
Határon túli székhelyen kívüli képzések a 2014. évi pótfelvételi tájékoztatóhoz

Kapacitás (fő)

min < max

A L A kertészmérnöki (Beregszász) (4) támogatott

A L K kertészmérnöki (Beregszász) (4) 210000

A L A kertészmérnöki (Zenta) (4) támogatott

A L K kertészmérnöki (Zenta) (4) 210000

A L A
környezetgazdálkodási agrármérnöki 

(Zenta) (4)
támogatott

A L K
környezetgazdálkodási agrármérnöki 

(Zenta) (4)
210000

7 10 < 30

biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v. 

matematika v. természettudomány v. egy idegen nyelv 

(választható nyelvek: angol, német) v. szakmai előkészítő 

tárgy (1) (2) (3)

(1) Szakmai előkészítő tárgy: építészeti és építési alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek, kereskedelmi és marketing alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási 

alapismeretek, közgazdasági alapismeretek, közlekedési alapismeretek (közlekedés-üzemvitel), közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika), mezőgazdasági alapismeretek.

(2) A felvételi pontok számítása a felsőoktatási felvételi eljárásáról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján történik, kivéve, ha a jelentkező által a felvételi kérelmében megjelölt képzés 

képzési helye szerinti országban megszerzett érettségi bizonyítványában, vagy azzal egyenértékű dokumemban a felsoroltak közül nem szerepel legalább két érettségi vizsgatárgy. Ebben az esetben a 

pontszámítás a 400+100 pontos rendszerben a jelentkező középiskolai év végi eredményeinek számtani átlagából (60%) és az érettségi átlagából (40%) történik. A jelentkező két érettségi tárgya 

közül az egyik tárgy legalább 5 éves mezőgazdasági termelésben szerzett, a munkáltató(k) által igazolt szakmai tapasztalattal kiváltható. A szakmai gyakorlat igazolása történhet magyar nyelven, 

vagy a képzési hely szerinti ország hivatalos nyelvén, de utóbbi esetben az igazolásról hitelesített fordítás szükséges. Legalább 5 éves szakmai tapasztalat igazolása esetén a pontszámítás során 

kiváltott érettségi tárgy szempontjából a szakmai tapasztalat 100 %-nak minősül.

(3) Állami ösztöndíjas képzésre csak az vehető fel, aki - a felvételi pontszámának a  magyarországi felsőoktatási felvételi pontrendszerre történő átkonvertálással - eléri a 2014. évben magyar állami 

ösztöndíjjal támogatható felsőoktatási képzésekről szóló 2013. november 29-i EMMI határozat (ügyiratszáma: 53536/2013.) mellékletében a meghirdetett szakra meghatározott minimális pontszámot 

(pl. kertészmérnöki és a környezetgazdálkodási agrármérnöki képzés esetén ez 260 pont).

AGRÁR

(4) A szakon 30 kredit értékű összefüggő szakmai gyakorlatot kell teljesíteni.

Alapképzések:

Képzési 

forma

Munka-

rend
Választható szak, szakpár

AGRÁR

AGRÁR

Felvételi (érettségi) követelmények

biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v. 

matematika v. természettudomány v. egy idegen nyelv 

(választható nyelvek: angol, német) v. szakmai előkészítő 

tárgy (1) (2) (3)

Képzési 

idő (félév)

BCE-KERTK Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Kar

Fin. 

Forma

Önköltség 

(félév)

Képz. 

terület

7 10 < 60

7 10 < 25 

biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v. 

matematika v. természettudomány v. egy idegen nyelv 

(választható nyelvek: angol, német) v. szakmai előkészítő 

tárgy (1) (2) (3)
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Határon túli székhelyen kívüli képzések a 2014. évi pótfelvételi tájékoztatóhoz

Kapacitás (fő)

min < max

A L A
turizmus-vendéglátás (Székelyudvarhely)(2) 

(3) (4) 
támogatott

A L K
turizmus-vendéglátás (Székelyudvarhely)(2) 

(3) (4) 
170000

Kapacitás (fő)

min < max

A L A mezőgazdasági mérnöki  (Nagyvárad)(2) támogatott 6+1 (1) 5 < 40 

angol v. francia v. német v. olasz v. orosz v. spanyol; v. 

gazdasági ismeretek v. matematika v. közgazdasági ismeretek 

v. közgazdasági marketing alapismeretek v. vendéglátó-

idegenforgalmi alapismeretek v. történelem közül választott 

két érettségi tárgy (3)

AGRÁR

BGF-KVIK Budapesti Gazdasági Főiskola, Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar

Képzési 

forma

(3) Választható szakirány:idegenforgalom és szálloda.

