nyelvvizsga / szakmai középfokú (B2) komplex: 4 pont

 – országos szakmai verseny 1–3. hely: 3 pont

 – Országos TDK 1–3. hely: 8 pont

 – sporteredmény:Világ- és Európa-bajnokság 1–3. hely: 5 pont 

  CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK

A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul, legkésőbb azon-

ban 2012. január 10-éig kell benyújtani. Az ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók Az eljárás folyamán 

benyújtandó dokumentumok c. fejezetben.

Szak
Képz.
szint

Munka-
rend Dokumentumok

minden szak   

Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: felsőfokú 

tanulmányi eredmények, fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos 
helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, OTDK/TDK igazolás, sporteredmény 

igazolása, szakmai (elő)tanulmányok, tevékenységek
SZ

TE
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SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM
  JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR

  INTÉZMÉNY ELÉRHETŐSÉGE:  6701 Szeged, Boldogasszony sgt. 6. • Telefon: (62) 546-064
Fax: (62) 420-953 • E-mail: to@jgypk.u-szeged.hu • Honlap: http://www.jgypk.u-szeged.hu

  FELVÉTELIVEL KAPCSOLATOS EGYÉB ELÉRHETŐSÉG:  Tanulmányi Osztály • Telefon: (62) 546-066, 
(62) 546-067

  A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ 
DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT 2011. NOVEMBER 15-ÉIG A KÖVETKEZŐ CÍMRE KELL BEKÜLDENI: 

„2012. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220. 

  MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Nappali képzések

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Személyes megjelenést
igénylő vizsgaformák 

Képz.
terület

M N A andragógia támogatott 4
10 < 20 felvételi elbeszélgetés (Sz) 

BÖLCS

M N K andragógia 180 000 Ft 4 BÖLCS

  A JELENTKEZÉS ÉS A FELVÉTEL SAJÁTOS FELTÉTELEI

A felvételi elbeszélgetés helye: Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Felnőtt-

képzési Intézet 6723 Szeged, Szilléri sgt. 12.

  FELVÉTELI PONTOK SZÁMÍTÁSA

Általános szabályok
A jelentkezés benyújtása előtt kérjük, mindenképpen tanulmányozza a 3. számú táblázatot, amelyben 

megtalálható, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél 

szükséges. Ha ez alapján Ön nem teljes kreditértékű oklevéllel rendelkezik, úgy a megjelölt felsőoktatási 

intézménynél ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Ennek eredményessége esetén az 

erről szóló kreditelismerési határozatot a felvételi eljárás során legkésőbb 2012. január 10-éig kell benyúj-

tani. A további tudnivalók megtalálhatók a Képzési szintek és a jelentkezéshez szükséges végzettségek c. fejezetben.

Mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is. Azon jelentke-

zők, akiket előnyben kell részesíteni, azok számára jogcímenként külön-külön kell meghatározni a maxi-

málisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve – az előnyben részesítendők többletpont-

ja – nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.

Intézményi szabályok
A személyes megjelenést igénylő vizsgák követelményeiről részletesen az Intézmény honlapján olvashatnak. 

Pontszámítás
Felvételi pontok:

 – felvételi elbeszélgetés: 70 pont
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 – oklevél minősítése alapján: 20 pont

Többletpontok:

Maximum 10 többletpont adható

 – Előnyben részesítési maximális pont: 2 pont

 – fogyatékosság: 1 pont

 – gyermekgondozás: 1 pont

 – halmozottan hátrányos helyzet: 2 pont

 – hátrányos helyzet: 1 pont

 – 2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 5 pont

 – 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 3 pont

 – kiemelkedő szakmai teljesítmény: 7 pont 

  CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK

A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul, legkésőbb azon-

ban 2012. január 10-éig kell benyújtani. Az ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók Az eljárás folyamán 

benyújtandó dokumentumok c. fejezetben.

Szak
Képz.
szint

Munka-
rend Dokumentumok

minden szak   

Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság 

igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló 
dokumentum, szakmai (elő)tanulmányok, tevékenységek

SZ
TE
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SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM
  MÉRNÖKI KAR

  INTÉZMÉNY ELÉRHETŐSÉGE:  6724 Szeged, Mars tér 7. • Telefon: (62) 546-031 • Fax: (62) 546-002
E-mail: mk-to@mk.u-szeged.hu • Honlap: http://www.mk.u-szeged.hu

  A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ 
DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT 2011. NOVEMBER 15-ÉIG A KÖVETKEZŐ CÍMRE KELL BEKÜLDENI: 

„2012. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220. 

  MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Nappali képzések

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Személyes megjelenést
igénylő vizsgaformák 

Képz.
terület

M N A élelmiszermérnöki (1) támogatott 4
10 < 50

– AGRÁR

M N K élelmiszermérnöki (1) 160 000 Ft 4 – AGRÁR

M N A vidékfejlesztési 
agrármérnöki támogatott 4

10 < 50
– AGRÁR

M N K vidékfejlesztési 
agrármérnöki 160 000 Ft 4 – AGRÁR

Részidős képzések

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Személyes megjelenést
igénylő vizsgaformák 

Képz.
terület

M L A élelmiszermérnöki (1) (2) támogatott 4
10 < 50

– AGRÁR

M L K élelmiszermérnöki (1) (2) 160 000 Ft 4 – AGRÁR

M L A vidékfejlesztési 
agrármérnöki (2) támogatott 4

10 < 50
– AGRÁR

M L K vidékfejlesztési 
agrármérnöki (2) 160 000 Ft 4 – AGRÁR

 (1) Választható szakirány: élelmiszeripari technológia- és termékfejlesztés.

 (2) A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, legfeljebb kettő hetenként munkanapok on, vagy a heti pihe-

nőnapon kerül sor. Ennek megfelelően az adott szakon a ké pzés gyakorisága: kéthetente pénteken és szombaton.

  FELVÉTELI PONTOK SZÁMÍTÁSA

Általános szabályok
A jelentkezés benyújtása előtt kérjük, mindenképpen tanulmányozza a 3. számú táblázatot, amelyben 

megtalálható, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél 

szükséges. Ha ez alapján Ön nem teljes kreditértékű oklevéllel rendelkezik, úgy a megjelölt felsőoktatási 

intézménynél ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Ennek eredményessége esetén az 

erről szóló kreditelismerési határozatot a felvételi eljárás során legkésőbb 2012. január 10-éig kell benyúj-

tani. A további tudnivalók megtalálhatók a Képzési szintek és a jelentkezéshez szükséges végzettségek c. fejezetben.

Mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is. Azon je-

lentkezők, akiket előnyben kell részesíteni, azok számára jogcímenként külön-külön kell meghatározni 
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a maximálisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve – az előnyben részesítendők több-

letpontja – nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.

Pontszámítás
Felvételi pontok:

 – oklevél minősítése alapján: 95 pont

Többletpontok:

Maximum 5 többletpont adható

 – Előnyben részesítési maximális pont: 5 pont

 – fogyatékosság: 2 pont

 – gyermekgondozás: 2 pont

 – halmozottan hátrányos helyzet: 1 pont

 – hátrányos helyzet: 1 pont 

  CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK

A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul, legkésőbb azon-

ban 2012. január 10-éig kell benyújtani. Az ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók Az eljárás folyamán 

benyújtandó dokumentumok c. fejezetben.

