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Alapképzések:
BCE-GTK Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar
Képzési
forma

A

Munkarend

N

Fin.
Forma

A(6)

Választható szak, szakpár

Önköltség
(félév)

Képzési
idő (félév)

N

K

Felvételi (érettségi) követelmények

Képz.
terület

10 < 40

A székhelyen kívüli képzésre csak az vehető fel, aki legalább
egy emelt szintű érettségi vizsgával vagy felsőfokú
végzettséget tanúsító oklevéllel (10) rendelkezik. Az emelt
szintű érettségi felvételi követelmény bármely emelt szintű
érettségi vizsgával vagy felsőoktatási felvételi szakmai
vizsgával teljesíthető (1) (2).
További felvételi követelmények: szakmai motivációs
beszélgetés teljesítése, továbbá kettőt kell választani az
érettségin teljesített tárgyak közül: szlovák nyelv és irodalom,
magyar nyelv és irodalom, gazdasági ismeretek, történelem,
matematika, ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy (3), egy
idegen nyelv (4), szakmai előkészítő tárgy (5), többletpontok
(4) (9).

GAZD

kereskedelem és marketing (Révkomárom)
támogatott (6)
(7) (8) (11) (12)

7

A

Kapacitás (fő)
min < max

kereskedelem és marketing (Révkomárom)
(7) (8) (11) (12)

405 000 Ft

(1) Az emelt szintű érettségi követelménye teljesíthető:
- százalékos eredménytől függetlenül az érettségi bizonyítványban vagy tanúsítványban szereplő emelt szintű érettségi vizsgatárggyal vagy a bevizsgálási eljárás során emelt szintűként elismert
külföldi érettségi vizsgatárggyal; vagy
- legalább 45 %-os eredményű felsőoktatási felvételi szakmai vizsgával (FFSZV).
A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. Rendelet 23. §-a új (5) bekezdése alapján a székhelyen kívüli képzések felvételi eljárásban emelt szintű idegen nyelvi érettségi
vizsgának minősül a felsőoktatási képesítéseknek az európai régióban történő elismeréséről szóló, 1997. április 11-én, Lisszabonban aláírt Egyezményt magára nézve kötelezőnek elismerő állam (így
Románia, Szerbia, Szlovákia és Ukrajna is) joga szerint kiállított, külföldi oktatási intézmény elvégzését tanúsító és az adott országban felsőoktatási intézménybe történő jelentkezésre jogosító
bizonyítványban szereplő, az adott állam hivatalos nyelvéből vagy a hivatalos nyelvéből és irodalmából letett érettségi vizsga.
(2) A felsőoktatási felvételi szakmai vizsgával (FFSZV) kapcsolatos részletes információk megtekinthetők az Egyetem honlapján (https://www.uni-corvinus.hu). Nyilatkozni a felsőoktatási felvételi
szakmai vizsgáról a jelnetkezési lapon kell.
(3) Ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy: informatika ismeretek, kereskedelem ismeretek, közgazdaság ismeretek, turisztika ismeretek, ügyvitel ismeretek, vendéglátóipar ismeretek.
(4) Választható nyelvek: szlovák, angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol.
(5) Szakmai előkészítő tárgy: kereskedelmi és marketing alapismeretek, közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan), közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan), vendéglátásidegenforgalom alapismeretek.
(6) A finanszírozási oszlopban levő „A” jelölés a Corvinus Ösztöndíjas képzést jelenti. A részletes információk megtekinthetők az Egyetem honlapján (https://www.uni-corvinus.hu).
(7) Az oktatás nyelve magyar.
(8) A szakon 20 kredit értékű összefüggő szakmai gyakorlatot kell teljesíteni.
(9) A felvétel feltétele: érettségi bizonyítvány (vagy oklevél), érettségi tanúsítvány, középiskolai bizonyítvány, emelt szintű érettségi, vagy az azt kiváltó felsőfokú szakmai vizsga, szakmai motivációs
beszélgetés teljesítése, valamint az érettségi bizonyítvány (vagy oklevél) továbbtanulási célú elismertetése. Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: érettségi
bizonyítvány, felsőfokú oklevél, fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, sporteredmény igazolása, tanulmányi
versenyeredmény igazolása.
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(10) Felvételi pontszámítás felsőfokú végzettséget tanusító oklevél alapján: bármely képzési területen szerzett oklevél alapján az adott szak szintjével megegyező vagy adott szak szintjénél magasabb
szinten szerzett felsőfokú végzettség alapján számítható összpontszám, maximum 200 pont. A pontszámítás alapja a megszerzett felsőfokú oklevél minősítése:
- 5 (jeles, kiváló, kitüntetéses) minősítés esetén 200 pont;
- 4 (jó) minősítés esetén 180 pont;
- 3 (közepes) minősítés esetén 160 pont,
- 2 (elégséges) minősítés esetén 140 pont.
(11) Felvételi pontszámítás: 400+100 pontos rendszerben történik. Szakmai motivációs beszélgetésen elért pontszám, max. 200 pont, két választott érettségi tárgy (melyből az egyiknek emelt
szintűnek kell lenni) maximum 100-100 pont, többletpont az a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint, maximum 100 pont.
(12) A kereskedelem és marketing határon túli kihelyezett alapképzési szak csak kettős diplomaprogram keretében indul, a jelentkezőknek a Selye János Egyetemen is be kell adniuk a jelentkezést a
kereskedelem és marketing alapképzésre.

MATE - Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem
Képzési
forma

A

Munkarend

L

Fin.
Forma

A

Választható szak, szakpár

élelmiszermérnöki (Beregszász) (14) (15)
(16) (19)

Önköltség
(félév)

Képzési
idő (félév)

támogatott

7

A

L

K

élelmiszermérnöki (Beregszász) (14) (15)
(16) (19)

Kapacitás (fő)
min < max

325 000 Ft

15 < 25

Felvételi (érettségi, felsőfokú oklevél) követelmények

Képz.
terület

A székhelyen kívüli képzésre csak az vehető fel, aki legalább
egy emelt szintű érettségi vizsgával, vagy felsőoktatási
szakképzésben szerzett oklevéllel, vagy felsőfokú végzettséget
tanúsító oklevéllel rendelkezik. E felvételi követelmény bármely
emelt szintű érettségi vizsgával vagy felsőfokú végzettséggel
teljesíthető (1), továbbá az érettségi vizsgatárgy
helyettesítésére felsőoktatási felvételi szakmai vizsga (FFSZV)
AGRÁR
tehető (2) (3). Kettőt érettségi vizsgatárgyat kell választani:
biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v.
matematika v. természettudomány v. egy ágazati szakmai
érettségi vizsgatárgy (4) v. egy ágazaton belüli specializáció
szakmai érettségi vizsgatárgy (5) v. egy idegen nyelv (6) v.
egy szakmai előkészítő vizsgatárgy (7) (9) (10) (11) (12) (13).
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A

L

A

kertészmérnöki (Beregszász) (14) (15) (16)
(19)

A

A

L

L

K

A

kertészmérnöki (Beregszász) (14) (15) (16)
(19)

kertészmérnöki (Révkomárom) (14) (15)
(16) (19)