Önköltség 

(félév)

Képz. 

terület
Felvételi (érettségi) követelmények

(5) Az oktatás nyelve magyar. Egyes szaktárgyak esetén az oktatás nyelve angol vagy román. 

(1) A szakon 30 kredit értékű szakmai gyakorlatot kell teljesíteni.

(2) Az oktatás nyelve magyar. 

Fin. 

Forma

Képzési 

forma

Munka-

rend

Fin. 

Forma
Választható szak, szakpár

6+1 (1) 10 < 25 GAZD

Képzési 

idő (félév)

(2) A felvételi pontok számításának részletezése.

A jelentkezők rangsorolása a középiskolában elért eredmények 

Romániában alkalmazott módszere alapján történik, a magyar 

felsőoktatási felvételi pontrendszerre történő átkonvertálással. 

Többletpontok az írásbeli felvételi vizsga eredményével 

szerezhetők.

(1) A szakon 30 kredit értékű szakmai gyakorlatot kell teljesíteni.

DE-MÉK Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar

(4) Állami ösztöndíjas képzésre csak az vehető fel, aki - a felvételi pontszámának a  magyarországi felsőoktatási felvételi pontrendszerre történő átkonvertálással - eléri a 2014. évben magyar állami 

ösztöndíjjal támogatható felsőoktatási képzésekről szóló 2013. november 29-i EMMI határozat (ügyiratszáma: 53536/2013.) mellékletében a meghirdetett szakra meghatározott minimális 

pontszámot; a turizmus-vendéglátás szak esetében ez 428 pont.

Képzési 

idő (félév)
Felvételi (érettségi) követelmények

Képz. 

terület

Munka-

rend
Választható szak, szakpár

Önköltség 

(félév)

(3)  Állami ösztöndíjas képzésre csak az vehető fel, aki - a felvételi pontszámának a  magyarországi felsőoktatási felvételi pontrendszerre történő átkonvertálással - eléri a 2014. évben magyar állami 

ösztöndíjjal támogatható felsőoktatási képzésekről szóló 2013. november 29-i EMMI határozat (ügyiratszáma: 53536/2013.) mellékletében a meghirdetett szakra meghatározott minimális 

pontszámot, a meghirdetett szak esetében ez 260 pont.
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Határon túli székhelyen kívüli képzések a 2014. évi pótfelvételi tájékoztatóhoz

Kapacitás (fő)

min < max

Kapacitás (fő)

min < max

A L A
kertészmérnöki (Révkomárom, Szlovákia) 

(4)(5)
támogatott

A L K
kertészmérnöki (Révkomárom, 

Szlovákia)(4)(5)
175000

Fin. 

Forma

Képz. 

terület

K
kereskedelem és marketing 

(Székelyudvarhely) (1) (2) (3)

A jelentkezők rangsorolása az érettségin elért eredmények 

Romániában alkalmazott módszere alapján történik, a magyar 

felsőoktatási felvételi pontrendszerre történő konvertálással.

6+1

K

1 < 35

A jelentkezők rangsorolása az érettségin elért eredmények 

Romániában alkalmazott módszere alapján történik, a magyar 

felsőoktatási felvételi pontrendszerre történő konvertálással.

(2) A szakon 30 kredit értékű összefüggő szakmai gyakorlatot kell teljesíteni.

(1) A képzésre vonatkozó egyéb információ: az oktatás nyelve magyar, egyes szaktárgyak esetében román és angol.

Munka-

rend

N 6+1

7

Képzési 

idő (félév)
Felvételi (érettségi) követelmények

(3) E-kereskedelem szakirány.

(5) A szakon 30 kredit értékű összefüggő szakmai gyakorlatot kell teljesíteni stb.

EDUTUS Edutus Főiskola

Képzési 

forma

Munka-

rend

Fin. 

Forma
Választható szak, szakpár

(4) Az oktatás nyelve magyar. 