Szak
Képz.
szint

Munka-
rend Dokumentumok

minden szak   
Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél

Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság 
igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása

SZ
TE
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SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM
  TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KAR

  INTÉZMÉNY ELÉRHETŐSÉGE:  6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 1. • Telefon: (62) 544-507
Fax: (62) 544-169 • E-mail: ttkto@sci.u-szeged.hu • Honlap: http://www.sci.u-szeged.hu

  FELVÉTELIVEL KAPCSOLATOS EGYÉB ELÉRHETŐSÉG:  Elektronikus Tanulmányi Ügyintézés
Telefon: (62) 544-203 • Honlap: http://www.sci.u-szeged.hu/etu

  A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ 
DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT 2011. NOVEMBER 15-ÉIG A KÖVETKEZŐ CÍMRE KELL BEKÜLDENI: 

„2012. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220. 

  MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Nappali képzések

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Személyes megjelenést
igénylő vizsgaformák 

Képz.
terület

M N A gazdaságinformatikus támogatott 4
1 < 30

– INFO

M N K gazdaságinformatikus 200 000 Ft 4 – INFO

M N A programtervező 
informatikus (1) támogatott 4

1 < 30
– INFO

M N K programtervező 
informatikus (1) 200 000 Ft 4 – INFO

M N A vegyész támogatott 4
1 < 10 felvételi elbeszélgetés (Sz) 

TERM

M N K vegyész 200 000 Ft 4 TERM

Részidős képzések

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Személyes megjelenést
igénylő vizsgaformák 

Képz.
terület

M L A programtervező 
informatikus (2) támogatott 4

1 < 30
– INFO

M L K programtervező 
informatikus (2) 200 000 Ft 4 – INFO

 (1) Választható szakirányok: képfeldolgozás, mesterséges intelligencia, modellalkotó informatikus, operációkutatás, számítástudo-

mány, szoftverfejlesztés.

 (2) A levelező munkarendű képzés ben a hallgatók tanóráira tömbösítve, legfeljebb kettő hetenként munkanapokon, vagy a heti pihe-

nőnapon kerül sor. Ennek megfelelően az adott szakon a képz és gyakorisága: kéthetente pénteken és szombaton.

  A JELENTKEZÉS ÉS A FELVÉTEL SAJÁTOS FELTÉTELEI

Gazdaságinformatikus mesterképzési szak: 

A szak felvételi szabályzatának teljes szövege és benne a felvételi szempontjából figyelembe vehető isme-

retkörök leírása az Intézmény http://www.inf.u-szeged.hu/oktatas/felveteli weboldalán található.

A jelentkező maximális felvételi pontszáma 100 pont, ami az alábbiakból tevődik össze:

 – A jelentkező oklevelének minősítése alapján maximálisan 20 pont szerezhető (oklevél minősítése × 4).

 – A korábbi ismeretek teljesítmény-igazolásai alapján maximálisan 70 pont szerezhető. Ebből infor-

matikai ismeretek maximum 40 pontot, gazdasági és humán ismeretek maximum 20 pontot, ter-

mészettudományos ismeretek maximum 10 pontot tesznek ki. Minden jelentkezőnek egy tantárgyi 
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megfeleltetési jegyzékben fel kell sorolnia és a kreditelismerés során mellékelni kell, hogy mely is-

meretköröket kíván elfogadtatni, illetve a pontszámításnál beszámíttatni, megadva az elfogadás 

alapjául szolgáló, teljesített tárgyak adatait, a tárgyakra kapott jegyeket, mellékelve a hivatalos te-

matikákat. A jelentkezés elbírálásához szükséges benyújtandó anyagokról és a pontszámításról rész-

letesebben a http://www.inf.u-szeged.hu/oktatas/felveteli weboldalon tájékozódhat.

 – Többletpontként maximum 10 pont szerezhető.

A jelentkezéshez szükséges valamennyi dokumentummásolatot a megadott honlapon található címre 

kell beküldeni.

Programtervező informatikus mesterképzési szak: 

A szak felvételi szabályzatának teljes szövege és benne a felvételi szempontjából figyelembe vehető isme-

retkörök leírása az Intézmény http://www.inf.u-szeged.hu/oktatas/felveteli weboldalán található.

A jelentkező maximális felvételi pontszáma 100 pont, ami az alábbiakból tevődik össze:

 – A jelentkező oklevelének minősítése alapján maximálisan 20 pont szerezhető (oklevél minősítése × 4).

 – A korábbi ismeretek teljesítmény-igazolásai alapján maximálisan 60 pont szerezhető. Ebből mate-

matika és természettudományos alapismeretek maximum 15 pontot, számítástudományi ismeretek 

maximum 15 pontot, informatikai ismeretek maximum 25 pontot, gazdasági és humán ismeretek 

maximum 5 pontot tesznek ki. Minden jelentkezőnek egy tantárgyi megfeleltetési jegyzékben fel 

kell sorolnia és a kreditelismerés során mellékelni kell, hogy mely ismeretköröket kíván elfogadtatni, 

illetve a pontszámításnál beszámíttatni, megadva az elfogadás alapjául szolgáló, teljesített tárgyak 

adatait, a tárgyakra kapott jegyeket, mellékelve a hivatalos tematikákat. A jelentkezés elbírálásához 

szükséges benyújtandó anyagokról és a pontszámításról részletesebben a http://www.inf.u-szeged.

hu/oktatas/felveteli weboldalon tájékozódhat.

 – Többletpontként maximum 20 pont szerezhető.

A jelentkezéshez szükséges valamennyi dokumentummásolatot a megadott honlapon található címre 

kell beküldeni.

Vegyész mesterképzési szak:

A szak felvételi szabályzatának teljes szövege a http://www.sci.u-szeged.hu/chem/indexh.html honlapon 

található.

  FELVÉTELI PONTOK SZÁMÍTÁSA

Általános szabályok
A jelentkezés benyújtása előtt kérjük, mindenképpen tanulmányozza a 3. számú táblázatot, amelyben 

megtalálható, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél 

szükséges. Ha ez alapján Ön nem teljes kreditértékű oklevéllel rendelkezik, úgy a megjelölt felsőoktatási 

intézménynél ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Ennek eredményessége esetén az 

erről szóló kreditelismerési határozatot a felvételi eljárás során legkésőbb 2012. január 10-éig kell benyúj-

tani. A további tudnivalók megtalálhatók a Képzési szintek és a jelentkezéshez szükséges végzettségek c. fejezetben.

Mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is. Azon jelentke-

zők, akiket előnyben kell részesíteni, azok számára jogcímenként külön-külön kell meghatározni a maxi-

málisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve – az előnyben részesítendők többletpont-

ja – nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.

Pontszámítás
programtervező informatikus (nappali és levelező képzések) mesterképzési szakok

Felvételi pontok:

 – korábbi ismeretkörök teljesítése: 60 pont

 – oklevél minősítése alapján: 20 pont

SZ
TE
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Többletpontok:

Maximum 20 többletpont adható

 – Előnyben részesítési maximális pont: 8 pont

 – fogyatékosság: 8 pont

 – gyermekgondozás: 8 pont

 – halmozottan hátrányos helyzet: 8 pont

 – hátrányos helyzet: 4 pont

 – 2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 5 pont

 – 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 3 pont

 – szakmai oktatási tevékenység: 10 pont

 – szakmai publikáció: 10 pont

 – szakmai tapasztalat: 4 pont

 – versenyeken való részvétel: 10 pont

gazdaságinformatikus (nappali képzés) mesterképzési szakok

Felvételi pontok:

 – korábbi ismeretkörök teljesítése: 70 pont

 – oklevél minősítése alapján: 20 pont

Többletpontok:

Maximum 10 többletpont adható

 – Előnyben részesítési maximális pont: 8 pont

 – fogyatékosság: 8 pont

 – gyermekgondozás: 8 pont

 – halmozottan hátrányos helyzet: 8 pont

 – hátrányos helyzet: 4 pont

 – 2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 5 pont

 – 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 3 pont

 – szakmai oktatási tevékenység: 10 pont

 – szakmai publikáció: 10 pont

 – szakmai tapasztalat: 4 pont

 – versenyeken való részvétel: 10 pont

veg yész (nappali képzés) mesterképzési szak

Felvételi pontok:

 – felvételi elbeszélgetés: 50 pont

 – oklevél átlag alapján: 40 pont

Többletpontok:

Maximum 10 többletpont adható

 – Előnyben részesítési maximális pont: 10 pont

 – fogyatékosság: 10 pont

 – gyermekgondozás: 10 pont

 – halmozottan hátrányos helyzet: 10 pont

 – hátrányos helyzet: 10 pont 
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Mesterképzési szakok

  CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK

A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul, legkésőbb azon-

ban 2012. január 10-éig kell benyújtani. Az ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók Az eljárás folyamán 

benyújtandó dokumentumok c. fejezetben.

