
Határon túli székhelyen kívüli képzések a 2016. 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)
170 000 Ft

Kapacitás (fő)

min < max

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

kettőt kell választani: biológia v. fizika v. földrajz v. informatika 

v. kémia v. matematika v. természettudomány v. egy idegen 

nyelv(5) v. szakmai előkészítő tárgy(4)  (3)

AGRÁR

(3) Az oktatás nyelve magyar,  egyes szaktárgyak oktatása angol vagy román nyelven történik.

(2) Az oktatás nyelve magyar. 

Alapképzések

BGE-KVIK Budapesti Gazdasági Egyetem, Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar

Képzési 

forma

Önköltség 

(félév)

Munka-

rend

Fin. 

Forma
Választható szak, szakpár

6+1 (1) 15< 30 GAZD

Képzési 

idő (félév)

A jelentkezők rangsorolása a középiskolában elért eredmények 

Romániában alkalmazott módszere alapján történik, a magyar 

felsőoktatási felvételi pontrendszerre történő átkonvertálással. 

Többletpontok az írásbeli felvételi feladat eredményével és 

nyelvvizsgabizonyítvánnyal vagy azzal egyenértékű idegen 

nyelvismeretet igazoló okirattal érhetők el.

Képz. 

terület
Felvételi (érettségi) követelmények

(1) A szakon 30 kreditértékű szakmai gyakorlatot kell teljesíteni 

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

Képzési 

forma

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

Munka-

rend

(4) Szakmai előkészítő tárgy: elektronikai alapismeretek, építészeti és építési alapismeretek, faipari alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek, kereskedelmi és marketing 

alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek, közgazdasági alapismeretek, közlekedési alapismeretek (közlekedés-üzemvitel), közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika), 

mezőgazdasági alapismeretek.

(2) Választható szakirány: idegenforgalom és szálloda

Fin. 

Forma

(4) Állami ösztöndíjas képzésre csak az vehető fel, aki - a felvételi pontszámának a  magyarországi felsőoktatási felvételi pontrendszerre történő átkonvertálással - eléri a 2016. évben magyar állami 

ösztöndíjjal támogatható felsőoktatási képzésekről szóló 2015. november 30-i EMMI határozat (ügyiratszáma: 56919/2015.) mellékletében a meghirdetett szakra meghatározott minimális pontszámot 

(a turizmus-vendéglátás szak esetében: 428 pont).

Képzési 

idő (félév)
Felvételi (érettségi) követelmények

(3)  Állami ösztöndíjas képzésre csak az vehető fel, aki - a felvételi pontszámának a  magyarországi felsőoktatási felvételi pontrendszerre történő átkonvertálással - eléri a 2016. évben érvényes 

meghatározott minimális pontszámot, a meghirdetett szak esetében ez 280 pont.

(5) Választható nyelvek: angol, német.

Képz. 

terület
Választható szak, szakpár

Önköltség 

(félév)
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Határon túli székhelyen kívüli képzések a 2016. évi pótfelvételi tájékoztatóhoz

Kapacitás (fő)

min < max

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

Képzési 

idő (félév)

8

alkalmassági vizsga (Alk) és egyházi elbeszélgetés (1) 6

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)

EDUTUS Edutus Főiskola

8

(3) E-kereskedelem specializáció.

PED

Önköltség 

(félév)

Képz. 

terület
Felvételi (érettségi) követelmények

Felvételi (érettségi) követelmények

Munka-

rend

1 < 30

HIT

Képzési 

forma

Fin. 

Forma
Választható szak, szakpár

Önköltség 

(félév)

1 < 5 

(3) Szakmai előkészítő tárgy: oktatási alapismeretek.

KRE-TFK Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kar

GAZD

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

HIT

Képzési 

forma

Munka-

rend

Fin. 

Forma
Választható szak, szakpár

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)

6 1 < 5 

Képz. 

terület

Képzési 

idő (félév)

100 000 Ft

5 < 15 

alkalmassági vizsga (Alk) és egyházi elbeszélgetés (1) 

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

(2) Választható nyelvek: angol, német,  román.