Képzési 

forma

Képzési 

idő (félév)

90 000 Ft

kereskedelem és marketing 

(Székelyudvarhely) (1) (2) (3)
75 000 FtA

GAZD

AGRÁR

(2) A 2014-as  felvételi jelentkezési lapok kitöltésének helye és ideje: Révkomárom (Komarno, Szlovákia), 2014. augusztus 8. (péntek), 10.00 óra 

(3) Állami ösztöndíjas képzésre csak az vehető fel, aki - a felvételi pontszámának a  magyarországi felsőoktatási felvételi pontrendszerre történő átkonvertálással - eléri a 2014. évben magyar állami 

ösztöndíjjal támogatható felsőoktatási képzésekről szóló 2013. november 29-i EMMI határozat (ügyiratszáma: 53536/2013.) mellékletében a meghirdetett szakra meghatározott minimális pontszámot 

(kertészmérnöki képzés esetén 260 pont).

Választható szak, szakpár
Önköltség 

(félév)

KF-KFK Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kar

A jelentkezők rangsorolása a középiskolában elért eredmények 

az adott államban alkalmazott módszere alapján történik, a 

magyar felsőoktatási felvételi pontrendszerre történő 

átkonvertálással. (1)(2)(3)

Felvételi (érettségi) követelmények
Képz. 

terület

Önköltség 

(félév)

(1) Az érettségi bizonyítványban szereplő két tárgy eredményének duplázásával.

1< 15 GAZD

A L

10 < 20
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Határon túli székhelyen kívüli képzések a 2014. évi pótfelvételi tájékoztatóhoz

Kapacitás (fő)

min < max

A N A tanító (Marosvásárhely) támogatott

A N K tanító (Marosvásárhely) 115 000 Ft

A N A kántor (Marosvásárhely) támogatott

A N K kántor (Marosvásárhely) 115 000 Ft

A L A tanító (Marosvásárhely) támogatott

A L K tanító (Marosvásárhely) 60 000 Ft

A L A kántor (Marosvásárhely) támogatott

A L K kántor (Marosvásárhely) 60 000 Ft

Kapacitás (fő)

min < max

A L A
könnyűipari mérnöki (Székelyudvarhely, 

Románia) (1)(2)(3)
támogatott

A L K
könnyűipari mérnöki (Székelyudvarhely, 

Románia) (1)(2)(3)
190 000 Ft

alkalmassági vizsga (Alk) (1) és magyar nyelv és irodalom v. 

biológia v. matematika v. történelem v. egy idegen nyelv(2) v. 

szakmai előkészítő tárgy(3)(4)

Felvételi (érettségi) követelmények

6 HIT

Önköltség 

(félév)

Képzési 

idő (félév)

PED

Képz. 

terület

KRE-TFK Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kar

Képzési 

forma

6

(3) Szakmai előkészítő tárgy: oktatási alapismeretek.

MŰSZ

(1) Választható specializációk: nyomda és média, divattermék technológia.

(2) Az egyes specializációk csak megfelelő számú jelentkező esetén indulnak.

(3) A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal kötött megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanóráira a félév alatt négy alkalommal csütörtöki, pénteki és szombati 

napokon kerül sor.

(2) Választható nyelvek: angol, francia, német, olasz, orosz, román, spanyol.

(4) Állami ösztöndíjas képzésre csak az vehető fel, aki - a felvételi pontszámának a  magyarországi felsőoktatási felvételi pontrendszerre történő átkonvertálással - eléri a 2014. évben magyar állami 

ösztöndíjjal támogatható felsőoktatási képzésekről szóló 2013. november 29-i EMMI határozat (ügyiratszáma: 53536/2013.) mellékletében meghatározott minimális pontszámot, mely a meghirdetett 

szak esetében - a felvételi pontszámának a  magyarországi felsőoktatási felvételi pontrendszerre történő átkonvertálással - 260 pont.

8

Képz. 

terület

Fin. 

Forma
Választható szak, szakpár

OE-RKK Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar

5 < 15 

Képzési 

forma

Munka-

rend

Fin. 

