A Pécsi Tudományegyetem
Szervezeti és Működési Szabályzatának 7/a. számú melléklete

A felsőoktatási szakképzés, alapképzés, valamint osztatlan képzés felvételi eljárási rendje a Pécsi
Tudományegyetemen

Pécs 2007.
2016. december 16. napjától hatályos változat

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.), és a felsőoktatási
felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet (továbbiakban: Rendelet) alapján a Pécsi
Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa az alábbi szabályzatot (a továbbiakban:
Szabályzat) alkotja.
I. fejezet
Általános rendelkezések
A felvételi eljárás célja
1. §1 (1) A felsőoktatási felvételi eljárás célja a felsőfokú tanulmányok folytatására legalkalmasabb
jelentkezők kiválasztása.
(2) A felsőoktatási felvételi eljárás része az Nftv. 39. § (5)–(6) bekezdései szerint a jelentkezők
besorolása, valamint a felvételi döntés.
(3) A központi felsőoktatási felvételi eljárást – a felsőoktatási információs rendszer működéséért felelős
szervként – az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) bonyolítja le.
A szabályzat hatálya
2. § (1)2 E szabályzat hatálya az Nftv. 1. § (2) bekezdésében meghatározott személyekre, szervezetekre,
valamint az általuk folytatott tevékenységre terjed ki.
(2)3
(3)4 Az egyes Karokra vonatkozó sajátos rendelkezéseket a Szabályzat mellékletei tartalmazzák.
(4) Az átvétel szabályairól a Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata (SZMSZ 5.
számú melléklet, továbbiakban: TVSZ) rendelkezik.
(5)5 6 Azon szakok esetében, ahol a felvétel nem közvetlenül szakirányra történik, a Karok által
meghirdetett választható szakirányok indításának feltételeiről, valamint a szakirány választási eljárásról a
TVSZ 26/A. §-ban foglalt felhatalmazása alapján, adott Kar vonatkozó dékáni utasítása rendelkezik.
A Felsőoktatási felvételi tájékoztató, tájékoztatás a felvételi eljárás során
3. §7 (1)8 9 10 Az Oktatási Igazgatóság felvételi ügyekért felelős irodája (továbbiakban: Iroda) – a Karokkal
egyeztetve – adatokat szolgáltat a felsőoktatási felvételi tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató)
A módosítást a Szenátus 2014. június 26-ai ülésén fogadta el.
A módosítást a Szenátus 2014. június 26-ai ülésén fogadta el.
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Hatályon kívül helyezte a Szenátus 2015. március 26-ai ülésén elfogadott módosítás. Hatálytalan: 2015. március
27. napjától.
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A módosítást a Szenátus 2008. január 24-ei ülésén fogadta el.
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Beépítette a Szenátus 2008. január 24-ei ülésén elfogadott módosítás.
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A módosítást a Szenátus 2008. október 30-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2008. október 30. napjától.
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A (3) és (6) bekezdés módosítását a Szenátus 2016. június 23-ai ülésén fogadta el. Hatályos 2016. június 24.
napjától.
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A módosítást a Szenátus 2008. január 24-ei ülésén fogadta el. A szabályzatban az OFIK kifejezés Hivatalra
módosul.
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összeállításához, továbbá a jelentkezési kérelemhez kapcsolódó eljáráshoz és ennek keretében a központi
nyilvántartás létrehozásához a Hivatal számára. A Hivatal a felvételi eljárás során a közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) szerinti
hatóságként jár el.
(2)11 12 Az intézményi szintű adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért13 a rektor, illetve az oktatási
igazgató a felelős. Az Iroda részére a kari adatok határidőre történő továbbításáért a Kar vezetője által
kijelölt személy a felelős. Az Iroda a kari adatszolgáltatást koordinálja, valamint ellenőrzi, hogy a Karok
által megadott adatok megfelelnek-e jelen Szabályzat rendelkezéseinek.
(3)14 Az adatszolgáltatás határideje
a)15 a februárban induló képzésekre vonatkozó közlemények tekintetében a képzés indítását
megelőző év szeptember 30. napja,
b) a szeptemberben induló képzésekre vonatkozó közlemények tekintetében a képzés indítását
megelőző év október 31. napja.
(4)16 17 A Hivatal gondoskodik
a) a februárban induló képzésekre vonatkozóan a képzés indítását megelőző év október 15. napjáig,
b) a szeptemberben induló képzésekre valamint szakirányú továbbképzésekre vonatkozóan a képzés
indítását megelőző év december 31. napjáig
a Tájékoztató elektronikus formában történő közzétételéről.
(5)18 A Hivatal a Tájékoztatóban megjelentetett felvételi hirdetményeket kiegészítő, módosító közleményt
– a felsőoktatási intézmények által legkésőbb a jelentkezési határidőt 30 nappal megelőzően közölt adatok
alapján19 – legkésőbb a jelentkezési határidőt 15 nappal megelőzően tehet közzé.
(6)20 21 22 23 Az oktatásért felelős miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) és a
Hivatal a Tájékoztató teljes tartalmát a felsőoktatási felvételi eljárás hivatalos honlapján mindenki
számára nyilvánosan hozzáférhető formában közzéteszi.
(7) A minisztérium és a Hivatal – amennyiben ilyen megjelenik – a Tájékoztató kiegészítését tartalmazó
közleményt teljes terjedelemben, hivatalos honlapján mindenki számára hozzáférhető formában
közzéteszi.
3/A. §24 25 (1) A Tájékoztató tartalmazza, hogy mely, a miniszter által meghatározott, a felsőoktatási
intézmények által folytatott alapképzésben, osztatlan képzésben, felsőoktatási szakképzésben,
A módosítást a Szenátus 2008. június 26-ei ülésén fogadta el. Hatályos: 2008. június 26. napjától
A módosítást a Szenátus 2014. június 26-ai ülésén fogadta el.
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A módosítást a Szenátus 2008. október 30-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2008. október 30. napjától.
13
R. módosult 3. § (2) bek.
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A módosítást a Szenátus 2009. január 29-ei ülésén fogadta el. Hatályos: 2009. január 29. napjától
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A módosítást a Szenátus 2015. március 26-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2015. március 27. napjától.
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A módosítást a Szenátus 2008. október 30-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2008. október 30. napjától.
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A módosítást a Szenátus 2014. június 26-ai ülésén fogadat el.
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A módosítást a Szenátus 2008. október 30-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2008. október 30. napjától.
19
R. módosult 3. § (5) bek.
20
A módosítást a Szenátus 2008. január 24-ei ülésén fogadta el.
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A módosítást a Szenátus 2008. október 30-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2008. október 30. napjától.
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A módosítást a Szenátus 2014. június 26-ai ülésén fogadat el.
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A módosítást a Szenátus 2015. március 26-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2015. március 27. napjától.
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mesterképzésben vehető igénybe a magyar állami (rész)ösztöndíj (a továbbiakban: állami ösztöndíj),
továbbá tartalmazza az adott felvételi eljárás során meghirdetésre kerülő szak állami ösztöndíjjal
támogatott képzésére történő éves felvétel feltételeként teljesítendő minimális felvételi követelményt
(pontszámot), valamint a (2) bekezdés szerinti szakos hallgatói kapacitást.
(2) A Tájékoztatóban megjelenő felvételi hirdetmény tartalmazza azt a hallgatói kapacitást, amelyet a
felsőoktatási intézmény – a különböző finanszírozási formákban együttesen, figyelembe véve az Nftv. 73.
§ (3) bekezdés h) pont hb) alpontja szerinti fenntartói hozzájárulást, valamint a rendelkezésére álló
személyi és tárgyi feltételeket – szakonként, az adott évben meghirdet. A Tájékoztató szakos hallgatói
kapacitásként a Hivatal által képzési területi szinten – a februárban induló képzések esetében legkésőbb a
megelőző év szeptember 30-ig, a szeptemberben induló képzések esetében legkésőbb a megelőző év
november 15-ig – megállapított létszámkereteken belüli, a fenntartó által is jóváhagyott létszámot
tartalmazhat.
(3) A Tájékoztató a felsőoktatási intézmény által meghirdetett minden egyes felsőoktatási szakképzésre,
alapképzési szakra és osztatlan képzésre vonatkozóan tartalmazza
a) az adott szak munkarendjére, a képzés szervezésére, finanszírozási formájára (állami ösztöndíjas
vagy önköltséges) vonatkozó információkat,
b) a képzés időtartamát félévekben kifejezve,
c) a képzés helyét, amennyiben a képzést meghirdető intézmény, kar, tanárképző központ azt több
településen hirdeti,
d) a képzés során megszerzendő kreditek számát,
e) az adott képzés önálló szakképzettséget eredményező szakirányait,
f) az állami ösztöndíjas formában tanulmányokat folytató hallgatók által fizetendő díjakkal,
költségekkel, illetve a nekik nyújtható juttatásokkal kapcsolatos információkat,
g) az önköltséges formában tanulmányokat folytató hallgatók által fizetendő díjakkal, költségekkel,
illetve a nekik nyújtható juttatásokkal kapcsolatos információkat,
h) a jelentkezési kérelemhez csatolandó dokumentumok felsorolását,
i) a jelentkezők rangsorolásának elveivel, a rangsorolás módjával kapcsolatos információkat,
j) a képzés nyelvét, amennyiben az nem magyar,
k) a pontozási rendszerrel és a többletpontokkal kapcsolatos információkat,
l) a képzésen belül, amennyiben van összefüggő szakmai gyakorlat, annak idejét,
m) a képzésen belül az intézmények által indítani tervezett specializációkat.
(4) A felvételi hirdetmény az intézmény döntése alapján a meghirdetett képzéseket intézményenkénti vagy
a képzésért felelős karok szerinti bontásban tartalmazza. A több karú intézmények esetén a tanárképzés –
összetettségére tekintettel – intézményenként külön egységként is hirdethető.
(5) A felvételi követelmények sajátosságaira tekintettel az egyes meghirdetett képzések felvételi
követelményeinek tartalmi ismertetése a felvételi eljárás általános szabályaitól és a jelentkezésre
vonatkozó információktól elválasztva – erre történő külön utalás mellett – más kiadványban is
megjelentethető.
(6)26 A Tájékoztató tartalmazza az elektronikus jelentkezés benyújtásával kapcsolatos adatokat, valamint a
Hivatal azon postai címét, ahova a jelen szabályzat szerinti jelentkezési kérelmet be kell küldeni.

Beépítette a Szenátus 2014. június 26-ai ülésén elfogadott módosítás.
A (2), (3) és (10) bekezdés módosítását a Szenátus 2016. június 23-ai ülésén fogadta el. Hatályos 2016. június 24.
napjától.
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A módosítást a Szenátus 2015. március 26-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2015. március 27. napjától.
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(7) A (2) bekezdés szerinti hallgatói kapacitás összlétszáma nem haladhatja meg a működési engedélyben
szereplő maximális hallgatói létszámnak az intézménnyel – a szeptemberben induló képzések esetén
legkésőbb szeptemberig, a februárban induló képzések esetében legkésőbb februárig – hallgatói
jogviszonyban álló személyek várható számával csökkentett számát.
(8) A fizetési kötelezettségeket és a lehetséges juttatásokat Magyarország törvényes fizetőeszközében kell
közölni.
(9) A Tájékoztató az adott intézmény által meghirdetett felsőoktatási szakképzésre vonatkozóan
tartalmazza az adott felsőoktatási intézmény által a felvétel feltételéül meghatározott
a) érettségi vizsgatárgyakat és a vizsga szintjét, a szakképesítést;
b) egészségügyi, pályaalkalmassági követelményeket, a szakmai alkalmassági vizsga követelményeit.
(10) A Tájékoztató az adott intézmény által meghirdetett alapképzési szakokra és az osztatlan képzésekre
vonatkozóan tartalmazza
a) azt, hogy milyen érettségi vizsgatárgyból kell emelt szintű érettségi vizsgát teljesíteni
jelentkezési feltételként;
b) a jelentkezés feltételéül meghatározott érettségi vizsgatárgyakat;
c) az adott intézmény által meghatározott egészségügyi, pályaalkalmassági követelményeket,
szakmai alkalmassági vizsgakövetelményeket, gyakorlati vizsgakövetelményeket;
d) az adott képzési területen képzést folytató felsőoktatási intézmények által az adott képzési
területre, szakra meghatározott többletpontokat,
e)27 az adott képzési területen képzést folytató felsőoktatási intézmények által a felvétel feltételéül
meghatározott, az adott évi felvételi eljárásokat legalább két évvel megelőzően közölt, a Rendelet 1.
mellékletében szakos bontásban meghatározott szóbeli alkalmassági vizsgakövetelményeket.
(11) Az osztatlan tanárszakon az adott tanárszaknak megfelelő alapképzési szakok emelt szintű érettségi
követelményeit kell alkalmazni, azzal, hogy a jelentkező csak egy emelt szintű érettségi vizsga letételére
kötelezhető.
4. §28 (1) A Tájékoztató oly módon tartalmazza a felvételi lehetőségekről szóló hirdetményt, hogy az az
adott évre vonatkozóan teljes körű információt nyújtson a jelentkezőknek az állami ösztöndíjas és
önköltséges képzésekről, azok szintjéről, valamint formáiról.
(2)29 30 31
(3)32 Az Iroda a Tájékoztatóban megjelentetni tervezett közleményében az Egyetem által meghirdetett
szakok minőséghitelesítésére vonatkozóan teljes körű információt ad. Ennek keretében köteles feltüntetni
azt is, ha a szak indítását korlátozással engedélyezték.

Beépítette a Szenátus 2015. március 26-ai ülésén elfogadott módosítás. Hatályos: 2015. március 27. napjától.
A módosítást a Szenátus 2014. június 26-ai ülésén fogadta el.
29
A módosítást a Szenátus 2008. október 30-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2008. október 30. napjától.
30
A módosítást a Szenátus 2015. március 26-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2015. március 27. napjától.
31
Hatályon kívül helyezte a Szenátus 2016. június 23-ai ülésén elfogadott módosítás. Hatályát vesztette 2016. június
24. napján.
32
A módosítást a Szenátus 2008. január 24-ei ülésén fogadta el. A továbbiakban a korábbi kari feladatokat az Iroda
látja el.
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(4)33 34 (4) A Kar a Tájékoztatóban nyilvánosságra hozza azokat a feltételeket, amelyek fennállása esetén
(pl. megfelelő számú vagy felkészültségű jelentkező hiányában) az adott Kar a meghirdetett szakot nem
indítja.
(5)35 A Tájékoztató nem tartalmazza a nemzetközi közös képzésekre és a külföldi állampolgárok számára
hirdetett, idegen nyelven folyó képzésekre vonatkozó információkat. Ezek közzétételéről a képzést
meghirdető Kar a honlapján, továbbá a Karon szokásos módon gondoskodik és a képzésekről a Hivatalt
tájékoztatja.
(6)
(7) Az Iroda a rendelkezésére álló személyi és tárgyi eszközökkel (honlap, listák készítése) gondoskodik a
felvételi eljárás során a jelentkezők, az érdeklődők, valamint a Karok folyamatos, és tárgyilagos
tájékoztatásáról.
(8) A jelentkezők számára előírt egyes határidőket a Tájékoztató a besorolási döntés időpontjához
igazodva tartalmazza.
(9) A Tájékoztató tartalmazza a jelentkező adataiban bekövetkezett változás kötelező bejelentési módját.
A felvételi eljárások általános szabályai36
4/A. § (1) Az elektronikusan feltöltött dokumentumok megküldési időpontja a dokumentum elküldésének
napja.
(2) Az üzemzavarral érintett napokkal a határidők, határnapok meghosszabbodnak.
4/B. § Az elsőfokú eljárásban igazolási kérelem nem terjeszthető elő. Aki a fellebbezési eljárás során
valamely határnapot, határidőt – ide értve a fellebbezésre nyitva álló határidőt is – önhibáján kívül
elmulasztott, igazolási kérelmet terjeszthet elő.
4/C. § (1) A külföldön kiállított közokirat, illetőleg a külföldi bíróság, közigazgatási szerv, közjegyző
vagy egyéb közhitelességgel felruházott személy által hitelesített magánokirat – ha csak jogszabályból,
nemzetközi szerződésből, illetve viszonossági gyakorlatból más nem következik – bizonyító erővel csak
akkor rendelkezik, ha azt a kiállítás helye szerinti államban működő magyar külképviseleti hatóság
diplomáciai felülhitelesítéssel látta el. A nem magyar nyelven kiállított okirat csak hiteles magyar
fordítással ellátva fogadható el. Fordítás nélkül is el kell fogadni az angol, német, francia nyelven,
valamint az adott eljárásra a Hivatal honlapján és a Tájékoztatóban közzétett egyéb nyelven benyújtott
okiratokat.
(2) A nem magyar nyelven kiállított irat csak hiteles magyar fordítással ellátva fogadható el.
A felvételi eljárások
5. §37 Minden évben két felvételi eljárás hirdethető:
A módosítást a Szenátus 2008. január 24-ei ülésén fogadta el.
A módosítást a Szenátus 2008. október 30-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2008. október 30. napjától.
35
A módosítást a Szenátus 2016. június 23-ai ülésén fogadta el. Hatályos 2016. június 24. napjától.
36
Beépítette a Szenátus 2014. június 26-ai ülésén elfogadott módosítás.
37
A módosítást a Szenátus 2009. június 18-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2009. június 18. napjától
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a) a februárban induló képzésekre történő jelentkezés (a továbbiakban: keresztféléves felvételi
eljárás) határideje – minden képzési szintre vonatkozóan – a képzés indítását megelőző év november
15. napja,
b) a szeptemberben induló képzésekre történő jelentkezés (a továbbiakban: általános felvételi
eljárás) esetén a jelentkezés határideje a képzés indítása szerinti év február 15. napja.
6. §38 39 40 (1) Az általános felvételi eljárást követően, a miniszter a felvételi eljárás eredménye alapján – a
felsőoktatási intézmények képzési sajátosságaira is tekintettel – pótfelvételi eljárást engedélyezhet. A
pótfelvételi eljárásban – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – az általános felvételi eljárás szabályai
alkalmazandók. A pótfelvételi eljárás – a (3) és (6) bekezdésben foglaltak kivételével – elektronikus
eljárás.
(2) A pótfelvételi eljárás során
a) a meghirdetett szakokat, jelentkezési határidőt és feltételeket a minisztérium és a felsőoktatási
felvételi eljárás hivatalos honlapján kell az általános felsőoktatási felvételi eljárás ponthatárainak
megállapítását követő egy héten belül nyilvánosságra hozni; a Hivatal részére a szükséges adatokat
az Irodával egyeztetve a Karok szolgáltatják,
b) a jelentkezési határidő a meghirdetést követő 10. nap,
c) az a személy nyújthat be jelentkezést, aki az általános felvételi eljárásban nem nyújtott be
jelentkezést vagy nem nyert felvételt,
d) a jelentkező kizárólag egy felsőoktatási intézmény egy képzésére adhat be jelentkezési kérelmet,
e)41
f) nem vehető fel az a jelentkező, akinek az összpontszáma nem éri el az általános felvételi eljárás
során ugyanazon a szakon, munkarendben, finanszírozási formában hirdetett képzésre megállapított
ponthatárt,
g)42 az oktatási igazgató a felvételről a jelentkezési határidőt követő 20. napig döntést hoz, melyről
értesíti a jelentkezőt,
h) a jelentkezésekről és a döntésekről az Iroda a g) pontban meghatározott határidő leteltét követő
harmadik munkanapig tájékoztatja a Hivatalt,
i) a Hivatal a ponthatárok megállapítását megelőző 5. napig hiánypótlásra szólít fel; a hiánypótlásra
nyitva álló határidő 2 nap,
j) a jelentkezési kérelemhez csatolandó dokumentumokat a jelentkezési kérelemmel egyidejűleg kell
feltölteni.
(3)43 A felvételi jelentkezési kérelem határidőig történő benyújtása alatt kell érteni azt az esetet is,
amennyiben a jelentkező a 7. § (2) bekezdés a) pontja szerinti módon történő jelentkezés során az adatokat
az 5. §-ban meghatározott határidőig rögzíti és 5 napon belül postára adja a kinyomtatott, aláírással
hitelesített jelentkezési kérelmet.
(4) A keresztféléves felvételi eljárásban állami ösztöndíjas alapképzésre, osztatlan képzésre és
felsőoktatási szakképzésre jelentkezést meghirdetni nem lehet.