(4) Állami ösztöndíjas képzésre csak az vehető fel, aki - a felvételi pontszámának a  magyarországi felsőoktatási felvételi pontrendszerre történő átkonvertálással - eléri a 2016. évben magyar állami 

ösztöndíjjal támogatható felsőoktatási képzésekről szóló 2015. november 30-i EMMI határozat (ügyiratszáma: 56919/2015.) mellékletében a meghirdetett szakra meghatározott minimális pontszámot - 

a tanító képzés esetében: 280 pont.

PED5 < 25

A L 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

(1) A képzésre vonatkozó egyéb információ: az oktatás nyelve magyar, egyes szaktárgyak esetében román és angol.
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Határon túli székhelyen kívüli képzések a 2016. évi pótfelvételi tájékoztatóhoz

Kapacitás (fő)

min < max

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

(8) A felsőfokú végzettséggel rendelkező jelentkezőket - amennyiben alapképzésre, osztatlan képzésre vagy felsőoktatási szakképzésre jelentkeznek az Óbudai Egyetem a felsőfokú végzettséget 

tanúsító oklevél alapján is rangsorolhatja. Ebben az esetben az oklevélért adható pontokat az oklevél minősítése szerint a következőképpen kell megállapítani: A közepes (3) minősítésű oklevélért 280 

pont jár, majd tizedenként plusz 6 pont (pl. az oklevél minősítése 3,1, így a kapható pontszám 286 és így tovább), a kiváló (5) minősítésig, amely a maximális 400 pontot jelenti a jelentkezőnek. Az így 

kapott pontszámhoz a jelentkező által elért összpontszám meghatározása érdekében hozzá kell adni a többletpontokat.

(9) Felvétel feltétele: érettségi bizonyítvány, érettségi tanúsítvány, középiskolai bizonyítvány, illetve 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.

OE-RKK Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar

GAZDtámogatott 6+1

Képzési 

forma

Munka-

rend

Fin. 

Forma

15<35

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

(7) Az oktatás nyelve magyar.  

7

(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 2015. évben magyar állami 

ösztöndíjjal támogatható felsőoktatási képzésekről szóló 2014. novemberi EMMI határozat (ügyiratszáma: 56759/2014.) mellékletében a meghirdetett szakra meghatározott minimális pontszámot, a 

meghirdetett szak esetében ez 280 pont.

20 < 60 

Fin. 

Forma

(2) A képzés 3. félévétől vállalkozási és/vagy piactervezési specializáció választható. A specializáció min. 10 fő esetén indul.

(3) A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal kötött megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanóráira a félév alatt nyolc alkalommal  pénteki és szombati napokon kerül sor.

Képz. 

terület

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)

Önköltség 

(félév)

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

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

MŰSZ

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

Felvételi (érettségi) követelményekVálasztható szak, szakpár

NYE Nyíregyházi Egyetem

Képzési 

idő (félév)

Képz. 

terület

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)

A

Választható szak, szakpár
Önköltség 

(félév)

Képzési 

forma

gazdálkodási és menedzsment (Beregszász) 

(2)

(1) Állami ösztöndíjas képzésre csak az vehető fel, aki - a felvételi pontszámának a  magyarországi felsőoktatási felvételi pontrendszerre történő átkonvertálással - eléri a 2016. évben magyar állami 

ösztöndíjjal támogatható felsőoktatási képzésekről szóló, 2015. november 30-án kiadott 56919/2015. ügyiratszámú EMMI határozat  mellékletében meghatározott minimális pontszámot - a gazdálkodás 

és menedzsment képzés esetében: 448 pont.

Munka-

rend

L A

Felvételi (érettségi) követelmények
Képzési 

idő (félév)
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Határon túli székhelyen kívüli képzések a 2016. évi pótfelvételi tájékoztatóhoz

Kapacitás (fő)

min < max

A L A
gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki 

(Székelyudvarhely) 
támogatott

A L K
gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki 

(Székelyudvarhely) 
200 000 Ft

Kapacitás (fő)

min < max

A N A
ápolás és betegellátás (ápoló szakirány)  

(Zombor) (1)
támogatott

A N K
ápolás és betegellátás (ápoló szakirány)  

(Zombor) (1)
300 000 Ft

(2) Az érettségi pontok számítása az érettségi bizonyítványban szereplő bármely két tárgy eredményének duplázásával történik.