Forma

Munka-

rend

PED

1 < 5 

8

alkalmassági vizsga (Alk) és egyházi elbeszélgetés (1) HIT

alkalmassági vizsga (Alk) (1) és magyar nyelv és irodalom v. 

biológia v. matematika v. történelem v. egy idegen nyelv(2) v. 

szakmai előkészítő tárgy(3)(4)

Önköltség 

(félév)

20 < 50 7

A jelentkezők rangsorolása a középiskolában elért eredmények 

Romániában alkalmazott módszere alapján történik, a magyar 

felsőoktatási felvételi pontrendszerre történő átkonvertálással. 

(4)(5)(6)(7)(8)(9)

(1) Az alkalmassági vizsgák formája és követelményei az intézmény által kerülnek meghatározásra.

1 < 5 

5 < 25

alkalmassági vizsga (Alk) és egyházi elbeszélgetés (1) 

Képzési 

idő (félév)
Felvételi (érettségi) követelményekVálasztható szak, szakpár
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Határon túli székhelyen kívüli képzések a 2014. évi pótfelvételi tájékoztatóhoz

Kapacitás (fő)

min < max

gazdálkodási és menedzsment (Beregszász)

(1) Állami ösztöndíjas képzésre csak az vehető fel, aki - a felvételi pontszámának a  magyarországi felsőoktatási felvételi pontrendszerre történő átkonvertálással - eléri a 2014. évben magyar állami 

ösztöndíjjal támogatható felsőoktatási képzésekről szóló 2013. november 29-i EMMI határozat (ügyiratszáma: 53536/2013.) mellékletében a meghirdetett szakra meghatározott minimális pontszámot 

(gazdálkodás és menedzsment képzés: 460 pont).

15<35

kettőt kell választani: gazdasági ismeretek v. matematika v. 

történelem v. egy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz 

orosz, spanyol) v. szakmai előkészítő tárgy(kereskedelmi és 

marketing alapismeretek, közgazdasági alapismeretek, 

vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek) (1)

(5) Szakmai előkészítő tárgy: elektronikai alapismeretek, építészeti és építési alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek, 

közlekedési alapismeretek (közlekedés-üzemvitel), közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika).

(4) Érettségi vizsgakövetelmények: matematika és biológia v. fizika v. informatika v. kémia v. szakmai előkészítő tárgy(5)

(6) Állami ösztöndíjas képzésre csak az vehető fel, aki - a felvételi pontszámának a  magyarországi felsőoktatási felvételi pontrendszerre történő átkonvertálással - eléri a 2014. évben magyar állami 

ösztöndíjjal támogatható felsőoktatási képzésekről szóló 2013. november 29-i EMMI határozat (ügyiratszáma: 53536/2013.) mellékletében a meghirdetett szakra meghatározott minimális 

pontszámot, a meghirdetett szakok esetében ez 260 pont.

Fin. 

Forma

A

Választható szak, szakpár
Önköltség 

(félév)

L A

NYF Nyíregyházi Főiskola

(8) A felsőfokú végzettséggel rendelkező jelentkezők összpontszámát az Óbudai Egyetem a korábban megszerzett oklevél átlagának 40-szeres szorzatával (egész számra kerekítve), 

vagy az oklevél átlag hiányában az oklevél minősítésének 40-szeres szorzatával (egész számra kerekítve) számolja. Ebben az esetben maximum 200 pont adható a jelentkezőnek és 

annak megkettőzésével, valamint a többletpontok hozzáadásával határozzák meg számukra az összpontszámot.

(9) Felvétel feltétele: érettségi bizonyítvány, érettségi tanúsítvány, középiskolai bizonyítvány ill. a többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: felsőfokú 

oklevél, fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, OKJ bizonyítvány, sporteredmény igazolása, tanulmányi, 

művészeti versenyeredmény igazolása

Képz. 

terület

(7) Az oktatás nyelve magyar.  

támogatott GAZD6+1

Képzési 

forma

Munka-

rend
Felvételi (érettségi) követelmények

Képzési 

idő (félév)
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Határon túli székhelyen kívüli képzések a 2014. évi pótfelvételi tájékoztatóhoz

Kapacitás (fő)

min < max

A L A
gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki 

(Székelyudvarhely) 
támogatott

A L K
gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki 

(Székelyudvarhely) 
175000

Fin. 

Forma

Képzési 

idő (félév)

Képz. 

terület

6+1 (1)

Felvételi (érettségi) követelmények

(1) A szakon 30 kredit értékű összefüggő szakmai gyakorlatot kell teljesíteni. 