Szak
Képz.
szint

Munka-
rend Dokumentumok

minden szak   
Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél

Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság 
igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása

A felsoroltakon túl az alábbi szakokon beküldendő további dokumentumok:

gazdaságinformatikus M N Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: felsőfokú 
tanulmányi eredmények, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, OTDK/TDK igazolás, szakmai (elő)

tanulmányok, tevékenységek
programtervező informatikus M L

programtervező informatikus M N

SZ
TE
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ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA

ZSKF felvehető összlétszáma: 4033 fő.

Képzési terület Település Nyelv

Felvehető (fő)

Képzési terület/
Szakmacsoport

Nappali 
képzés

Esti, levelező 
munkarend Távoktatás

bölcsészettudomány képzési terület Budapest magyar 246 448 0 BÖLCS

gazdaságtudományok képzési terület Budapest magyar 684 635 0 GAZD

informatika képzési terület Budapest magyar 228 121 0 INFO

társadalomtudomány képzési terület Budapest magyar 875 796 0 TÁRS

Összesen   2033 2000 0  

A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény és a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól 

szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet előírásai szerint az itt közölt táblázat tartalmazza, hogy a fel-

sőoktatási intézmény 2012-ben a meghirdetett képzések képzési területén, szakmacsoportjában összesen 

hány hallgatót vehet fel. A képzési területre vonatkozó adatok érvényesek az alapképzésre, mesterképzésre 

és szakirányú továbbképzésre, míg a szakmacsoportra vonatkozó adatok a felsőfokú szakképzésre. A fel-

vehető összlétszám meghatározásánál figyelembe kell venni a működési engedély szerinti maximális hall-

gatói létszámot, a tanulmányokat folytató és várhatóan végzős hallgatók számát. Az adatok a szerkesztés 

zárásakor érvényes állapotot tükrözik.
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Mesterképzési szakok

ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA

  INTÉZMÉNY ELÉRHETŐSÉGE:  1039 Budapest, Kelta u. 2. • Telefon: (1) 454-7610 • Fax: (1) 454-7623
E-mail: felveteli@zskf.hu • Honlap: http://www.zskf.hu

  FELVÉTELIVEL KAPCSOLATOS EGYÉB ELÉRHETŐSÉG:  Intézmény postacíme: 1300 Budapest, Pf. 47.
  A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT ÉS A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ 

DOKUMENTUMMÁSOLATOKAT 2011. NOVEMBER 15-ÉIG A KÖVETKEZŐ CÍMRE KELL BEKÜLDENI: 
„2012. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220. 

  MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Részidős képzések

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max.

Személyes megjelenést
igénylő vizsgaformák 

Képz.
terület

M L A andragógia (3) (6) (7) támogatott 4
15 < 40

szakmai és motivációs 
beszélgetés (Sz) 

BÖLCS

M L K andragógia (3) (6) (7) 200 000 Ft 4 BÖLCS

M L A kommunikáció- és 
médiatudomány (5) (6) (7) támogatott 4

15 < 40
TÁRS

M L K kommunikáció- és 
médiatudomány (5) (6) (7) 220 000 Ft 4 TÁRS

M L A nemzetközi gazdaság és 
gazdálkodás (4) (6) (7) támogatott 4

15 < 40
GAZD

M L K nemzetközi gazdaság és 
gazdálkodás (4) (6) (7) 220 000 Ft 4 GAZD

M L A nemzetközi 
tanulmányok (1) (6) (7) támogatott 4

15 < 40
TÁRS

M L K nemzetközi 
tanulmányok (1) (6) (7) 220 000 Ft 4 TÁRS

M L A politikatudomány (2) (6) (7) támogatott 4
15 < 40

TÁRS

M L K politikatudomány (2) (6) (7) 200 000 Ft 4 TÁRS

 (1) Választható szakirányok: diplomácia, Európa-tanulmányok.

 (2) Választható szakirányok: EU-politika, magyar politikai rendszer.

 (3) Választható szakirányok: geronto-andragógus, képzési v ezető.

 (4) Választható szakirányok: nemzetközi fejlesztés, ne mzetközi üzleti menedzsment, összehasonlító európai gazdasági és üzle ti tanul-

mányok.

 (5) Választható szakirány: politikai kommunikáció .

 (6) Az egyes szakirányok csak megfelelő számú jelentkező esetén indulnak.

 (7) A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal kö tött megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanórá ira minden 

második héten pénteki és szombati napokon kerül sor. 

  A JELENTKEZÉS ÉS A FELVÉTEL SAJÁTOS FELTÉTELEI

A nemzetközi tanulmányok mesterképzési szakon és a nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterképzési szakon 

felvétel feltétele legalább 1 darab komplex (C tipusú) középfokú (B2) vagy felsőfokú (C1) államilag elismert 

nyelvvizsga megléte. A bizonyítvány másolatát a többi dokumentummal azonos módon kell benyújtani.

Az előzetes kreditelismerési eljárást az intézmény honlapján megtalálható nyomtatvány kitöltésével és 

postai úton történő megküldésével kell kezdeményezni. Az előzetes kreditelismerési döntés időben történő 

megszületését azon jelentkező esetében garantáljuk, aki kérelmét 2011. november 15-ig benyújtja.

ZS
KF
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  FELVÉTELI PONTOK SZÁMÍTÁSA

Általános szabályok
A jelentkezés benyújtása előtt kérjük, mindenképpen tanulmányozza a 3. számú táblázatot, amelyben 

megtalálható, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél 

szükséges. Ha ez alapján Ön nem teljes kreditértékű oklevéllel rendelkezik, úgy a megjelölt felsőoktatási 

intézménynél ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Ennek eredményessége esetén az 

erről szóló kreditelismerési határozatot a felvételi eljárás során legkésőbb 2012. január 10-éig kell benyúj-

tani. A további tudnivalók megtalálhatók a Képzési szintek és a jelentkezéshez szükséges végzettségek c. fejezetben.

Mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is. Azon jelentke-

zők, akiket előnyben kell részesíteni, azok számára jogcímenként külön-külön kell meghatározni a maxi-

málisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve – az előnyben részesítendők többletpont-

ja – nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.

Intézményi szabályok
A személyes megjelenést igénylő vizsgák követelményeiről részletesen az Intézmény honlapján olvashatnak. 

Pontszámítás
Felvételi pontok:

 – szakmai és motivációs beszélgetés: 90 pont

Többletpontok:

Maximum 10 többletpont adható

 – Előnyben részesítési maximális pont: 5 pont

 – fogyatékosság: 5 pont

 – gyermekgondozás: 5 pont

 – halmozottan hátrányos helyzet: 5 pont

 – hátrányos helyzet: 5 pont

 – 1. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 10 pont

 – 1. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 7 pont

 – 2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 10 pont

 – 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 7 pont

 – 3. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 10 pont

 – 3. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 7 pont 

  CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK

A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul, legkésőbb azon-

ban 2012. január 10-éig kell benyújtani. Az ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók Az eljárás folyamán 

benyújtandó dokumentumok c. fejezetben.