L

K

kertészmérnöki (Révkomárom) (14) (15)
(16) (19)

15 < 45

A székhelyen kívüli képzésre csak az vehető fel, aki legalább
egy emelt szintű érettségi vizsgával, vagy felsőoktatási
szakképzésben szerzett oklevéllel, vagy felsőfokú végzettséget
tanúsító oklevéllel rendelkezik. E felvételi követelmény bármely
emelt szintű érettségi vizsgával vagy felsőfokú végzettséggel
teljesíthető (1), továbbá az érettségi vizsgatárgy
helyettesítésére felsőoktatási felvételi szakmai vizsga (FFSZV)
AGRÁR
tehető (2) (3). Kettőt érettségi vizsgatárgyat kell választani:
biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v.
matematika v. természettudomány v. egy ágazati szakmai
érettségi vizsgatárgy (4) v. egy ágazaton belüli specializáció
szakmai érettségi vizsgatárgy (5) v. egy idegen nyelv (6) v.
egy szakmai előkészítő vizsgatárgy (7) (9) (10) (11) (12) (13).

325 000 Ft

támogatott

7

A

15 < 30

A székhelyen kívüli képzésre csak az vehető fel, aki legalább
egy emelt szintű érettségi vizsgával, vagy felsőoktatási
szakképzésben szerzett oklevéllel, vagy felsőfokú végzettséget
tanúsító oklevéllel rendelkezik. E felvételi követelmény bármely
emelt szintű érettségi vizsgával vagy felsőfokú végzettséggel
teljesíthető (1), továbbá az érettségi vizsgatárgy
helyettesítésére felsőoktatási felvételi szakmai vizsga (FFSZV)
AGRÁR
tehető (2) (3). Kettőt érettségi vizsgatárgyat kell választani:
biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v.
matematika v. természettudomány v. egy ágazati szakmai
érettségi vizsgatárgy (4) v. egy ágazaton belüli specializáció
szakmai érettségi vizsgatárgy (5) v. egy idegen nyelv (6) v.
egy szakmai előkészítő vizsgatárgy (7) (9) (10) (11) (12) (13).

támogatott

7

325 000 Ft
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A

L

A

kertészmérnöki (Zenta) (14) (15) (16) (19)

A

A

L

L

K

A

kertészmérnöki (Zenta) (14) (15) (16) (19)

mezőgazdasági mérnöki (Beregszász) (14)
(15) (16) (17) (19)

L

K

mezőgazdasági mérnöki (Beregszász) (14)
(15) (16) (17) (19)

15 < 20

A székhelyen kívüli képzésre csak az vehető fel, aki legalább
egy emelt szintű érettségi vizsgával, vagy felsőoktatási
szakképzésben szerzett oklevéllel, vagy felsőfokú végzettséget
tanúsító oklevéllel rendelkezik. E felvételi követelmény bármely
emelt szintű érettségi vizsgával vagy felsőfokú végzettséggel
teljesíthető (1), továbbá az érettségi vizsgatárgy
helyettesítésére felsőoktatási felvételi szakmai vizsga (FFSZV) AGRÁR
tehető (2) (3). Kettőt érettségi vizsgatárgyat kell választani:
biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v.
matematika v. természettudomány v. egy ágazati szakmai
érettségi vizsgatárgy (4) v. egy ágazaton belüli specializáció
szakmai érettségi vizsgatárgy (5) v. egy idegen nyelv (6) v.
egy szakmai előkészítő vizsgatárgy (7) (9) (10) (11) (12) (13).

325 000 Ft

támogatott

7

A

15 < 30

A székhelyen kívüli képzésre csak az vehető fel, aki legalább
egy emelt szintű érettségi vizsgával, vagy felsőoktatási
szakképzésben szerzett oklevéllel, vagy felsőfokú végzettséget
tanúsító oklevéllel rendelkezik. E felvételi követelmény bármely
emelt szintű érettségi vizsgával vagy felsőfokú végzettséggel
teljesíthető (1), továbbá az érettségi vizsgatárgy
helyettesítésére felsőoktatási felvételi szakmai vizsga (FFSZV)
AGRÁR
tehető (2) (3). Kettőt érettségi vizsgatárgyat kell választani:
biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v.
matematika v. természettudomány v. egy ágazati szakmai
érettségi vizsgatárgy (4) v. egy ágazaton belüli specializáció
szakmai érettségi vizsgatárgy (5) v. egy idegen nyelv (6) v.
egy szakmai előkészítő vizsgatárgy (7) (9) (10) (11) (12) (13).

támogatott

7

325 000 Ft
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A

L

A

mezőgazdasági mérnöki (Zenta) (14) (15)
(16) (17) (19)

A

A

L

N

K

A

mezőgazdasági mérnöki (Zenta) (14) (15)
(16) (17) (19)

vidékfejlesztési agrármérnöki
(Révkomárom) (14) (15) (16)

N

K

vidékfejlesztési agrármérnöki
(Révkomárom) (14) (15) (16)

15 < 50

A székhelyen kívüli képzésre csak az vehető fel, aki legalább
egy emelt szintű érettségi vizsgával, vagy felsőoktatási
szakképzésben szerzett oklevéllel, vagy felsőfokú végzettséget
tanúsító oklevéllel rendelkezik. E felvételi követelmény bármely
emelt szintű érettségi vizsgával vagy felsőfokú végzettséggel
teljesíthető (1), továbbá az érettségi vizsgatárgy
helyettesítésére felsőoktatási felvételi szakmai vizsga (FFSZV)
AGRÁR
tehető (2) (3). Kettőt érettségi vizsgatárgyat kell választani:
biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v.
matematika v. természettudomány v. egy ágazati szakmai
érettségi vizsgatárgy (4) v. egy ágazaton belüli specializáció
szakmai érettségi vizsgatárgy (5) v. egy idegen nyelv (6) v.
egy szakmai előkészítő vizsgatárgy (7) (9) (10) (11) (13).

325 000 Ft

támogatott

7

A

15 < 40

A székhelyen kívüli képzésre csak az vehető fel, aki legalább
egy emelt szintű érettségi vizsgával, vagy felsőoktatási
szakképzésben szerzett oklevéllel, vagy felsőfokú végzettséget
tanúsító oklevéllel rendelkezik. E felvételi követelmény bármely
emelt szintű érettségi vizsgával vagy felsőfokú végzettséggel
teljesíthető (1), továbbá az érettségi vizsgatárgy
helyettesítésére felsőoktatási felvételi szakmai vizsga (FFSZV)
AGRÁR
tehető (2) (3). Kettőt érettségi vizsgatárgyat kell választani:
biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v.
matematika v. természettudomány v. egy ágazati szakmai
érettségi vizsgatárgy (4) v. egy ágazaton belüli specializáció
szakmai érettségi vizsgatárgy (5) v. egy idegen nyelv (6) v.
egy szakmai előkészítő vizsgatárgy (7) (8) (9) (10) (11) (12)
(13).