Választható szak, szakpár
Önköltség 

(félév)

(2) Állami ösztöndíjas képzésre csak az vehető fel, aki - a felvételi pontszámának a  magyarországi felsőoktatási felvételi pontrendszerre történő átkonvertálással - eléri a 2014. évben magyar állami 

ösztöndíjjal támogatható felsőoktatási képzésekről szóló 2013. november 29-i EMMI határozat (ügyiratszáma: 53536/2013.) mellékletében meghatározott minimális pontszámot, mely a meghirdetett 

szak esetében - a felvételi pontszámának a  magyarországi felsőoktatási felvételi pontrendszerre történő átkonvertálással - 260 pont.

PE-GK Pannon Egyetem Georgikon Kar

Képzési 

forma

Munka-

rend

A jelentkezők rangsorolása az érettségin elért eredmények 

Romániában alkalmazott módszere alapján történik, a magyar 

felsőoktatási felvételi pontrendszerre történő konvertálással. 

(2)

AGRÁR10 < 25
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Határon túli székhelyen kívüli képzések a 2014. évi pótfelvételi tájékoztatóhoz

Kapacitás (fő)

min < max

A L A
katekéta-lelkipásztori munkatárs szak 

(Beregszász) 
támogatott

A L K
katekéta-lelkipásztori munkatárs szak 

(Beregszász) 
135.000,-Ft

SRTA Sárospataki Református Teológiai Akadémia

Képzési 

forma

HIT10 < 50

Pontszámítás (max. 500 pont) (1):

Tanulmányi pontok össz. max. 400       

 Többletpontok max. 60 

 - emelt szintű érettségi max. 50

 - nyelvvizsga max. 40 (középfok 28, felsőfok 40)

 -középszintű hittanérettségi jó eredményű - 40pont

 - kántori oklevél 25 pont

 - kántorképzős bizonyítvány 10 pont

 - hittanverseny I. helyezés 15 p. II. helyezés 12 p. III. 

helyezés 10 pont. 

 Előnyben részesítés max. 40 pont

 - hátrányos helyzetű 20 p., halmozottan hátrányos helyzetű 

40 p., fogyatékossággal élő 40 p., gyermekét gondozó 40 p.

 A felvételhez szükséges minimum pontszám: 260 

Képz. 

terület

6

Munka-

rend

Fin. 

Forma
Választható szak, szakpár

Képzési 

idő (félév)
Felvételi (érettségi) követelmények

Önköltség 

(félév)

(1) Az alkalmassági vizsga formája és követelményei: szóbeli és írásbeli kifejzőkészség felmérése.
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Határon túli székhelyen kívüli képzések a 2014. évi pótfelvételi tájékoztatóhoz

Kapacitás (fő)

min < max

A L A állattenyésztő mérnöki (Beregszász) (4) (5) támogatott

A L K állattenyésztő mérnöki (Beregszász) (4) (5) 175000

biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v. 

matematika v. természettudomány v. egy idegen nyelv (angol 

v. német) v. szakmai előkészítő tárgy (1) (2) (3)

AGRÁR6+1

(5) A képzésre vonatkozó egyéb információ: a szakon 30 kredit értékű összefüggő szakmai gyakorlatot kell teljesíteni (a 7. félévben), valamint a szakmai elméleti képzéshez összesen legalább 3 hét 

gyakorlati képzés kapcsolódik, amelynek teljesítése kreditérték nélküli kritérium feltétel.  A szakmai gyalorlatok Ukrajnában is teljesíthetők, de gyakorlati helyeket Magyarországon is biztosítunk. Az 

alapfokozat megszerzéséhez legalább egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése 

szükséges. Nyelvvizsga bizonyítvány hiányában az oklevél nem adható ki, csak igazolás. 

Fin. 

Forma

15 <25

SZIE-MKK Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar

(1) Szakmai előkészítő tárgy: építészeti és építési alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek, kereskedelmi és marketing alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási 

alapismeretek, közgazdasági alapismeretek, közlekedési alapismeretek (közlekedés-üzemvitel), közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika), mezőgazdasági alapismeretek.