(3) Állami ösztöndíjas képzésre csak az vehető fel, aki - a felvételi pontszámának a  magyarországi felsőoktatási felvételi pontrendszerre történő átkonvertálással - eléri a 2016. évben magyar állami 

ösztöndíjjal támogatható felsőoktatási képzésekről szóló 2015. november 30-i EMMI határozat (ügyiratszáma: 56919/2015.) mellékletében a meghirdetett szakra meghatározott minimális pontszámot 

(ápolás és betegellátás alapképzés esetén 280 pont).

(1) A képzésre vonatkozó egyéb információ: az oktatás nyelve magyar.

8 10 < 25

A jelentkezők rangsorolása a középiskolában elért eredmények 

az adott államban alkalmazott módszere alapján történik, a 

magyar felsőoktatási felvételi pontrendszerre történő 

átkonvertálással. (2) (3) (4) (5) (6)

ORVOS

PE-GK Pannon Egyetem Georgikon Kar

Képzési 

forma

Munka-

rend

Fin. 

Forma
Választható szak, szakpár

Önköltség 

(félév)

Képzési 

idő (félév)
Felvételi (érettségi) követelmények

Képz. 

terület

6+1 (1) 10 < 40

A jelentkezők rangsorolása az érettségin elért eredmények 

Romániában alkalmazott módszere alapján történik, a magyar 

felsőoktatási felvételi pontrendszerre történő konvertálással. 

(2)

AGRÁR

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

(2) Állami ösztöndíjas képzésre csak az vehető fel, aki - a felvételi pontszámának a  magyarországi felsőoktatási felvételi pontrendszerre történő átkonvertálással - eléri a 2016. évben magyar állami 

ösztöndíjjal támogatható felsőoktatási képzésekről szóló 2015. november 30-i EMMI határozat (ügyiratszáma: 56919/2015.) mellékletében a meghirdetett szakra meghatározott minimális pontszámot, 

mely a meghirdetett szak esetében - a felvételi pontszámának a  magyarországi felsőoktatási felvételi pontrendszerre történő átkonvertálással - 280 pont.

PTE-ETK Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar

Képzési 

forma

Munka-

rend

Fin. 

Forma
Választható szak, szakpár

Önköltség 

(félév)

Képzési 

idő (félév)
Felvételi (érettségi) követelmények

Képz. 

terület

(4) A képzésre 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.
(5) Felvétel feltétele: érettségi bizonyítvány, érettségi tanúsítvány, középiskolai bizonyítvány, illetve 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. 

(6) Amennyiben a jelentkező kizárólag szerb nyelvű bizonyítvánnyal rendelkezik, a jelentkezéshez az érettségi bizonyítvány hivatalos fordítását is csatolni kell! Kétnyelvű érettségi bizonyítványokról nem 

szükséges hivatalos fordítást csatolni.
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Határon túli székhelyen kívüli képzések a 2016. évi pótfelvételi tájékoztatóhoz

Kapacitás (fő)

min < max

A L A
katekéta-lelkipásztori munkatárs 

(Beregszász) 
támogatott

A L K
katekéta-lelkipásztori munkatárs 

(Beregszász) 
135.000,-Ft

Kapacitás (fő)

min < max

A L A
katekéta-lelkipásztori munkatárs 

(Beregszász) 
támogatott

A L K
katekéta-lelkipásztori munkatárs 

(Beregszász) 
90.000,-Ft

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 

Munka-

rend

SRTA Sárospataki Református Teológiai Akadémia

Képzési 

forma

Fin. 

Forma
Választható szak, szakpár

Képzési 

idő (félév)
Felvételi (érettségi) követelmények

Önköltség 

(félév)

Képz. 

terület

6 HIT10<50

(1) Az alkalmassági vizsga formája és követelményei: szóbeli és írásbeli kifejezőkészség felmérése.