támogatott

7

325 000 Ft
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A

L

A

vidékfejlesztési agrármérnöki
(Székelyudvarhely) (14) (15) (16) (18) (19)

támogatott

7

A

L

K

vidékfejlesztési agrármérnöki
(Székelyudvarhely) (14) (15) (16) (18) (19)

325 000 Ft

15 < 60
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A székhelyen kívüli képzésre csak az vehető fel, aki legalább
egy emelt szintű érettségi vizsgával, vagy felsőoktatási
szakképzésben szerzett oklevéllel, vagy felsőfokú végzettséget
tanúsító oklevéllel rendelkezik. E felvételi követelmény bármely
emelt szintű érettségi vizsgával vagy felsőfokú végzettséggel
teljesíthető (1), továbbá az érettségi vizsgatárgy
helyettesítésére felsőoktatási felvételi szakmai vizsga (FFSZV) AGRÁR
tehető (2) (3). Kettőt érettségi vizsgatárgyat kell választani:
biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v.
matematika v. természettudomány v. egy ágazati szakmai
érettségi vizsgatárgy (4) v. egy ágazaton belüli specializáció
szakmai érettségi vizsgatárgy (5) v. egy idegen nyelv (6) v.
egy szakmai előkészítő vizsgatárgy (7) (9) (10) (11) (13).

(1) Az emelt szintű érettségi követelmény teljesíthető
- százalékos eredménytől függetlenül az érettségi bizonyítványban vagy tanúsítványban szereplő emelt szintű érettségi vizsgatárggyal vagy a bevizsgálási eljárás során emelt szintűként elismert
külföldi érettségi vizsgatárggyal, vagy
- legalább 45 %-os eredményű felsőoktatási felvételi szakmai vizsgával (FFSZV).
A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. Rendelet 23. §-a új (5) bekezdése alapján a székhelyen kívüli képzések felvételi eljárásban emelt szintű idegen nyelvi érettségi
vizsgának minősül a felsőoktatási képesítéseknek az európai régióban történő elismeréséről szóló, 1997. április 11-én, Lisszabonban aláírt Egyezményt magára nézve kötelezőnek elismerő állam (így
Románia, Szerbia, Szlovákia és Ukrajna is) joga szerint kiállított, külföldi oktatási intézmény elvégzését tanúsító és az adott országban felsőoktatási intézménybe történő jelentkezésre jogosító
bizonyítványban szereplő, az adott állam hivatalos nyelvéből vagy a hivatalos nyelvéből és irodalmából letett érettségi vizsga. Az ilyen emelt szintű érettségi eredmény bemeneti követelményként és
érettségi pont számítása szempontjából is figyelembe vehető.
(2) A felsőoktatási felvételi szakmai vizsgákat (FFSZV) a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem szervezi a kihelyezett képzési központban. A felsőoktatási felvételi szakmai vizsga eredménye
megfelelt, ha a vizsgázó eléri a 45%-os eredményt. Ebben az esetben kiváltja az emelt szintű érettségit és amennyiben olyan tárgyból tett vizsgát, amiből érettségi pontot lehet számolni (423/2012.
(XII.29.) korm. rendelet 2. sz. mellékletében agrár képzési területre felsorolt tárgyak) akkor többletpontra jogosult. Az érettségi pontok számításánál a felsőoktatási felvételi szakmai vizsga
tantárgyának megfelelő középszintű érettségi százalékos vizsgaeredmény kerül beszámításra.
(3) Választható felsőoktatási felvételi szakmai vizsga tantárgyak:
- biológia, fizika, földrajz, kémia, matematika, informatika
- élelmiszeripari ismeretek, mezőgazdasági ismeretek
- angol, német, román, szerb, szlovák vagy ukrán nyelv.
(4) Választható egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy: élelmiszeripar ismeretek; élelmiszeripari ismeretek; építőipar ismeretek; erdészet és vadgazdálkodás ismeretek; erdészeti és vadgazdálkodási
ismeretek; faipar ismeretek; faipari ismeretek; földmérés ismeretek; földmérési ismeretek; gépészet ismeretek; informatika ismeretek; informatikai ismeretek; kereskedelem ismeretek; kereskedelmi
ismeretek; kertészet és parképítés ismeretek; kertészeti és parképítési ismeretek; környezetvédelem-vízgazdálkodás ismeretek; környezetvédelmi ismeretek; közgazdaság ismeretek; közgazdasági
ismeretek; közlekedés ismeretek; közlekedésépítő ismeretek; mezőgazdaság ismeretek; mezőgazdasági gépész ismeretek; mezőgazdasági ismeretek; vegyész ismeretek; vegyipar ismeretek; vegyipari
ismeretek; villamosipar és elektronika ismeretek; vízügyi ismeretek.
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(5) Választható egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy: autó- és repülőgép-szerelési ismeretek; automatikai és elektronikai ismeretek; élelmiszeripari gépésztechnikai
ismeretek; gépgyártás-technológiai ismeretek; hajózási technikai ismeretek; közlekedésautomatikai ismeretek; közúti és légi közlekedési, szállítmányozási és logisztikai ismeretek; magas- és
mélyépítési ismeretek; mechatronikai ismeretek; mezőgazdasági és erdészeti gépésztechnikai ismeretek; postaforgalmi ismeretek; út-, vasút- és hídépítési ismeretek; vasútgépészeti ismeretek;
vasútüzemi közlekedési, szállítmányozási és logisztikai ismeretek.
(6) Választható egy idegen nyelv: angol; francia; német; olasz; orosz; román; spanyol; szerb; szlovák.
(7) Választható egy szakmai előkészítő vizsgatárgy: elektronikai alapismeretek; élelmiszer-ipari alapismeretek; építészeti és építési alapismeretek; faipari alapismeretek; gépészeti alapismeretek;
informatikai alapismeretek; kereskedelmi és marketing alapismeretek; környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek; közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan); közgazdasági
alapismeretek (üzleti gazdaságtan); közlekedési alapismeretek (közlekedés-üzemvitel); közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika); mezőgazdasági alapismeretek; vegyipari alapismeretek.