Szak
Képz.
szint

Munka-
rend Dokumentumok

minden szak   
Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél

Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság 
igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása

A felsoroltakon túl az alábbi szakokon beküldendő további dokumentumok:

andragógia M L

Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: további 
nyelvvizsgát igazoló dokumentum

kommunikáció- és 
médiatudomány M L

politikatudomány M L

nemzetközi gazdaság és 
gazdálkodás M L

Felvétel feltétele: nyelvvizsgát igazoló dokumentum
nemzetközi tanulmányok M L
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Ez a fejezet az egyházi felsőoktatási intézmények hitéleti képzési területhez tartozó szakjait, valamint az azok-

ra történő jelentkezés és felvétel feltételeit ismerteti. Nem tartalmazza az egyházi egyetemeken és főiskolákon 

meghirdetett úgynevezett világi szakokat, ezekre a Tájékoztató elején ismertetett felsőoktatási felvételi eljárásra 

vonatkozó általános szabályok vonatkoznak, és az ottani intézményi fejezetben kerülnek ismertetésre.

A felsőoktatási törvény alapján a hitéleti képzések keretében csak a képzés tárgyi feltételei kerülnek vizsgá-

latra, nincs megállapított maximális hallgatói létszám, így a felvehető összlétszám sem kerül meghatározásra.

A Magyar Köztársaság és az Apostoli Szentszék között létrejött megállapodás, valamint az egyházak és a 

Kormány között a felsőoktatási feladatok ellátására létrejött megállapodás tartalmazza az államilag felvehető 

létszámot.

Ezen egyházak által fenntartott felsőoktatási intézményekben a nem hitéleti képzésre felvehető hallgatói 

létszámot az oktatási és kulturális miniszter az érintett egyházi jogi személyekkel évente kötött megállapodás 

alapján határozza meg.

A jelentkezés es a felvétel sajátos feltételei
Az egyházi felsőoktatási intézmények hitéleti képzési területhez tartozó szakjaira nem a központi felsőoktatási 

felvételi eljárásra érvényes szabályok szerint kell jelentkezni. Lényeges eltérések, hogy a jelentkezést nem a 

központi felsőoktatási felvételi jelentkezési lapon kell benyújtani, hanem az Intézmények saját jelentkezési 

lapjain, a felvételi eljárás díjának összegét is maguk határozzák meg az egyházi felsőoktatási intézmények 

és hozzájuk is kell befizetni a díjat. Ugyancsak saját hatáskörben szabályozzák az Intézmények a jelentkezés 

határidejét és az eljárás rendjét is.

Az e fejezetben közzétett intézményi ismertetők tehát tartalmazzák azokat a sajátos szabályokat, amelyek a 

jelentkezési lap benyújtására, az eljárási díj befizetésére, és a felvételi vizsga rendjére vonatkoznak.

Az egyházi egyetemeken, főiskolákon, akadémiákon hitéleti képzéseken szerzett oklevél a végzettség szint-

jét tekintve a magyar állam által elismert egyetemi vagy főiskolai végzettségnek, a bolognai típusú képzések 

esetén alap-, illetve mesterfokozatnak minősül; szakképzettség szempontjából hitéleti szakképzettséget igazol.

Egyházi felsőoktatási 
intézmények
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WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA

  INTÉZMÉNY ELÉRHETŐSÉGE:  1086 Budapest, Dankó u. 11. • Telefon: (1) 210-5400 • Fax: (1) 577-0503
E-mail: wjlf@mail.datanet.hu • Honlap: http://www.wesley.hu

  FELVÉTELIVEL KAPCSOLATOS EGYÉB ELÉRHETŐSÉG:  1410 Budapest, Pf. 200.
Telefon: (1) 210-5400/137 • Fax: (1) 577-0523 • E-mail: theol@wjlf.hu

  NAPPALI KÉPZÉSEK

ALAPKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max. Vizsgatárgyak

Képz.
terület

A N K katekéta-lelkipásztori 
munkatárs 60 000 Ft 6 5 < 20 – HIT

O N K teológia-lelkész/
lelkipásztor szakirány 60 000 Ft 12 5 < 20 – HIT

MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max. Vizsgatárgyak

Képz.
terület

M N A tanár (T/D) - hittanár- 
nevelőtanár támogatott 2-3

5 < 40 szakmai alkalmassági(Alk) 
HIT

M N K tanár (T/D) - hittanár- 
nevelőtanár 80 000 Ft 2-3 HIT

  RÉSZIDŐS KÉPZÉSEK

ALAPKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max. Vizsgatárgyak

Képz.
terület

A L K katekéta-lelkipásztori 
munkatárs (1) 60 000 Ft 6 5 < 20 – HIT

O L K teológia-lelkész/
lelkipásztor szakirány (1) 60 000 Ft 12 5 < 20 – HIT

MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Választható szak

Költségtérítés 
(félév)

Képz. idő
(félév)

Irányszám
min. < max. Vizsgatárgyak

Képz.
terület

M L A tanár (T/D) - hittanár- 
nevelőtanár (1) támogatott 2-3

5 < 40 szakmai alkalmassági(Alk) 
HIT

M L K tanár (T/D) - hittanár- 
nevelőtanár (1) 80 000 Ft 2-3 HIT

 (1) A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, legfeljebb kettő hetenként munkanapokon vagy a heti pihe-

nőnapon kerül sor. Ennek megfelelően az adott szakon a képzés gyakorisága: havonta három alkalommal, pénteki és szombati 

napokon.
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  FELVÉTELI PONTOK SZÁMÍTÁSA

Pontszámítás
tanár (T/D) – hittanár-nevelőtanár mesterképzési szak

Felvételi pontok:

 – oklevél minősítése alapján: 90 pont (minősítés × 18)

Többletpontok:

Maximum 10 többletpont adható

 – Előnyben részesítési maximális pont: 5 pont

 – fogyatékosság: 1 pont

 – gyermekgondozás: 1 pont

 – halmozottan hátrányos helyzet: 1 pont

 – hátrányos helyzet: 1 pont

 – 1. nyelvvizsga / felsőfokú (C) komplex: 5 pont

 – 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) koplex: 5 pont

  INTÉZMÉNYI VIZSGÁK SAJÁTOS KÖVETELMÉNYEI

Az alkalmassági vizsgák követelményeire vonatkozóan információ közvetlen az Intézménytől kérhető.

  CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK

Figyelem! A hitéleti képzésekre általában az Intézmény által kibocsátott egyedi jelentkezési lapot kell 

benyújtani. Ezt, és minden dokumentummásolatot közvetlenül a felsőoktatási intézménynek kell meg-

küldeni! A benyújtási határidőről és az egyéb tudnivalókról érdeklődjön közvetlenül az Intézménytől. 

Az alábbiakban olvasható, hogy a szükséges eredményeket igazoló dokumentumok (pl. felsőfokú oklevél) 

mellett az Intézmény milyen egyéb dokumentum(ok) csatolását kéri:

 – nyelvvizsgát igazoló dokumentum.
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Bevezető

Az e fejezetben szereplő külföldi felsőoktatási intézményeknek az Oktatási Hivatal a magyarországi műkö-

désre az engedélyt megadta.