Felvételi (érettségi) követelmények
Képz. 

terület

SZAGHF Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola

Képzési 

forma

Munka-

rend

Fin. 

Forma
Választható szak, szakpár

Önköltség 

(félév)

Képzési 

idő (félév)

6 1<30

Alkalmassági vizsga (Alk) és írásbeli felvételi vizsga a 

következő tantárgyakból: általános bibliai ismeretek, általános 

hittani ismeretek és általános liturgiai ismeretek.

HIT

5



Határon túli székhelyen kívüli képzések a 2016. évi pótfelvételi tájékoztatóhoz

Kapacitás (fő)

min < max

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

A L K állattenyésztő mérnöki (Beregszász) (4) (5) 175 000 Ft

SZIE-MKK Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar

Képzési 

forma

Munka-

rend

Fin. 

Forma
Választható szak, szakpár

Önköltség 

(félév)

Képzési 

idő (félév)
Felvételi (érettségi) követelmények

Képz. 

terület

6+1 15 < 25

kettőt kell választani: 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)

AGRÁR

(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 2016. évben magyar állami 

ösztöndíjjal támogatható felsőoktatási képzésekről szóló 2015. november 30-i EMMI határozat (ügyiratszáma: 56919/2015.) mellékletében a meghirdetett szakra meghatározott minimális pontszámot, 

ami az állattenyésztéső mérnöki képzés esetén 280 pont.

(4) Az oktatás nyelve magyar 
(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 gyakorlatok 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. 
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Határon túli székhelyen kívüli képzések a 2016. évi pótfelvételi tájékoztatóhoz

Kapacitás (fő)

min < max

A L A kertészmérnöki (Beregszász) (4) támogatott

A L K kertészmérnöki (Beregszász) (4) 210 000 Ft

A L A kertészmérnöki (Zenta) (4) támogatott

A L K kertészmérnöki (Zenta) (4) 210 000 Ft

A L A
környezetgazdálkodási agrármérnöki 

(Zenta) (4)
támogatott

A L K
környezetgazdálkodási agrármérnöki 

(Zenta) (4)
210 000 Ft

SZIE-KETK Szent István Egyetem Kertészettudományi Kar

Képzési 

forma

Munka-

rend

Fin. 

Forma
Választható szak, szakpár

Önköltség 

(félév)

Képzési 

idő (félév)
Felvételi (érettségi) követelmények

Képz. 

terület

7 10 < 35

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)

AGRÁR

7 10 < 60

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)

AGRÁR

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)

AGRÁR

(1) Szakmai előkészítő tárgy:  elektronikai alapismeretek, építészeti és építési alapismeretek, faipari 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 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 2016. évben magyar állami 

ösztöndíjjal támogatható felsőoktatási képzésekről szóló 2015. november 30-i EMMI határozat (ügyiratszáma: 56919/2015.) mellékletében a meghirdetett szakra meghatározott minimális pontszámot 

(pl. kertészmérnöki és környezetgazdálkodási agrármérnöki képzés esetén 280 pontot).

(4) A szakon 30 kredit értékű összefüggő szakmai gyakorlatot kell teljesíteni.
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Határon túli székhelyen kívüli képzések a 2016. évi pótfelvételi tájékoztatóhoz

Kapacitás (fő)

min < max

M L A
vidékfejlesztési agrármérnöki (Csíkszereda) 

(1)
támogatott 15 < 40

Legalább alapképzésben fokozatot és szakképzettséget 

tanúsító oklevél, és a felvételhez szükséges minimum kredit 

megléte  (2) (3) (4)

M L K
vidékfejlesztési agrármérnöki (Csíkszereda) 

(1)
305 000 Ft 1 < 6

Legalább alapképzésben fokozatot és szakképzettséget 

tanúsító oklevél, és a felvételhez szükséges minimum kredit 

megléte (2) (3) 

Mesterképzések

(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.

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

egyrészt a legmagasabb végzettséget tanúsító oklevél átlagának 18-szorosával történik (max. 90 pont); 

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

 - 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. 