A módosítást a Szenátus 2014. június 26-ai ülésén fogadta el.
A módosítást a Szenátus 2015. március 26-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2015. március 27. napjától.
40
Az (1), (2) és (3) bekezdés módosítását a Szenátus 2016. június 23-ai ülésén fogadta el. Hatályos 2016. június 24.
napjától.
41
Hatályon kívül helyezte a Szenátus 2009. január 29-ei ülésén elfogadott módosítás. Hatályát vesztette 2009. január
29. napján.
42
A módosítást a Szenátus 2015. március 26-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2015. március 27. napjától.
43
A módosítást a Szenátus 2015. március 26-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2015. március 27. napjától.
38
39
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(5) A Karok a külföldi állampolgárok számára hirdetett, idegen nyelven folyó képzések esetében az 5. §ban foglaltaktól eltérő határidőt is megállapíthatnak.
(6)44 A magyar felsőoktatási intézmények a határon túli kihelyezett képzéseiket a (2) bekezdésben
szabályozott eljárás során hirdetik meg. Ennek során állami ösztöndíjas képzést is hirdethetnek. Ebben az
esetben a jelentkezési kérelmet be lehet nyújtani a felsőoktatási intézmények által biztosított papír alapú
nyomtatványon, valamint – a Rendelet elektronikus ügyintézésre vonatkozó rendelkezéseitől eltérően –
papír alapon benyújtható a többi dokumentum is. A felvettekről legkésőbb október 1-jéig értesítik a
Hivatalt.
A felvételi jelentkezési kérelem
7. §45 46 (1) A felvételi eljárás a jelentkező kérelmére indul.
(2)47 A jelentkezési kérelmet a Hivatalhoz, a Hivatal által e célra biztosított informatikai rendszer
segítségével kitöltött elektronikus nyomtatványon,
a) kinyomtatva, aláírva, postai úton könyvelt küldeményként beküldve vagy
b) ügyfélkapun keresztül történő hitelesítéssel
lehet benyújtani.
(3)
(4) A jelentkező a kérelem benyújtásakor rendelkezésére álló (korábban kézhez kapott) – a jelentkezési
kérelem elbírálásához benyújtandó – dokumentumokat a kérelemhez mellékelni köteles.
(5) A külföldi állampolgárok számára hirdetett, idegen nyelven folyó képzések esetében a jelentkezési
kérelmet a képzést meghirdető Karhoz kell megküldeni, amelyik gondoskodik a felvételi eljárás
lebonyolításáról, továbbá a jelentkezők adatairól és a felvételi eredményekről a képzés indításáig, de
legkésőbb október 15-éig tájékoztatja a Hivatalt és az Irodát.
(6) A jelentkezési kérelemnek tartalmaznia kell – az Nftv. 3. melléklet II/D. alcímének megfelelően – a
jelentkező személyes adatai közül
a) a nevét,
b) a születési nevét,
c) az anyja születési nevét,
d) a születési helyét (ország, település),
e) a születési idejét,
f) az állampolgárságát,
g) a nemét,
h)48 az elérhetőségeit (lakóhelye és tartózkodási helye (értesítési) címe, valamint elektronikus
levelezési címe),
i) az oktatási azonosító számát, amennyiben 2005-ben vagy azt követően magyar rendszerű
középiskolában érettségizett.
Beépítette a Szenátus 2015. március 26-ai ülésén elfogadott módosítás. Hatályos: 2015. március 27. napjától.
A módosítást a Szenátus 2014. június 26-ai ülésén fogadta el.
46
A (2) és (7) bekezdés módosítását a Szenátus 2016. június 23-ai ülésén fogadta el. Hatályos 2016. június 24.
napjától.
47
A módosítást a Szenátus 2015. március 26-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2015. március 27. napjától.
48
A módosítást a Szenátus 2015. március 26-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2015. március 27. napjától.
44
45
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(7)49 A jelentkezési kérelemnek tartalmaznia kell továbbá legalább egy jelentkezési hely megjelölését a 8.
§ (2) bekezdés a) pontja szerint, valamint a kiegészítő díj befizetésének igazolását az átutalás igazolásának
másolatával.
(8)50
8. §51 52 53 (1) A jelentkező egy felvételi eljárásban – függetlenül a korábban megszerzett végzettségeitől,
szakképzettségeitől és szakképesítéseitől – legfeljebb hat meghirdetésre (felsőoktatási intézménybe, karra,
szakra, szakképzésre, képzési helyre és munkarendre) jelentkezhet, amelyeken belül megjelölhető több
finanszírozási forma.
(2) Amennyiben a jelentkező az (1) bekezdésben meghatározott lehetőséggel élni kíván, a felvételi
jelentkezési kérelem benyújtásakor fel kell tüntetnie, hogy
a) mely felsőoktatási intézményekbe, karokra, illetőleg szakokra – ha van, mely önálló
szakképzettség megszerzését lehetővé tevő szakirányra, mely képzési helyre, illetve képzési nyelvre
–, mely képzési formára, teljes idejű (nappali munkarend szerinti), részidős (esti, levelező
munkarend szerinti) képzésre vagy távoktatásra, továbbá milyen finanszírozási formára jelentkezik,
és
b) milyen sorrendben kéri felvételi jelentkezéseinek elbírálását.
(3)54 55 A jelentkező az általa meghatározott jelentkezési sorrendet a felvételi eljárás során a besorolási
döntés időpontját megelőző 14. napig terjedő határidőn belül – elektronikus úton – egy alkalommal
módosíthatja. Az egyes jelentkezési helyeit a jelentkező a felvételi eljárás során a besorolási döntés
időpontját megelőző 14. napig terjedő határidőn belül visszavonhatja. Az (1) bekezdésben foglaltaktól
függetlenül a visszavont jelentkezési helyre új jelentkezés nem nyújtható be.
9. §56 57 (1) Az adatfeldolgozás során – a jelentkezési kérelem hiányos benyújtása esetén – a Hivatal az
általános felvételi eljárásban legkésőbb a besorolási döntés határnapját megelőző 28. napig, a
keresztféléves felvételi eljárásban a besorolási döntés határnapját megelőző 20. napig, de legkésőbb a
tárgyév január 3-áig a jelentkezőt a jelentkezési kérelmében megadott elektronikus levelezési címén
hiánypótlásra szólítja fel. Elektronikus levelezési cím hiánya esetén, a Hivatal telefonon, ennek
sikertelensége esetén postai úton szólítja fel a jelentkezőt hiánypótlásra. Hiánypótlásra felszólítás ellen
jogorvoslatnak helye nincs.
(2)58 A jelentkezési kérelem hiányos benyújtásának minősül
a) a 7. § (6) bekezdés szerinti adatok hiánya

A módosítást a Szenátus 2015. március 26-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2015. március 27. napjától.
Hatályon kívül helyezte a Szenátus 2015. március 26-ai ülésén elfogadott módosítás. Hatálytalan: 2015. március
27. napjától.
51
A módosítást a Szenátus 2014. június 26-ai ülésén fogadta el.
52
A módosítást a Szenátus 2015. március 26-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2015. március 27. napjától.
53
Az (1) és (3) bekezdés módosítását a Szenátus 2016. június 23-ai ülésén fogadta el. Hatályos 2016. június 24.
napjától.
54
A módosítást a Szenátus 2009. január 29-ei ülésén fogadta el. Hatályos: 2009. január 29. napjától
55
A módosítást a Szenátus 2015. március 26-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2015. március 27. napjától.
56
A módosítást a Szenátus 2014. június 26-ai ülésén fogadta el.
57
A módosítást a Szenátus 2015. március 26-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2015. március 27. napjától.
58
A módosítást a Szenátus 2015. március 26-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2015. március 27. napjától.
49
50
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b) alapképzésre, osztatlan képzésre valamint felsőoktatási szakképzésre történő jelentkezés esetén az
érettségi bizonyítvány kibocsátásának évére és a kibocsátó középiskolára vonatkozó adat hiánya, illetve
az érettségi bizonyítvány másolatának hiánya;
c) mesterképzésre történő jelentkezés esetén a várható felsőoktatási végzettség, szakképzettség
megjelölésének, illetve a korábbi felsőoktatási végzettség, szakképzettség igazolásának hiánya;
d) a jelentkezési helyek adatainak hiánya, továbbá – a meghirdetett lehetőségektől eltérő vagy annak
nem minden adatát tartalmazó – helytelensége;
e) a jelentkező által a jelentkezési kérelemben megjelölt, a tanulmányi pontok számításához szükséges
középiskolai bizonyítvány megfelelő oldalairól készült másolatok hiánya;
f) ha a benyújtás módja – a 6. § (6) bekezdésében foglaltak kivételével – nem felel meg a 7. § (2)
bekezdés a) vagy b) pontjának.
(3)59 A jelentkező a hiányt haladéktalanul pótolni köteles. A hiánypótlás határideje – a 6. § (2)
bekezdésében meghatározott pótfelvételi eljárás kivételével - a felszólítás kézhezvételétől számított 8. nap.
A hiánypótlás elmaradása, elégtelen volta esetén a rendelkezésre álló adatok alapján kell a felvételi
eljárást lefolytatni, illetve azok elégtelensége esetén az eljárás megszüntethető és a jelentkező számára
felvételi összpontszám nem számítandó vagy egyes jelentkezési helyei kizárandók.
(4)60 61 Az Iroda, amennyiben a jelentkező az intézmény által meghatározott – intézményspecifikus –
mellékletet nem nyújtja be, a besorolási döntés időpontja előtt minimum 45 nappal – keresztféléves
felvételi eljárás esetében minimum 30 nappal – felhívja a jelentkezőt ennek pótlására.
A jelentkezők központi, valamint intézményi nyilvántartása
10. §62 63 64 Az elektronikus jelentkezés során, valamint a jelentkezési lapon megadott és hitelesített
adatok, valamint a beküldött dokumentumokon feltüntetett adatok alapján a Hivatal létrehozza a
jelentkezők központi nyilvántartását (Gólya adatbázis).
(2) A Hivatal az Iroda számára az általános felvételi eljárásban legkésőbb a jelentkezési határidőt követő
50. napig, a keresztféléves felvételi eljárásban 15. napig továbbítja az Egyetemre jelentkezők természetes
személyazonosító adatait, elérhetőségi adatait és az Egyetemet érintő jelentkezési adatait (képzés neve,
szintje, munkarendje, finanszírozási formája).
(3)65 Az általános és a keresztféléves felvételi eljárásban a jelentkezési kérelem elbírálásához szükséges
azon adatokat, igazolásokat, okiratokat, amelyek a jelentkezési kérelem benyújtásakor még nem álltak a
jelentkező rendelkezésére, a besorolási döntés időpontját megelőző 50. napig terjedő határidőn belül kell
elektronikusan benyújtani. A besorolási döntés időpontját megelőző 14. napig terjedő határidőn belül kell
benyújtani a jelentkezési kérelem benyújtását követően megszerzett nyelvvizsgára, érettségi
bizonyítványra, érettségi tanúsítványra, oklevélre, szakképzettséget igazoló okiratra, illetve egyéb
jogcímekre vonatkozó adatokat, okiratokat, igazolásokat. Az adott eljárás évében külföldi középiskolában
érettségizett, valamint oklevelet szerzett jelentkező hiánypótlását ettől eltérő határidővel, de legfeljebb a
besorolási döntést megelőző 8. napig teheti meg.
A módosítást a Szenátus 2016. június 23-ai ülésén fogadta el. Hatályos 2016. június 24. napjától.
Beépítette a Szenátus 2009. június 18-ai ülésén elfogadott módosítás. Hatályos: 2009. június 18. napjától.
61
A módosítást a Szenátus 2010. február 18-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2010. február 18. napjától.
62
A módosítást a Szenátus 2014. június 26-ai ülésén fogadta el.
63
A módosítást a Szenátus 2015. március 26-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2015. március 27. napjától.
64
Az (1), (2), (3), (4) és (9) bekezdés módosítását a Szenátus 2016. június 23-ai ülésén fogadta el. Hatályos 2016.
június 24. napjától.
65
A módosítást a Szenátus 2015. március 26-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2015. március 27. napjától.
59
60
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(4) A dokumentumok a felvételi eljárásban egyszerű másolatban benyújthatók, azonban a hallgatói
jogviszony létesítésének feltétele az Egyetemre történő beiratkozáskor az eredeti okiratok bemutatása.
(5) A felvételi eljárás során az Egyetem, illetve a Hivatal a jelentkezési kérelem elbírálásához szükséges
további adatokat, igazolásokat kérhet a jelentkezőtől.
(6) A jelentkezőnek a felvételi eljárás során az Egyetem nyilvántartásába került adatainak kezelésére az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
rendelkezései az irányadók.
(7)66 A Gólya adatbázis üzemeltetését az Egyetemi Informatikai Szolgáltató Központ végzi. Az adatbázist
az Iroda kezeli, továbbá gondoskodik annak feltöltéséről, karbantartásáról. A felvételi eljárásban – a
technikai lebonyolítás és adatfeldolgozás tekintetében – az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban
nem álló személy is közreműködhet az Iroda vezetőjének közvetlen irányításával.
(8)67 68 Az Iroda a kari felelősöknek a felvételi eljárás során statisztikákat, listákat készít, betekintési jogot
(kérésre listázási jogot) ad az integrált Gólya adatbázishoz, valamint további információkat szolgáltat.
(9)69 A besorolási döntést megelőző 28. napig a Hivatal az adatokat feldolgozza és egységes tájékoztatást
küld a jelentkezőknek, amelyben értesít a különböző pontszámítási módokhoz szükséges
dokumentumokról, továbbá felhívja a jelentkezőket az általuk kívánt pontszámításhoz szükséges
mellékletek benyújtásának ellenőrzésére. A tájékoztatást azon jelentkezőknek is meg kell küldeni, akik
hiánypótlásra felszólítást kaptak.
11. §70 (1) A Hivatal – a jelentkezők központi nyilvántartásának létrehozása után – a 10. § (2)
bekezdésében meghatározott határidőt követő 14. naptól biztosítja a jelentkezők számára, hogy a róluk
nyilvántartott adatokat és a benyújtott dokumentumaik feldolgozottsági állapotát az elektronikus
szolgáltatás keretében – a felvételi eljárás hivatalos honlapján nyújtott személyes ügyintézési felületen
keresztül – folyamatosan megismerjék. A jelentkező a 10. § (3) bekezdésében meghatározott határidőn
belül kérheti a megfelelő igazolások alapján a róla rögzített adatok kijavítását. Az adatok folyamatos
ellenőrzése a jelentkező felelőssége.
(2)71 A jelentkező kérelmére a róla nyilvántartott adatok 30 napon belül történő javítását – ide nem értve a
8. § (3) bekezdésében foglaltakat - a Hivatal, az eljárás minden szakaszában köteles biztosítani.
(3) Ha a Kar a beiratkozáskor – a jelentkezéshez benyújtott egyszerű másolatok eredeti példányának
vizsgálatakor – megállapítja, hogy a felvételi eredményének megállapítását befolyásoló valótlan
adatszolgáltatás történt, a rektor a felvételről szóló döntést megsemmisíti.
(4) Amennyiben a jelentkező a valótlan adatszolgáltatással közokirat hamisítás tényállását valósítja meg, a
rektor a büntetőeljárás megindítását kezdeményezi.
II. fejezet
Beépítette a Szenátus 2008. január 24-ei ülésén elfogadott módosítás.
Beépítette a Szenátus 2008. január 24-ei ülésén elfogadott módosítás.
68
A módosítást a Szenátus 2008. október 30-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2008. október 30. napjától.
69
A módosítást a Szenátus 2015. március 26-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2015. március 27. napjától.
70
A módosítást a Szenátus 2014. június 26-ai ülésén fogadta el.
71
A módosítást a Szenátus 2016. június 23-ai ülésén fogadta el. Hatályos 2016. június 24. napjától.
66
67
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Pontszámítás a felsőoktatási szakképzésre, az alapképzésre és az egységes, osztatlan képzésre
történő jelentkezés esetén
12. §72 (1)73 Alapképzésre, valamint osztatlan képzésre történő felvétel feltétele az érettségi vizsga sikeres
teljesítése.74 Alapképzésre és osztatlan képzésre történő jelentkezés esetén a jelentkező teljesítményét
felvételi pontszámmal kell értékelni, amelyet az alábbiak szerint kell számítani:
a) a középiskolai teljesítmény alapján kapott pontok (a továbbiakban: tanulmányi pontok) és az
érettségi eredmények alapján kapott pontok (a továbbiakban: érettségi pontok) összeadásával, vagy
b) az érettségi pontok kétszerezésével,
mindkét esetben az esetleg szerzett érettségi többletpontok és egyéb többletpontok
hozzászámításával.
(2) Az (1) bekezdés szerinti két számítási mód közül azt kell alkalmazni, amelyik a jelentkező számára
előnyösebb.
(3)75 76 A felvételi eljárásban a jelentkező összesen
a) a középiskolai osztályzatai és az érettségi vizsgákon elért százalékos eredményei átlaga alapján
legfeljebb 200 tanulmányi pontot,
b) a jelentkezés feltételéül meghatározott érettségi vizsgaeredményei alapján legfeljebb 200
érettségi pontot,
c) az emelt szinten teljesített érettségi vizsgákért legfeljebb 100 érettségi többletpontot,
d) a felsőoktatási szakképzés befejezését igazoló oklevél megszerzését követően, azonos képzési
terület szakjára történő jelentkezés esetén
da) jeles záróvizsga eredmény alapján 30 többletpontot,
db) jó záróvizsga eredmény alapján 20 többletpontot,
dc) közepes záróvizsga eredmény alapján 10 többletpontot;
e) az esélyegyenlőség biztosítása érdekében a 24. §-ban meghatározott többletpontokat,
egyéb, a 21–22. §-ban meghatározott többletpontokat
szerezhet.
(4)77 A (3) bekezdés c)- f) pontjai alapján adható többletpontok összege legfeljebb 100 pont lehet. A
jelentkező abban az esetben is csak 100 pontra jogosult, ha a különböző jogcímek alapján elért
többletpontjainak összege ezt meghaladná.
(5)78 Amennyiben egy jelentkező több olyan szakra, képzésre, intézménybe jelentkezik, ahol azonosak a
szóbeli alkalmassági vizsga követelményei, a vizsgát csak egyszer, a jelentkezéskor meghatározott
elbírálási sorrendben legelőbb jelzett intézményben, szakon kell letenni. Ebben az esetben a szóbeli
alkalmassági vizsga eredményét a többi intézményben, szakon is el kell fogadni.
(6)79 A felsőfokú végzettséggel rendelkező jelentkezőket – amennyiben alapképzésre, osztatlan képzésre
vagy felsőoktatási szakképzésre jelentkeznek – az Egyetem a Tájékoztatóban közzétett módon a felsőfokú
végzettséget tanúsító oklevél alapján, és az emelt szintű érettségi követelménytől való eltekintéssel is
rangsorolhatják. Ebben az esetben az oklevélért adható pontot az oklevél minősítése szerint a 26. § (6)
A módosítást a Szenátus 2014. június 26-ai ülésén fogadta el.
A módosítást a Szenátus 2015. március 26-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2015. március 27. napjától.
74
Ftv. 42. § (1) A módosítást a Szenátus 2008. október 30-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2008. október 30. napjától.
75
A módosítást a Szenátus 2015. március 26-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2015. március 27. napjától.
76
A módosítást a Szenátus 2016. június 23-ai ülésén fogadta el. Hatályos 2016. június 24. napjától
77
A módosítást a Szenátus 2015. március 26-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2015. március 27. napjától.
78
Beépítette a Szenátus 2015. március 26-ai ülésén elfogadott módosítás. Hatályos: 2015. március 27. napjától.
79
A módosítást a Szenátus 2015. március 26-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2015. március 27. napjától.
72
73

- 12 -

bekezdésében megállapított ponthatár és 400 pont között arányosan kell megállapítani. Az így kapott
pontszámhoz a jelentkező által elért összpontszám meghatározása érdekében hozzá kell adni a 21–22. §ban és a 24. § (1) bekezdésében meghatározott többletpontokat. A jelentkezési kérelem csak akkor
minősül a 9. § (2) bekezdés d) e) pontja szerint hiányosnak, ha a jelentkező az érettségi bizonyítványa és a
középiskolai bizonyítványa alapján is kéri a pontszámítás elvégzését.
Tanulmányi pontok
13. §80 81 (1)82 A tanulmányi pontokat a jelentkező 9–12. (nyelvi előkészítő esetén 9–13.) évfolyamos
középiskolai osztályzataiból és a középiskolai tanulmányok lezárásaként megszerzett érettségi
bizonyítványban szereplő vizsgatárgyak százalékos eredményeiből a következő módon kell kiszámolni:
a) öt tantárgy: a magyar nyelv és irodalom, a történelem, a matematika, egy legalább két évig tanult
választott idegen nyelv (vagy nemzetiségi nyelv és irodalom) utolsó két (tanult) év végi
osztályzatainak, valamint egy legalább két évig tanult választott természettudományos tantárgy
utolsó két (tanult) év végi eredményeinek, vagy két, legalább egy évig tanult, választott
természettudományos tantárgy utolsó (tanult) év végi osztályzatainak – a (2) és (3) bekezdésekre
figyelemmel megállapított – összegét kettővel meg kell szorozni,
b) az érettségi bizonyítványban szereplő vizsgaeredmények közül a négy kötelező és egy szabadon
választott érettségi vizsgatárgy százalékos eredménye átlagát egész számra kell kerekíteni.
(2) Magyar nyelv és irodalomból, illetve nemzetiségi nyelv és irodalomból osztályzatként évente a
megfelelő nyelv és irodalom tantárgyak osztályzatainak számtani átlagát kerekítés nélkül kell figyelembe
venni.
(3) Amennyiben a jelentkező érettségi bizonyítványában az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott
vizsgatárgyakból ötnél kevesebb vizsgatárgyból szerzett osztályzatot, akkor az (1) bekezdés b) pontja
szerinti átlag megállapításakor csak ezeket kell figyelembe venni.
(4) Amennyiben a jelentkező külföldön vagy külföldi rendszerű középiskolában folytatott tanulmányokat
követően jelentkezik az Egyetemre és ezért az (1)-(3) bekezdésben meghatározott módon pontszáma nem
állapítható meg, a Hivatal dönt a tanulmányok során szerzett osztályzatok tanulmányi pontként történő
figyelembevételéről.
(5) Az (1) bekezdés a) pontja alkalmazása szempontjából természettudományos tantárgy a biológia, a
fizika, a kémia, a földrajz (a földünk és környezetünk) és a természettudomány tantárgyak.
(6) Amennyiben a középiskola pedagógiai programjában az (5) bekezdésben megnevezett tantárgyak
közül nincs kettő, amelyet a tanulóknak legalább egy tanéven keresztül, vagy nincs egy, amelyet a
tanulóknak legalább két tanéven keresztül tanulniuk kell, a középiskolának a Hivatalnál kérelmeznie kell
annak megállapítását, hogy a pedagógiai programjában és helyi tantervében szereplő tantárgyaknak a
középiskola által kiállított bizonyítványokban szerepelő eredményei közül melyek azok, amelyek az (1)
bekezdés a) pontja alkalmazása szempontjából természettudományos tantárgyakból elért eredményeknek
minősülnek.