(2) A felvételi pontok számítása a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásáról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján, ill. az annak módosításáról szóló 47/2013. (II. 20.) Korm. rendelet 

szerint  történik, kivéve, ha az Ukrajnában megszerzett érettségi bizonyítványában, vagy azzal egyenértékű dokumentumban a felsoroltak közül nem szerepel legalább két érettségi vizsgatárgy. Ebben 

az esetben a pontszámítás a 400+100 pontos rendszerben a jelentkező középiskolai év végi eredményeinek számtani átlagából (60%) és az érettségi átlagából (40%) történik. A jelentkező két 

érettségi tárgya közül az egyik tárgy legalább 5 éves mezőgazdasági termelésben szerzett, a munkáltató(k) által igazolt szakmai tapasztalattal kiváltható. A szakmai gyakorlat igazolása történhet 

magyar nyelven, vagy a képzési hely szerinti ország hivatalos nyelvén, de utóbbi esetben az igazolásról hitelesített fordítás szükséges. Legalább 5 éves szakmai tapasztalat igazolása esetén a 

pontszámítás során kiváltott érettségi tárgy szempontjából a szakmai tapasztalat 100 %-nak minősül.

(3) Állami ösztöndíjas képzésre csak az vehető fel, aki - a felvételi pontszámának a  magyarországi felsőoktatási felvételi pontrendszerre történő átkonvertálással - eléri a 2014. évben magyar állami 

ösztöndíjjal támogatható felsőoktatási képzésekről szóló 2013. november 29-i EMMI határozat (ügyiratszáma: 53536/2013.) mellékletében a meghirdetett szakra meghatározott minimális pontszámot 

(pl. állattenyésztő mérnöki képzés esetén 260 pont).

(4)  Az oktatás nyelve magyar.

Képz. 

terület

Képzési 

forma
Választható szak, szakpár

Munka-

rend

Önköltség 

(félév)

Képzési 

idő (félév)
Felvételi (érettségi) követelmények
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Határon túli székhelyen kívüli képzések a 2014. évi pótfelvételi tájékoztatóhoz

Kapacitás (fő)

min < max

Választható szak, szakpár

K

Önköltség 

(félév)

Mesterképzések:

Képzési 

forma

(1) Állami ösztöndíjas képzésre csak az vehető fel, aki eléri , a 2014. évben magyar állami ösztöndíjjal támogatható felsőoktatási képzésekről szóló 2013. november 29-i EMMI határozata 

(ügyiratszáma: 53536/2013.) szerint a megszerezhető max. 100 pont 50%-át.

GAZD

1 < 25

395 000 Ft

Képz. 

terület

Fin. 

Forma

BCE-GTK Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar

Felvételi követelmények
Képzési 

idő (félév)

Munka-

rend

1 < 20 vezetés és szervezés (Csíkszereda) (1)M N

4

AM N vezetés és szervezés (Csíkszereda) (1) támogatott

Felvételi vizsga: írásbeli vizsga (max. 50 pont): statisztika 

(max. 20 pont), vállalatgazdaságtan (max. 30 pont),

szóbeli vizsga (max. 20 pont): szakmai és motivációs 

beszélgetés,

oklevél minősítése (max. 20 pont): elégséges (8 pont), 

közepes (12 pont), jó (16 pont), jeles/kiváló (20 pont),

többletpontok (max. 10 pont):

- fogyatékosság: 2 pont

- gyermekgondozás: 2 pont

- halmozottan hátrányos helyzet: 2 pont

- 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:

- felsőfokú oklevél

- a többletpontokat igazoló  dokumentumok
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Határon túli székhelyen kívüli képzések a 2014. évi pótfelvételi tájékoztatóhoz

Kapacitás (fő)

min < max

Fin. 

Forma

Képzési 

forma

Munka-

rend

OE-NIK Óbudai Egyetem Neumann János Informatika Kar

Képz. 

terület

(7) Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont. A jelentkező idegen nyelvi ismereteiért legfeljebb két, Magyarországon államilag elismert, vagy azzal egyenértékű, különböző 

nyelvből tett nyelvvizsgáért maximum 8 pont jár, még akkor is, ha a jelentkező több nyelvvizsga alapján számolt többletpontjainak összege ezt meghaladná.

K
tanári [4 félév [mérnöktanár (mérnök 

informatikus)]] (Szabadka) (1)
300 000 Ft 1 < 5 

(2) A képzési idő a hallgató előképzettségének függvényében változhat.