(8) A jelentkezők felvételi pontszámítása - amennyiben nem rendelkeznek az érettségi bizonyítványban legalább kettő beszámítható érettségi vizsgatárggyal - a középiskolában elért
eredmények Szerbiában alkalmazott felsőoktatási felvételi pontszámítási módszer szerint is történhet, a magyar felsőoktatási felvételi pontrendszerre történő átkonvertálással.
(9) Állami ösztöndíjas képzésre csak az vehető fel, aki - a felvételi pontszámának a magyarországi felsőoktatási felvételi pontrendszerre történő átkonvertálással - eléri a 2021. évben magyar állami
ösztöndíjjal támogatható felsőoktatási képzésekről szóló 96506-1/2020/FEKF számú ITM határozat mellékletében a meghirdetett szakra meghatározott minimális pontszámot, agrár képzési területen
280 pontot.
(10) A felvételi pontok számítása a felsőoktatási felvételi eljárásról 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 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.
(11) Felsőfokú oklevél, valamint felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél alapján számított felvételi pontszám: 5 (jeles, kiváló, kitüntetéses) minősítés esetén 400 pont; 4 (jó) minősítés esetén 360
pont; 3 (közepes) minősítés esetén 320 pont; 2 (elégséges) minősítés esetén 280 pont.
(12) 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.
(13) A felvételhez szükséges dokumentumok: érettségi bizonyítvány, érettségi tanúsítvány, középiskolai bizonyítvány. Többletpontokat igazoló és egyéb jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok:
felsőfokú oklevél, felsőoktatási szakképzés igazolása, fogyatékosság igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, sporteredmény igazolása, tanulmányi versenyeredmény
igazolása. Amennyiben a jelentkező kizárólag a képzés helye szerinti nyelven kiadott igazoló dokumentummal/dokumnetumokkal rendelkezik, a jelentkezéshez az adott dokumentum hivatalos
fordítását is csatolni kell! Kétnyelvű igazoló dokumentumokról (pl. magyar vagy angol nyelvű is a dokumentum) nem szükséges hivatalos fordítást csatolni.
(14) A szakon kötelező szakmai gyakorlatot teljesíteni. Az erről szóló pontos információkat megtalálja a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről,
valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendeletben, illetve a www.felvi.hu honlap
Szakleírások menüpontjában.
(15) Az oktatás nyelve magyar.
(16) Az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél
megszerzése szükséges.
(17) Választható specializációk: vadgazdálkodás (kizárólag Beregszász képzési helyen), helyi termékelőállítás (kizárólag Zenta képzési helyen).
(18) Egyes szaktárgyak esetén az oktatás nyelve román nyelv (gazdasági szaknyelv I-II. 0 kredites (kritérium feltétel)).
(19) A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira általában pénteki és szombati napokon kerül sor.
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ÓE-RKK Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar
Képzési
forma

A

Munkarend

L

Fin.
Forma

A

Választható szak, szakpár

könnyűipari mérnöki (Székelyudvarhely,
Románia) (4)(5)(6)(7)(10)

Önköltség
(félév)

Képzési
idő (félév)

L

K

könnyűipari mérnöki (Székelyudvarhely,
Románia) (4)(5)(6)(10)

Felvételi (érettségi, felsőfokú oklevél) követelmények

Képz.
terület

25 < 60

Székhelyen kívüli képzésre csak az vehető fel, aki legalább egy
emelt szintű érettségi vizsgával vagy felsőfokú végzettséget
tanúsító oklevéllel rendelkezik. E felvételi követelmény bármely
emelt szintű érettségi vizsgával vagy felsőfokú végzettséggel
teljesíthető (1). Az emelt szintű érettségi követelmény
teljesítését a felsőoktatási intézmény ellenőrzi (3).
A jelentkezők rangsorolása a középiskolában elért eredmények
alapján a felvételi pontszámítás Romániában alkalmazott
módszere szerint, a magyar felsőoktatási felvételi
pontrendszerre történő átkonvertálással történik (2)(8).
A felsőoktatási intézmény felsőfokú oklevél alapján is számít
felvételi pontszámot (9).

MŰSZ

támogatott

7

A

Kapacitás (fő)
min < max

280 000 Ft

(1) Az emelt szintű érettségi követelménye teljesíthető:
- százalékos eredménytől függetlenül az érettségi bizonyítványban vagy tanúsítványban szereplő emelt szintű érettségi vizsgatárggyal vagy bevizsgálási eljárás során emelt szintűként elismert külföldi
érettségi vizsgatárggyal; vagy
- legalább 45 %-os eredményű felsőoktatási felvételi szakmai vizsgával (FFSZV).
A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. Rendelet 23. §-a új (5) bekezdése alapján a székhelyen kívüli képzések felvételi eljárásban emelt szintű idegen nyelvi érettségi
vizsgának minősül a felsőoktatási képesítéseknek az európai régióban történő elismeréséről szóló, 1997. április 11-én, Lisszabonban aláírt Egyezményt magára nézve kötelezőnek elismerő állam (így
Románia, Szerbia, Szlovákia és Ukrajna is) joga szerint kiállított, külföldi oktatási intézmény elvégzését tanúsító és az adott országban felsőoktatási intézménybe történő jelentkezésre jogosító
bizonyítványban szereplő, az adott állam hivatalos nyelvéből vagy a hivatalos nyelvéből és irodalmából letett érettségi vizsga.
(2) Felvétel feltétele: érettségi bizonyítvány, érettségi tanúsítvány
Pontszámításhoz kapcsolódó és többletpontokat igazoló, illetve egyéb, a jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: középiskolai bizonyítvány, felsőfokú oklevél, fogyatékosság igazolása,
gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, OKJ bizonyítvány, sporteredmény igazolása, tanulmányi, művészeti versenyeredmény igazolása.
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(3) A jelentkező a felvételi eljárás részeként a felsőoktatási intézmény által szervezett felsőoktatási felvételi szakmai vizsgával (FFSZV) teljesítheti
- a felvételi követelményként meghatározott emelt szintű tantárgyi érettségi vizsgakövetelményt, és
- a jelentkezés feltételeként meghatározott emelt szintű tantárgyi érettségi vizsgakövetelményt
legalább 45%-os eredményű vizsgával, ha az adott tantárgyból
- a kétszintű érettségi vizsga bevezetése előtt szerzett magyar érettségi bizonyítványában vizsgaeredménnyel,
- valamely külföldi EGT tagállam érettségi bizonyítványában vizsgaeredménnyel, illetve Ukrajnában vagy Szerbiában teljesített érettségi vizsgaeredménnyel,
- nemzetközi érettségi bizonyítvánnyal (Diploma of the International Baccalaureate), vagy
- az Európai Iskolák Statútumáról szóló, Luxemburgban, 1994. június 21-én aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 322/2004. (XII. 6.) Korm. rendeletben meghatározott Európai érettségi
bizonyítványában vizsgaeredménnyel rendelkezik.
A felsőoktatási felvételi szakmai vizsgára (FFSZV) történő jelentkezést a kar honlapján elérhető felvételi jelentkezési lapon kell a jelentkezőnek előzetesen jeleznie, az alábbi érettségi tárgyak közül
választott egy érettségi tárgy megjelölésével.
A felsőoktatási felvételi szakmai vizsgára (FFSZV) választható érettségi tárgyak: matematika, biológia, fizika, informatika, kémia.
A felsőoktatási felvételi szakmai vizsgára (FFSZV) történő jelentkezés feltételeinek fennállását az eljáró felsőoktatási intézmény ellenőrzi.
Nem jelentkezhetnek felsőoktatási felvételi szakmai vizsgára (FFSZV) azok, akik a kétszintű magyar érettségi vizsgarendszerben szerezték meg az érettségi bizonyítványukat, függetlenül a benne
szereplő érettségi vizsgatárgyaktól.
A felsőoktatási felvételi szakmai vizsgára (FFSZV) a vizsgabehívót a felsőoktatási intézmény küldi meg a jelentkező részére a jelentkezési lapon megadott e-mail címére, amely tartalmazza a vizsga
napját, kezdetének időpontját, lebonyolításának részletes szabályait, a vizsgához esetleg szükséges segédeszközök felsorolását (ezeket a jelentkezőnek kell vinnie magával), a vizsgaeredmény
nyilvánosságra hozatalának módját, valamint a betekintési és jogorvoslati lehetőség részleteit. A vizsgát a jelentkező csak a behívó felsőoktatási intézményben és a vizsgabehívóban szereplő
időpontban teheti le, pótlásra, más vizsganapra vagy más intézménybe történő átkérésre nincs lehetőség.
A felsőoktatási felvételi szakmai vizsga eredménye megfelelt, ha az eléri a 45%-ot. Ebben az esetben kiváltja az emelt szintű érettségit, és a jelentkező teljesíti az emelt szintű érettségi feltételét,
illetve 50 többletpontot is kap, ha olyan tárgyból tett vizsgát, amiből érettségi pontot lehet számolni a jelentkező számára.
Az érettségi pontok számításánál az érettségi bizonyítványban található, a felsőoktatási felvételi szakmai vizsga tantárgyának megfelelő középszintű érettségi százalékos vizsgaeredmény kerül
beszámításra (nem a felsőoktatási felvételi szakmai vizsga százalékos eredménye), illetve többletpontként további 50 pont.
(4) Választható specializációk: nyomtatott média-, csomagolástervezés és technológia, divattermék technológia, minőségirányítási-rendszerfejlesztő.
(5) Az egyes specializációk csak megfelelő számú jelentkező esetén indulnak, a dékán döntése alapján.
(6) A levelező munkarendű képzésben, az érintett hallgatókkal kötött megállapodásnak megfelelően, a hallgatók tanóráira a félév alatt nyolc alkalommal, pénteki és szombati napokon kerül sor.
(7) Állami ösztöndíjas képzésre csak az vehető fel, aki - a felvételi pontszámának a magyarországi felsőoktatási felvételi pontrendszerre történő átkonvertálással - eléri a 2021. évben magyar állami
ösztöndíjjal támogatható felsőoktatási képzésekről szóló 96506-1/2020/FEKF számú ITM határozat mellékletében a meghirdetett szakra meghatározott minimális pontszámot - ez a könnyűipari
mérnöki képzés esetén esetén 280 pont.
(8) Az oktatás nyelve magyar.
(9) A felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevéllel vagy felsőfokú végzettséggel rendelkező jelentkezőket a jelentkező kérésére az Óbudai Egyetem a felvételi tájékoztatóban közzétett módon a
felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél minősítése, vagy a főiskolai, egyetemi, alapképzési vagy mesterképzési végzettséget tanúsító oklevél minősítése, az oklevél minősítéséről szóló igazolás
alapján is rangsorolja. Ebben az esetben az oklevélért adható pontokat az oklevél minősítése szerint a következőképpen kell megállapítani: a közepes /3/ minősítésű oklevélért 280 pont jár, a jó (4)
minősítésű oklevélért 340 pont jár, a jeles, kiváló és kitüntetéses minősítésű (5) oklevélért 400 pont jár. Az így kapott pontszámhoz a jelentkező által elért összpontszám meghatározása érdekében
hozzá kell adni a többletpontokat.
(10) A szakon kötelező szakmai gyakorlatot teljesíteni. Az erről szóló pontos információkat megtalálja a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről,
valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendeletben, illetve a www.felvi.hu honlap
Szakleírások menüpontjában.
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PTE-ETK Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar
Képzési
forma