Ezek a külföldi felsőoktatási intézmények azonban nem részei a magyar felsőoktatási rendszernek, így az 

ilyen intézményekbe felvett hallgatók nem tekinthetők a magyar hallgatókkal azonos jogállásúaknak. E te-

kintetben a felsőoktatási intézmény székhelye szerinti jogszabályok, továbbá az intézményi szabályzatok az 

irányadók. Néhány jogszabályban rögzített kedvezmény azonban ezen hallgatókat is megilleti, így például 

jogosultak diákigazolványra. A Tájékoztatóban megtálalható külföldi felsőoktatási intézményekben folytatott 

résztanulmányokat a magyar felsőoktatási intézmények elismerhetik, azonban általában erre nem kötelez-

hetők. Ugyancsak nem kötelezhetők a külföldi felsőoktatási intézményekben tanuló hallgatók átvételére sem.

A külföldi felsőoktatási intézmények által kiállított oklevelek csak magyarországi elismerésüket követően 

válnak a magyar felsőoktatásban megszerzett oklevelekkel azonos jogi hatályúakká. A külföldi oklevél által 

tanúsított végzettségi szint és szakképzettség elismerése az Oktatási Hivatal Magyar Ekvivalencia es Informá-

ciós Központjától (www.ekvivalencia.hu) kérhető.

Mivel a külföldi felsőoktatási intézmények magyarországi működésének engedélyezésére év közben is sor 

kerülhet, a Magyarországon engedéllyel működő külföldi felsőoktatási intézményekről az Oktatási Hivatal 

Felsőoktatási Főosztálya (www.oh.gov.hu/hatosagi_nyilvantartasok/kulfoldi_felsooktatasi) nyújt naprakész 

tájékoztatást, ahol megtalálhatok a Tájékoztatóban nem szereplő, de magyarországi működésre jogosult egyéb 

külföldi felsőoktatási intézmények is.

Magyarországon engedéllyel 
működő külföldi felsőoktatási 
intézmények által 
hirdetett képzések
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Külföldi felsőoktatási intézmények

FERNUNIVERSITÄT IN HAGEN

  AZ INTÉZMÉNY ELÉRHETŐSÉGE:  1073 Budapest, Erzsébet krt. 50. • Levelezési cím: 1438 Budapest 70, 
Pf. 476 • Telefon: (1) 411-0356, (1) 411-0938 • Telefax: (1) 411-0357
E-mail: fernstudienzentrum.budapest@fernuni-hagen.de • Honlap: www.fernuni-hagen.hu

  ALAPKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Képzési 
szint (1) Munkarend Választható szak

Képzési idő 
(félév) (2)

Felvételi irány-
szám (3)

Felvételi vizsga-
követelmény

A T közgazdaságtudomány 6 –

A T gazdasági informatika 6 –

A T matematika 6 –

A T informatika 6 –

A T jogtudomány 7 –

A T kultúratudomány 6 –

A T képzéstudomány 6 –

A T  politika- és igazgatástudomány 6 –

A T pszichológia 6 –

  Minden szakon az oktatás nyelve a német.

 (1) Bachelor tanulmányok, képzési idő min. 6 félév

 (2) Minden szak esetében a minimális képzési időt tartalmazza táblázat.

 (3) Nincs korlátozva a felvétel. 

  MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Képzési 
szint (1) Munkarend Választható szak

Képzési idő 
(félév) (2)

Felvételi irány-
szám (3)

Felvételi vizsga-
követelmény

M T közgazdaságtudomány 3-4 – –

M T informatika 3-4 – –

M T Computer Science 3-4 – –

M T elektrotechnika és információs technológia 3-4 – –

M T jogtudomány 3-4 – –

M T képzés és média – e-oktatás 3-4 – –

M T igazgatás 3-4 – –

  Minden szakon az oktatás nyelve a német.

 (1) Master tanulmányok, képzési idő min. 3-4 félév

 (2) Minden szak esetében a minimális képzési időt tartalmazza a táblázat.

 (3) Nincs korlátozva a felvétel. 

  A JELENTKEZÉS ÉS A FELVÉTEL SAJÁTOS FELTÉTELEI

Alapképzésben
Felvételi követelmények

 – az érettségivel (két emeltszintű a választott tanulmányoknak megfelelő) rendelkezők bármely szak 

alapképzésére felvételi vizsga nélkül jutnak be, csak a német nyelvtudást kell igazolniuk,
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 – német tudás igazolása gimnáziumi tanulmányokkal vagy a Goethe Intézet Oberstufe, kis-, illetve 

nagy nyelvdiplomájával (aki német nyelvtudását ezen okmányokkal nem tudja igazolni, a német 

nyelvvizsgát (TestDaf ) februárban, áprilisban, szeptemberben és novemberben Budapesten az Egye-

tem tanulmányi központjában leteheti).

Mesterképzésben
Felvételi követelmények

 – A Master képzésre főiskolai, egyetemi vagy Bachelor végzettséggel lehet jelentkezni,

 – német tudás igazolása gimnáziumi tanulmányokkal vagy a Goethe Intézet Oberstufe, kis-, illetve 

nagy nyelvdiplomájával (aki német nyelvtudását ezen okmányokkal nem tudja igazolni, a német 

nyelvvizsgát (TestDaf ) februárban, áprilisban, szeptemberben és novemberben Budapesten az Egye-

tem tanulmányi központjában leteheti).

Jelentkezési határidő
 – a 2012. nyári szemeszterre: 2011. december 1-jétől 2012. január 15-éig (25 € késedelmi díjjal február 15-éig)

 – a 2012/2013. tanévre: 2012. június 1-jétől július 15-éig (25 € késedelmi díjjal augusztus 15-éig)

 – a 2013. nyári szemeszterre: 2012. december 1-jétől 2013. január 15-éig (25 € késedelmi díjjal február 15-éig)
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  A FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ÁLTAL 
SZERVEZETT ALKALMASSÁGI, GYAKORLATI ÉS SAJÁT 
VIZSGÁK KÖVETELMÉNYEI

Függelék
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BCE-KTK – BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM
  KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

  AKTUÁLIS KÉRDÉSEK KÖZGAZDASÁGI ELEMZÉSE

Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás, nemzetközi gazdaság és gazdálkodás (magyar nyelven), nem-
zetközi gazdaság és gazdálkodás (angol nyelven) mesterképzési szakok
A felvételi vizsga során egy esszét kell írnia a jelentkezőnek.

Az esszékérdések olyan átfogó témaköröket ölelnek fel, amelyek segítségével lemérhető és értékelhető a 

jelentkező tájékozottsága nemzetközi gazdasági kérdésekben.

Az elemzésben alapvetően a közgazdasági szakirodalomban használt fogalmak, módszerek, összefüggé-

sek lényegre törő kifejtését kérik számon. A jelentkezőnek a megadott 2 téma közül egyet kell választania, 

amelyről 2-3 oldal terjedelemben kell önálló elemzést, véleményt megadnia. Az elemzés során használnia kell 

néhány jól ismert, a folyamatokat leíró fogalmat. A megadott, konkrét címekkel azonosított témákhoz ki kell 

választania a megfelelő fogalmakat és azok segítségével elemeznie kell az illető kérdéskört.

Az értékelés szempontjai a következők:

 – a kiválasztott fogalmak helyes használata az adott kérdés konkrét összefüggéseiben,

 – önálló, az adott helyzetben logikailag kellően megalapozott, szakmailag védhető, de egyéni álláspont 

kialakítása az adott kérdésben,

 – reális, az adott helyzetben elképzelhető megoldási javaslat vagy ajánlás megfogalmazása a felvázolt 

konfliktus vagy kérdés megoldására.

A felkészüléshez ajánlott irodalom:

 Paul Heyne – Peter Boettke – David Prychitko: A közgazdasági gondolkodás alapjai, Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt., 2004.

 Kerékgyártóné – L. Balogh – Sugár – Szarvas: Statisztikai módszerek és alkalmazásuk a gazdasági és társadalmi elemzé-

sekben, Aula 2008.