A módosítást a Szenátus 2014. június 26-ai ülésén fogadta el.
Az (1), (2) és (3) bekezdés módosítását a Szenátus 2016. június 23-ai ülésén fogadta el. Hatályos 2016. június 24.
napjától.
82
A módosítást a Szenátus 2015. március 26-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2015. március 27. napjától.
80
81
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(7) A középiskola – pedagógiai programját és helyi tantervét tartalmazó – kérelmére a Hivatal elnöke azt
vizsgálja, hogy a pedagógiai programban és a helyi tantervben szereplő tantárgyak közül melyek azok,
amelyek a Nemzeti alaptanterv szerinti az „Ember a természetben” és a „Földünk és környezetünk”
műveltségi területek fejlesztési feladatainak teljesítését szolgálják. A Hivatal elnöke határozatában
megjelöli a középiskola pedagógiai programjában és helyi tantervében szereplő azon tárgyakat,
amelyeknek a középiskola által kiállított bizonyítványokban szereplő eredményei az (1) bekezdés a)
pontja alkalmazása szempontjából természettudományos tantárgyakból elért eredménynek minősülnek. A
határozat a középiskola által az adott naptári évben kiállított bizonyítványokban szereplő tantárgyak
eredményeire vonatkozik.
Érettségi pontok
14. §83 (1)84 Az érettségi pontokat a képzési területre vagy szakra vonatkozóan meghatározott két érettségi
vizsgatárgy, vagy az így meghatározott érettségi vizsgatárgyak listájából a jelentkező számára
legkedvezőbb két érettségi vizsgatárgy eredményei alapján kell kiszámolni, ebben figyelembe kell venni a
Rendelet 3. melléklete szerint a jelentkezés meghatározott feltételeként teljesített emelt szintű érettségi
vizsga eredményét.
(2) Az érettségi pontok száma – a közép- és az emelt szintű érettségi vizsga esetén egyaránt – egyenlő az
érettségi vizsgán az adott vizsgatárgyból elért százalékos eredménnyel.
(3) Az érettségi vizsgatárgyak százalékos eredményét az érettségi bizonyítvány, illetve a tanúsítványok
alapján kell figyelembe venni.
(4)85 Amennyiben ugyanabból a tárgyból a jelentkező több, különböző eredménnyel is rendelkezik, a
számára legelőnyösebb eredményt kell figyelembe venni az (1) bekezdésben foglaltak
figyelembevételével.
(5) A nem a többszintű érettségi vizsgarendszerben tett közismereti érettségi vizsgatárgyaknak a felvételi
eljárás időpontjában hatályos közismereti érettségi vizsgatárgyakkal való megfeleltetését a jelentkező által
a jelentkezés benyújtásával egyidejűleg előterjesztett kérelmére az érettségi vizsga letételének
időpontjában hatályos és a felvételi jelentkezés időpontjában hatályos vizsgakövetelmények szakmai
tartalmának összevetése alapján a Hivatal állapítja meg. A Hivatal köteles a tantárgyi megfeleltetésre,
amennyiben a vizsgakövetelményeknek legalább 75%-a megegyezik, illetve elutasításra, amennyiben az
egyezés nem éri el az 50%-ot. A megfeleltetett érettségi vizsgatárgyak jegyzékét a Hivatal a honlapján
közzéteszi.
(6) Azon érettségi vizsgaeredmény alapján, amelynél ezt jogszabály kizárja, érettségi pont nem
számítható.
(7) A nyelvvizsga-bizonyítvány alapján megállapított érettségi eredmény nem vehető figyelembe abban az
esetben, ha az emelt szintű érettségi az adott nyelvből felvételi feltétel.
(8)

83
84

85

A módosítást a Szenátus 2014. június 26-ai ülésén fogadta el.
A módosítást a Szenátus 2015. március 26-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2015. március 27. napjától.
A módosítást a Szenátus 2015. március 26-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2015. március 27. napjától.
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(9) Nem számítható érettségi pont az érettségi vizsgatárgy százalékos eredményéből, amennyiben az
érettségi bizonyítványt, illetve a tanúsítványt az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló
100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 37. § (3)86 bekezdése alapján záradékkal látták el.
(10)
(11) A központi felsőoktatási felvételi eljárásban részt vevő jelentkező az érettségi bizonyítványa által
tanúsított végzettségi szint elismerésére vonatkozó, továbbtanulási célból indított, a külföldi
bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény II. fejezete szerinti eljárásra az a
felsőoktatási intézmény rendelkezik hatáskörrel, amelyiket a jelentkező a jelentkezési kérelmében az első
sorban jelölt meg.
(12) A (11) bekezdés szerinti eljárásra irányuló kérelmet a jelentkező a Hivatalhoz a jelentkezési
kérelmével együtt nyújtja be. A Hivatal a kérelmet a hatáskörrel rendelkező felsőoktatási intézménynek
szakvéleménye ismertetésével továbbítja.
(13)87 A (11) bekezdés szerinti felsőoktatási intézmény által érettségi bizonyítványként elismert
bizonyítványban szereplő vizsgatárgyat a Hivatal emelt szintűnek ismeri el, ha tartalmi
vizsgakövetelményei legalább 75 százalékban tartalmazzák a magyar vizsgatárgy emelt szintű tartalmi
követelményeit. Az emelt szinten való elismerés további feltétele, hogy a vizsgarendszerben a
vizsgakérdéseket a vizsgáztató, vizsgára felkészítő intézménytől függetlenül határozzák meg, valamint,
hogy a vizsgateljesítményeket a vizsgáztató, vizsgára felkészítő intézménytől független személyek,
szervezetek bírálják el és értékeljék.
(14)88 A Hivatal az emelt szintűnek el nem ismert, azonos megnevezésű külföldi vagy külföldi rendszerű
érettségi vizsgatárgyat automatikusan középszintű érettségi vizsgatárgynak számítja. Eltérő megnevezésű
vizsgatárgy esetén a Hivatal a jelentkező kérelmére megvizsgálja a külföldi vagy külföldi rendszerű
vizsgatárgy és a magyar rendszerű vizsgatárgy egyezőségét, és ha az egyezőség a tartalmi elemek legalább
50%-ára fennáll, akkor az középszinten teljesített vizsgatárgyként beszámítható. Automatikus a
pontszámítás, amennyiben egy adott ország vagy középiskola érettségi vizsgatárgya egy korábbi
eljárásban már elismerésre került.
A felvételi eljárás szervezeti keretei
15. §89 (1) A felvételi eljárás során alkalmazott vizsgák megszervezésére és lebonyolítására, illetőleg az
ezzel kapcsolatos feladatok ellátására a Kar
a) a vizsga típusának megfelelő vizsgáztató bizottságot,
b) felülvizsgáló bizottságot
hoz létre.
(2) A felülvizsgáló bizottság elnöke a Kar vezetője által kijelölt dékánhelyettes/főigazgató helyettes. A
felülvizsgáló bizottságban biztosítani kell a hallgatói részönkormányzat képviseletét.
(3)
R. módosult 16. § (9). A módosítást a Szenátus 2008. október 30-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2008. október 30.
napjától.
87
A módosítást a Szenátus 2015. március 26-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2015. március 27. napjától.
86

88
89

A módosítást a Szenátus 2015. március 26-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2015. március 27. napjától.
A módosítást a Szenátus 2008. október 30-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2008. október 30. napjától.
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(4)90 A felvételi eljárás során alkalmazott vizsgák lebonyolításában résztvevő bizottságok megalakításáról
és a tagok adott évre szóló megbízásáról az érintett Kar vezetője gondoskodik. A bizottságok számát a
felvételre jelentkezők számának megfelelően kell kialakítani. A felvételi eljárás során az Irodával a Kar
vezetője által kijelölt felelős tartja a kapcsolatot.
(5) A vizsgáztatásban nem vehet részt az a személy, aki a vizsgázóval hozzátartozói, függelmi viszonyban
van, aki részt vett a vizsgázó felkészítésében, vagy akitől a vizsga tárgyilagos elbírálása egyéb okból nem
várható el.
(6)91 A felvételi eljárás során – a jelen szabályzatban rögzítette adminisztratív feladatokon túl – a 16-18. §okban, valamint a kari mellékletben meghatározott egyes kari szervezési feladatokat az Iroda az adott
Karral kötött megállapodás alapján átvállalhatja.
A felvételi eljárás során alkalmazott vizsgák rendje
16. § (1)9293 Az alapképzés és az osztatlan képzés felvételi eljárása során az alábbi vizsgák szervezhetők:
a) egészségügyi vizsgálat,
b) pályaalkalmassági vizsgálat (továbbiakban: alkalmassági vizsga),
c) gyakorlati vizsga,
d) a nem magyar állampolgárok számára magyar nyelvi alkalmassági vizsga,
e) szóbeli alkalmassági vizsga.
(2)94 Az (1) bekezdés a), b) és d) pontja alapján végzett vizsgálat, illetve vizsga értékelése „megfelelt”
vagy „nem felelt meg” minősítés lehet. A „nem felelt meg” minősítés esetén a jelentkező összpontszáma
nulla.
(3)95 A Kar jelen szabályzat mellékletében rendelkezhet úgy, hogy a művészet és a művészetközvetítés
képzési terület képzéseire, valamint a művészeti jellegű egyszakos, illetve kétszakos osztatlan
tanárképzésre történő jelentkezés esetében a felvételi összpontszámot kizárólag a gyakorlati vizsga alapján
kell megállapítani. Ekkor a felvételi összpontszámot a gyakorlati vizsga pontszámának – melynek
maximális értéke 200 pont – megkettőzésével, többletpontok hozzáadása nélkül kell meghatározni. A
kétszakos osztatlan tanárképzésben a művészeti jellegű szakon a gyakorlati vizsgán 100 pont, a
közismereti tanárszakon az érettségi vizsgatárgy százalékos eredménye alapján ugyancsak 100 pont
szerezhető. A jelentkező összpontszámát ebben az esetben is – az érettségi többletpontokat ide nem értve többletpontok nélkül kell megállapítani.
(4)96 97 Az alkalmassági vizsga és a gyakorlati vizsga számonkérési formája lehet szóbeli és/vagy írásbeli
vizsga, illetve a művészeti, művészetközvetítő és sporttudományi képzési terület esetében a Kar által jelen
szabályzat mellékletében meghatározott gyakorlati feladat végrehajtása.

A módosítást a Szenátus 2008. január 24-ei ülésén fogadta el.
Beépítette a Szenátus 2008. január 24-ei ülésén elfogadott módosítás.
92
A módosítást a Szenátus 2009. január 29-ei ülésén fogadta el. Hatályos: 2009. január 29. napjától.
93
A módosítást a Szenátus 2015. március 26-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2015. március 27. napjától.
94
A módosítást a Szenátus 2009. január 29-ei ülésén fogadta el. Hatályos: 2009. január 29. napjától
95
A módosítását a Szenátus 2016. június 23-ai ülésén fogadta el. Hatályos 2016. június 24. napjától.
96
A módosítást a Szenátus 2014. június 26-ai ülésén fogadta el.
97
A módosítást a Szenátus 2009. január 29-ei ülésén fogadta el. Hatályos: 2009. január 29. napjától
90
91
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(5)98 A már megkezdett vizsgát semmilyen indokkal nem lehet megismételni. Az a jelentkező, aki a
vizsgaidőpontról elkésik, de saját döntése alapján mégis részt vesz a vizsgán, nem jogosult többletidő
biztosítására, vagy méltányosabb elbírálásra.
(6)99 Amennyiben a jelentkező több osztatlan tanárszakra és több intézménybe jelentkezik, a kötelező
pályaalkalmassági vizsgálaton abban az intézményben kell részt vennie, amelyik a 11. § (1) bekezdésében
meghatározott időpontban az elbírálási sorrendjében a legkisebb sorszámmal szerepel.
17. § (1)100 101 A jelentkezőket a vizsgák időpontjáról, a vizsgákkal kapcsolatos tudnivalókról az Iroda
írásban értesít. Az értesítés időpontját a Tájékoztató alapján úgy kell meghatározni, hogy a felvételiző a
vizsgájáról szóló értesítést legalább 15 nappal korábban kézhez kapja. Amennyiben a Kar több
vizsgaidőpontot is megjelölt, akkor a jelentkező kérelmezheti a vizsgaidőpont módosítását, azonban
kérelmének legkésőbb a vizsgázó számára kijelölt vizsganapot megelőző harmadik munkanapig be kell
érkeznie az Irodához.
(2)102 Ha a gyakorlati, illetőleg az alkalmassági vizsgáztatást több – azonos feladatú – bizottság végzi, a
jelentkezők előre meghatározott csoportját az egyes vizsgáztató bizottságokhoz nyilvános sorsolással kell
beosztani.
(3) A sorsoláson a vizsgázók részt vehetnek. A sorsolás időpontját és módját a jelentkezőkkel közölni kell.
(4) A vizsgáztató bizottság elnöke legkésőbb az aznapi vizsgák befejezésekor köteles ismertetni a
jelentkezők által szerzett pontokat, illetve a minősítést. Amennyiben a vizsga jellege, illetőleg összetétele
eltérő időpontban való ismertetést indokol, a vizsgáztató bizottság elnöke eltérő időpontot állapíthat meg,
amelyet közzé kell tenni.
(5)103 A vizsgáról készült jegyzőkönyvet a jelentkező a vizsga után személyesen veszi át, vagy az Iroda
postai úton küldi meg részére. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a vizsgázó nevét, lakcímét, a vizsga
helyét, idejét, a jelentkezéssel érintett szakot, az értékelést, a vizsgáztató bizottság tagjainak nevét, a
jogorvoslati lehetőségekről szóló tájékoztatást, a jegyzőkönyv kiállításának helyét, idejét, a vizsgáztató
bizottság elnökének aláírását.
(6)104 Az Egyetem és a Magyar Olimpiai Bizottság között létrejött keretmegállapodás 5.1.3. pontja alapján
a vizsga előzetesen megállapított időpontja helyett a felvételiző Programban résztvevő kérésére – indokolt
esetben – a Kar vezetője új szóbeli vizsganap kiírását engedélyezheti.
18. §105 (1)106 Amennyiben az alkalmassági vizsga és a gyakorlati vizsga (vagy vizsgarésze) számonkérési
formája írásbeli, illetve rajz a vizsgát úgy kell megszervezni, hogy az írásbeli vizsgadolgozat
(továbbiakban: dolgozat) kérdéseinek titkossága a vizsga megkezdéséig biztosított legyen.
(2) A dolgozatokat – a dolgozat megírása után – a részpontok feltüntetésével értékelni kell, és el kell látni
a javító kézjegyével.
Beépítette a Szenátus 2010. február 18-ai ülésén elfogadott módosítás. Hatályos: 2010. február 18. napjától.
Beépítette a Szenátus 2014. június 26-ai ülésén elfogadott módosítás.
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A módosítást a Szenátus 2008. január 24-ei ülésén fogadta el.
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A módosítást a Szenátus 2010. február 18-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2010. február 18. napjától.
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A módosítást a Szenátus 2009. január 29-ei ülésén fogadta el. Hatályos: 2009. január 29. napjától
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Beépítette a Szenátus 2008. október 30-ai ülésén elfogadott módosítás. Hatályos: 2008. október 30. napjától.
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Beépítette a Szenátus 2009. június 18-ai ülésén elfogadott módosítás. Hatályos: 2009. június 18. napjától.
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(3) A dolgozatok titkosítását a Kar végzi el, s erről a jelentkezőt tájékoztatja. A dolgozatok csak név
nélkül, számjelzéssel ellátva adhatók át javításra és értékelésre. Ezért a vizsgázó azonosítási lapját
tartalmazó borítékra és a dolgozatra a későbbi azonosítás céljából ugyanazon számot, jeligét kell ráírni.
Minden tárgyból külön-külön kell elvégezni ezt az eljárást. Az azonosításra akkor kerül sor, ha
valamennyi dolgozatot kijavították, és a pontszámokat megállapították.
(4) A jelentkezőnek joga van a dolgozat értékelésébe a felvételről szóló döntést megelőzően betekinteni. A
dolgozatokba való betekintés helyét és időpontját a Kar állapítja meg, és erről az Iroda a kiküldött
jegyzőkönyvben írásban tájékoztatja a jelentkezőket.
(5) A dolgozatba való betekintés időpontjáról, helyéről és lehetőségeiről az Iroda a 17. § (1) bekezdésében
említett vizsgabehívón is tájékoztatja a felvételizőt. A betekintés felügyelet mellett történik, melynek
során biztosítani kell, hogy a jelentkező a dolgozaton javításokat ne eszközöljön, feljegyzést azonban
készíthet.
(6)
(7)
19. §107 (1) Amennyiben a gyakorlati, illetőleg az alkalmassági vizsga formája, nem írásbeli annak
részletes szabályait jelen Szabályzat kari mellékleteiben, illetve a Kar honlapján kell meghatározni. A
vizsgáról az Iroda által szolgáltatott formában jegyzőkönyvet kell felvenni.
(2)
(3)
Többletpontok meghatározása
20. §108 (1) Amennyiben a jelentkező érettségi pontjait az emelt szinten teljesített vizsga alapján számítják,
a jelentkező az emelt szinten teljesített legalább 45 százalékos eredményű érettségi vizsgáért érettségi
többletpontra jogosult.
(2) Ha a jelentkező az előző bekezdés alapján jogosult az érettségi többletpontra, emelt szintű érettségi
vizsgatárgyanként 50 érettségi többletpontra jogosult.
21. §109 (1) A jelentkező az államilag elismert vagy azzal egyenértékű, magyartól eltérő idegen nyelvből
tett nyelvvizsgáért nyelvenként
a) középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga esetén 28 többletpontra, vagy
b) felsőfokú (C1) komplex típusú nyelvvizsga esetén 40 többletpontra
jogosult.
(2) Ha a jelentkező a többletpontokra több különböző nyelvből megszerzett nyelvvizsga alapján is jogosult
lenne, javára akkor is összesen legfeljebb 40 többletpontot kell figyelembe venni, ha a különböző
nyelvvizsgák alapján elérhető többletpontjainak összege ezt meghaladná. Egy nyelvből csak egy
nyelvvizsgáért adható többletpont.
(3) Államilag elismert középfokú (B2) szóbeli típusú vagy írásbeli típusú, illetve felsőfokú (C1) szóbeli
típusú vagy írásbeli típusú, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsgával rendelkező akkor jogosult 28, illetve

A módosítást a Szenátus 2008. október 30-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2008. október 30. napjától.
A módosítást a Szenátus 2014. június 26-ai ülésén fogadta el.
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A módosítást a Szenátus 2014. június 26-ai ülésén fogadta el.
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40 többletpontra, ha a sajátos nevelési igénye miatt – igazoltan – nem tudja a komplex típusú nyelvvizsgát
letenni.
(4) Amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi
vizsga alapján is jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat csak egyszer, a számára kedvezőbb
pontszámot biztosító jogcímen kapja meg.
22. §110 (1)111 A jelentkező a felvételi eljárás során
a) az adott sportág országos sportági szakszövetsége, a Magyar Paralimpiai Bizottság vagy a
Magyar Hallássérültek Sportszövetsége, illetve a Magyar Sakkszövetség által kiadott igazolás
alapján – a 23. § (1) bekezdésében foglaltakat kivéve –
aa) a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon,
ab) 1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketlimpián,
ac) a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpián
való részvétel esetén 50 többletpontra,
b) a Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság által elismert
sportágban az adott sportág országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai
Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének igazolása alapján
ba) világbajnokságon,
bb) Európa-bajnokságon
elért legalább 3. helyezésért 30 többletpontra,
c) az adott sportág országos sportági szakszövetségének igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai
Bizottság által elismert sportágban
ca) a korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon,
cb) az Universiadén,
cc) a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi világbajnokságon,
cd) az Ifjúsági Olimpián
elért legalább 3. helyezésért 20 többletpontra,
d) az adott sportág országos sportági szakszövetségének igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai
Bizottság által elismert sportágban az országos sportági szakszövetség által – a szakszövetségnek a
jelentkezési határidő napján hatályos versenyszabályzatában meghatározottak szerinti, a Magyar
Olimpiai Bizottság által igazoltan – felnőtt és felnőtt alatti első utánpótlás korosztály részére
szervezett országos bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 15 többletpontra,
e) a Magyar Diáksport Szövetség igazolása alapján, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert
sportágban a Magyar Diáksport Szövetség által, vagy közreműködésével szervezett Diákolimpia
országos döntőjében elért legalább 3. helyezésért 10 többletpontra
f) legfeljebb egy, a művészeti szakképzésben tanuló szakközépiskolások részére szervezett, a
minisztérium által meghirdetett és anyagilag támogatott Országos Művészeti Tanulmányi
Versenyeken egyéni versenyzőként elért 1-3. helyezésért 20 többletpontra,
g) tárgyanként legfeljebb egy, a ga)-gb) pontok szerinti tanulmányi versenyeken elért eredmény
alapján, ha a jelentkező a versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amelyeket a
felsőoktatási intézmények a 13. § (1) bekezdése alapján érettségi pontot adó tárgyként a szakra
vonatkozóan meghatároztak,
ga) az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos Szakmai
Előkészítő Érettségi Tárgyak Versenyén döntőbe jutott és ott elért 1-10. helyezésért 100, 11-20.
helyezésért 50, 21-30. helyezésért 25 többletpontra,
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A módosítást a Szenátus 2014. június 26-ai ülésén fogadta el.
A módosítást a Szenátus 2016. június 23-ai ülésén fogadta el. Hatályos 2016. június 24. napjától
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gb) a Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein elért helyezés
alapján a nagydíjasoknak 30, az első díjasoknak 20 többletpontra,
h) az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyen elért legalább 3. helyezésért 30
többletpontra,
i) egyéb, a g) pont alá nem tartozó tantárgyból Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen elért
eredményért, ha olyan tárgyból érte el, amelynek elfogadásáról az érintett intézmények előzetesen
megegyeztek, az 1-10 helyezés esetén 20 többletpontra,
j)112 az 1993 után szerzett, az Országos Képzési Jegyzékben szereplő emeltszintű 54-es vagy 55-ös
szakmaszámú szakképesítésért a Rendelet 4. számú melléklete szerinti szakiránynak megfelelő
továbbtanulás esetén, 24 többletpontra,
k) a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 73. § (2) bekezdés h) pontja szerint a
szakképesítésért felelős miniszter által szervezett országos szakmai tanulmányi versenyen elért
helyezése alapján a szakmai vizsga egésze (minden része) alól felmentést kapott jelentkező
szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén 30 többletpontra
jogosult.
(2)113 Az (1) bekezdés ca) pontja alkalmazása során a döntőbe jutott, de azon részt nem vevő jelentkezőt a verseny szervezőjének igazolása alapján - a döntőben elvileg elérhető utolsó helyezést elérőnek kell
tekinteni.
(3) Az (1) bekezdés b)-e) pont alapján a többletpontot csak abban az esetben kaphatja meg a jelentkező, ha
az arra jogosító eredményt legkésőbb a jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.
(4) Az (1) bekezdés ga) alpontja alkalmazása során a döntőbe jutott, de azon részt nem vevő jelentkezőt –
a verseny szervezőjének igazolása alapján – a döntőben elvileg elérhető utolsó helyezést elérőnek kell
tekinteni.
(5) Az (1) bekezdés alkalmazása során jogcímenként legfeljebb egy-egy többletpontra jogosító eredmény
alapján jogosult többletpontra a jelentkező. Az (1) bekezdés a)-e) pontjaiban meghatározott jogcímek
közül csak a pontszámítás szempontjából legkedvezőbb jogcím után kaphat többletpontot a jelentkező.
23. §114 (1) A Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a FIDE által szervezett
Sakkolimpián, 1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketlimpián 1-6. helyezést elért jelentkezők
felvételi összpontszáma bármely általuk választott intézményben, meghirdetett képzésen – amennyiben
megfelelnek a jelentkezési és alkalmassági feltételeknek, valamint elérik az alapképzésre, osztatlan
képzésre és felsőoktatási szakképzésre meghatározott minimális pontszámot – 500 pont.
(2)115
(3) Fel kell venni önköltséges képzésre azt, aki megfelel a felvételi követelményeknek, és akit a
felsőoktatási intézménnyel kötött – az Nftv. 83. § (5) bekezdése szerinti – megállapodás alapján
gazdálkodó szervezet megjelöl – feltéve, hogy a felsőoktatási intézmény az adott szakot indítja, és az adott
képzési területen rendelkezik kapacitással. A megállapodásban tanévenként meg kell állapítani az adott
képzésre felvételre kerülők számát, amely nem lehet kevesebb öt főnél.