A

Munkarend

N

Fin.
Forma

A

Választható szak, szakpár

ápolás és betegellátás (ápoló szakirány)
(Zombor) (10) (11)

Önköltség
(félév)

Képzési
idő (félév)

A

N

L

K

A

ápolás és betegellátás (ápoló szakirány)
(Zombor) (10) (11)

ápolás és betegellátás (ápoló szakirány)
(Zombor) (10) (11) (12)

A

L

K

ápolás és betegellátás (ápoló szakirány)
(Zombor) (10) (11) (12)

5< 30

A székhelyen kívüli képzésre csak az vehető fel, aki legalább
egy emelt szintű érettségi vizsgával, vagy felsőfokú
végzettséget tanúsító oklevéllel rendelkezik. E felvételi
követelmény bármely emelt szintű érettségi vizsgával vagy
felsőfokú végzettséggel teljesíthető (1) (2).
További felvételi követelmények:
ORVOS
A jelentkezők rangsorolása a középiskolában elért eredmények
alapján a felvételi pontszámítás Szerbiában alkalmazott
módszere szerint, a magyar felsőoktatási felvételi
pontrendszerre történő átkonvertálással történik (4) (6) (7) (8)
(9). A felvételi pontszámítás történthet felsőfokú oklevél
alapján (5).

támogatott (3)

300 000 Ft

Képz.
terület

5 < 30

300 000 Ft

8

Felvételi (érettségi, felsőfokú oklevél) követelmények

A székhelyen kívüli képzésre csak az vehető fel, aki legalább
egy emelt szintű érettségi vizsgával, vagy felsőfokú
végzettséget tanúsító oklevéllel rendelkezik. E felvételi
követelmény bármely emelt szintű érettségi vizsgával vagy
felsőfokú végzettséggel teljesíthető (1) (2).
További felvételi követelmények:
ORVOS
A jelentkezők rangsorolása a középiskolában elért eredmények
alapján a felvételi pontszámítás Szerbiában alkalmazott
módszere szerint, a magyar felsőoktatási felvételi
pontrendszerre történő átkonvertálással történik (4) (6) (7) (8)
(9). A felvételi pontszámítás történthet felsőfokú oklevél
alapján (5).

támogatott (3)

8

A

Kapacitás (fő)
min < max

(1) Az emelt szintű érettségi követelménye százalékos eredménytől függetlenül teljesíthető:
- százalékos eredménytől függetlenül az érettségi bizonyítványban vagy tanúsítványban szereplő emelt szintű érettségi vizsgatárggyal vagy a bevizsgálási eljárás során emelt szintűként elismert
külföldi érettségi vizsgatárggyal; vagy
- legalább 45 %-os eredményű felsőoktatási felvételi szakmai vizsgával (FFSZV).