BME-ÉSZK – BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS 
GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM

  ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR

  ALKALMASSÁGI ÉS RAJZ ALKALMASSÁGI VIZSGA

Ingatlanfejlesztő építészmérnöki, szerkezettervező építészmérnöki, tervező építészmérnöki és urba-
nista építészmérnöki mesterképzési szakok
A mesterképzési szakokra a rajz alkalmassági és az alkalmassági vizsga, valamint a felvételi elbeszélgetés egy 

napon kerül lebonyolításra. A követelményrendszer letölthető a www.epitesz.bme.hu/dh/szab oldalról.
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DE-KTK – DEBRECENI EGYETEM
  KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR

  SZAKMAI ÉS MOTIVÁCIÓS BESZÉLGETÉS

A szakmai és motivációs beszélgetés célja, hogy a jelentkező szakmai tájékozottságát, verbális képességeit, 

valamint elkötelezettségét az adott mesterképzési szak iránt lemérjék. Itt a fő értékelési szempont az, hogy a 

jelentkező a megadott szakmai kérdések tekintetében mennyire felkészült, hogyan tudja kifejezni magát szó-

ban, tisztában van-e a legfontosabb fogalmakkal, összefüggésekkel, mennyire összefogott a stílusa, valamint 

hogy mennyire érzi fontosnak az adott mesterképzési szak által nyújtott ismereteket, milyen karrierlehetőséget 

lát maga előtt. A szakmai és motivációs beszélgetésre motivációs levelet kell vinni.

Master of Business Administration mesterképzési szak
A szakmai beszélgetés témakörei:

1. A magyar gazdaság makrogazdasági jellemzői.

2. Szervezeti struktúra típusok és legfontosabb jellemzőik.

3. A vállalati működés funkcionális területei.

4. Vállalkozási formák Magyarországon.

5. Vállalkozások finanszírozása.

6. A vezetés definíciója, funkciói, elméleti irányzatai.

Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterképzési szak
A szakmai beszélgetés témakörei:

1. A magyar gazdaság makrogazdasági jellemzői.

2. Az EU története, intézményrendszere. Magyarország helye az EU-ban.

3. A vállalati működés funkcionális területei.

4. Vállalkozási formák Magyarországon.

5. Világgazdasági tendenciák a közelmúltban és napjainkban.

Vezetés és szervezés mesterképzési szak 
A szakmai beszélgetés témakörei:

1. A magyar gazdaság makrogazdasági jellemzői.

2. Szervezeti struktúra típusok és legfontosabb jellemzőik.

3. A vállalati működés funkcionális területei.

4. Vállalkozási formák Magyarországon.

5. Vállalkozások finanszírozása.

6. A vezetés definíciója, funkciói, elméleti irányzatai.

EKF-GTK – ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA
  GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR

  MOTIVÁCIÓS BESZÉLGETÉS

Tanár (T/D) – ember és társadalom műveltségterületi tanár mesterképzési szak
Motivációs beszélgetés:

1. A motivációs beszélgetés általános célja:

 – a tanári szakma betöltéséhez szükséges személyes motívumok feltárása, valamint
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 – annak felmérése, hogy a jelölt milyen ismeretekkel bír a jelenlegi oktatási rendszer főbb elméleti, neve-

lésfilozófiai és módszertani irányzatairól.

 – milyen átfogó ismeretekkel rendelkezik a mai oktatási rendszer felépítéséről, struktúrájáról és alternatív 

formáiról.

2.  A bizottság tájékozódjon a jelölt habitusáról, kommunikációjáról, általános személyiségbeli megnyilvá-

nulásairól, attitűdjeiről.

3.  A beszélgetés célja még, hogy megállapítsa a jelölt általános tájékozottságát a választott szakterület dif-

ferenciált kérdésköreiről:

Tanár (T/D) – ember és társadalom műveltségterületi tanár mesterképzési szakon:

A felvételiző ismereteinek felmérése: az erkölcs szerepe és az értékrendek változásainak hatása a fiata-

lok közéleti felkészítésében témaköréről; a közéleti szervezetekről és az azokkal kapcsolatos tapasztalatokról. 

A felvételiző ismeretanyagának felmérése a közélet aktuális eseményeinek és a közélet meghatározott témái-

nak anyagából.

Tudományos népszerűsítő- és szakfolyóiratok legutóbbi számairól történő beszélgetés, az azokban exponált 

problémákról való véleményformálás.

EKF-TKTK – ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA
  TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR

  MOTIVÁCIÓS BESZÉLGETÉS

Tanár (T/D) – család- és gyermekvédő tanár, tanár (T/D) – inkluzív nevelés tanára, tanár (T/D) – já-
ték- és szabadidő-szervező tanár, tanár (T/D) – kollégiumi nevelőtanár, tanár (T/D) – multikulturális 
nevelés tanára, tanár (T/D) – pedagógiai értékelés és mérés tanára, tanár (T/D) – tehetségfejlesztő 
tanár mesterképzési szakok

1. A motivációs beszélgetés általános célja:

 – a tanári szakma betöltéséhez szükséges személyes motívumok feltárása, valamint

 – annak felmérése, hogy a jelölt milyen ismeretekkel bír a jelenlegi oktatási rendszer főbb elméleti, neve-

lésfilozófiai és módszertani irányzatairól,

 – milyen átfogó ismeretekkel rendelkezik a mai oktatási rendszer felépítéséről, struktúrájáról és alternatív 

formáiról.

2.  A beszélgetés célja még, hogy megállapítsa a jelölt általános tájékozottságát a választott szakterület dif-

ferenciált kérdésköreiről.

3.  A bizottság tájékozódjon a jelölt habitusáról, kommunikációjáról, általános személyiségbeli megnyilvá-

nulásairól, attitűdjeiről.

Tanár (T/D) – pedagógiatanár mesterképzési szak
1. A motivációs beszélgetés általános célja:

 – a tanári szakma betöltéséhez szükséges személyes motívumok feltárása, valamint

 – annak felmérése, hogy a jelölt milyen ismeretekkel bír a jelenlegi oktatási rendszer főbb elméleti, neve-

lésfilozófiai és módszertani irányzatairól.

 – milyen átfogó ismeretekkel rendelkezik a mai oktatási rendszer felépítéséről, struktúrájáról és alternatív 

formáiról.

2.  A bizottság tájékozódjon a jelölt habitusáról, kommunikációjáról, általános személyiségbeli megnyilvá-

nulásairól, attitűdjeiről.

3.  A beszélgetés célja még, hogy megállapítsa a jelölt általános tájékozottságát a választott szakterület dif-

ferenciált kérdésköreiről:

 – szakmai beszélgetés a jelölt által végzett alapszak programjának pedagógiai vonatkozásairól, a jelölt 

tanulási tapasztalatairól, előzetes pedagógiai tudásáról,
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 – a pedagógiatanár lehetséges munkaterületeinek értelmezése,

 – a tanári (pedagógiatanári) szakhoz kapcsolódó elképzelések, irányultságok, érdeklődési körök megfo-

galmazása.

ELTE-TÁTK – EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
  TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR

  FELVÉTELI VIZSGA

Kisebbségpolitika (angol nyelven) mesterképzési szak
A szóbeli eredményt (0–97 pontig) az alábbi irodalmak alapján állapítja meg a Bizottság:

 Csepeli, Gy., Örkény, A., Székelyi, M (2000):.Grappling with National Identity. How Nations See Each Others in Central 

Europe. Budapest, Akadémiai Kiadó, 197 p.