A módosítást a Szenátus 2015. március 26-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2015. március 27. napjától.
A (2) bekezdést beépítette a Szenátus 2009. január 29-ai ülésén elfogadott módosítás.
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A módosítást a Szenátus 2014. június 26-ai ülésén fogadta el.
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Hatályon kívül helyezte a Szenátus 2015. március 26-ai ülésén elfogadott módosítás. Hatálytalan: 2015. március
27. napjától.
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Esélyegyenlőség biztosítása
24. §116 (1) Az Nftv-ben meghatározott hátrányos helyzetű jelentkező minden jelentkezési helyén 40
többletpontra jogosult.
(2)
(3) A fogyatékossággal élő jelentkező minden jelentkezési helyén 40 többletpontra jogosult.
(4)117 118 Az a jelentkező, aki a Tájékoztató megjelenése és a 10. § (3) bekezdésében foglalt határidő
közötti időszak során gyermeke gondozása céljából fizetés nélküli szabadságon lévő, csecsemőgondozási
díjban, gyermekgondozási segélyben, gyermekgondozást segítő ellátásban, gyermeknevelési
támogatásban vagy gyermekgondozási díjban részesül, és ezt ezen időszakban kiállított igazolással
bizonyítja, minden jelentkezési helyén 40 többletpontra jogosult.
(5) Az (1)-(4) bekezdések szerinti jogosultságot (a kedvezményre jogosító feltételek meglétét) a 10. § (3)
bekezdésében meghatározott határidőig kell igazolni.
(6) A felvételi eljárás lebonyolítása során a Hivatal és a felsőoktatási intézmények kötelesek biztosítani a
fogyatékossággal élő jelentkező számára a felvételi eljárásban való részvétel feltételeit.
(7) A fogyatékossággal élő jelentkezőt a felvételi eljárás során ugyanazok a kedvezmények illetik meg,
mint amelyek a közoktatásról illetve a köznevelésről szóló jogszabályok alapján megillették.
(8) Amennyiben a felsőoktatási intézmény a felvétel feltételéül egészségügyi, pályaalkalmassági, szakmai
alkalmassági követelményt határoz meg, a fogyatékossággal élő jelentkezőt a felsőoktatási intézmény
szabályzata szerint illethetik meg kedvezmények illetve felmentések.
(9) A (6), (7) és (8) bekezdések alapján nyújtott kedvezménynek vagy mentesítésnek a fogyatékosság
jellegéhez kell igazodnia, és nem vezethet a felvételhez szükséges alapvető tanulmányi követelmények
alóli teljes felmentéshez.
Pontszámítás a felsőoktatási szakképzésre történő jelentkezés esetén
25. §119120 (1) A felsőoktatási szakképzésre történő jelentkezés esetén a 12-24. §-ban foglalt
rendelkezéseket a jelen §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. A felsőoktatási szakképzésre történő
felvétel feltétele az érettségi vizsga sikeres teljesítése.
(2)121 A felsőoktatási szakképzésre történő jelentkezés esetén a jelentkező teljesítményét az alábbiak
szerint kiszámított felvételi pontszámmal kell értékelni:
a) a tanulmányi pontok kétszerezésével, vagy
b) a tanulmányi pontok és az érettségi pontok összeadásával, vagy
c) az érettségi pontok kétszerezésével,
A módosítást a Szenátus 2014. június 26-ai ülésén fogadta el.
A módosítást a Szenátus 2015. március 26-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2015. március 27. napjától.
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mindhárom esetben az esetleg szerzett emelt szintű érettségi eredményért járó többletpontok (a
továbbiakban: érettségi többletpontok) és egyéb többletpontok hozzászámításával.
(3)122 A (2) bekezdés szerinti három számítási módszer közül azt kell alkalmazni, amelyik a jelentkező
számára a legelőnyösebb.
((4) A felsőoktatási szakképzésre jelentkezők érettségi pontját – ha az Egyetem a 3/A. § (9) bekezdése
alapján másként nem rendelkezik – az érettségi bizonyítványában, illetve a tanúsítványaiban szereplő
érettségi vizsgatárgyak közül a két legjobbnak a százalékos eredménye alapján kell megállapítani.
A besorolási döntés123
25/A. §124125 (1) A Hivatal a besorolási döntést
a) a keresztféléves felvételi eljárás esetén legkésőbb a képzés indítása szerinti év január 25. napjáig,
b) az általános felvételi eljárás esetén legkésőbb a képzés indítása szerinti év augusztus 5. napjáig
c) a pótfelvételi eljárás esetén legkésőbb a képzés indítása szerinti év augusztus 28. napjáig
hozza meg.
(2) Besorolási döntésben a Hivatal azt állapítja meg, hogy a jelentkező jelentkezési kérelmében megjelölt
és rangsorolt képzések közül melyik az az első képzés, amelynél a jelentkező elérte a felvételhez
szükséges ponthatárt. Egyazon felvételi eljárásban a jelentkező által meghatározott rangsor alapján csak
egy jelentkezési helyre sorolható be a jelentkező.
(3) A Hivatal a besorolásról a felsőoktatási szakképzésre, az alapképzésre és az osztatlan képzésre a
jelentkező felvételéről szakonként (önálló szakképzettséget eredményező szakirányonként) egységes
rangsor, a mesterképzésre, valamint a már oklevéllel rendelkező jelentkezők esetében intézményi rangsor
és a miniszter által az adott intézményre megállapított maximális hallgatói létszám szakos hallgatói
kapacitása alapján dönt.
(4) A jelentkezők rangsorba állításakor figyelembe kell venni
a) a 8. § (2) bekezdés b) pontja alapján a jelentkező által meghatározott jelentkezési sorrendet,
beleértve a mesterképzésre benyújtott jelentkezést is;
b) a miniszternek az Nftv. 46. § (4) bekezdésében meghatározott határozatát, mely határozatot a
miniszter a felvételi eljárást megelőző év november 30-ig hozza meg;
c) a felsőoktatási intézmények működési engedélyében szereplő intézményi kapacitást.
(5) A jelentkezőkről egységes rangsorolás alapján ponthatár alkalmazásával kell dönteni. Az adott
képzésre ponthatár alatti eredménnyel senki nem sorolható be. Azt, aki a ponthatárt elérte vagy
meghaladta – kivéve, ha az elbírálási sorrendben előbb szereplő helyre már besorolták –, kötelező
besorolni.
25/B. §126 (1) A besorolási döntés előkészítésében a Hivatal és a felsőoktatási intézmények vesznek részt.

A módosítást a Szenátus 2015. március 26-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2015. március 27. napjától.
R. új 25-25/B §. Beépítette a Szenátus 2008. október 30-ai ülésén elfogadott módosítás. Hatályos: 2008. október
30. napjától.
124
A módosítást a Szenátus 2014. június 26-ai ülésén fogadta el.
125
A módosítást a Szenátus 2015. március 26-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2015. március 27. napjától.
122
123

126

A módosítást a Szenátus 2014. június 26-ai ülésén fogadta el.

- 22 -

(2) A besorolási döntés előkészítéseként a Hivatal – a rendelkezésre álló adatok alapján – az Nftv. 39. §ában foglaltak alapján tervezetet készít az egyes szakok ponthatárára.
(3) A javaslat alapján a felsőoktatási intézmények – a Tájékoztatóban a Rendelet 5. § (1) bekezdése szerint
meghatározott felvehető létszámra figyelemmel – kezdeményezhetik
a) az egyes szakokra a Tájékoztatóban közzétett legmagasabb létszám növelését;
b) az egyes szakokra a Tájékoztatóban közzétett legalacsonyabb létszám csökkentését.
(4) A dékán döntései alapján a Hivatal újabb tervezetet készít.
(5) A (3)-(4) bekezdésben leírtakat az adott évben felvehető államilag támogatott hallgatói létszámkeret
legteljesebb kitöltéséig, illetve a besorolási döntés napjáig kell ismételni.
(6) Az Iroda a (2) bekezdésben meghatározott javaslat elkészítésének a Hivatal által meghatározott
időpontjáig köteles továbbítani a Hivatalnak a jelentkezők Egyetem által meghatározott eredményeit.
(7) A dékán számára a (2) bekezdésben meghatározott javaslat elkészítésétől kezdve folyamatosan
biztosítani kell az egyes képzéseikre jelentkezőkről a jelentkezési sorszámok és a felvételi pontszámok
szerinti létszámot megmutató statisztikát.
25/C. §127 (1) A Hivatal a besorolásról szóló döntését legkésőbb a 25/A. § (1) bekezdésében meghatározott
határidőig közli a jelentkezővel a felvételi eljárás hivatalos honlapján, a személyes ügyintézési felületen
keresztül.
(2) A határozat indokolásának tartalmaznia kell a jelentkező valamennyi jelentkezésére vonatkozó
pontszámítást.
(3) A Hivatal a besorolásról szóló döntést eljuttatja az érintett felsőoktatási intézményeknek is.
(4)
(5) A besorolási döntés tényéről és a megtekintésének módjáról írásban,
a) elektronikus levélben, vagy
b) elektronikus levelezési cím hiányában postai úton
tájékoztatja a Hivatal a jelentkezőt.
A felvételi döntés128
26. §129 (1) A jelentkező felvételéről a besorolási döntés alapján az oktatási igazgató hoz határozatot.
(2) Egyazon felvételi eljárásban a jelentkező csak egy helyre vehető fel.
(3) Az oktatási igazgató azt a jelentkezőt veszi fel, aki – a Hivatal értesítése alapján – az Egyetemre lett
besorolva.
(4)
A módosítást a Szenátus 2014. június 26-ai ülésén fogadta el.
R. új 26.§. A módosítást a Szenátus 2008. október 30-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2008. október 30. napjától.
129
A módosítást a Szenátus 2014. június 26-ai ülésén fogadta el.
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(5)
(6)130 Alapképzésre, osztatlan képzésre csak az a jelentkező vehető fel, akinek a 20. §, a 21. § és a 22. §
(1) bekezdés j) pontja szerint járó többletpontokkal együtt, de más jogcímen adható többletpontok nélkül
számított pontszáma eléri vagy meghaladja a 280 pontot.
(7)131 Felsőoktatási szakképzésre csak az a jelentkező vehető fel, akinek az érettségi többletpontokkal
együtt, de a más jogcímen adható többletpontok nélkül számított pontszáma eléri, vagy meghaladja a 240
pontot.
(8)132 Nem vehető fel az a jelentkező, aki a 16. § (1) bekezdés a), b) és d) pontja alapján végzett vizsgálat,
illetve vizsga értékelése során „nem felelt meg” minősítést kapott, és ezért összpontszáma nulla.
(9)133 134 A ponthatár megállapító értekezletek megszervezéséről, és a Kar vezetőjének ponthatárokat
megállapító döntésének előkészítéséről az Iroda gondoskodik.
(10)
(11)135 A jelentkező az Nftv. 108. § 1a. pontja szerinti képzési területhez tartozó szakra vonatkozó
felvételi döntést követően az Egyetemhez benyújtott kérelmére, az Egyetem külön döntése alapján duális
képzésben vehet részt.
27. § (1)136 Az Iroda az oktatási igazgató felvételről szóló határozatát
a) a keresztféléves felvételi eljárásban a besorolási döntés időpontját követő nyolc napon belül,
b) az általános felvételi eljárásban augusztus 8. napjáig,
c) a pótfelvételi eljárásban augusztus 31-éig
írásban közli a jelentkezővel.
(2) A határozatnak tartalmaznia kell
a) az Egyetem nevét, intézményi azonosítóját, valamint a Kar nevét
b) a jelentkező által választott szak pontos megnevezését,
c) a jelentkező nevét, lakóhelyét, esetleges oktatási azonosítóját,
d)
e) az igénybe vehető jogorvoslat lehetőségére vonatkozó tájékoztatást,
f) a hallgatói jogviszony létesítésére szóló felhívást, illetve a beiratkozás elmulasztásának
következményeire történő figyelmeztetést,
g) azokat a jogszabályhelyeket, amelyek alapján az oktatási igazgató a döntést hozta,
h) a döntéshozatal helyét és idejét, a döntés kiadmányozójának nevét, hivatali beosztását.
(3) A határozat tartalmazhatja
a) a hallgatói jogviszony létesítésére vonatkozó további információkat,
b) a nem magyar állampolgárságú jelentkezők számára az előkészítő évfolyamra történő felvétel
felajánlását.
A módosítást a Szenátus 2015. március 26-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2015. március 27. napjától.
A módosítást a Szenátus 2015. március 26-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2015. március 27. napjától.
132
A módosítást a Szenátus 2009. január 29-ei ülésén fogadta el. Hatályos: 2009. január 29. napjától
133
Beépítette a Szenátus 2008. január 24-ei ülésén elfogadott módosítás.
134
A módosítást a Szenátus 2009. április 9-ei ülésén fogadta el. Hatályos: 2009. április 9. napjától.
135
Beépítette a Szenátus 2015. március 26-ai ülésén elfogadott módosítás. Hatályos: 2015. március 27. napjától.
136
A módosítást a Szenátus 2014. június 26-ai ülésén fogadta el.
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131
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(4)137 A felvételi eljárás során, a felvételi vizsgát követően az eredményt az Iroda a honlapján olyan
formában hozhatja nyilvánosságra, hogy a jelentkező az elért pontszámát a felvételi azonosítója alapján
tudja megtekinteni.
Jogorvoslat a felvételi eljárás során138
27/A. § (1) A jelentkező a dolgozata értékelésébe való betekintés napját követő második munkanap végéig
a Kar vezetőjétől írásban kérheti az általa észlelt javítási, pontszámítási hiba kivizsgálását. A határidő
elmulasztása esetén igazolásnak nincs helye.
(2) Amennyiben a gyakorlati, illetőleg az alkalmassági vizsga formája nem írásbeli és a jelentkező a
vizsgáztatással kapcsolatos – a vizsgaeredményt befolyásoló – jogszabálysértést, illetve az intézményi
szabályzat megsértését észleli, emiatt a pontszáma ismertetésének napját követő második munkanap
végéig írásban panaszt tehet a Kar vezetőjénél. A határidő elmulasztása esetén igazolásnak nincs helye.
(3)139 A kérelmet a Kar vezetőjéhez kell benyújtani. A Kar vezetője a kérelmet 3 munkanapon belül
köteles kivizsgáltatni. A felülvizsgáló bizottság írásbeli javaslata alapján a Kar vezetője dönt. A Kar a
döntésről értesíti a kérelmezőt és az Irodát. Az Iroda a szükséges módosításokat a rangsorolásra szolgáló
nyilvántartásokban haladéktalanul átvezeti.
(4)140 A jelentkezőt az Nftv. 58. § (3) bekezdése alapján, a Kar vezetőjének döntése, vagy a döntés
elmulasztása ellen az Nftv. 57. §-ában foglaltak szerint a közléstől, ennek hiányában a tudomásra jutástól
számított 15 napon belül illeti meg a jogorvoslati eljárás indításának joga. A jogorvoslati kérelmet a rektor
által felállított másodfokú tanulmányi bizottság bírálja el.
Jogorvoslat a besorolási döntés, és a felvételi határozat ellen
28. §141 (1) A felvételt megtagadó elsőfokon hozott besorolási döntés ellen jogorvoslati eljárás indítható az
az abban foglaltak szerint az Oktatási Hivatalnál.
(2) Az oktatási igazgatónak a felvételt megállapító határozatával szemben a felvett kizárólag jogszabály,
vagy jelen szabályzat megsértésére hivatkozással élhet jogorvoslati kérelemmel.
(3) A felvett a döntés ellen a közléstől, ennek hiányában a tudomásra jutástól számított 15 napon belül
nyújthatja be kérelmét az Irodához, amely a kérelmet indokolt javaslatával, valamint a szükséges
dokumentumok csatolásával továbbítja a rektorhoz. A kérelem tárgyában a rektor által felállított
másodfokú tanulmányi bizottság jár el a TVSZ 12. §-ában foglalt eljárási rend alapján.
(4) A felvett a másodfokú határozat bírósági felülvizsgálatát kérheti, annak közlésétől számított harminc
napon belül, jogszabálysértésre, illetve jelen szabályzat vonatkozó rendelkezéseinek megsértésére
hivatkozással.
Elektronikus ügyintézés a felvételi eljárás során142
A kiegészítést a Szenátus 2010. december 16.-i ülése fogadta el.
Beépítette a Szenátus 2008. október 30-ai ülésén elfogadott módosítás. Hatályos: 2008. október 30. napjától.
139
A módosítást a Szenátus 2010. február 18-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2010. február 18. napjától.
140
A módosítást a Szenátus 2014. június 26-ai ülésén fogadta el.
141
A módosítást a Szenátus 2008. október 30-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2008. október 30. napjától.
142
Módosítások a R. 27. és 29. § módosításai szerint. A módosítást a Szenátus 2008. október 30-ai ülésén fogadta el.
Hatályos: 2008. október 30. napjától.
137
138
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29. §143 144 145 (1) A jelentkezők a felvételi eljárás során tett egyes cselekményeket elektronikusan végzik.
(2) Az elektronikus ügyintézést támogató információs rendszer létrehozásáról és üzemeltetéséről a Hivatal
gondoskodik oly módon, hogy a rendszerben elvégzett minden egyes műveletre – különösen az adatok
módosítására – vonatkozóan ellenőrizhető legyen a művelet elvégzésének időpontja, és megállapítható
legyen a műveletet végző személye.
(3) A Hivatal teljes körű tájékoztatást ad a jelentkezők és az Egyetem számára az elektronikus ügyintézés
feltételeiről, módjáról, illetve teljes körű útmutatást ad a rendszer szolgáltatásairól, funkcióiról,
használatáról.
(4) A Hivatal a jelentkező azonosítására a természetes személyazonosító adatoktól eltérő felvételi
azonosítót képez. A felvételi azonosító jelentkezővel való közlését megelőzően regisztrációs kódot hoz
létre, azt a felvételi azonosítóhoz rendelten nyilvántartásba veszi.
(5) A Hivatal az elektronikus szolgáltatás nyújtása során biztosítja a közérdekű, illetve közérdekből
nyilvános adatok megismerhetőségét és a személyes, illetve védett adatok védelmét.
30. § (1)146 Az Iroda a Tájékoztató összeállításához szükséges adatszolgáltatást és a felvételi eljárás teljes
folyamatát a Hivatal által rendelkezésre bocsátott elektronikus rendszeren keresztül intézi.
(2)147 Az adatszolgáltatás teljesítéséhez szükséges feladatokat az oktatási igazgató, illetve a Kar vezetője
felügyeli.
31. § (1) A Hivatal a jelentkezők központi nyilvántartását elektronikus formában hozza létre és vezeti.
(2)148 Az Iroda a jelentkezők adataiban bekövetkezett, hozzá bejelentett változásokat köteles
haladéktalanul regisztrálni. A jelentkező az adataiban bekövetkezett változásról köteles a Hivatalt
haladéktalanul, de legkésőbb a változás bekövetkezését követő 8 napon belül a Tájékoztatóban
meghatározottak szerint értesíteni.
(3)149 Az érettségi vizsgára vonatkozó adatokat a Hivatal – a személyes adatok kezelésére vonatkozó
jogszabályok keretei között – a köznevelési intézménytől, a köznevelés információs rendszeréből
elektronikusan szerzi be. Az így beszerzett adatok valódiságáért az azt szolgáltató szerv felel.
Fogyatékossággal élőkre vonatkozó rendelkezések
32. § (1) A felvételi eljárás lebonyolítása során a Hivatal és az Egyetem köteles biztosítani a
fogyatékossággal élő jelentkező számára a felvételi eljárásban való részvétel feltételeit.

A módosítást a Szenátus 2014. június 26-ai ülésén fogadta el.
A módosítást a Szenátus 2015. március 26-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2015. március 27. napjától.
145
A (2), (3), (4) és (5) bekezdés módosítását a Szenátus 2016. június 23-ai ülésén fogadta el. Hatályos 2016. június
24. napjától.
146
A módosítást a Szenátus 2016. június 23-ai ülésén fogadta el. Hatályos 2016. június 24. napjától.
147
A módosítást a Szenátus 2008. január 24-ei ülésén fogadta el.
148
A módosítást a Szenátus 2014. június 26-ai ülésén fogadta el.
149
A módosítást a Szenátus 2016. június 23-ai ülésén fogadta el. Hatályos 2016. június 24. napjától.
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(2) A fogyatékossággal élő jelentkezőt a felvételi eljárás során ugyanazok a kedvezmények illetik meg,
mint amelyek a közoktatásról szóló jogszabályok alapján megillették.
(3) Amennyiben a Kar a felvétel feltételéül egészségügyi, pályaalkalmassági, szakmai alkalmassági
követelményt határoz meg, a fogyatékossággal élő jelentkezőt a (2) bekezdés alapján illethetik meg
kedvezmények, illetve felmentések.
(4) Az (1)-(3) bekezdések alapján nyújtott kedvezménynek vagy mentesítésnek a fogyatékosság jellegéhez
kell igazodnia, és nem vezethet a felvételhez szükséges alapvető tanulmányi követelmények alóli teljes
felmentéshez.
(5)150 A fogyatékossággal élő jelentkező amennyiben a felvételi eljárás során érvényesíteni kívánja a
közoktatásról szóló jogszabályok alapján őt megillető kedvezményeket, a vizsga behívó kézhezvételét
követően haladéktalanul köteles benyújtani az erre vonatkozó kérelmét (a szükséges dokumentumok
csatolásával) az Irodához. A Kar vezetője – a fogyatékosügyi koordinátorral egyeztetve – a rendelkezésre
álló iratok alapján dönt a kedvezmények engedélyezéséről, illetve azok köréről. A döntésről az Iroda
értesíti a jelentkezőt.
III. fejezet151
Kizárólag külföldi állampolgárok számára hirdetett, idegen nyelven folyó képzések
33. § -41/D. §
IV. fejezet
Eljárási díjak
42. §152 153 (1) A felvételi eljárás során a jelentkezőnek kiegészítő díjat, valamint jelen Szabályzat szerint
intézményi eljárási díjat, külön eljárási díjat kell fizetnie.
(2) Felsőoktatási szakképzésre, alapképzésre, osztatlan képzésre történő jelentkezés esetén a jelentkező
díjmentesen egyidejűleg három képzésre irányuló jelentkezési kérelmet nyújthat be.
(3)154 155
(4) A (2) bekezdésben meghatározott három képzésre irányuló jelentkezést követő minden újabb
jelentkezésért további 2000-2000 forint kiegészítő díjat kell fizetni, amelyből képzésenként 1000-1000
forint az érintett felsőoktatási intézményt illeti.
(5) Gyakorlati, egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági, szóbeli és nyelvi alkalmassági vizsga
esetén a felsőoktatási intézmény a vizsga megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatos költségei
fedezésére külön eljárási díjat határozhat meg azzal, hogy annak mértéke jelentkezésenként legfeljebb
4000 forint lehet.
Beépítette a Szenátus 2008. október 30-ai ülésén elfogadott módosítás. Hatályos: 2008. október 30. napjától.
Hatályon kívül helyezte a Szenátus 2014. június 26-ai ülésén elfogadott módosítás.
152
A módosítást a Szenátus 2014. június 26-ai ülésén fogadta el.
153
Az (1), (2), (6), (7) és (10) bekezdés módosítását a Szenátus 2016. június 23-ai ülésén fogadta el. Hatályos 2016.
június 24. napjától.
154
A módosítást a Szenátus 2009. június 18-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2009. június 18. napjától.
155
Hatályon kívül helyezte a Szenátus 2016. június 23-ai ülésén elfogadott módosítás. Hatályát vesztette 2016. június
24. napján.
150
151
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(6) A felvételi eljárás során a kiegészítő díjat a Hivatalhoz, az intézményi díjat és a külön eljárási díjat az
azt megállapító Karhoz kell befizetni.
(7) A (4) bekezdés alapján az intézményeket illető részt a Hivatal a jogorvoslati eljárások lezárását követő
90 napon belül utalja át az intézményeknek
(8) Az (1)-(7) bekezdésben meghatározott díjak befizetésének módját, a bizonylatadás szabályait, a
visszaigénylés szabályait a Tájékoztatóban közzé kell tenni.
(9) A felvételi eljárás alap- és kiegészítő díja biztosítja a felvételi eljárásokkal összefüggő állami és
intézményi feladatok ellátásának, valamint a felvételi eljárásokat támogató szolgáltatások
megszervezésének anyagi fedezetét.
(10)156 157 A 6. § (2) bekezdésében szabályozott pótfelvételi eljárás díjmentes.
(11) A külföldi állampolgárok számára hirdetett, idegen nyelven folyó képzésre történő jelentkezés esetén
a Kar intézményi eljárási díjat határozhat meg A díjat a Kar részére kell befizetni és teljes egészében a
Kart illeti meg.
(12)158 A felvételi alapdíj és a kiegészítő díj Egyetemet illető részét az Iroda feladatainak ellátására kell
fordítani. A külön eljárási díjat, az azt megállapító Kar által a felvételi eljárás során ellátott feladatok
finanszírozására kell fordítani, kivéve, ha a 15. § (6) bekezdés alapján a Karral kötött megállapodás ettől
eltérően rendelkezik.
(13)159 160
(14) A (2)-(6) bekezdések alkalmazása során ugyanazon képzés magyar állami ösztöndíjjal támogatott és
önköltséges formája egy jelentkezésnek minősül.
(15) A felsőoktatási felvételi eljárásért fizetendő felvételi eljárási díj visszatérítendő, ha a jelentkező
a) legkésőbb a jelentkezési határidő lejártáig visszavonja jelentkezési kérelmét;
b) elkésett jelentkezési kérelme elutasításra kerül;
c) a meghatározott felvételi eljárási díjnál magasabb összeget fizetett be, a különbözet erejéig;
d) nem nyújtott be jelentkezési kérelmet.
V. fejezet
Hatályba léptető, átmeneti és záró rendelkezések
43. § (1) Jelen Szabályzat a Szenátus általi elfogadás napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 2007.
március 29-én elfogadott Felvételi szabályzat hatályát veszti.
(2) Jelen Szabályzatot az Egyetemen szokásos módon közzé kell tenni és arról a jelentkező kérésére és
költségére másolatot kell készíteni.
A módosítást a Szenátus 2008. január 24-ei ülésén fogadta el.
A módosítást a Szenátus 2009. január 29-ei ülésén fogadta el. Hatályos: 2009. január 29. napjától.
158
A módosítást a Szenátus 2008. január 24-ei ülésén fogadta el.
159
A módosítást a Szenátus 2015. március 26-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2015. március 27. napjától.
160
Hatályon kívül helyezte a Szenátus 2016. június 23-ai ülésén elfogadott módosítás. Hatályát vesztette 2016. június
24. napján.
156
157
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44. §161162