A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. Rendelet 23. §-a új (5) bekezdése alapján a székhelyen kívüli képzések felvételi eljárásban emelt szintű idegen nyelvi érettségi
vizsgának minősül a felsőoktatási képesítéseknek az európai régióban történő elismeréséről szóló, 1997. április 11-én, Lisszabonban aláírt Egyezményt magára nézve kötelezőnek elismerő állam (így
Románia, Szerbia, Szlovákia és Ukrajna is) joga szerint kiállított, külföldi oktatási intézmény elvégzését tanúsító és az adott országban felsőoktatási intézménybe történő jelentkezésre jogosító
bizonyítványban szereplő, az adott állam hivatalos nyelvéből vagy a hivatalos nyelvéből és irodalmából letett érettségi vizsga.
(2) A felsőoktatási felvételi szakmai vizsgával (FFSZV) kapcsolatos információk:
- a felsőoktatási felvételi szakmai vizsga időpontja: várhatóan 2021. augusztus 25. (szerda)
- a felsőoktatási felvételi szakmai vizsga helyszíne: Szerbia, SRB-25000 Zombor, Petar Bojovic körút 13.
- a felsőoktatási felvételi szakmai vizsga eredménye megfelelt, ha eléri a 45%-ot .
- a felsőoktatási felvételi szakmai vizsga tárgyként választható: egészségügyi alapismeretek vagy magyar nyelv és irodalom tantárgy.
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(3) Állami ösztöndíjas képzésre csak az vehető fel, aki - a felvételi pontszámának a magyarországi felsőoktatási felvételi pontrendszerre történő átkonvertálással - eléri a 2021. évben magyar állami
ösztöndíjjal támogatható felsőoktatási képzésekről szóló 96506-1/2020/FEKF számú ITM határozat mellékletében a meghirdetett szakra meghatározott minimális pontszámot - ez az ápolásés
betegellátás (ápoló szakirány) képzés esetén 280 pont.
(4) Az érettségi pontok számítása az érettségi bizonyítványban szereplő bármely két tárgy eredményének duplázásával történik, vagy pedig a tanulmányi pontok és érettségi pontok együttes
számításával. Az érettségi pontok számításánál az érettségi bizonyítványban található, a felsőoktatási felvételi szakmai vizsga tantárgyának megfelelő középszintű érettségi százalékos vizsgaeredmény
kerül beszámításra (nem a felsőoktatási felvételi szakmai vizsga százalékos eredménye), illetve többletpontot kap a jelentkező, ha az adott székhelyen kívüli képzés felvételi követelményeiben azt a
felsőoktatási intézmény meghatározta.
(5) A felsőfokú oklevél alapján számított felvételi pontszám részletezése.
Bármely képzési területen szerzett oklevél alapján az adott szak szintjével megegyező vagy adott szak szintjénél magasabb szinten szerzett felsőfokú végzettség alapján az alábbiak szerint számítható
összpontszám:
A pontszámítás alapja a megszerzett felsőfokú oklevél minősítése:
-5 (jeles, kiváló, kitüntetéses) minősítés esetén 400 pont;
-4 (jó) minősítés esetén 360 pont;
-3 (közepes) minősítés esetén 320 pont;
- 2 (elégséges) minősítés esetén 280 pont..
Osztatlan képzésben szerzett felsőfokú oklevél a következők szerint fogadható el
a) summa cum laude minősítésű oklevél esetén 400 pont
b) cum laudeminősítésű oklevél esetén 360 pont
c) rite minősítésű oklevél esetén 320 pont
A pontszámítás abban az esetben lehetséges, amennyiben az oklevélen szerepel a minősítés vagy a jelentkező oklevél-átlag igazolást (leckekönyvet vagy oklevélmellékletet) is csatol a jelentkezéséhez.
(6) A felvételi eljárásra vonatkozó egyéb információ: a hallgatói jogviszony létesítésének feltétele (a sikeres felvételi eljárást követően, passzív félév felvétele iránti kérelem esetén is) az egészségügyi
tevékenység végzéséhez szükséges egészségi alkalmasság vizsgálatáról és minősítéséről szóló 40/2004. (IV.26) ESzCsM rendelet értelmében a Pécsi Tudományegyetem által szervezett orvosi
egészségügyi alkalmassági vizsgálaton való megfelelés.
(7) 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.
(8) Amennyiben a jelentkező kizárólag szerb (vagy más nem magyar) nyelvű bizonyítvánnyal rendelkezik, a jelentkezéshez az érettségi bizonyítvány magyar nyelvű hiteles fordításának másolatát is
csatolni kell (hiteles fordításnak az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda, a magyar külképviseleti szerv, illetve a magyar közjegyző hitelesítési záradékával ellátott fordítás, továbbá az Európai
Unió valamely tagállamának belső joga szerinti hiteles fordítás minősül)! Kétnyelvű érettségi bizonyítványokról nem szükséges hivatalos fordítást csatolni.
(9) Jelentkezés feltétele: Jelentkezési lap és mellékletek megküldése. Dokumentum letölthető: http://felvetelizoknek.etk.pte.hu/ Továbbá jelentkezési lap kérhető a zombor@etk.pte.hu e-mail címen.
(10) A szakon kötelező szakmai gyakorlatot teljesíteni.
(11) A képzésre vonatkozó egyéb információ (az oktatás nyelve magyar).
(12) A részidős (levelező) munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal kötött megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanóráira havi rendszerességgel, munkanapokon kerül sor.
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SE-PAK Semmelweis Egyetem Pető András Kar
Képzési
forma

A

Munkarend

N

Fin.
Forma

A

Választható szak, szakpár

konduktor (Illyefalva) (6) (10)

Önköltség
(félév)

Képzési
idő (félév)

N

K

konduktor (Illyefalva) (10)

Felvételi (érettségi, felsőfokú oklevél) követelmények

Képz.
terület

10<25

A székhelyen kívüli képzésre csak az vehető fel, aki legalább
egy emelt szintű érettségi vizsgával, vagy felsőfokú
végzettséget tanúsító oklevéllel rendelkezik. E felvételi
követelmény bármely emelt szintű érettségi vizsgával vagy
felsőfokú végzettséggel teljesíthető. (1)(2)
További felvételi követelmények:
alkalmassági vizsga (Alk) (3) és magyar nyelv és irodalom v.
biológia v. matematika v. történelem v. testnevelés v. énekzene v. egy idegen nyelv (4) v. ágazati szakmai érettségi
vizsgatárgy (7) v. szakmai előkészítő tárgy (5). A felsőoktatási
intézmény felsőfokú oklevél alapján is számít felvételi
pontszámot (9).

PED

támogatott (6)