Felvételi követelmények

(3) A felvételi követelmények, pontok számításának további részletezése: A felvételi pontokat oklevél átlag alapján számoljuk, ezért a jelentkezéshez feltétlenül csatolandó/beküldendő dokumentumok: 

oklevél és oklevél-átlag igazolás (két tizedes jegy pontossággal), amely lehet az intézmény által kiadott igazolás, vagy a leckekönyv/Diplomamelléklet ezt igazoló oldala. A mesterképzésre való felvétel 

további feltétele a 84, de legalább 30 kredit megléte is. (intézményhez benyújtott kredit-elismerési határozat).

AGRÁR4

(4) Állami ösztöndíjas képzésre csak az vehető fel, aki eléri , a 2016. évben magyar állami ösztöndíjjal támogatható felsőoktatási képzésekről szóló 2015. novemberi EMMI határozata (ügyiratszáma: 

56919/2015.) szerint a meghirdetett szakra vonatkozó maximális felvételi pontszám 50 százalékát.

Képzési 

idő (félév)

SZIE-GTK Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

Képzési 

forma

Munka-

rend

Képz. 

terület

Fin. 

Forma
Választható szak, szakpár

Önköltség 

(félév)
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Határon túli székhelyen kívüli képzések a 2016. évi pótfelvételi tájékoztatóhoz

Kapacitás (fő)

min < max

M L A vadgazda mérnöki (Csíkszereda) (1)(2) támogatott 10 < 25

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: vadgazda 

mérnöki alapképzési szak. A bemenethez a meghatározott 

kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető szakok: 

állattenyésztő mérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, 

mezőgazdasági mérnöki, erdőmérnöki, természetvédelmi 

mérnöki alapképzési szakok, valamint az állatorvos egységes, 

osztatlan szak. Ezeken kívül meghatározott kreditek 

teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alap- vagy 

mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve főiskolai vagy 

egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit 

megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése 

alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága 

elfogad. (3)(4)(5)

AGRÁR

M L K vadgazda mérnöki (Csíkszereda) (1)(2) 305 000 Ft 1 < 10 

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: vadgazda 

mérnöki alapképzési szak. A bemenethez a meghatározott 

kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető szakok: 

állattenyésztő mérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, 

mezőgazdasági mérnöki, erdőmérnöki, természetvédelmi 

mérnöki alapképzési szakok, valamint az állatorvos egységes, 

osztatlan szak. Ezeken kívül meghatározott kreditek 

teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alap- vagy 

mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve főiskolai vagy 

egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit 

megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése 

alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága 

elfogad. (3)(4)

AGRÁR

SZIE-MKK Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar

Képzési 

forma

Munka-

rend

Fin. 

Forma
Választható szak, szakpár

Önköltség 

(félév)

(3) 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 a Diploma Supplement (minden oldaláról készült) 

fénymásolata, melyet a Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar Tanulmányi Titkárságára kell benyújtania (SZIE-MKK Tanulmányi Titkárság, Gödöllő, Páter K. út 1. 2100). A 

kérelem és az ezzel kapcsolatos minden információ a Kar honlapján található: http://mkk.szie.hu/felvetelizoknek/mesterkepzeseink-bemutatasa/kreditelismeresi-kerelem-2010-02-10/szie-mkk-

kreditelismeresi-kerelem 

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.

Képzési 

idő (félév)
Felvételi követelmények

Képz. 

terület

4

(1) A képzésre a Pro Agricultura Hargitae Universitas (http://www.pahru.ro/index.php?lang=hu) alapítvány székhelyén hétvégi konzultációk formájában kerül sor.

(2) A képzésben nincsenek szakirányok.
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Határon túli székhelyen kívüli képzések a 2016. évi pótfelvételi tájékoztatóhoz

(4) 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.

(5) Állami ösztöndíjas képzésre csak az vehető fel, aki eléri , a 2016. évben magyar állami ösztöndíjjal támogatható felsőoktatási képzésekről szóló 2015. november 30-i EMMI határozat (ügyiratszáma: 

56919/2015.) szerint a meghirdetett szakra vonatkozó képzés maximális felvételi pontszám 50 százalékát.
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