Pécs, 2007. november 29.

dr. Gábriel Róbert sk.
rektor

Záradék: Jelen Szabályzatot a Pécsi Tudományegyetem Szenátusa 2007. november 29-ei ülésén
285/2007. (11. 29.) számú határozatával elfogadta.
Jelen Szabályzat módosításai a Pécsi Tudományegyetem Szenátusa 2008. január 24-ei ülésén 55/2008.
(01. 24.) számú határozatával elfogadta. A módosítások a Szenátus által történő elfogadás napján lépnek
hatályba.
Jelen Szabályzat módosításait a Pécsi Tudományegyetem Szenátusa 2008. június 26-ai ülésén 185/2008.
(06. 26.) számú határozatával elfogadta. A módosítások a Szenátus által történő elfogadás napján lépnek
hatályba.
Jelen Szabályzat módosításait a Pécsi Tudományegyetem Szenátusa 2008. október 30-ai ülésén 314/2008.
(10. 30.) számú határozatával elfogadta. A módosítások a Szenátus által történő elfogadás napján lépnek
hatályba.
Jelen Szabályzat módosításait a Pécsi Tudományegyetem Szenátusa 2009. január 29-ai ülésén 4/2009. (01.
29.) számú határozatával elfogadta. A módosítások a Szenátus által történő elfogadás napján lépnek
hatályba, a rendelkezéseket elsőként a 2009. február 15-i jelentkezési határidejű eljárásban kell
alkalmazni.
Jelen szabályzat módosítását a Pécsi Tudományegyetem Szenátusa 2009. április 9-ei ülésén fogadta el. A
módosítások a Szenátus által történő elfogadás napján lépnek hatályba.
Jelen Szabályzat módosításait a Pécsi Tudományegyetem Szenátusa 2009. június 18-ai ülésén 123/2009.
(06. 18.) számú határozatával elfogadta. A módosítások a Szenátus által történő elfogadás napján lépnek
hatályba.
Jelen Szabályzat módosításait a Pécsi Tudományegyetem Szenátusa 2010. február 18-ai ülésén 23/2010.
(02. 18.) számú határozatával elfogadta. A módosítások a Szenátus által történő elfogadás napján lépnek
hatályba.
Jelen szabályzat módosítását a Szenátus 2010. április 29-ei ülésén fogadta el. A módosítások a Szenátus
által történő elfogadás napján lépnek hatályba.
A szabályzat módosítását a Szenátus 2010. december 16-ai ülésén fogadta el. A módosítások a Szenátus
által történő elfogadás napján lépnek hatályba.
Jelen szabályzat módosítását a Szenátus 2011. február 24-ei ülésén fogadta el. A módosítások a Szenátus
által történő elfogadás napján lépnek hatályba.
161
162

A módosítást a Szenátus 2008. január 24-ei ülésén fogadta el.
Hatályon kívül helyezte a Szenátus 2008. október 30-ai ülésén elfogadott módosítás.
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A szabályzat módosítását a Szenátus 2011. június 23-ai ülésén fogadta el. A módosítások a Szenátus által
történő elfogadás napján lépnek hatályba.
A szabályzat módosítását a Szenátus 2013. február 11-ei ülésén fogadta el. A módosítások a Szenátus által
történő elfogadás napján lépnek hatályba.
A szabályzat módosítását a Szenátus 2014. június 26-ai ülésén fogadta el. A módosítások a Szenátus által
történő elfogadás napján lépnek hatályba.
A szabályzat módosítását a Szenátus 2015. március 26-ai ülésén 44/2015. (03. 26.) számú határozatával
fogadta el. A módosítások 2015. március 27. napján lépnek hatályba.
Jelen szabályzat módosítását a Szenátus 2015. december 17-ei ülésén fogadta el. A módosítások 2015.
december 18. napján lépnek hatályba.
Jelen szabályzat módosítását a Szenátus 2016. február 11-ei ülésén, 9/2016. (02.11.) számú határozatával
fogadta el. A módosítások 2016. február 11. napján lépnek hatályba.
Jelen szabályzat módosítását a Szenátus 2016. június 23-ai ülésén fogadta el A módosítások 2016. június
24. napján lépnek hatályba.
Jelen szabályzat módosítását a Szenátus 2016. december 15-i ülésén fogadta el A módosítások 2016.
december 16. napján lépnek hatályba.

Dr. Bódis József
rektor
Egyetértek:

Jenei Zoltán
kancellár
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1. számú melléklet
A külföldön szerzett érettségi bizonyítvány vagy oklevél továbbtanulási céllal történő
elismeréséről163
Általános rendelkezések
1. § (1) A külföldi oktatási intézményben szerzett érettségi bizonyítvány (a továbbiakban: bizonyítvány),
vagy oklevél elismerésével senki sem szerezhet több jogot, mint ami a bizonyítvány alapján abban az
államban megilleti, amelyben azt szerezte.
(2) A bizonyítvány, vagy oklevél továbbtanulási céllal történő elismerése kizárólag a továbbtanulási
célnak megfelelő oktatási intézménytípusban történő továbbtanulásra történő jelentkezésre jogosít.
(3) 164 Az idegen nyelven folytatott és befejezett tanulmányokat igazoló, államilag elismert, külföldi
közoktatási intézményben szerzett érettségi bizonyítvány, az államilag elismert, külföldi felsőoktatási
intézményben szerzett oklevél, valamint a tudományos fokozat odaítélésére kijelölt hatóság által kiállított
és hazai felsőoktatási intézmény vagy a Magyar Tudományos Akadémia által honosított okirat az oktatás,
vagy a tudományos fokozatok esetében a fokozatszerzési eljárás nyelve szempontjából, államilag elismert
általános, egynyelvű, komplex típusú felsőfokú nyelvvizsgának felel meg. A külföldi oklevél az elismert
vagy honosított szakképzettség alapján, illetve az a külföldi bizonyítvány, amely olyan szakképesítést
tanúsít, amelyet Magyarországon megszerezhető, érettségi vizsgához kötött szakképesítésként ismertek el,
államilag elismert szaknyelvi, egynyelvű, komplex típusú felsőfokú nyelvvizsgának felel meg.
(4) Az Nftv. 1. mellékletében meghatározott felsőoktatási intézményben idegen nyelven folytatott és
befejezett tanulmányokat igazoló oklevél – az oktatás nyelve szempontjából – államilag elismert,
egynyelvű, komplex típusú felsőfokú nyelvvizsgának felel meg.
2. § (1)165 A valamely hatóság által el nem ismert bizonyítvány, vagy oklevél továbbtanulási célból történő
elismerése, azon Egyetem hatáskörébe tartozik, amelyben a kérelmező tanulmányait folytatni
szándékozik. A kérelmező több oktatási intézménynél, illetve Egyetemnél is kezdeményezheti
bizonyítványa, vagy oklevele továbbtanulási célból történő elismerését.
(2)166167 Amennyiben az Iroda megállapítja, hogy a bizonyítványt, vagy oklevelet továbbtanulási céllal
nem tudja elismerni, akkor az elismerés megtagadásáról hoz határozatot. Amennyiben a bizonyítvány,
vagy oklevél elfogadható, a továbbtanulási céllal elismerő határozatot az Iroda hozza meg.
(3) Az Iroda a továbbtanulási céllal történő elismeréssel kapcsolatos szakértői feladatok ellátására
szakértői bizottságot hozhat létre, illetve szakértőként a külföldi bizonyítványok és oklevelek
elismeréséért felelős hatóságot is megkeresheti.
3. § (1) Az Iroda a külföldi bizonyítványt továbbtanulási célból elismeri, amennyiben a külföldi
bizonyítvány által tanúsított végzettségi szint elismeréséről nemzetközi egyezmény, vagy a külföldi
bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény (továbbiakban: Ekvivalencia tv.) 13
A módosítást a Szenátus 2005. február 17-ei ülésén fogadta el.
A módosítást a Szenátus 2014. június 26-ai ülésén fogadta el.
165
A módosítást a Szenátus 2008. január 24-ei ülésén fogadta el.
166
A módosítást a Szenátus 2008. január 24-ei ülésén fogadta el.
167
A módosítást a Szenátus 2014. június 26-ai ülésén fogadta el.
163
164
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§-a rendelkezik. Az elismerési eljárást jelen melléklet 5-9. § -aiban foglaltaknak megfelelően kell
lefolytatni.
(2) Az Irodának nem kell elismerési eljárást lefolytatnia, amennyiben a bizonyítvány egyenértékűségét az
Ekvivalencia tv. 13. § (1) bekezdése, vagy nemzetközi egyezmény mondja ki.
4. § (1) A bizonyítvány elismerését kérelmező személy (a továbbiakban: kérelmező) feladata, hogy az
elismeréshez szükséges okiratokat és adatokat biztosítsa.
(2) A kérelmezőnek a kérelem benyújtásakor, amennyiben bizonyítványát nemzetközi egyezmény vagy
jogszabály nem ismeri el egyenértékűnek, az Iroda által meghatározott összegű – legfeljebb azonban a
kérelem benyújtásakor hatályos, jogszabályban megszabott kötelező legkisebb munkabér egynegyedének
megfelelő összeget168 – eljárási díjat kell befizetnie az intézmény számlájára.
Az eljárás rendje
5. § (1) A bizonyítvány továbbtanulási céllal történő elismerésére irányuló kérelemnek tekintendő:
a) az intézményhez intézett kifejezett nyilatkozat, valamint
b) a ráutaló magatartás: ha a kérelmező az intézményhez megküldött jelentkezési laphoz csak
bizonyítványa másolatát csatolja, azonban az annak elismeréséről rendelkező határozatot nem nyújtja be,
és a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséért felelős hatóság eljárásának megindítását sem
valószínűsíti.
(2) Ha a kérelmező a jelentkezés évében szerzi meg bizonyítványát, annak másolatát, illetve hiteles
fordítását a bizonyítvány kézhezvételét követően haladéktalanul, azonban legkésőbb a jelen Szabályzatban
meghatározott határidőig mellékelnie kell.
6. § (1) A kérelmezőnek kéreleméhez mellékelnie kell:
a) az eredeti bizonyítvány vagy oklevél hiteles másolatát, illetve, kivételesen, az eredeti oklevéllel
azonos okirat (pl. másodlat) hiteles másolatát,
b) a külföldi oktatási intézmény által kiállított olyan okirat hiteles másolatát (pl. leckekönyvet,
ellenőrző könyvet), amely hitelt érdemlően igazolja a tanulmányok időtartamát, és a bizonyítvány
vagy oklevél megszerzése érdekében előírt tanulmányi követelmények (a hallgatott tárgyak, vizsgák,
szakdolgozatok, államvizsgák stb.) sikeres teljesítését,
c) az a) és b) pontban megjelölt okiratok magyar nyelvű hiteles fordítását, és
d) ha az eljárásért díjat kell fizetni, annak igazolását, hogy a kérelmező a díjat megfizette.
(2) Az Iroda a kérelmezőt az eredeti bizonyítvány bemutatására is felszólíthatja, illetve meghatározhatja,
hogy egyes nyelveken a bizonyítvány fordítása nem hiteles fordításban is benyújtható, továbbá vállalhatja,
hogy a kérelmező költségére a bizonyítványt intézményen belül lefordíttatja.
(3) Az Iroda különös méltányosságból felmentheti a kérelmezőt a (1) bekezdésben meghatározott okiratok
benyújtásának kötelezettsége alól, ha a kérelmező menekült, menedékes vagy befogadott, az elismerést
továbbtanulási céllal kéri, és bizonyítja vagy valószínűsíti, hogy az okiratok neki fel nem róható okból
nem állnak rendelkezésére.
(4)169 Hiteles fordításnak minősül az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda, a magyar külképviseleti
szerv, és a magyar közjegyző hitelesítési záradékával ellátott fordítás.
168
169

2001. évi C. tv. 64. §
A módosítást a Szenátus 2008. január 24-ei ülésén fogadta el.
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(5) Hiteles másolatnak minősül a jogszabály által hitelesnek minősített másolat, továbbá az intézmény
által az eredeti okiratról készített és hitelesített másolat.
7. § (1) Az Iroda a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt,
ha a kérelmet nem a 6. § (1) bekezdésnek megfelelően nyújtotta be, illetve amennyiben a döntéshez egyéb
iratokra is szükség van.
(2) Az Iroda a kérelem benyújtásától számított 60 napon belül dönt. Az eljárási határidő egy alkalommal,
legfeljebb 30 nappal meghosszabbítható.
(3) Azt a napot kell a kérelem benyújtása napjának tekinteni, amelyen a kérelmező valamennyi szükséges
okiratot benyújtotta.
8. § (1) Az Iroda a bizonyítványt továbbtanulási célból elismerő határozatot hoz, amennyiben az eljárás
során megállapítást nyer, hogy a bizonyítvány megfelel az Ekvivalencia tv. 13. § (2) – (3) bekezdéseiben
foglaltaknak.
(2) Az Iroda az elismerést határozatában megtagadja, ha:
a) megállapítja, hogy a bizonyítvány nem tartozik a nemzetközi egyezmény, illetve jogszabály által
elismert bizonyítványok közé, és a továbbtanulási céllal történő elismerés feltételei sem állnak fenn;
b) a kérelmező a hiánypótló határozatban foglaltaknak nem tesz eleget.
(3) Az Iroda határozatát postai úton, tértivevénnyel kézbesíti a kérelmezőnek.
9. § A határozat ellen annak kézhezvételétől számított 15 napon belül az oktatásért felelős miniszterhez
lehet fellebbezni. Elutasító határozat esetén a kérelmezőt – a határozatban – erről a jogáról minden esetben
tájékoztatni kell.
Nemzetközi egyezmény, illetve jogszabály
által elismert bizonyítványok
10 § (1) A magyar középiskolai érettségi bizonyítvánnyal egyenértékű az a külföldi középiskola
elvégzését tanúsító és az adott országban felsőoktatási intézménybe történő jelentkezésre jogosító
bizonyítvány, amelyet az Európai Gazdasági Térséghez tartozó államban vagy olyan államban állítottak
ki, amely a 2001. évi XCIX. törvénnyel kihirdetett, a felsőoktatási képesítéseknek az európai régióban
történő elismeréséről szóló, 1997. április 11-én, Lisszabonban aláírt Egyezmény rendelkezéseit magára
nézve kötelezőnek ismerte el, illetve amelynek egyenértékűségét egyéb nemzetközi egyezmény kimondja.
(2) Az Irodának azokat a bizonyítványokat, melyek egyenértékűségét nemzetközi szerződés vagy
jogszabály állapítja meg, nem kell továbbtanulási céllal elismernie, ezeket külön határozat meghozatala
nélkül fogadja el. Ilyen okirat benyújtása esetén az Iroda csupán azt vizsgálja, hogy az adott okirat a
nemzetközi szerződés, illetve a jogszabály hatálya alá tartozik-e, továbbá, hogy az okirat érettségi
bizonyítvány és elismert oktatási intézmény állította ki.
(3) Ha az okirat nem érettségi bizonyítvány, illetve az adott állam által nem elismert intézmény állította ki,
a továbbtanulási céllal történő elismerés megtagadásáról kell határozatot hozni.
A pontszámítás rendje a külföldön vagy külföldi rendszerű középiskolában folytatott tanulmányok
figyelembevételével170 171
170

Beépítette a Szenátus 2008. október 30-ai ülésén elfogadott módosítás.
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11. §172

Hatályon kívül helyezte a Szenátus 2009. június 18-ai ülésén elfogadott módosítás. Hatálytalan: 2009. június 18.
napjától
172
Hatályon kívül helyezte a Szenátus 2009. június 18-ai ülésén elfogadott módosítás. Hatálytalan: 2009. június 18.
napjától
171
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2. számú melléklet
A kétszintű érettségi vizsga bevezetése előtt tett tantárgyi érettségi vizsga eredményeinek
átszámítása,
valamint a középszintű vagy emelt szintű érettségi vizsga százalékos teljesítményeinek érettségi
osztályzatra történő átszámítása173
1. §
2.§

173

Hatályon kívül helyezte a Szenátus 2014. június 26-ai ülésén elfogadott módosítás.
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3. számú melléklet
Az Állam- és Jogtudományi Karra vonatkozó külön rendelkezések
A külföldön vagy külföldi rendszerű középiskolában folytatott tanulmányok figyelembevétele
1. §174
Többletpontok
2. §175 176
Speciális rendelkezések felsőfokú végzettséggel rendelkező jelentkezők esetén177
3. § (1)178 A felsőfokú végzettséggel rendelkező jelentkezők – amennyiben alapképzésre, osztatlan
képzésre vagy felsőoktatási szakképzésre jelentkeznek – pontszámítása a (2) – (3) bekezdésben leírtak
szerint történhet. A pontszámítás feltétele, hogy a jelentkező az adott felvételi eljárásban benyújtsa a
pontszámítás alapjául szolgáló felsőfokú végzettséget igazoló dokumentumot. Egy adott jelentkező
számára – amennyiben több felsőfokú végzettséggel is rendelkezik – csak egy felsőfokú végzettség
alapján számítható pontszám.
(2)179180 Az oklevélért adható pontot az oklevél minősítése alapján kell megállapítani az alábbiak szerint:
a) elégséges minősítésű oklevél esetén: 280 pontot
b) közepes minősítésű oklevél esetén: 320 pontot
c) jó minősítésű oklevél esetén: 360 pontot
d) jeles minősítésű oklevél esetén: 380 pontot
e) kitűnő minősítésű oklevél esetén: 400 pontot kapnak a jelentkezők a felsőfokú végzettségük
alapján.
(3)181 A (2) bekezdés szerinti pontszámhoz a jelentkező által elért összpontszám meghatározása érdekében
hozzá kell adni a jelen szabályzat 21–22. §-aiban és 24. § (1) bekezdésében meghatározott
többletpontokat.
(4)182 Az (1) bekezdésben meghatározott jelentkezők adott jelentkezési hely vonatkozásában mentesülnek
az emelt szintű érettségi követelménye alól, amennyiben a pontszámítás a korábbi felsőfokú végzettség
alapján történik.

Hatályon kívül helyezte a Szenátus 2009. június 18-ai ülésén elfogadott módosítás. Hatálytalan: 2009. június 18.
napjától
175
A módosítást a Szenátus 2014. június 26-ai ülésén fogadta el.
176
Hatályon kívül helyezte a Szenátus 2016. június 23-ai ülésén elfogadott módosítás. Hatályát vesztette 2016. június
24. napján.
177
Beépítette a Szenátus 2013. február 11-ei ülésén elfogadott módosítás. Hatályos: 2013. február 11. napjától.
178
A módosítást a Szenátus 2015. március 26-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2015. március 27. napjától.
179
A módosítást a Szenátus 2014. június 26-ai ülésén fogadta el.
180
A módosítást a Szenátus 2015. március 26-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2015. március 27. napjától.
181
A módosítást a Szenátus 2015. március 26-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2015. március 27. napjától.
182
A módosítást a Szenátus 2015. március 26-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2015. március 27. napjától.
174
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A Balassi Intézet magyar nyelvű előkészítő kurzusán miniszteri ösztöndíjasként, illetve a
Stipendium Hungaricum Program révén részt vett jelentkezőkre vonatkozó szabályok183
4. § (1) A vonatkozó államközi megállapodásokban szereplő magyar nyelvű képzésekre jelentkező, a
Balassi Intézet magyar nyelvű előkészítő kurzusán miniszteri ösztöndíjasként, illetve a Stipendium
Hungaricum Program révén részt vett személyekre az alábbi szabályok vonatkoznak.
(2) A Balassi Intézetben a hallgatók záróvizsgát tesznek magyar nyelvből és a szakirány szerint tanult
tárgyakból. A vizsgák június hónapban zajlanak. A Balassi Intézet adott év június 30. napjáig megküldi az
Egyetem illetékes karainak a záróvizsga eredményét, illetve a hallgatók év végi írásbeli dolgozatát
(dolgozatait).
(3) A jelentkezés feltétele az érettségi bizonyítvány, vagy az azzal egyenértékű középiskolai végzettséget
tanúsító bizonyítvány megléte, továbbá magyar nyelvből legalább B2 szintű nyelvtudást igazoló
nyelvvizsga bizonyítvány.
(4) A jelentkezés határideje minden év június 30. napjáig tart.
(5) A jelentkezés során beküldendő dokumentumok:
a) jelentkezési lap,
b) személyazonosításra alkalmas okmány,
c) érettségi bizonyítvány, vagy az azzal egyenértékű középiskolai végzettséget tanúsító
bizonyítvány,
d) nyelvvizsga bizonyítvány (mely magyar nyelvből legalább B2 szintű nyelvtudást igazol),
e) önéletrajz.
(6) A felvételi pontszámítás a magyar nyelvből tett nyelvvizsga eredménye és a történelem tantárgyból tett
érettségi (illetve érettségivel egyenértékű vizsga) eredménye alapján történik. Amennyiben a történelem
tantárgy nem érettségi tantárgy adott jelentkező esetében, a felvételi pontszámítás a magyar nyelvből tett
nyelvvizsga eredménye és a középiskolai történelem tanulmányok eredményei alapján történik. A
maximális pontszám 500 pont. A ponthatár megegyezik az általános felvételi eljárásban adott szak
önköltséges formájára történő felvételre meghatározott ponthatárral. A felvételi pontszámítás az alábbiak
szerint történik. Legfeljebb 250 pontot kaphat a jelentkező a történelem tantárgyból tett érettségi (illetve
érettségivel egyenértékű vizsga) eredménye, illetve (amennyiben a történelem tantárgy nem érettségi
tantárgy) a középiskolai történelem tanulmányok eredményei alapján olyan formában, hogy amennyiben
ezen eredmények átlaga 2,00, ebben az esetben 100 pont, amennyiben 3,00, ebben az esetben 150 pont,
amennyiben 4,00, ebben az esetben 200 pont, amennyiben pedig 5,00, ebben az esetben 250 pont jár,
azzal, hogy a pontszámítás ezen értékek között is arányosan történik. Legfeljebb 250 pontot kaphat a
jelentkező a nyelvvizsgára, olyan formában, hogy a nyelvvizsga alapján elérhető pontszámot az adott
nyelvvizsga esetében már elégségesnek minősülő legalacsonyabb eredmény és a 100%-os eredmény
között arányosan szükséges meghatározni.
(7) A Balassi Intézet egyéves előkészítő tanfolyama záróvizsgájának eredményei a felvételi pontszámítás
során nem vehetők figyelembe.