8

A

Kapacitás (fő)
min < max

275 000 Ft

(1) Az emelt szintű érettségi követelménye teljesíthető
- százalékos eredménytől függetlenül az érettségi bizonyítványban vagy tanúsítványban szereplő emelt szintű érettségi vizsgatárggyal vagy a bevizsgálási eljárás során emelt szintűként elismert
külföldi érettségi vizsgatárggyal, vagy
- legalább 45 %-os eredményű felsőoktatási felvételi szakmai vizsgával (FFSZV).
A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. Rendelet 23. §-a új (5) bekezdése alapján a székhelyen kívüli képzések felvételi eljárásban emelt szintű idegen nyelvi érettségi
vizsgának minősül a felsőoktatási képesítéseknek az európai régióban történő elismeréséről szóló, 1997. április 11-én, Lisszabonban aláírt Egyezményt magára nézve kötelezőnek elismerő állam (így
Románia, Szerbia, Szlovákia és Ukrajna is) joga szerint kiállított, külföldi oktatási intézmény elvégzését tanúsító és az adott országban felsőoktatási intézménybe történő jelentkezésre jogosító
bizonyítványban szereplő, az adott állam hivatalos nyelvéből vagy a hivatalos nyelvéből és irodalmából letett érettségi vizsga. Az ilyen emelt szintű érettségi eredmény bemeneti követelményként és
érettségi pont számítása szempontjából is figyelembe vehető.
(2) A felsőoktatási felvételi szakmai vizsgával (FFSZV) kapcsolatos részletes tájékoztatást (az FFSZV helyszínéről, időpontjáról, a választható érettségi tantárgyakról) a jelentkezést követően nyújtunk
részletes tájékoztatást. A felsőoktatási felvételi szakmai vizsga eredménye megfelelt, ha a vizsgázó eléri a 45%-os eredményt.
(3) Az alkalmassági vizsga formája és követelményei az intézmény által kerülnek meghatározásra. Az érvényes szabályozás alapján jelenleg: beszéd, ének-zene és testi alkalmassági vizsga. Az
alkalmassági vizsga helyszínéről és időpontjáról a jelentkezést követően nyújtunk részletes tájékoztatást.
(4) Választható nyelvek: angol, német
(5) Szakmai előkészítő tárgy: oktatási alapismeretek.
(6) Állami ösztöndíjas képzésre csak az vehető fel, aki - a felvételi pontszámának a magyarországi felsőoktatási felvételi pontrendszerre történő átkonvertálással - eléri a 2020. évben magyar állami
ösztöndíjjal támogatható felsőoktatási képzésekről szóló 2019. november 18-i ITM határozat (ügyiratszáma: 94320/2019/FEKF) mellékletében a meghirdetett szakra meghatározott minimális
pontszámot. A konduktor képzés esetében ez 280 pont.
(7) Ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy: pedagógiai ismeretek.
(8) A képzés nyelve: magyar.
(9) A felsőfokú végzettséggel (tanító vagy óvópedagógus) rendelkező jelentkezőket a Pető András Kar a korábbi felsőoktatási tanulmányaik figyelembevételével rangsorolja. A pontszámítás alapja a
megszerzett felsőfokú oklevél minősítése: 5 (jeles, kiváló, kitüntetéses) minősítés esetén 400 pont; 4 (jó) minősítés esetén 360 pont,; 3 (közepes) minősítés esetén 320 pont; 2 (elégséges) minősítés
esetén 280 pont. A minősítés nélküli oklevél mellé kérjük csatloni az oklevél átlagának az igazolását!
(10) A képzésre vonatkozó egyéb információ: a képzés során 1110 órányi, 33 kreditértékű szakmai gyakorlatot teljesítenek a hallgatók.
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Mesterképzések:
MATE - Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem
Képzési
forma

M

Munkarend

L

Fin.
Forma

A

Választható szak, szakpár

kertészmérnöki (Zenta) (1) (2) (5) (15)

Önköltség
(félév)

Képzési
idő (félév)

támogatott

Kapacitás (fő)
min < max

10 < 20

4

M

L

K

kertészmérnöki (Zenta) (1) (2) (5) (15)

500 000 Ft

5 < 10

M

L

A

vadgazda mérnöki (Csíkszereda) (1) (2) (6)
(7) (15)

támogatott

10 < 25

K

vadgazda mérnöki (Csíkszereda) (1) (2) (6)
(7) (15)

500 000 Ft

A

vidékfejlesztési agrármérnöki (Csíkszereda)
(1) (2) (11) (15)

M

M

L

L

4
5 < 10

támogatott

15 < 40
4

M

L

K

vidékfejlesztési agrármérnöki (Csíkszereda)
(1) (2) (11) (15)

500 000 Ft

5 < 15

Felvételi követelmények
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a
kertészmérnöki alapképzési szak. A bementhez meghatározott
kreditek teljesítésével számításba vehető az agrár képzési
területről: az élelmiszermérnöki, a mezőgazdasági mérnöki,
környezetgazdálkodási agrármérnöki, az informatikus és
szakigazgatási agrármérnöki, a növénytermesztő mérnöki, a
tájrendező és kertépítő mérnöki, az erdőmérnöki, a gazdasági
és vidékfejlesztési agrármérnöki, vidékfejlesztési
agrármérnöki, szőlész-borász mérnöki, természetvédelmi
mérnöki, valamint a természettudomány képzési területről a
biológia alapképzési szak (3) (4).

Képz.
terület

AGRÁR

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe:
vadgazda mérnöki alapképzési szak. A bemenethez a
meghatározott kreditek teljesítésével elfogadott alapszakok: az AGRÁR
agrár és a természettudomány képzési terület szakjai (8) (9)
(10).
Teljes kreditérték beszámítással vehető figyelembe:
vidékfejlesztési agrármérnöki alapképzési szak, mezőgazdasági
mérnöki alapképzési szak, gazdasági és vidékfejlesztési
agrármérnöki alapképzési szak, informatikus és szakigazgatási
agrármérnöki alapképzési szak. A bemenethez meghatározott
AGRÁR
kreditek teljesítésével elfogadott alapszakok: az agrár képzési
terület további alapképzési szakjai, a gazdaságtudományok, a
természettudomány és a társadalomtudomány képzési terület
alapképzési szakjai (12) (13) (14).
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M

L

A

vidékfejlesztési agrármérnöki (Zenta) (1)
(2) (11) (15)

támogatott

15 < 30
4

M

L

K

vidékfejlesztési agrármérnöki (Zenta) (1)
(2) (11) (15)

400 000 Ft

5 < 15

FEKF/44750-1/2021-ITM

Teljes kreditérték beszámítással vehető figyelembe:
vidékfejlesztési agrármérnöki alapképzési szak, mezőgazdasági
mérnöki alapképzési szak, gazdasági és vidékfejlesztési
agrármérnöki alapképzési szak, informatikus és szakigazgatási
agrármérnöki alapképzési szak. A bemenethez meghatározott
AGRÁR
kreditek teljesítésével elfogadott alapszakok: az agrár képzési
terület további alapképzési szakjai, a gazdaságtudományok, a
természettudomány és a társadalomtudomány képzési terület
alapképzési szakjai (12) (13) (14).