 Kemény, I. (ed.) (2006): Roma of Hungary Social Science Monographs, Boulder, Colorado, Atlantic Research and Publica-

tions, Inc., Highland Lakes, New Jersey, Distributed by Columbia University Press, New York, 385 p. (http://www.mtaki.

hu/kiadvanyok/isvtan_kemeny_ed_roma_of_hungary_main.html)

 Kovács, A. (ed.) (2006): Jews and Jewry in contemporary Hungary:results of a sociolgical survey Planning for Jewish 

Communities: report No.1 – 2004 , 55 p. (http://www.jpr.org.uk/downloads/Kovacs%202004%20Jews%20&%20

jewry%20Hungary%20full%20version.pdf

 Hönekopp, E., Mattila, H. (eds.) (2008): Permanent or Circular Migration? Policy Choices to Address Demographic Decli-

ne and Labour Shortages in Europe, Budapest: International Organization for Migration (IOM), 338 p. (http://www.iom.

hu/PDFs/ARGO_permanent%20or%20circular%20migration.pdf)

MTF – MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA

  ALKALMASSÁGI VIZSGA

Koreográfus alapképzési szak
A jelentkező az alkalmassági vizsgán az alábbi feladatokat teljesíti:

A jelentkezők saját koreográfiát mutatnak be (max. 3 perc), továbbá megadott zenére improvizálnak.

Klasszikus balettművész mesterképzési szak
A klasszikus balettművész mesterképzési szak felvételi vizsgája gyakorlati jellegű szakmai vizsga, melynek részei: 

a Vaganova-rendszer szerinti teljes tananyagot felölelő balett és emelés gyakorlat; művészi igényű, szólisztikus 

feladatot is tartalmazó balett részletének bemutatása; és szakmai elbeszélgetés.

A balett és emelés gyakorlat vizsgarész alól a klasszikus balettművész főiskolai szak ill. a táncművész szak 

(klasszikus balett szakirány) felsőoktatási alapképzési szak képesítő vizsgájának jeles (5) szintű teljesítése esetén 

a jelentkező felmenthető.

Balett részletének bemutatása tekintetében a felvételi vizsgát megelőző két szezonban készített, a jelentkezőt 

jól azonosíthatóan bemutató előadás, verseny stb. videó/DVD felvétele is elfogadható.

Néptáncművész mesterképzési szak
A néptáncművész mesterképzési szak felvételi vizsgája gyakorlati jellegű szakmai vizsga, melynek részei: a ma-

gyar néptánc területén szerzett sokirányú és alapos jártasságot igazoló táncsorozat ás lépéskombinációk be-

mutatása; művészi igényű, szólisztikus feladatot is tartalmazó néptánc koreográfia részletének bemutatása; 

és szakmai elbeszélgetés.
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A táncsorozat és lépéskombinációk bemutatása vizsgarész alól a néptánc – színházi tánc főiskolai szak ill. a 

táncművész szak (néptánc szakirány) felsőoktatási alapképzési szak képesítő vizsgájának jeles (5) szintű telje-

sítése esetén a jelentkező felmenthető.

Néptánc koreográfia részletének bemutatása tekintetében a felvételi vizsgát megelőző két szezonban ké-

szített, a jelentkezőt jól azonosíthatóan bemutató előadás, verseny stb. videó/DVD felvétele is elfogadható.

  GYAKORLATI VIZSGA

Koreográfus alapképzési szak
A jelentkező a gyakorlati vizsgán az alábbi feladatokat teljesíti:

A jelentkezők a vizsgáztató által megadott zenére koreográfiát készítenek és mutatnak be, ezt követően 

szakmai elbeszélésre kerül sor.

Az elbeszélgetés témája:

 – A XX. század magyar tánctörténetére és a reneszánsz művészettörténetére vonatkozó szóbeli kérdések.

 – A XX. század zenéjének kiemelkedő magyar alkotói, szerepük a világ zeneművészetében. Bartók és 

Kodály művei.

 – A realista ábrázolásmód felbomlása a XX. század képzőművészetében. Balanchine és Bejart.

Tánctörténet

Ajánlott irodalom:

 Vályi-Molnár: Balettek könyve, Körtvélyes Géza: A modern táncművészet útján (Zeneműkiadó, 1970)

 Fejezetek a modern tánc történetéből (Szerkesztő: Fuchs Lívia, Magyar Művelődési Intézet, 1995)

 Maurice Bejart: Életem a Tánc (Gondolat, 1985)

 Fuchs Lívia: Száz év tánc

Művészettörténet

Ajánlott irodalom:

 Mario de Micheli: Az avantgardizmus (Budapest, 1965)

 Németh Lajos: A művészet sorsfordulója (Budapest, 1970)

 Herbert Read: A modern festészet (Budapest, 1968)

 A modern festészet lexikona (Budapest, 1974)

 továbbá bármelyik művészettörténeti sorozat XX. századról szóló kötete

 Artner Tivadar : A reneszánsz művészete (Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, Budapest, 1965)

 Bármely reneszánsz művészetről szóló könyv

Zenetörténet

Ajánlott irodalom:

 Újfalussy: Bartók (Kossuth Könyvkiadó, 1981)

 Eösze: Kodály Zoltán élete és munkássága (Zeneműkiadó Vállalat, 1956)

 Molnár: Repertóruim a barokkzene történetéhez (Zeneműkiadó Vállalat, 1959)

  MOTIVÁCIÓS BESZÉLGETÉS

A motivációs beszélgetés célja, hogy a Felvételi Bizottság

 – felmérje a jelentkező általános és pedagógiai tájékozottságát a választott szakterület differenciált kér-

désköreiről,

 – tájékozódjon a felvételiző szakmai területen folytatott tevékenységéről, továbbá személyiségéről, habitu-

sáról, kommunikációjáról, általános személyiségbeli megnyilvánulásairól és attitűdjéről.

A motivációs felvételi beszélgetés tartalmi elemei és témakörei a tánctanár mesterképzési szakokon: 

Néptánc, moderntánc szakirányokon:

1.  Minőségirányítás és minőségfejlesztés a hazai művészetoktatásban (3/2002 (II. 15.) rendelete alapján).

2.  Az alapfokú művészetoktatás elmúlt 10 éve, helye és helyzete a közoktatás rendszerében.



Felsőoktatási felvételi tájékoztató – 2012. februárban induló képzések572

F Ü G G E L É K  –  V I Z S G A K Ö V E T E L M É N Y E K

 

 

3.  Az Ön által választott táncformanyelv (néptánc, moderntánc) helye és szerepe a nemzetközi vérkeringésben.

4.  Az Ön által választott táncformanyelv (néptánc, moderntánc) helye és szerepe a hazai táncművészetben.

5.  Az Ön által választott táncformanyelv (néptánc, moderntánc) változása, esetleges átalakulása, vagy 

megújulása az elmúlt négy évtizedben.

6.  Pedagóguspálya, mint „jövőkép” – célok megfogalmazása.

7. Tehetséggondozás és nevelés a művészeti oktatásban.

8.  A tanári szerep jelentősége a személyiségfejlődés szakaszaiban.

9.  Pedagógiai és szakmai munkássága.

10. Tánchagyományok, iskolák és együttesek a lakóhelye szerinti régióban.

Modern társastánc szakirányokon:

1. Minőségirányítás és minőségfejlesztés a hazai művészetoktatásban (3/2002 (II. 15.) rendelete alapján).

2. Az alapfokú művészetoktatás elmúlt 10 éve, helye és helyzete a közoktatás rendszerében.

3. Az Ön által választott táncformanyelv (néptánc, moderntánc) helye és szerepe a nemzetközi vérkeringésben.

4. Az Ön által választott táncformanyelv (néptánc, moderntánc) helye és szerepe a hazai táncművészetben.

5.  Az Ön által választott táncformanyelv (néptánc, moderntánc) változása, esetleges átalakulása, vagy 

megújulása az elmúlt négy évtizedben.