183

Beépítette a Szenátus 2015. március 26-ai ülésén elfogadott módosítás. Hatályos: 2015. március 27. napjától.
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4. számú melléklet
Az Általános Orvostudományi Karra vonatkozó külön rendelkezések
A külföldön vagy külföldi rendszerű középiskolában folytatott tanulmányok figyelembevétele
1. §184
Többletpontok
2. §185
A jelentkezés és a felvétel sajátos feltétele
3. §186 187 188 A hallgatói jogviszony létesítésének feltétele (a sikeres felvételi eljárást követően) az
egészségügyi tevékenység végzéséhez szükséges egészségi alkalmasság vizsgálatáról és minősítéséről
szóló 40/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet értelmében az általános orvos és fogorvos osztatlan képzéseken
a Pécsi Tudományegyetem által, az Intézmény Foglalkozás-egészségügyi és Munkahigiénés Központjában
szervezett orvosi egészségügyi alkalmassági vizsgálaton való megfelelés.
Speciális rendelkezések felsőfokú végzettséggel rendelkező jelentkezők esetén189
4. §190 (1) A Kar osztatlan képzéseire jelentkező, az orvos- és egészségtudományi területen osztatlan
képzésben Magyarországon felsőfokú oklevelet szerzettek az emelt szintű érettségi követelménytől való
eltekintéssel is rangsorolhatók.
(2) Kizárólag a korábban orvos- és egészségtudományi területen osztatlan képzésben szerzett felsőfokú
oklevél fogadható el a következők szerint:
- summa cum laude minősítésű oklevél esetén 400 pont
- cum laude minősítésű oklevél esetén 390 pont
- rite minősítésű oklevél esetén 350 pont.
(3) A (2) bekezdés szerinti pontszámhoz a jelentkező által elért összpontszám meghatározása érdekében
hozzá kell adni a jelen szabályzat 21–22. §-aiban és 24. § (1) bekezdésében meghatározott
többletpontokat.
(4)191

Hatályon kívül helyezte a Szenátus 2009. június 18-ai ülésén elfogadott módosítás. Hatálytalan: 2009. június 18.
napjától
185
Hatályon kívül helyezte a Szenátus 2016. június 23-ai ülésén elfogadott módosítás. Hatályát vesztette 2016. június
24. napján.
186
Beépítette a Szenátus 2010. február 18-ai ülésén elfogadott módosítás. Hatályos: 2010. február 18. napjától.
187
A módosítást a Szenátus 2014. június 26-ai ülésén fogadta el.
188
A módosítást a Szenátus 2016. február 11-ei ülésén fogadta el. Hatályos: 2016. február 11. napjától.
189
Beépítette a Szenátus 2013. február 11-ei ülésé elfogadott módosítás. Hatályos: 2013. február 11. napjától.
190
A módosítást a Szenátus 2015. március 26-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2015. március 27. napjától.
191
Hatályon kívül helyezte a Szenátus 2015. március 26-ai ülésén elfogadott módosítás. Hatálytalan: 2015. március
27. napjától.
184
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A Balassi Intézet magyar nyelvű előkészítő kurzusán miniszteri ösztöndíjasként, illetve a
Stipendium Hungaricum Program révén részt vett jelentkezőkre vonatkozó szabályok192
5. § (1) A vonatkozó államközi megállapodásokban szereplő magyar nyelvű képzésekre jelentkező, a
Balassi Intézet magyar nyelvű előkészítő kurzusán miniszteri ösztöndíjasként, illetve a Stipendium
Hungaricum Program révén részt vett személyekre az alábbi szabályok vonatkoznak.
(2) A Balassi Intézetben a hallgatók záróvizsgát tesznek magyar nyelvből és a szakirány szerint tanult
tárgyakból. A vizsgák június hónapban zajlanak. A Balassi Intézet adott év június 30. napjáig megküldi az
Egyetem illetékes karainak a záróvizsga eredményét, illetve a hallgatók év végi írásbeli dolgozatát
(dolgozatait).
(3) A jelentkezés feltétele az érettségi bizonyítvány, vagy az azzal egyenértékű középiskolai végzettséget
tanúsító bizonyítvány megléte.
(4) A jelentkezés határideje minden év június 30. napjáig tart.
(5) A jelentkezés során beküldendő dokumentumok:
a) jelentkezési lap,
b) személyazonosításra alkalmas okmány,
c) érettségi bizonyítvány, vagy az azzal egyenértékű középiskolai végzettséget tanúsító
bizonyítvány.
(6) A Balassi Intézet egyéves előkészítő tanfolyamán sikeres záróvizsgát tett személyek felvételi
pontszáma 500 pont.

192

Beépítette a Szenátus 2015. március 26-ai ülésén elfogadott módosítás. Hatályos: 2015. március 27. napjától.
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5. számú melléklet
A Bölcsészettudományi Kar sajátos rendelkezései193
A külföldön vagy külföldi rendszerű középiskolában folytatott tanulmányok figyelembevétele
1. §194
Többletpontok
2. § (1)195 196 197
(2)198
Speciális rendelkezések felsőfokú végzettséggel rendelkező jelentkezők esetén199
3. § (1)200 A felsőfokú végzettséggel rendelkező jelentkezőket a Kar – amennyiben alapképzésre, osztatlan
képzésre vagy felsőoktatási szakképzésre jelentkeznek – az általános felvételi eljárásban a korábbi
felsőoktatási tanulmányaik figyelembe vételével, az emelt szintű érettségi követelménytől eltekintve
rangsorolja.
(2)201 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.
Pszichológia szakra történő jelentkezés esetén a pontszámítás a megszerzett felsőfokú oklevél minősítése
alapján az alábbiak szerint történik:
5 (jeles, kiváló, kitüntetéses) minősítés esetén 400 pont;
4 (jó) minősítés esetén 360 pont.
(3)202 A (2) bekezdés szerinti pontszámhoz a jelentkező által elért összpontszám meghatározása érdekében
hozzá kell adni a jelen szabályzat 21–22. §-aiban és 24. § (1) bekezdésében meghatározott
többletpontokat.
(4)203
A módosítást a Szenátus 2008. október 30-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2008. október 30. napjától.
Hatályon kívül helyezte a Szenátus 2009. június 18-ai ülésén elfogadott módosítás. Hatálytalan: 2009. június 18.
napjától
195
A módosítást a Szenátus 2010. február 18-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2010. február 18. napjától.
196
A módosítást a Szenátus 2014. június 26-ai ülésén fogadta el.
197
Hatályon kívül helyezte a Szenátus 2016. június 23-ai ülésén elfogadott módosítás. Hatályát vesztette 2016. június
24. napján.
193
194

Hatályon kívül helyezte a Szenátus 2010. február 18-ai ülésén elfogadott módosítás. Hatálytalan: 2010. február
18. napjától.
199
Beépítette a Szenátus 2013. február 11-ei ülésén elfogadott módosítás. Hatályos: 2013. február 11. napjától.
200
A módosítást a Szenátus 2015. március 26-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2015. március 27. napjától.
201
A módosítást a Szenátus 2015. március 26-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2015. március 27. napjától.
202
A módosítást a Szenátus 2015. március 26-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2015. március 27. napjától.
203
Hatályon kívül helyezte a Szenátus 2015. március 26-ai ülésén elfogadott módosítás. Hatálytalan: 2015. március
27. napjától.
198
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(5)204 Jelen § alkalmazása esetén is felvételi feltétel anglisztika, germanisztika és romanisztika szakok
esetén az adott szak nyelvéből minimum középfokú C típusú (B2 szintű) nyelvvizsga megléte.
A Balassi Intézet magyar nyelvű előkészítő kurzusán miniszteri ösztöndíjasként, illetve a
Stipendium Hungaricum Program révén részt vett jelentkezőkre vonatkozó szabályok205
4. § (1) A vonatkozó államközi megállapodásokban szereplő magyar nyelvű képzésekre jelentkező, a
Balassi Intézet magyar nyelvű előkészítő kurzusán miniszteri ösztöndíjasként, illetve a Stipendium
Hungaricum Program révén részt vett személyekre az alábbi szabályok vonatkoznak.
(2) A Balassi Intézetben a hallgatók záróvizsgát tesznek magyar nyelvből és a szakirány szerint tanult
tárgyakból. A vizsgák június hónapban zajlanak. A Balassi Intézet adott év június 30. napjáig megküldi az
Egyetem illetékes karainak a záróvizsga eredményét, illetve a hallgatók év végi írásbeli dolgozatát
(dolgozatait).
(3) A jelentkezés feltétele az érettségi bizonyítvány, vagy az azzal egyenértékű középiskolai végzettséget
tanúsító bizonyítvány megléte.
(4) A jelentkezés határideje minden év június 30. napjáig tart.
(5) A jelentkezés során beküldendő dokumentumok:
a) jelentkezési lap,
b) személyazonosításra alkalmas okmány,
c) érettségi bizonyítvány, vagy az azzal egyenértékű középiskolai végzettséget tanúsító
bizonyítvány.
(6) A Balassi Intézet egyéves előkészítő tanfolyamán sikeres záróvizsgát tett személyek felvételi
pontszáma 500 pont.

204
205

A módosítást a Szenátus 2015. március 26-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2015. március 27. napjától.
Beépítette a Szenátus 2015. március 26-ai ülésén elfogadott módosítás. Hatályos: 2015. március 27. napjától.
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6. számú melléklet
Az Egészségtudományi Kar sajátos rendelkezései206
A felvételi eljárás szervezeti keretei
1.§ (1) A Karon a Szabályzat 15. §-ban foglalt rendelkezések az alábbi eltérésekkel alkalmazandóak.
(2) A felvételi eljárást az oktatási dékánhelyettes felügyeli.
(3) A felvételi eljárás és a felvételi vizsgák megszervezésére és lebonyolítására, illetőleg az ezzel
kapcsolatos feladatok ellátására létrehozandó bizottságok:
a)
b) Vizsgáztató Bizottságok.
(4)
(5)207 A Vizsgáztató Bizottságok (alkalmassági vizsgabizottságok) az elnökből, az oktatói tagokból és a
hallgatói részönkormányzat által delegált képviselőből állnak. A vizsgabizottság elnöke a Karral
közalkalmazotti jogviszonyban álló vezető oktató. A bizottságok feladata az alkalmassági vizsgák
lebonyolítása, az értékelés kialakítása.
A felvételi eljárás során alkalmazott vizsgák rendje
2. §208 (1) 209 Jelen Szabályzat 16. § (1) bekezdése alapján a Kar a felvételi eljárás során az alábbi
vizsgákat szervezi meg:
a) magyar nyelvű képzésben minden szakon a nem magyar állampolgárok számára magyar nyelvi
alkalmassági vizsgát,
b) rekreációszervezés és egészségfejlesztés alapszakon motoros alkalmassági vizsgát,
c) csecsemő- és kisgyermeknevelő alapszakon ének-zenei, testi, egészségi és beszédalkalmassági
vizsgát (továbbiakban: alkalmassági vizsga) szervezhet.
(2) A Kar a felvételi eljárás keretében szervezett nyelvi és motoros alkalmassági vizsgái – azaz (1)
bekezdés a) és b) pont szerinti vizsgák – esetében más felsőoktatási intézményben, illetve előző években
letett vizsgák eredményét nem számítja be. A Kar az (1) bekezdés c) pont szerinti alkalmassági vizsga
esetében a korábban-, vagy a más intézményben tett eredményes alkalmassági vizsgát elfogadja az alábbi
feltételekkel. Külön kérelemre mentesülnek az alkalmassági vizsga alól:
a) akik a jelentkezés évében azonos típusú vizsgát tettek, és erről a vizsgalapot mellékelik,
b) akik a Karon a jelentkezést megelőző évben sikeres alkalmassági vizsgát tettek, és erről a
vizsgalapot mellékelik,
c) óvónői szakközépiskolát végzett, és óvodában dolgozó jelentkező munkáltatói igazolással,
d) felsőfokú végzettségűek, ha a vizsgák követelményeinek már megfeleltek felsőfokú
tanulmányaik alatt.

A módosítást a Szenátus 2008. október 30-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2008. október 30. napjától.
A módosítást a Szenátus 2009. április 9-ei ülésén fogadta el. Hatályos: 2009. április 9. napjától.
208
A módosításokat a Szenátus 2010. február 18-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2010. február 18. napjától.
209
Az (1)-(2) bekezdések módosításait a Szenátus 2010. április 29-ei ülésén fogadta el. Hatályos 2010. április 29.
napjától.
206
207
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(3) Amennyiben a magyar nyelvű képzésekre jelentkező nem magyar állampolgár nem tudja
dokumentummal hitelt érdemlően igazolni a tanulmányai folytatásához szükséges magyar nyelv ismeretét,
számára a Kar magyar nyelvi alkalmassági vizsgát szervez. Az alkalmassági vizsga értékelése „megfelelt”
vagy „nem felelt meg” minősítés lehet.
(4) A motoros alkalmassági vizsga követelményei:
Sorsz.
Feladat
1.
2.
3.
4.

Labdaadogatás falra kézilabdával 4 m-ről
30 mp/db
Kétkezes hajítás hátra medicinlabdával /m
Síkfutás
Férfiak: 1500 m, Nők: 1000 m/perc:sec
50 m folyamatos úszás választható úszásnemben

Alapszint követelmények
Férfiak
Nők
20
18
4 kg
10,00
6:00

3 kg
8,00
4:50

folyamatos
folyamatos
úszás
úszás
A jelöltnek a négy próbából hármat kell választani. Az alkalmassági vizsgán megfelel az, aki a
három próba közül kettőt eredményesen teljesít.
(5)210 Jelen szabályzat 42. § (5) bekezdése alapján a Kar a motoros alkalmassági vizsgáért a felvételi
eljárási díjon felül külön eljárási díjat szed, melynek összege jelentkezésenként 4000 Ft.
(6)211 A csecsemő- és kisgyermeknevelő alapszakon az alkalmassági vizsga általános követelményei az
alábbiak:
a) Az ének-zenei alkalmassági vizsga
Célja: annak megállapítása, hogy a jelentkező alkalmas-e a csecsemő- és kisgyermeknevelői, pályára, a
pedagógusi pálya gyakorlásához szükséges zenei ismeretek elsajátítására.
Feladat:
- a hallásvizsgálat keretében néhány magyar népdal vagy műzenei szemelvény előadása emlékezetből,
- szabad választás alapján (a dalokat más-más kezdőhangról is meg kell tudni szólaltatni), a zenei
emlékezet vizsgálata során egyszerű, rövid ritmussorok visszahangoztatása (negyed-, nyolcad-, pontozott
ritmus és szinkópa kombinációiból) tapsolással, kopogással; néhány hangból álló egyszerű dallamok
visszaéneklése dúdolással vagy szolmizálva,
- a kottaolvasási készség vizsgálata során néhány ütem lapról olvasása az egyszerű gyermekdalok szintjén
az ötvonalas rendszerben.
Az elbírálás alapvető szempontja, hogy a jelentkező rendelkezzék az ének-zenei tevékenység vezetéséhez,
tanításához nélkülözhetetlen zenei hallással, egészséges énekhanggal és megfelelő hangterjedelemmel.
b) A beszédalkalmassági vizsga
Célja: annak megállapítása, hogy a jelentkezőt beszédállapota alkalmassá teszi-e a pedagógusi pályára.
Feladat:
- 10-15 soros nyomtatott prózai szöveg felolvasása, szükség szerint a szöveg reprodukálása, illetve
beszélgetés. A szöveget közismert gyermekirodalmi művekből jelölik ki. A jelentkezőnek a felolvasandó
szöveg előzetes megismerésére időt adnak.
A szóbeli szövegalkotó képesség felmérése kötetlen beszélgetés keretében.
Beépítette a Szenátus 2009. április 9-ei ülésén elfogadott módosítás. Hatályos: 2009. április 9. napjától.
A 2. § (6)-(7) bekezdéseket beépítette a Szenátus 2010. április 29-ei ülésén elfogadott módosítás. Hatályos: 2009.
április 29. napjától.
210
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Az elbírálás szempontjai:
- Vannak-e a jelentkezőnek hangképzési zavarai (pöszeség, raccsolás, selypítés, orrhangzós beszéd,
a magánhangzók igen zárt képzése, egyéb beszédhangképzési hibák).
- A jelentkező beszédritmusában észlelhetők-e súlyos zavarok (dadogás, értelemzavaró hadarás,
leppegés, pattogás).
- A felolvasás mennyire értelmes, követhető, kifejező.
- A tájnyelvi ejtés nem beszédhiba, tehát nem kizáró ok.
Kizáró okok:
- hangképzési rendellenességek,
- ritmuszavarok,
- a beszéd megértését akadályozó rendkívül zárt ejtés.
c) A testi alkalmassági vizsga
Célja: annak megállapítása, hogy a jelentkező rendelkezik-e azokkal az alapvető motoros (testi)
képességekkel, amelyek feltételei a csecsemő- és kisgyermeknevelői pálya gyakorlásának.
Követelmények:
- közepes iramú, folyamatos futás (nők: 3 perc, férfiak: 5 perc),
- oktató által vezetett zenés gimnasztika folyamatos végzése, a főbb alapformák végeztetésével
(szökdelések, karkörzések, törzshajlítások, felülések, törzsemelések és rugózások),
- egyensúlyozó járás fordulatokkal, két zsámolyra helyezett felfordított padon,
- néhány lépés nekifutásból - keresztbe állított és felfordított - pad átugrása egy lábról, érkezés páros lábra,
guggolásba,
- célba dobás függőleges célra (kosárlabda palánk) egykezes dobással, kislabdával, 8 m-ről,
- labdaadogatások helyben futás közben párokban, ügyes és ügyetlen kézzel, felfújt labdával,
- labdavezetés ügyes és ügyetlen kézzel,
- felfüggés hajlított karral (nők: 5 mp, férfiak: 8 mp),
- mellső fekvőtámaszból ereszkedés legalább derékszögig hajlított karú fekvőtámaszba, tolódás mellső
fekvőtámaszba (nők: 3-szor, férfiak: 6-szor).
Kizáró okok:
A kondicionális állapotra és a mozgáskoordinációra utaló olyan gyenge teljesítmény, amely intenzív
gyakorlással nem javítható, valamint a középiskolai tanulmányok utolsó két évében a testnevelés alóli
teljes felmentés.
d) Az egészségi alkalmassági vizsgálat
A csecsemő- és kisgyermeknevelő alapképzési szakra jelentkezőnek a háziorvosa által kiállított
nyilatkozat másolatát kell csatolni arról, hogy krónikus, illetve fertőző betegségben nem szenved, ezen
túlmenően mellékelnie kell egy évnél nem régebbi negatív tüdőszűrésről készült igazolását. A
jelentkezőnek mellékelnie kell egy önmaga által tett nyilatkozatot arról, hogy eltitkolt betegsége nincs.
Egészségügyi szempontból – a súlyosság mérlegelése alapján – kizáró ok lehet:
- a felső végtagok funkcionális rendellenességei, a statikai rendszer súlyosabb elváltozásai nyugodt
állapotban is, melyek miatt a gyakorlati képzés következtében egészségi állapotromlás várható,
- mindennemű szívbillentyű hiba,
- a szív, a vérkeringés és légzőrendszer olyan egyéb rendellenességei, melyek a fizikai terheléssel is járó
csecsemő- és kisgyermeknevelő-, óvodapedagógus- és tanítóképzésben a hallgatót gátolják,
- a beszédzónában 30 decibelnél gyengébb hallás,
- a látóélesség mértéke olyan fokú, hogy zavarja a kommunikációban,
- ISHIHARA színlátási teszttel kimutatható színtévesztés,
- a térlátás korlátozottsága.
Kizáró okok: diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, súlyos mentális, pszichés zavarok.
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(7) A csecsemő- és kisgyermeknevelő alapszakon az alkalmassági vizsgák értékelése „megfelelt” vagy
„nem felelt meg”, a vizsga során egyetlen „nem felelt meg” értékelés is kizárja a jelentkezőt a további
felvételi eljárásból.
Az egészségtudományi képzés sajátos követelményei
3. § (1)212 213A hallgatói jogviszony létesítésének feltétele (a sikeres felvételi eljárást követően) az ápolás
és betegellátás, az egészségügyi gondozás és prevenció, az egészségügyi szervező valamint az orvosi
laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapképzési szakokon 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.
(2)214
A külföldön vagy külföldi rendszerű középiskolában folytatott tanulmányok figyelembevétele
4. §215 (1)
(2)
A felvételi eljárás bevételének felhasználási elvei
5. § A külön eljárási díjból keletkező bevétel felhasználását a tanulmányi osztályvezető javaslata alapján
az oktatási dékánhelyettes határozza meg.
Többletpontok
6. § (1)216 217 218
(2)219
Speciális rendelkezések felsőfokú végzettséggel rendelkező jelentkezők esetén220
7. § (1)221 Az adott szak képzési területével megegyező képzési területen és az adott szak szintjével
megegyező vagy adott szak szintjénél magasabb szinten szerzett felsőfokú végzettség alapján a (2) – (3)
bekezdésben leírtak szerint számítható összpontszám. Ezt a rendelkezést az Egészségtudományi Kar
minden meghirdetett alapképzése és felsőoktatási szakképzése esetén alkalmazni lehet. A (2) és (3)
bekezdés alkalmazásának feltétele, hogy a jelentkező a felvételi eljárásban meghatározott módon
A módosítást a Szenátus 2009. április 9-ei ülésén fogadta el. Hatályos: 2009. április 9. napjától.
A módosítást a Szenátus 2010. február 18-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2010. február 18. napjától.
214
Hatályon kívül helyezte a Szenátus 2014. június 26-ai ülésén elfogadott módosítás.
215
Hatályon kívül helyezte a Szenátus 2009. június 18-ai ülésén elfogadott módosítás. Hatálytalan: 2009. június 18.
napjától
216
A módosítást a Szenátus 2010. február 18-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2010. február 18. napjától.
217
A módosítást a Szenátus 2014. június 26-ai ülésén fogadta el.
218
Hatályon kívül helyezte a Szenátus 2016. június 23-ai ülésén elfogadott módosítás. Hatályát vesztette 2016. június
24. napján.
219
Hatályon kívül helyezte a Szenátus 2010. február 18-ai ülésén elfogadott módosítás. Hatálytalan: 2010. február
18. napjától.
220
Beépítette a Szenátus 2013. február 11-ei ülésén elfogadott módosítás. Hatályos: 2013. február 11. napjától.
221
A módosítást a Szenátus 2015. március 26-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2015. március 27. napjától.
212
213
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benyújtsa a jelentkezése során a pontszámítás alapjául szolgáló felsőfokú végzettséget igazoló
dokumentumot. Jelen § rendelkezéseit csak akkor lehet alkalmazni, ha adott jelentkező legalább közepes
minősítésű oklevéllel rendelkezik. Egy adott jelentkező – amennyiben több, jelen bekezdés szerint
elfogadható felsőfokú végzettséggel is rendelkezik – csak egy felsőfokú végzettség alapján kérheti adott
jelentkezési hely vonatkozásában a jelen § rendelkezéseinek alkalmazását.
(2)222223 Az oklevélért adható pontot az oklevél minősítése alapján kell megállapítani az alábbiak szerint:
a) közepes minősítésű oklevél esetén: 320 pontot
b) jó minősítésű oklevél esetén: 360 pontot
c) jeles vagy kitűnő minősítésű oklevél esetén: 400 pontot kapnak a jelentkezők a felsőfokú
végzettségük alapján.
(3)224 A (2) bekezdés szerinti pontszámhoz a jelentkező által elért összpontszám meghatározása érdekében
hozzá kell adni a jelen szabályzat 21–22. §-aiban és 24. § (1) bekezdésében meghatározott
többletpontokat.
(4)225 Az (1) bekezdésben meghatározott jelentkezők a szociális munka alapképzési szak esetében
mentesülnek az emelt szintű érettségi követelménye alól, amennyiben a pontszámítás a korábbi felsőfokú
végzettség alapján történik.
A Balassi Intézet magyar nyelvű előkészítő kurzusán miniszteri ösztöndíjasként, illetve a
Stipendium Hungaricum Program révén részt vett jelentkezőkre vonatkozó szabályok226
8. § (1) A (2) bekezdésben felsorolt magyar nyelvű képzésekre jelentkező, a Balassi Intézet magyar
nyelvű előkészítő kurzusán miniszteri ösztöndíjasként, illetve a Stipendium Hungaricum Program révén
részt vett személyekre esetében – amennyiben adott képzés szerepel az adott jelentkező esetében irányadó
államközi megállapodásban – az alábbi szabályok vonatkoznak.
(2) Jelen § rendelkezései az alábbi képzések esetében alkalmazhatóak.
Alapképzési szak megnevezése
ápolás és betegellátás - ápoló szakirány
ápolás és betegellátás - dietetikus szakirány
ápolás és betegellátás - gyógytornász szakirány
ápolás és betegellátás - mentőtiszt szakirány
ápolás és betegellátás - szülésznő szakirány
egészségügyi gondozás és prevenció - népegészségügyi ellenőr szakirány
egészségügyi gondozás és prevenció - védőnő szakirány
egészségügyi szervező
orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus
rekreációszervezés és egészségfejlesztés

A módosítást a Szenátus 2014. június 26-ai ülésén fogadta el.
A módosítást a Szenátus 2015. március 26-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2015. március 27. napjától.
224
A módosítást a Szenátus 2015. március 26-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2015. március 27. napjától.
225
A módosítást a Szenátus 2015. március 26-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2015. március 27. napjától.
226
Beépítette a Szenátus 2015. március 26-ai ülésén elfogadott módosítás. Hatályos: 2015. március 27. napjától.
222
223
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(3) A Balassi Intézetben a hallgatók záróvizsgát tesznek magyar nyelvből és a szakirány szerint tanult
tárgyakból. A vizsgák június hónapban zajlanak. A Balassi Intézet adott év június 30. napjáig megküldi az
Egyetem illetékes karainak a záróvizsga eredményét, illetve a hallgatók év végi írásbeli dolgozatát
(dolgozatait).
(4) A jelentkezés feltétele az érettségi bizonyítvány, vagy az azzal egyenértékű középiskolai végzettséget
tanúsító bizonyítvány megléte.
(5) A jelentkezés határideje minden év június 30. napjáig tart.
(6) A jelentkezés során beküldendő dokumentumok:
a) jelentkezési lap,
b) személyazonosításra alkalmas okmány,
c) érettségi bizonyítvány, vagy az azzal egyenértékű középiskolai végzettséget tanúsító
bizonyítvány és ennek magyar nyelvű hitelesített másolata.
(7) A Balassi Intézet egyéves előkészítő tanfolyamán sikeres záróvizsgát tett személyek felvételi
pontszáma 500 pont.
(8) Rekreációszervezés és egészségfejlesztés alapképzési szak esetében a felvétel feltétele a motoros
alkalmassági vizsgán való megfelelés. A motoros alkalmassági vizsga díját (melynek összege 4.000,- Ft) a
jelentkezőnek legkésőbb a vizsga napján be kell fizetnie. A motoros alkalmassági vizsgára az alábbi
szabályok vonatkoznak:
Alapszint követelmények
Férfiak
Nők
1.
Felülés / 60 sec
30
20
2.
Fekvőtámasz / 30 sec
15
10
3.
Guggolás / 30 sec
15
10
4.
Helyből távolugrás
180 cm
150 cm
A jelöltnek a négy próbából hármat kell választani. Az alkalmassági vizsgán megfelel az, aki a
három próba közül kettőt eredményesen teljesít.
Sorsz.