(1) Az oktatás nyelve magyar.
(2) Állami ösztöndíjas mesterképzésre csak az vehető fel, aki eléri a 2021. évben magyar állami ösztöndíjjal támogatható felsőoktatási képzésekről szóló 96506-1/2020/FEKF számú ITM határozat
szerint az adott szakos képzésre vonatkozó maximális felvételi pontszám 50 százalékát.
(3) Amennyiben a jelentkező nem teljes kreditértékkel beszámítható végzettséggel rendelkezik, kreditelismerési eljárás lefolytatását kell kezdeményeznie, amelyhez a formanyomtatvány elérhető
http://www.mate.hu honlapon. A jelentkező a kitöltött formanyomtatványát a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Kertészettudományi Intézetére nyújthata be (1118 Budapest, Villányi út 2943.).
Ha a jelentkező oklevelében nem szerepel az oklevél minősítése, a mesterképzési szakra jelentkezés bemeneti feltételeit teljesítő alapképzési vagy egyetemi/főiskolai oklevél minősítéséről igazolást (az
oklevélmelléklet vagy a leckekönyv megfelelő oldalának másolata) szükséges benyújtani.
(4) A felvételin maximum 100 pont szerezhető az alábbi lebontásban:
Legfeljebb 40 pont szerezhető motivációs beszélgetésen.
Legfeljebb 50 pont szerezhető a mesterképzési szakra jelentkezés bemeneti feltételeit teljesítő alapképzési vagy egyetemi/főiskolai oklevél minősítése alapján. A kettőtől ötig terjedő skálán mért
minősítést tízzel megszorozva kapjuk meg az oklevél minősítésére járó pontot.
Legfeljebb 10 többletpontra lehet jogosult a jelentkező:
- fogyatékosság: 5 pont
- gyermekgondozás: 5 pont
- hátrányos helyzet: 10 pont
- 2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 5 pont
- 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 3 pont
- OTDK 1-3. hely: 5 pont
- Konferencia részvétel, releváns publikáció: 5 pont
(5) A konzultációkra péntek-szombati napokon, vagy tömbösítve a szemeszter folyamán 3x1 hét időtartamban kerül sor.
(6) A képzésre a Pro Agricultura Hargitae Universitas (http://www.pahru.ro/index.php?lang=hu) alapítvány székhelyén hétvégi konzultációk formájában kerül sor.
(7) A képzésben nincsenek szakirányok.
(8) Amennyiben a jelentkező oklevelét olyan alapképzési szakon, képzési területen szerezte, amely az ún. nem teljes kreditérték beszámítású szakok közé tartozik, akkor - a korábban szerzett
ismeretek megvizsgálásra vonatkozóan - az Intézmény hatásköre kreditelismerési eljárást lefolytatni és a döntésről szóló határozatot a jelentkező részére kiadni. A jelentkező ezért a felvételi
jelentkezés előtt, vagy azzal párhuzamosan kreditelismerési eljárást kell, hogy kezdeményezzen a felsőoktatási intézményben. A kérelem melléklete a leckekönyv vagy az Oklevél Melléklet (minden
oldaláról készült) fénymásolata, melyet a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Szent István Campus Főigazgatóságára kell benyújtania (MATE Szent István Campus Főigazgatóság, 2100 Gödöllő,
Páter Károly út 1.). A kérelem és az ezzel kapcsolatos minden információ a MATE Szent István Campus honlapján található: https://godollo.uni-mate.hu/hu/felveteli/kreditelismeresi-kerelem;
emailcím: kreditelismeres.godollo@uni-mate.hu.
A kérelem hiánya kizáró jellegű azon jelentkező számára, aki nem rendelkezik a szakra történő felvételhez a jogszabályban előírt teljes kreditértékű oklevéllel, és a kérelem benyújtását elmulasztotta.
A jelentkezéshez feltétlen csatolandó dokumentumok: oklevél és oklevél-átlag igazolás, mely lehet az intézmény által kiadott igazolás, vagy a leckekönyv ezt igazoló oldala.
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(9) Mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is. Azon jelentkezők, akik esélyegyenlőség jogcímen többletpontra jogosultak, azok számára jogcímenként
külön-külön kell meghatározni a maximálisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve – az esélyegyenlőségben részesítendők többletpontja – nem lehet több 10 pontnál, és nem
lehet kevesebb 1 pontnál.
Intézményi szabályok: a jelentkező felvételi pontszámának kiszámítása az oklevél átlagának 18-szorozásával történik.
(10) A felvételi pontok számításának részletezése: max. 100 pont szerezhető
1.) oklevél két tizedes jegy pontosságú átlaga alapján (max. 90 pont);
2.) többletpontokból (max. 10 többletpont):
- Esélyegyenlőségi maximális pont: 1 pont (fogyatékosság: 1 pont, gyermekgondozás: 1 pont, halmozottan hátrányos helyzet: 1 pont, hátrányos helyzet:1 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/különdíj/dicséret: 5 pont;
- intézményi TDK részvétel: 3 pont;
- OTDK 1-3. hely vagy különdíj: 10 pont;
- OTDK részvétel: 5 pont;
- publikáció: 6 pont;
- tudományos konferencia részvétel: 3 pont; - szakirányú továbbképzés oklevél: 10 pont
(11) A képzésre vonatkozó egyéb információ: A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal kötött megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanóráira hetente, lehetőség szerint pénteki és
szombati napokon kerül sor.
(12) Amennyiben a jelentkező oklevelét olyan alapképzési szakon, képzési területen szerezte, amely az ún. nem teljes kreditérték beszámítású szakok közé tartozik, akkor - a korábban szerzett
ismeretek megvizsgálásra vonatkozóan - az Intézmény hatásköre kreditelismerési eljárást lefolytatni és a döntésről szóló határozatot a jelentkező részére kiadni. A jelentkező ezért a felvételi
jelentkezés előtt, vagy azzal párhuzamosan kreditelismerési eljárást kell, hogy kezdeményezzen a felsőoktatási intézményben. A kérelem melléklete a leckekönyv vagy az Oklevél Melléklet (minden
oldaláról készült) fénymásolata, melyet a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Szent István Campus Főigazgatóságára kell benyújtania (MATE Szent István Campus Főigazgatóság, Gödöllő, Páter
K. út 1. 2100). A kérelem és az ezzel kapcsolatos minden információ a MATE Szent István Campus honlapján található: https://godollo.uni-mate.hu/hu/felveteli/kreditelismeresi-kerelem; emailcím:
kreditelismeres.godollo@uni-mate.hu.
A kérelem hiánya kizáró jellegű azon jelentkező számára, aki nem rendelkezik a szakra történő felvételhez a jogszabályban előírt teljes kreditértékű oklevéllel, és a kérelem benyújtását elmulasztotta.
A jelentkezéshez feltétlen csatolandó dokumentumok: oklevél és oklevél-átlag igazolás, mely lehet az intézmény által kiadott igazolás, vagy a leckekönyv ezt igazoló oldala. Teljes kreditérték
beszámításával vehető figyelembe: a vidékfejlesztési agrármérnöki, a mezőgazdasági mérnöki, a gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki, az informatikus és szakigazgatási agrármérnöki
alapképzési szak.
(13) A felvételi követelmények, pontok számításának részletezése: Pontszámítás (max. 100 pont):
egyrészt a legmagasabb végzettséget tanúsító oklevél (két tizedes jegy pontosságú) átlagából (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.
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(14) A felvételi követelmények, pontok számításának további részletezése: A felvételi pontokat az oklevél két tizedes jegy pontosságú átlagának 18-szorosa adja, kerekítve. Az oklevél átlaga nem
azonos az oklevél minősítésével, ezért a pontszámításhoz feltétlenül csatolandó dokumentumok az oklevél, valamint az oklevél átlagát (két tizedes jegy pontossággal) tartalmazó dokumentum, amely
lehet az intézmény által kiadott igazolás, vagy a leckekönyv/diplomamelléklet ezt igazoló oldala.
(15) A képzésre vonatkozó egyéb információ: A szakon kötelező szakmai gyakorlatot teljesíteni. Az erről szóló pontos információkat megtalálja a felsőoktatási szakképzések, az alap- és
mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 18/2016. (VIII. 5.)
EMMI rendeletben, illetve a www.felvi.hu honlap Szakleírások menüpontjában.
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