6. Pedagóguspálya, mint „jövőkép” – célok megfogalmazása.

7. Tehetséggondozás és nevelés a művészeti oktatásban.

8. A tanári szerep jelentősége a személyiségfejlődés szakaszaiban.

NYF-BTMK – NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA
  BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MŰVÉSZETI KAR

  FELVÉTELI ELBESZÉLGETÉS

Alkalmazott nyelvészet mesterképzési szak
A szóbeli vizsga során a bizottság meggyőződik arról, hogy a jelentkező mennyire tájékozott az alkalmazott 

nyelvészet alábbi részdiszciplináiban:

1. Az alkalmazott nyelvészet területei.

2. A nyelv és társadalom összefüggései.

3. A nyelvpolitika, nyelvi jogok, nyelvi tervezés összefüggései.

4. A médianyelv aktuális kérdései.

5. A kontrasztív nyelvészet, a szociolingvisztika, lexikográfia, lexikológia alapfogalmai.

Ajánlott irodalom:

 Gósy Mária: Az alkalmazott nyelvészet fogalma, területei. Alkalmazott Nyelvtudomány. 2001/1. sz. 5-17. oldal.

 Papp Ferenc: Alkalmazott nyelvtudomány. Akadémiai Kiadó. Budapest, 1989.

 Simigné Fenyő Sarolta: Bevezetés az alkalmazott nyelvészetbe. Miskolci Egyetem, BTK. Miskolc, 2003.

 Lengyel Zsolt: Nyelvtudományi áttekintés. Veszprém, 2000.

 Kiefer Ferenc ( főszerk.): Magyar nyelv. Akadémiai Kiadó. Budapest, (2006) alábbi fejezetei: Harmadik rész/ 20., 21.; 

Negyedik rész/ 28., 30–34. fejezet.

 Az Alkalmazott Nyelvtudomány című folyóirat számai.

 A MANyE honlapján való tájékozódás eg yéb aktuális információkkal is szolgálhat. A MANyE holnapja elérhető: http://

www.kjf.hu/manye
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NYF-GTK – NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA
  GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR

  FELVÉTELI ELBESZÉLGETÉS

Nemzetközi tanulmányok mesterképzési szak
 – Nemzetközi viszonyok alakulása a II. világháború után.

 – Magyarország külpolitikája 1945 – 2000-ig.

 – A biztonságpolitika legfontosabb kérdései a bipoláris világrend megszűnése után.

Irodalom:

 Henry Kissinger: Diplomácia, PANRM-GRAFO Budapest, 1998.

 Fülöp M. – Sipos P.: Magyarország külpolitikája a XX. Században, Aula, Budapest, 1998.

 Gazdag Ferenc: Biztonságpolitika, 2001.

 Pók Attila: A nemzetközi élet krónikája (1945- 1997), História, Budapest, 1998.

NYF-PKK – NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA
  PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR

  FELVÉTELI ELBESZÉLGETÉS

Tanári mesterképzésben meghirdetett szakok
Témakörök:

 – A közoktatás szerepe a tudásalapú társadalomban

 – Az iskolázottság és a foglalkoztatás összefüggései a hazai helyzet nemzetközi összevetésben

 – A magyar iskolaszerkezet sajátosságai napjainkban, és európai uniós dimenziókban

 – A szakképzés jelene és reformja

 – Az egész életen át tartó tanulás helyzete Magyarországon

 – A közoktatás tartalmi szabályozásának változásai: a NAT 1995–2007 között

 – Az oktatás tartalmának, infrastruktúrájának átalakulása, a kompetenciaalapú oktatás kiépülése

 – Változások a tanulói teljesítmény értékelésében

 – A pedagógustársadalom jellemzői napjainkban, az iskola mint munkahely, a pedagógusszakma presztizse

 – A pedagógusképzés átalakulása

 – A magyar közoktatás eredményessége nemzetközi összevetésben

 – A közoktatás eredményességét jelző indikátorok, a tanulás eredményességét meghatározó tényezők

 – A minőségpolitika eszközrendszere

 – Oktatási egyenlőtlenségek típusai és mérséklésének lehetőségei a közoktatásban

Irodalom:

 Jelentés a magyar közoktatásról 2006. (Szerk.: Halász Gábor és Lannert Judit) Országos közoktatási Intézet, Budapest, 

2006., (1., 4., 5., 7., 8., 9. fejezet)

 Online elérhetőség: http://ofi.hu/tudastar/jelentes-magyar/jelentes-magyar-090617-4
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  GYAKORLATI VIZSGA

Tanár (T/D) – ének-zene tanár mesterképzési szak
A jelentkezők az oklevél minősítés pontja helyett a gyakorlati vizsgán 40 pontot szerezhetnek.

Szolfézs-zeneelmélet

 – Tonális zeneműrészlet lapról éneklése: 5 pont

 – Alterált akkordokat, esetleg domináns irányú modulációt tartalmazó klasszikus harmóniamenet zongo-

rázása számozott basszus alapján: 5 pont

 – Kisebb 2- vagy 3-tagú forma elemzése helyben kapott kottából vagy szonáta formájú tétel formai, har-

móniai elemzése a zongorából hozott anyag alapján: 5 pont 

Népzene

 – 30 szabadon választott népdal éneklése és a stílusnak, stílusrétegnek megfelelő elemzése: 5 pont

Ajánlott források:

 Kodály Zoltán: A magyar népzene (Vargyas Lajos példatárával) EMB Zeneműkiadó, Budapest, 2003

 Bodza Klára-Paksa Katalin: Magyar népi énekiskola I.-II. Magyar Művelődési Intézet – Hagyományok háza Budapest

 Bodza Klára-Vakler Anna: Magyar népi énekiskola III.-IV. Magyar Művelődési Intézet– Hagyományok háza Budapest

 Sebő Ferenc: Népzenei olvasókönyv Platénás, Budapest, 1997 

(A dalok jeg yzékét a forrás meg jelölésével kérik.)

Magánének

 – Két különböző stílusú dal kifejező éneklése kotta nélkül: 5 pont

A művek előadása eredeti nyelven történjen. Zongorakíséretről a bizottság gondoskodik.

Zongora-hangszerjáték

3 különböző stílusú zongoradarab színvonalas előadása: 5 pont

 – egy Bach invenció vagy fuga,

 – egy klasszikus szonáta vagy szonatina nyitó tétele,

 – egy Bartók mű a Mikrokozmosz II. – V. füzetéből

A hozott anyagból a bizottság kettőt választ.

Egyéb hangszeres előképzettség esetén – a fentiek mellett – 1 szabadon választott darab bemutatása.

Karvezetés

 – 1 két- vagy háromszólamú XX. századi, illetve kortárs a cappella gyermekkari mű vezénylése: 5 pont

A jelentkező gondoskodik a választott mű kottájáról 10 példányban.

A művek zongorán, vagy a jelentkezőkből alakult kórus előadásában szólalnak meg.

Zene- és kultúrtörténeti tájékozottság felmérése

 – A gyakorlati vizsgán elhangzott művekhez kapcsolódóan: 5 pont

NYME-AK – NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM
  APÁCZAI CSERE JÁNOS KAR

  ALKALMASSÁGI VIZSGA

A követelmények megtalálhatók a Kar honlapján a Felvételizőknek menüpontban.
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  MOTOROS ALKALMASSÁGI VIZSGA

A követelmények megtalálhatók a Kar honlapján a Felvételizőknek menüpontban.

PE-MIK – PANNON EGYETEM
  MŰSZAKI INFORMATIKAI KAR

  SZAKMAI ÉS MOTIVÁCIÓS BESZÉLGETÉS

Mérnökinformatikus mesterképzési szak
A szakmai és motivációs beszélgetésen a jelentkezők szakmai angol felkészültségét is vizsgálják.
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