Feladat

(9) A hallgatói jogviszony létesítésének feltétele (a sikeres felsőoktatási felvételi eljárást követően, passzív
félév iránti kérelem esetén is) az ápolás és betegellátás, az egészségügyi gondozás és prevenció, az
egészségügyi szervező valamint az orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapképzési
szakokon 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. számú melléklet227

Hatályon kívül helyezte a Szenátus 2016. június 23-ai ülésén elfogadott módosítás. Hatályát vesztette 2016. június
24. napján.
227
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7/a. számú melléklet
A Gyógyszerésztudományi Karra vonatkozó külön rendelkezések228
A jelentkezés és a felvétel sajátos feltétele
1. § A hallgatói jogviszony létesítésének feltétele (a sikeres felvételi eljárást követően) az egészségügyi
tevékenység végzéséhez szükséges egészségi alkalmasság vizsgálatáról és minősítéséről szóló 40/2004.
(IV. 26.) ESzCsM rendelet értelmében a gyógyszerész osztatlan képzéseken a Pécsi Tudományegyetem
által, az Egyetem Foglalkozás-egészségügyi és Munkahigiénés Központjában szervezett orvosi
egészségügyi alkalmassági vizsgálaton való megfelelés.
Speciális rendelkezések felsőfokú végzettséggel rendelkező jelentkezők esetén
2. § (1) A Kar osztatlan gyógyszerész képzésére jelentkező, az orvos- és egészségtudományi valamint
természettudományi területen Magyarországon felsőfokú oklevelet szerzettek az emelt szintű érettségi
követelménytől való eltekintéssel is rangsorolhatók.
(2) A korábban orvos- és egészségtudományi, valamint természettudományi területen szerzett felsőfokú
oklevél a következők szerint fogadható el:
- 5 (jeles, kiváló, summa cum laude, kitüntetéses) minősítés esetén 400 pont;
- 4 (jó, cum laude) minősítés esetén 380 pont;
- 3 (közepes) minősítés esetén 360 pont;
- 2 (elégséges, rite) minősítés esetén 340 pont.
(3) A (2) bekezdés szerinti pontszámhoz a jelentkező által elért összpontszám meghatározása érdekében
hozzá kell adni a jelen szabályzat 21–22. §-aiban és 24. § (1) bekezdésében meghatározott
többletpontokat.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott jelentkezők adott jelentkezési hely vonatkozásában mentesülnek az
emelt szintű érettségi követelménye alól, amennyiben a pontszámítás a korábbi felsőfokú végzettség
alapján történik.
A Balassi Intézet magyar nyelvű előkészítő kurzusán miniszteri ösztöndíjasként, illetve a
Stipendium Hungaricum Program révén részt vett jelentkezőkre vonatkozó szabályok
3. § (1) A vonatkozó államközi megállapodásokban szereplő magyar nyelvű képzésekre jelentkező, a
Balassi Intézet magyar nyelvű előkészítő kurzusán miniszteri ösztöndíjasként, illetve a Stipendium
Hungaricum Program révén részt vett személyekre az alábbi szabályok vonatkoznak.
(2) A Balassi Intézetben a hallgatók záróvizsgát tesznek magyar nyelvből és a szakirány szerint tanult
tárgyakból. A vizsgák június hónapban zajlanak. A Balassi Intézet adott év június 30. napjáig megküldi az
Egyetem illetékes karainak a záróvizsga eredményét, illetve a hallgatók év végi írásbeli dolgozatát
(dolgozatait).

228

Beépítette a Szenátus 2015. december 17-ei ülésén elfogadott módosítás. Hatályos 2015. december 18. napjától.

- 48 -

(3) A jelentkezés feltétele az érettségi bizonyítvány, vagy az azzal egyenértékű középiskolai végzettséget
tanúsító bizonyítvány megléte.
(4) A jelentkezés határideje minden év június 30. napjáig tart.
(5) A jelentkezés során beküldendő dokumentumok:
a) jelentkezési lap,
b) személyazonosításra alkalmas okmány,
c) érettségi bizonyítvány, vagy az azzal egyenértékű középiskolai végzettséget tanúsító
bizonyítvány,
d) a középiskolai bizonyítvány utolsó két tanévre vonatkozó oldalainak másolata,
e) nyelvvizsga bizonyítvány másolata,
f) 1 db igazolványkép,
g) jelentkezési díj befizetésének igazolása.
(6) A Balassi Intézet egyéves előkészítő tanfolyamán sikeres záróvizsgát tett személyek felvételi
pontszáma 500 pont.
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8. számú melléklet
A Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar sajátos rendelkezései229230
A külföldön vagy külföldi rendszerű középiskolában folytatott tanulmányok figyelembevétele
1. §231
2. § (1)232 Jelen Szabályzat 16. § (1) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján a Karon a felvételi eljárás
során a tanító, óvodapedagógus és a csecsemő- és kisgyermeknevelő szakra jelentkezőknek alkalmassági
vizsgát kell tenniük.
(2) Az alkalmassági vizsgák értékelése „megfelelt” vagy „nem felelt meg”, a vizsga során egyetlen „nem
felelt meg” értékelés is kizáró ok – az adott évben – a további felvételi eljárásból.
(3) A Kar előzetes alkalmassági vizsgát is szervez. Az előzetes alkalmassági vizsga szolgáltatás jellegű, az
ezt igénybe vevők a Karnak fizetik be az alkalmassági vizsgadíjat, amelynek összegét évente a Kari
Tanács határozza meg. A sikertelen előzetes alkalmassági vizsga a felvételi eljárás során tett alkalmassági
vizsgával javítható.
(4) A Kar a korábban-, vagy a más intézményben tett eredményes alkalmassági vizsgát elfogadja az alábbi
feltételekkel. Külön kérelemre mentesülnek az alkalmassági vizsga alól:
a) akik a jelentkezés évében azonos típusú vizsgát tettek, és erről a vizsgalapot mellékelik,
b) akik a Karon a jelentkezést megelőző évben sikeres alkalmassági vizsgát tettek, és erről a
vizsgalapot mellékelik,
c) óvónői szakközépiskolát végzett, és óvodában dolgozó jelentkező munkáltatói igazolással,
d) felsőfokú végzettségűek, ha a vizsgák követelményeinek már megfeleltek felsőfokú tanulmányaik
alatt.
Az alkalmassági vizsga általános követelményei
3. § Az alkalmassági vizsga általános követelményei az alábbiak:
Ének-zenei alkalmassági vizsga
Célja: annak megállapítása, hogy a pályázó alkalmas-e az óvodapedagógusi és tanítói pályára, a
pedagógus pálya gyakorlásához szükséges zenei ismeretek elsajátítására.
Feladat:
- a hallásvizsgálat keretében néhány magyar népdal vagy műzenei szemelvény előadása emlékezetből,
szabad választás alapján (a dalokat más-más kezdőhangról is meg kell tudni szólaltatni),
- a zenei emlékezet vizsgálata során egyszerű, rövid ritmussorok visszahangoztatása (negyed-, nyolcad-,
pontozott ritmus és szinkópa kombinációiból) tapsolással, kopogással; néhány hangból álló egyszerű
dallamok visszaéneklése dúdolással vagy szolmizálással,
- a kottaolvasási készség vizsgálata során néhány ütem lapról olvasása az egyszerű gyermekdalok szintjén
az ötvonalas rendszerben.
Az elbírálás alapvető szempontja, hogy a felvételiző rendelkezzék az ének-zenei tevékenység vezetéséhez,
tanításához nélkülözhetetlen zenei hallással, egészséges énekhanggal és megfelelő hangterjedelemmel.
A módosítást a Szenátus 2008. október 30-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2008. október 30. napjától.
A módosítást a Szenátus 2016. június 23-ai ülésén fogadta el. Hatályos 2016. június 24. napjától.
231
Hatályon kívül helyezte a Szenátus 2009. június 18-ai ülésén elfogadott módosítás. Hatálytalan: 2009. június 18.
napjától
232
A módosítást a Szenátus 2014. június 26-ai ülésén fogadta el.
229
230
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Beszédalkalmasság vizsga
Célja: annak megállapítása, hogy a pályázót beszédállapota alkalmassá teszi-e a pedagógus pályára.
Feladat:
- 10-15 soros nyomtatott prózai szöveg felolvasása, szükség szerint a szöveg reprodukálása, illetve
beszélgetés. A szöveget közismert gyermekirodalmi művekből jelölik ki. A pályázónak a felolvasandó
szöveg előzetes megismerésére időt adnak.
- A szóbeli szövegalkotó képesség felmérése kötetlen beszélgetés keretében.
Az elbírálás szempontjai:
- Vannak-e a vizsgázónak hangképzési zavarai (pöszeség, raccsolás, selypítés, orrhangzós beszéd, a
magánhangzók igen zárt képzése, a beszédhang képzési hibája)?
- A pályázó beszédritmusában észlelhetők-e súlyos zavarok (dadogás, értelemzavaró hadarás, leppegés,
pattogás)?
- A felolvasás mennyire értelmes, követhető, kifejező?
A tájnyelvi ejtés nem beszédhiba, tehát nem kizáró ok!
Kizáró okok:
- hangképzési rendellenességek,
- ritmuszavarok,
- a beszéd megértését akadályozó rendkívüli zárt ejtés.
A testi alkalmassági vizsga
Célja:
Annak megállapítása, hogy a jelölt rendelkezik-e azokkal az alapvető motoros (testi) képességekkel,
melyek feltételei az alsó tagozatos és az óvodai testnevelés gyakorlati anyaga elsajátításának, ill. a tanítói,
óvodapedagógusi pálya gyakorlásának.
Követelmények:
- közepes iramú, folyamatos futás (nők: 3 perc, férfiak: 5 perc),
- oktató által vezetett zenés gimnasztika folyamatos végzése, a főbb alapformák végeztetésével,
- egyensúlyozó járás fordulatokkal, két zsámolyra helyezett felfordított padon,
- néhány lépés nekifutásból - keresztbe állított és fordított- pad átugrása egy lábról, érkezés páros lábra,
guggolásba,
- célbadobás függőleges célra (kosárlabda palánk) egykezes dobással, kislabdával, 8 m-ről,
- labdaadogatások helybenfutás közben párokban, ügyes és ügyetlen kézzel, felfújt labdával,
- labdavezetés ügyes és ügyetlen kézzel,
- felfüggés hajlított karral (nők: 5mp, férfiak: 8mp),
- mellső fekvőtámaszból ereszkedés legalább derékszögig hajlított karú fekvőtámaszba, tolódás mellső
fekvőtámaszba (nők: 3-szor, férfiak: 6-szor),
Kizáró okok:
A kondicionális állapotra és a mozgáskoordinációra utaló olyan gyenge teljesítmény, amely intenzív
gyakorlással nem javítható, valamint a középiskolai tanulmányok utolsó két évében a testnevelés alóli
teljes felmentés.
Az egészségi alkalmassági vizsga
Az egészségi alkalmassági vizsgálat eredményét háziorvossal kell igazoltatni. Írásbeli nyilatkozatot kell
kérni a pályázótól, hogy nincs eltitkolt betegsége. Egy éven belüli tüdőszűrés igazolását be kell mutatni. A
háziorvosi igazoláshoz és a hallgatói nyilatkozathoz szükséges nyomtatvány a Kar honlapjáról letölthető.
Az aláírt igazolást az alkalmassági vizsgán kell leadni.
Az egészségi szempontból – a súlyosság mérlegelése alapján - kizáró ok lehet:
- a felső végtagok funkcionális rendellenességei, a statikai rendszer súlyosabb elváltozásai nyugodt
állapotban is, melyek miatt a foglalkozás gyakorlása következtében egészségi állapotromlás várható,
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- mindennemű szívbillentyű hiba, melynek eldöntésében a járó beteg rendelés specialistájának a
véleményét is ki kell kérni,
- a szív, a vérkeringés és légzőrendszer olyan egyéb rendellenességei, melyek a fizikai terheléssel is
járó óvodai és alsó tagozatos pedagógusi munkát gátolják,
- a beszédzónában 30 decibelnél gyengébb hallás,
- a látóélesség mértéke olyan fokú, hogy zavarja a kommunikációban,
- ISHIHARA színlátási teszttel kimutatható színtévesztés,
- a térlátás korlátozottsága,
Kizáró okok: diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, súlyos mentális, pszichés zavarok.
A gyakorlati vizsga követelményei
4. §. (1) Jelen Szabályzat 16. § (3) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján a Karon a környezetkultúra
szakra jelentkezőknek gyakorlati vizsgát kell tenniük. E jelentkezők esetében a felvételi összpontszámot
kizárólag a gyakorlati vizsga alapján kell megállapítani. Ekkor a felvételi összpontszámot a gyakorlati
vizsga pontszámának – melynek maximális értéke 200 pont – megkettőzésével és a többletpontok
hozzáadásával kell meghatározni.
(2)233 A felvételi pontok számítása:
A környezetkultúra szak gyakorlati vizsgáján 200 pont szerezhető:
- csendélet környezettel – tanulmányrajz
- kreatív tervezési feladatok
- otthoni munkák

100 p
70 p
30p
200p

Többletpontok
5. § (1)234 235 236
(2)237
(3)238 239
Speciális rendelkezések felsőfokú végzettséggel rendelkező jelentkezők esetén240
6. §241 (1)242 A felsőfokú végzettséggel rendelkező jelentkezők számára – amennyiben alapképzésre,
osztatlan képzésre vagy felsőoktatási szakképzésre jelentkeznek – számítható összpontszám a felsőfokú
A módosítást a Szenátus 2009. április 9-ei ülésén fogadta el. Hatályos: 2009. április 9. napjától.
A módosítást a Szenátus 2010. február 18-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2010. február 18. napjától.
235
A módosítást a Szenátus 2014. június 26-ai ülésén fogadta el.
236
Hatályon kívül helyezte a Szenátus 2016. június 23-ai ülésén elfogadott módosítás. Hatályát vesztette 2016. június
24. napján.
233
234

Hatályon kívül helyezte a Szenátus 2010. február 18-ai ülésén elfogadott módosítás. Hatálytalan: 2010. február
18. napjától.
238
A módosítást a Szenátus 2014. június 26-ai ülésén fogadta el.
239
Hatályon kívül helyezte a Szenátus 2016. június 23-ai ülésén elfogadott módosítás. Hatályát vesztette 2016. június
24. napján.
237

240
241

Beépítette a Szenátus 2013. február 11-ei ülésén elfogadott módosítás. Hatályos: 2013. február 11. napjától.
A módosítást a Szenátus 2015. március 26-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2015. március 27. napjától.
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végzettségük alapján is. A pontszámítás feltétele, hogy a jelentkező a felvételi eljárásban benyújtsa a
pontszámítás alapjául szolgáló felsőfokú végzettséget igazoló dokumentumot. Egy adott jelentkező
számára – amennyiben több felsőfokú végzettséggel is rendelkezik – csak egy felsőfokú végzettség
alapján számítható az adott jelentkezési helyen összpontszám.
(2) Az oklevélért adható pontot az oklevél minősítése alapján kell megállapítani az alábbiak szerint:
a) elégséges minősítésű oklevél esetén: 280 pontot
b) közepes minősítésű oklevél esetén: 320 pontot
c) jó minősítésű oklevél esetén: 360 pontot
d) jeles vagy kitűnő minősítésű oklevél esetén: 400 pontot kapnak a jelentkezők a felsőfokú
végzettségük alapján.
(3) A (2) bekezdés szerinti pontszámhoz a jelentkező által elért összpontszám meghatározása érdekében
hozzá kell adni a jelen szabályzat 21–22. §-aiban és 24. § (1) bekezdésében meghatározott
többletpontokat.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott jelentkezők adott jelentkezési hely vonatkozásában mentesülnek az
emelt szintű érettségi követelménye alól, amennyiben a pontszámítás a korábbi felsőfokú végzettség
alapján történik.
A Balassi Intézet magyar nyelvű előkészítő kurzusán miniszteri ösztöndíjasként, illetve a
Stipendium Hungaricum Program révén részt vett jelentkezőkre vonatkozó szabályok243
7. § (1) A vonatkozó államközi megállapodásokban szereplő magyar nyelvű képzésekre jelentkező, a
Balassi Intézet magyar nyelvű előkészítő kurzusán miniszteri ösztöndíjasként, illetve a Stipendium
Hungaricum Program révén részt vett személyekre az alábbi szabályok vonatkoznak.
(2) A Balassi Intézetben a hallgatók záróvizsgát tesznek magyar nyelvből és a szakirány szerint tanult
tárgyakból. A vizsgák június hónapban zajlanak. A Balassi Intézet adott év június 30. napjáig megküldi az
Egyetem illetékes karainak a záróvizsga eredményét, illetve a hallgatók év végi írásbeli dolgozatát
(dolgozatait).
(3) A jelentkezés feltétele az érettségi bizonyítvány, vagy az azzal egyenértékű középiskolai végzettséget
tanúsító bizonyítvány megléte.
(4) A jelentkezés határideje minden év június 30. napjáig tart.
(5) A jelentkezés során beküldendő dokumentumok:
a) jelentkezési lap,
b) személyazonosításra alkalmas okmány,
c) érettségi bizonyítvány, vagy az azzal egyenértékű középiskolai végzettséget tanúsító
bizonyítvány.