Felvételi pontszámítás (max. 100 pont) (3) (4) (5):

- felvételi elbeszélgetés (6): 32 pont;

- oklevél minősítése alapján: 50 pont;

vagy

- utolsó 4 félév tanulmányi eredménye: 50 pont.

Többletpontok (max. 18 pont) (7):

- Előnyben részesítési maximális pont: 10 pont;

- 2. nyelvvizsga / alapfokú (B1) komplex: 4 pont;

- 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 6 pont;

- 2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 8 pont;

 - nyelvvizsga / alapfokú (B1) komplex: 4 pont;

- nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 6 pont;

- nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 8 pont;

- OTDK 1-3. hely: 5 pont.

(3) Legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is. Azon jelentkezők, akiket előnyben kell részesíteni, azok számára jogcímenként külön-külön kell meghatározni a 

maximálisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve - az előnyben részesítendők többletpontja - nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.

(4) A felvétel feltétele: felsőfokú oklevél (vagy oklevél igazolás) és az utolsó 4 félév leckekönyvi másolata. Többletpontokat igazoló dokumentumok: OTDK helyezés igazolása, nyelvvizsga 

bizonyítvány(ok), fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása.

(5) Állami ösztöndíjas képzésre csak az vehető fel, aki eléri , a 2014. évben magyar állami ösztöndíjjal támogatható felsőoktatási képzésekről szóló 2013. november 29-i EMMI határozata 

(ügyiratszáma: 53536/2013.) szerint a megszerezhető max. 100 pont 50%-át.

(6) A felvételi elbeszélgetés helye: Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka, ideje: 2014. augusztus 26. 10 óra.

10 < 15M
tanári [4 félév [mérnöktanár (mérnök 

informatikus)]] (Szabadka) (1)
támogatott

3-4 (2)

L A

M L

PED

(1) A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal kötött megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanóráira hetente lehetőség szerint pénteki és szombati napokon kerül sor.

Választható szak, szakpár
Önköltség 

(félév)

Képzési 

idő (félév)
Felvételi követelmények
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Határon túli székhelyen kívüli képzések a 2014. évi pótfelvételi tájékoztatóhoz

Kapacitás (fő)

min < max

(4) Állami ösztöndíjas képzésre csak az vehető fel, aki eléri , a 2014. évben magyar állami ösztöndíjjal támogatható felsőoktatási képzésekről szóló 2013. november 29-i EMMI határozata 

(ügyiratszáma: 53536/2013.) szerint a megszerezhető max. 100 pont 50%-át.

támogatott

4

Fin. 

Forma
Választható szak, szakpár

M L

M

Önköltség 

(félév)

Képz. 

terület
Felvételi követelmények

AGRÁR

AGRÁR

Legalább alapképzésben fokozatot és szakképzettséget 

tanúsító oklevél, legalább egy "C" típusú középfokú általános 

nyelvvizsga, és a bemenethez szükséges minimum kredit (2) 

(3)

Képzési 

idő (félév)

Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

Képzési 

forma

Munka-

rend

(3) A felvételi követelmények, pontok számításának további részletezése: A mesterképzésre való felvétel feltétele 84, de lagalább 30 kredit (intézményhez benyújtott kreditelismerési határozat).

15 < 40

K 305 000 Ft 1 < 30 

(1) A képzésre vonatkozó egyéb információ: A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal kötött megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanóráira hetente, lehetőség szerint pénteken 

és szombaton kerül sor. 

vidékfejlesztési agrármérnöki (Csíkszereda) 

(1)

vidékfejlesztési agrármérnöki (Csíkszereda) 

(1) 

A

L

(2)Felvételi követelmények, pontok számításának részletezése: Pontszámítás (max. 100 pont): 

egyrészt a legmagasabb végzettséget tanúsító oklevél minősítése alapján (max. 90 pont); 

másrészt többletpontokkal (max. 10 többletpont) a következő tényezők alapján: 

 - 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 1-2. 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 előadói részvétel: 3 pont.   

Legalább alapképzésben fokozatot és szakképzettséget 

tanúsító oklevél, legalább egy "C" típusú középfokú általános 

nyelvvizsga, és a bemenethez szükséges minimum kredit  (2) 

(3) (4) 
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