242
243

A módosítást a Szenátus 2015. március 26-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2015. március 27. napjától.
Beépítette a Szenátus 2015. március 26-ai ülésén elfogadott módosítás. Hatályos: 2015. március 27. napjától.
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(6) A Balassi Intézet egyéves előkészítő tanfolyamán sikeres záróvizsgát tett személyek felvételi
pontszáma 500 pont.
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9. számú melléklet
A Közgazdaságtudományi Karra vonatkozó külön rendelkezések244
A külföldön vagy külföldi rendszerű középiskolában folytatott tanulmányok figyelembevétele
1. §245
Többletpontok
2. §246 247
A Balassi Intézet magyar nyelvű előkészítő kurzusán miniszteri ösztöndíjasként, illetve a
Stipendium Hungaricum Program révén részt vett jelentkezőkre vonatkozó szabályok248
3. § (1) A vonatkozó államközi megállapodásokban szereplő magyar nyelvű képzésekre jelentkező, a
Balassi Intézet magyar nyelvű előkészítő kurzusán miniszteri ösztöndíjasként, illetve a Stipendium
Hungaricum Program révén részt vett személyekre az alábbi szabályok vonatkoznak.
(2) A Balassi Intézetben a hallgatók záróvizsgát tesznek magyar nyelvből és a szakirány szerint tanult
tárgyakból. A vizsgák június hónapban zajlanak. A Balassi Intézet adott év június 30. napjáig megküldi az
Egyetem illetékes karainak a záróvizsga eredményét, illetve a hallgatók év végi írásbeli dolgozatát
(dolgozatait).
(3) A jelentkezés feltétele az érettségi bizonyítvány, vagy az azzal egyenértékű középiskolai végzettséget
tanúsító bizonyítvány megléte, továbbá magyar nyelvből legalább B2 szintű nyelvtudást igazoló
nyelvvizsga bizonyítvány.
(4) A jelentkezés határideje minden év június 30. napjáig tart.
(5) A jelentkezés során beküldendő dokumentumok:
a) jelentkezési lap,
b) személyazonosításra alkalmas okmány,
c) érettségi bizonyítvány, vagy az azzal egyenértékű középiskolai végzettséget tanúsító
bizonyítvány,
d) nyelvvizsga bizonyítvány (mely magyar nyelvből legalább B2 szintű nyelvtudást igazol),
e) önéletrajz.
(6) A felvételi pontszámítás a magyar nyelvből tett nyelvvizsga eredménye és a matematika tantárgyból
tett érettségi (illetve érettségivel egyenértékű vizsga) eredménye alapján történik. Amennyiben a
matematika tantárgy nem érettségi tantárgy adott jelentkező esetében, a felvételi pontszámítás a magyar
nyelvből tett nyelvvizsga eredménye és a középiskolai matematika tanulmányok eredményei alapján
A módosítást a Szenátus 2008. október 30-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2008. október 30. napjától.
Hatályon kívül helyezte a Szenátus 2009. június 18-ai ülésén elfogadott módosítás. Hatálytalan: 2009. június 18.
napjától
246
A módosítást a Szenátus 2014. június 26-ai ülésén fogadta el.
247
Hatályon kívül helyezte a Szenátus 2016. június 23-ai ülésén elfogadott módosítás. Hatályát vesztette 2016. június
24. napján.
244
245

248

Beépítette a Szenátus 2015. március 26-ai ülésén elfogadott módosítás. Hatályos: 2015. március 27. napjától.
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történik. A maximális pontszám 500 pont. A ponthatár megegyezik az általános felvételi eljárásban adott
szak önköltséges formájára történő felvételre meghatározott ponthatárral. A felvételi pontszámítás az
alábbiak szerint történik. Legfeljebb 250 pontot kaphat a jelentkező a matematika tantárgyból tett érettségi
(illetve érettségivel egyenértékű vizsga) eredménye, illetve (amennyiben a matematika tantárgy nem
érettségi tantárgy) a középiskolai matematika tanulmányok eredményei alapján olyan formában, hogy
amennyiben ezen eredmények átlaga 2,00, ebben az esetben 100 pont, amennyiben 3,00, ebben az esetben
150 pont, amennyiben 4,00, ebben az esetben 200 pont, amennyiben pedig 5,00, ebben az esetben 250
pont jár, azzal, hogy a pontszámítás ezen értékek között is arányosan történik. Legfeljebb 250 pontot
kaphat a jelentkező a nyelvvizsgára, olyan formában, hogy a B2 szintű nyelvtudást igazoló nyelvvizsgáért
(annak eredményétől függetlenül) 200 pont, az ennél magasabb szintű nyelvtudást igazoló nyelvvizsgáért
pedig (annak eredményétől függetlenül) 250 pont jár.
(7) A Balassi Intézet egyéves előkészítő tanfolyama záróvizsgájának eredményei a felvételi pontszámítás
során nem vehetők figyelembe.
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10. számú melléklet
A Művészeti Kar sajátos rendelkezései
1. §249 (1) Jelen szabályzat 16. §-a alapján a Kar által hirdetett szakokon a felvételi összpontszám a
gyakorlati vizsgán megszerzett pontokból és a szabályzatban rögzített többletpontokból áll össze.
(2) A más felsőoktatási intézményben, illetve előző években letett vizsgák beszámítására nincs lehetőség;
kivétel ez alól az osztatlan tanárképzési szakra jelentkezők pályaalkalmassági vizsgája, ezt a vizsgát a
jelentkezőnek ott kell teljesítenie, ahová első helyre jelentkezett.
(3) Jelen szabályzat 42. § (5) bekezdése alapján a Karon a felvételi eljárási díjon felül külön eljárási díjat
kell fizetni, melynek összege jelentkezésenként 3.000,- Ft.
2. §250251 A Karon szakonként az alábbi vizsgakövetelményeknek kell megfelelni. A felvételi vizsga
követelményeit a Kar a honlapján és a Tájékoztatóban teszi közzé.
Képzőművészeti szakok
I) FESTŐMŰVÉSZ SZAK
Alkalmassági vizsga
A festő szakon az alkalmassági vizsga célja a jelölt térérzékelésének, arány-, szín- és formaérzékének,
megszerzett vizuális nyelvi kifejezőkészségének, valamint vizuális kreatív képességének felmérése,
otthonról hozott munkák bemutatása alapján. Otthoni munkák bemutatása: 10 db tanulmány (rajz,
festmény, lehetőleg színes munkák). Ebből lehet 5 db tanári korrektúrával készült is. Ezek a munkák
adjanak képet a jelölt vizsgát megelőző 2-3 éves szakmai tevékenységéről. Továbbá kérünk a
jelentkezőtől az általa legjobbnak vélt munkákról 2 db fotóreprodukciót (9x12 cm).
Gyakorlati felvételi vizsga
A felvételi vizsga célja: az alkalmassági vizsga felmérési eredményei után a jelölt forma, szín- és
téralakító képességének, a vizsgált jelenségek értelmezése terén, valamint a vizuális nyelvi
kifejezésmódok alkalmazása terén tanúsított érzékenységének, egyéni művészi invencióinak,
művészettörténeti és kortárs művészeti tájékozottságának, a művészi pályára való alkati alkalmasságának
felmérése, szakmai gyakorlati (rajz, festés) valamint szóbeli és írásbeli szakelméleti vizsga alapján.
Gyakorlati képzőművészeti vizsga részei:
 akt tárgyi környezettel, rajz
 fejtanulmány festés
 kreatív feladat (rajz, festés vagy kollázs)
Szóbeli és írásbeli szakelméleti vizsga részei:
 művészettörténet (írásbeli teszt)
 otthoni munkák bemutatása: 10 db tanulmány (köztük egész alakos aktrajz), kroki és kompozíciós
kísérlet (rajz, festés, fotó, kollázs, stb.), ebből lehet 5 db tanári korrektúrával készült is.

A módosítást a Szenátus 2014. június 26-ai ülésén fogadta el.
A módosítást a Szenátus 2014. június 26-ai ülésén fogadta el.
251
A módosítást a Szenátus 2015. március 26-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2015. március 27. napjától.
249
250
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pályaalkalmassági beszélgetés, általános műveltség felmérése, művészeti folyóiratok, médiumok,
hazai és nemzetközi múzeumok, a mai magyar kultúra ismerete, tájékozottság az egyetemes és a
kortárs művészetekben

II) SZOBRÁSZMŰVÉSZ SZAK
Alkalmassági vizsga
A szobrász szakon az alkalmassági vizsga célja a jelölt térérzékelésének, arány- és formaérzékének,
megszerzett vizuális nyelvi kifejezőkészségének, valamint vizuális kreatív képességének felmérése,
otthonról hozott munkák bemutatása alapján. Otthoni munkák bemutatása: 10 db tanulmány (5 db rajz, 5
db eredeti plasztika). Ezek a munkák adjanak képet a jelölt vizsgát megelőző 2-3 éves szakmai
tevékenységéről. Továbbá kérünk a jelentkezőtől az általa legjobbnak vélt munkákról 2 db
fotóreprodukciót (9x12 cm).
Gyakorlati felvételi vizsga
A felvételi vizsga célja: az alkalmassági vizsga felmérési eredményei után a jelölt forma- és téralakító
képességének, a vizsgált jelenségek értelmezése és a vizuális nyelvi kifejezésmódok alkalmazása terén
tanúsított érzékenységének, egyéni művészi invencióinak, művészettörténeti és kortárs művészeti
tájékozottságának, valamint a művészi pályára való alkati alkalmasságának felmérése, szakmai gyakorlati
(rajz, mintázás) valamint szóbeli és írásbeli szakelméleti vizsga alapján.
Gyakorlati képzőművészeti vizsga részei:
 akt tárgyi környezettel, rajz
 fejtanulmány mintázás
 kreatív feladat, 3D kompozíció
Szóbeli és írásbeli szakelméleti vizsga részei:
 művészettörténet (írásbeli teszt)
 otthoni munkák bemutatása: 10 db tanulmány (köztük egész alakos aktrajz), kroki és kompozíciós
kísérlet (rajz, plasztika stb.), ebből lehet 5 db tanári korrektúrával készült is.
 pályaalkalmassági beszélgetés, általános műveltség felmérése, művészeti folyóiratok, médiumok,
hazai és nemzetközi múzeumok, a mai magyar kultúra ismerete, tájékozottság az egyetemes és a
kortárs művészetekben
Pontszámítás a képzőművészeti szakoknál
Alkalmassági vizsga: megfelelt/ nem felelt meg
Gyakorlati vizsga: 200 pont
A gyakorlati vizsga részei:
Gyakorlati képzőművészeti vizsga összesen: 70 pont
- akt tárgyi környezettel, rajz
0-25 pont
- fejtanulmány
0-25 pont
- kreatív feladat
0-20 pont
Aki a gyakorlati képzőművészeti vizsgán nem ér el a megszerezhető 70 pontból 40 pontot, az a felvételi
vizsgát nem folytathatja.
Szóbeli és írásbeli szakelméleti vizsga összesen: 130 pont
- művészettörténet (írásbeli teszt)
- otthoni munkák bemutatása
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0-20 pont
0-55 pont

-

pályaalkalmassági beszélgetés

0-55 pont

Zeneművészeti szakok
I) ÉNEK-ZENE ALAPSZAK
Felvételi vizsgatárgyak és pontszámok
Az alkalmassági vizsga értékelése: megfelelt/ nem felelt meg
A felvételi gyakorlati vizsgán max. 200 pont szerezhető.
Írásbeli vizsga - max. 100 pont
- Szolfézs, összhangzattan-zeneelmélet 0-100 pont
Aki az írásbeli vizsgán nem ér el a megszerezhető 100 pontból 50 pontot, az a felvételi vizsgát nem
folytathatja.
Szóbeli vizsga - max. 100 pont
- szolfézs 0-20 pont
- összhangzattan-zeneelmélet 0-20 pont
- zongora 0-20 pont
- ének 0-20 pont
- vezénylési gyakorlat 0-10 pont
- pályaalkalmassági beszélgetés 0-10 pont
II) ALKOTÓMŰVÉSZET ÉS MUZIKOLÓGIA ALAPSZAK252
FELVÉTELI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK
Szakirányok
- elektronikus zenei médiaművész szakirány
A felvételi vizsga részei:
1. Szakmai alkalmassági vizsga
2. Gyakorlati vizsga
A szakmai alkalmassági vizsga követelményei
Írásbeli
- alkalmassági teszt (halláskészség, általános intelligencia, érdeklődési terület feltérképezése)
Szóbeli

- szabadon választott zenemű előadása és/vagy bemutatása
A szakmai alkalmassági vizsga értékelése: megfelelt/ nem felelt meg
Gyakorlati vizsga követelményei:
Írásbeli vizsga
- teszt: általános zenei és kortárs zenei/művészeti és számítógépes ismeretek
- esszé: műelemzés előre megadott zenedarabok nyomán
252

A módosítást a Szenátus 2010. február 18-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2010. február 18. napjától.
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Szóbeli vizsga

- elbeszélgetés, az eddigi alkotói munka bemutatása
- gyakorlati feladat megoldása és a vizsgán készített gyakorlati feladat bemutatása
Felvételi vizsgatárgyak és pontszámok
A szakmai alkalmassági vizsga értékelése: megfelelt/ nem felelt meg
A felvételi gyakorlati vizsgán max. 200 pont szerezhető.
Gyakorlati vizsga részei:
Írásbeli vizsga - max. 60 pont
Szóbeli vizsga - max. 140 pont:
- eddigi alkotói munka bemutatása 0-60 pont
- gyakorlati feladat megoldása és a vizsgán készített gyakorlati feladat bemutatása 0-80 pont.
III) ELŐADÓMŰVÉSZET ALAPSZAK
Szakirányok
- Klasszikus hangszer előadóművész (hegedű, mélyhegedű, gordonka, gordon, gitár, fuvola, oboa,
klarinét, fagott, trombita, kürt, harsona, tuba, zongora, orgona, ütőhangszerek)
- Klasszikus ének előadóművész
- Zenekar- és kórusvezető előadóművész
- Egyházzene-kórusvezető előadóművész
FELVÉTELI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK
HANGSZERES ÉS ÉNEK SZAKIRÁNYOK
A felvételi vizsga részei:
1. Alkalmassági vizsga
2. Főtárgy gyakorlati vizsga
Főtárgy gyakorlati vizsga követelményei
ZENEKAR- ÉS KÓRUSVEZETŐ SZAKIRÁNY
EGYHÁZZENE-KÓRUSVEZETŐ SZAKIRÁNY
A felvételi vizsga részei:
1. Alkalmassági vizsga
2. Gyakorlati vizsga
IV) ZENETANÁR OSZTATLAN KÉPZÉS (10 szemeszter)
Hangszeres és magánének szakirányok
A felvételi vizsga részei:
1. Pályaalkalmassági vizsga
2. Elméleti alkalmassági vizsga
3. Főtárgy gyakorlati vizsga
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Média és Alkalmazott Művészeti szakok
KERÁMIATERVEZÉS ALAPKÉPZÉSI SZAK253
Felvételi követelmények:
1) Alkalmassági vizsga:
A kerámiatervezés alapképzési szakon az alkalmassági vizsga célja a jelölt forma- és arányérzékének,
vizuális nyelvi kifejezőképességének, valamint vizuális kreatív képességének felmérése otthonról hozott
munkák bemutatása alapján.
Bemutatandó:
6 db A2-es lapon természeti stúdium, rajz, vagy festmény, illetve szabad kompozíció (fej,
akt, táj, csendélet, nem stúdium jellegű önálló munka)
3 db A2 lapon a választott szakkal összefüggő munkák (tervek, vázlatok, fotók)
1 db A2 lapon mintázás tanulmányok fotói.
Az alkalmassági vizsga értékelése: "megfelelt"/"nem felelt meg".
2) Gyakorlati vizsga:
A gyakorlati vizsga célja, hogy a jelölt az alkalmassági vizsga eredményei után bizonyítsa forma- és
téralakító képességeinek, a vizsgált jelenségek értelmezése és a vizuális nyelvi kifejezésmódok területén
tanúsított érzékenységének, egyéni szakmai invencióinak meglétét.
A pályaalkalmassági beszélgetés során pedig mutassa be tájékozottságát a kortárs művészet területén és
bizonyítsa alkalmasságát a szakmai-művészi pályára.
A felvételi vizsgán összesen 200 pont szerezhető, a megszerzett összpontszám megkétszerezésével alakul
ki a végleges pontszám.
A középiskolából hozott pontok beszámítására nincs lehetőség.
A gyakorlati vizsgán elérhető pontszám: 200 pont
A gyakorlati vizsga részei:
-

akt tárgyi környezettel, tanulmányrajz: 0-25 pont
tervezési feladat: 0-30 pont
festési feladat modell után: 0-25 pont
kreatív feladat, 3D kompozíció agyagból: 0-20 pont
otthoni munkák bemutatása: 0-50 pont
interjú, műveltségi, pályaalkalmassági beszélgetés: 0-50 pont

I. GRAFIKUSMŰVÉSZ OSZTATLAN KÉPZÉS, TERVEZŐGRAFIKA SZAKIRÁNY
Alkalmassági vizsga
Otthonról hozott munkák bemutatása.
A grafikusművész szak, tervezőgrafika szakirányán az alkalmassági vizsga célja a jelölt forma- és
arányérzékének, vizuális nyelvi kifejezőképességének, vizuális kreatív képességeinek, felmérése otthonról
hozott munkák bemutatása alapján.
Bemutatandó: tanulmányrajzok (fej, akt),
szakmai jellegű (tervezőgrafikai) munkák mappában.
253

Beépítette a Szenátus 2010. február 18-ai ülésén elfogadott módosítás. Hatályos: 2010. február 18. napjától.
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minimum 10, maximum 20 munka.
Az alkalmassági vizsga értékelése: "megfelelt"/"nem felelt meg".
Gyakorlati felvételi vizsga
A grafikusművész szak, tervezőgrafika szakirány szakon a felvételi vizsga célja: az alkalmassági vizsga
felmérési eredményei után, a jelölt forma, szín- és téralakító, kompozíciós képességének, a vizsgált
jelenségek értelmezése terén, valamint a vizuális nyelvi kifejezésmódok alkalmazása terén tanúsított
érzékenységének, egyéni tervezőművészi (tervezőgrafikai) invencióinak, művészettörténeti, kortárs
autonóm és tervezőművészeti tájékozottságának, a tervezőművészi pályára való alkati alkalmasságának
felmérése, szakmai gyakorlati (rajz, festés, kreatív szakmai feladatok) valamint szóbeli (pályaalkalmassági
beszélgetés) és írásbeli vizsga alapján.
A pályaalkalmassági beszélgetés során a jelölt mutassa be tájékozottságát a kortárs autonóm és
tervezőművészet területén és bizonyítsa alkalmasságát a tervezőművészi pályára.
1. A szakmai gyakorlati vizsga részei:
Fejtanulmány (maximum: 50 x 70 cm) szabadon választott technikával
Aktrajzolás (maximum: 70 x 100 cm) szabadon választott technikával
Kreatív, szakmai (tervezőgrafikai) gyakorlati feladatok
2. A szóbeli és az írásbeli vizsga részei:
Művészettörténeti, kortárs autonóm és tervezőművészeti ismeretek (írásbeli, teszt)
Otthoni munkák bemutatása: tanulmányrajzok (fej, akt), szakmai jellegű (tervezőgrafikai) munkák
mappában.(minimum 20, maximum 30 munka).
Pályaalkalmassági beszélgetés
(a jelölt általános műveltségének, és a tervezőművészi pályára való alkalmasságának felmérése )
Pontszámítás GRAFIKUSMŰVÉSZ OSZTATLAN KÉPZÉS, TERVEZŐGRAFIKA SZAKIRÁNYON
Alkalmassági vizsga: megfelelt/ nem felelt meg
Gyakorlati vizsga: 200 pont
A gyakorlati vizsga részei:
Gyakorlati képzőművészeti vizsga összesen: 90 pont
aktrajzolás
fejtanulmány
kreatív feladat

0-20 pont
0-20 pont
0-50 pont

Szóbeli és írásbeli szakelméleti vizsga összesen: 110 pont
művészettörténeti, tervezőművészeti ismeretek 0-10 pont
otthoni munkák bemutatása
0-70 pont
pályaalkalmassági beszélgetés
0-30 pont
A felvételi vizsgán összesen 200 pont szerezhető, a megszerzett összpontszám megkétszerezésével alakul
ki a végleges pontszám. A középiskolai hozott pontok beszámítására nincs lehetőség.
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Többletpontok
3. § (1) A Kar a művészet képzési területhez tartozó szakokon a jelen szabályzat 22. §-ban
meghatározottak alapján nem számol többletpontot.
(2)254 255
A Balassi Intézet magyar nyelvű előkészítő kurzusán miniszteri ösztöndíjasként, illetve a
Stipendium Hungaricum Program révén részt vett jelentkezőkre vonatkozó szabályok256
4. § (1) A vonatkozó államközi megállapodásokban szereplő magyar nyelvű képzésekre jelentkező, a
Balassi Intézet magyar nyelvű előkészítő kurzusán miniszteri ösztöndíjasként, illetve a Stipendium
Hungaricum Program révén részt vett személyekre ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint az adott
képzésre jelentkező többi személyre.
(2) A Balassi Intézet egyéves előkészítő tanfolyama záróvizsgájának eredményei a felvételi pontszámítás
során nem vehetők figyelembe.

A módosítást a Szenátus 014. június 26-ai ülésén fogadta el.
Hatályon kívül helyezte a Szenátus 2016. június 23-ai ülésén elfogadott módosítás. Hatályát vesztette 2016. június
24. napján.
254
255

256

Beépítette a Szenátus 2015. március 26-ai ülésén elfogadott módosítás. Hatályos: 2015. március 27. napjától.
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11. számú melléklet
A MŰSZAKI ÉS INFORMATIKAI KAR SAJÁTOS RENDELKEZÉSEI257 258

A külföldön vagy külföldi rendszerű középiskolában folytatott tanulmányok figyelembevétele
1. §259
Az alkalmassági, gyakorlati vizsga
2. § (1) Jelen szabályzat 16. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Kar által hirdetett építészmérnöki BSc, ipari
termék és formatervező mérnök BSc, és az építész osztatlan szakokon rajzalkalmassági vizsgát tesznek a
jelentkezők.
(2) Jelen szabályzat 16. § (3) bekezdés alapján a Kar az építőművész BA szakon a felvételi
összpontszámot a gyakorlati vizsgán megszerzett pontok és a szabályzatban rögzített többletpontok
összege alapján határozza meg.
(3)260 Előző években letett vizsgák beszámítására nincs lehetőség. Más felsőoktatási intézményben,
ugyanabban a felvételi eljárási időszakban letett vizsgák beszámítására van lehetőség. A rajzalkalmassági
vizsga eredményei a Kar más rajzalkalmassági-köteles szakjaira való jelentkezés esetében öröklődnek, a
következő három lánc szerint:
a) építőművész gyakorlati vizsga I. szakasz eredménye beszámítható az építészmérnök (BSc)szakokon
rajzalkalmassági vizsgaként,
b) építőművész gyakorlati vizsga I. és II. szakasz eredménye beszámítható az építész osztatlan képzés,
az ipari termék- és formatervező mérnök (BSc) szakokon rajzalkalmassági vizsgaként,
c) építész osztatlan képzés rajzalkalmassági vizsga eredménye beszámítható az ipari termék- és
formatervező mérnök és építészmérnök (BSc) szakokon rajzalkalmassági vizsgaként.
(4) Jelen szabályzat 42. § (5) bekezdése alapján a kar a felvételi eljárási díjon felül külön eljárási díjat
szed, melynek összege jelentkezésenként 3.000 Ft.
3. § A Karon szakonként az alábbi vizsgakövetelményeknek kell megfelelni.
Építész (osztatlan) szak rajzalkalmassági vizsga feladatai
Geometrikus testek látvány utáni ábrázolása 90 perc/ A2 méret/ ceruza/
A felvételizők feladata a geometrikus tárgyakból felépített beállítás látvány utáni ábrázolása, teljes
tónusértékeléssel. A beállításban előfordulhat organikus elem is (pl. drapéria).
Az elbírálás szempontjai:
- a tapasztalati látszattan helyes alkalmazása (perspektíva)
- a kompozíció
- arányrend helyessége
- rajzi mívesség, plaszticitás
A módosításokat a Szenátus 2008. október 30-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2008. október 30. napjától.
A módosítást a Szenátus 2016. június 23-ai ülésén fogadta el. Hatályos 2016. június 24. napjától.
259
Hatályon kívül helyezte a Szenátus 2009. június 18-ai ülésén elfogadott módosítás. Hatálytalan: 2009. június 18.
napjától
260
A módosítást a Szenátus 2010. február 18-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2010. február 18. napjától.
257
258
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Kétdimenziós tervezési alapgyakorlat
90 perc/ A3 méret/ ceruza/
A felvételizők irányított tervezési feladatot kapnak. A felvételiző feladata egy épület látványtervének
elkészítése megadott szempontok szerint.
Az elbírálás szempontjai:
- eredetiség, gondolatiság, szellemesség
- a tapasztalati látszattan helyes alkalmazása (perspektíva)
- a kompozíció
- rajzi mívesség, plaszticitás
Rekonstrukciós feladat
20 perc/ A4 méret/ ceruza/
A felvételizők Monge-rendszerben ábrázolt test képét kapják meg, amelynek alapján elkészítik a tárgy
látszati képét (rekonstrukcióját), tetszőlegesen választott nézőpontból.
Az elbírálás szempontjai:
- a rekonstrukció helyessége
- a tapasztalati látszattan helyes alkalmazása (perspektíva)
- rajzi mívesség, plaszticitás
Pályaalkalmassági beszélgetés
10 perc
A beszélgetés célja a jelentkező műveltségének, szakmai érdeklődésének felmérése.
Építész mérnök (BSc) és Ipari termék- és formatervező mérnök (BSc) szak rajzalkalmassági vizsga
feladatai
Geometrikus testek látvány utáni ábrázolása 90 perc/ A2 méret/ ceruza/
A felvételizők feladata a geometrikus tárgyakból felépített beállítás látvány utáni ábrázolása, teljes
tónusértékeléssel. A beállításban előfordulhat organikus elem is (pl. drapéria).
Az elbírálás szempontjai:
- a tapasztalati látszattan helyes alkalmazása (perspektíva)
- a kompozíció
- arányrend helyessége
- rajzi mívesség, plaszticitás
Rekonstrukciós feladat
20 perc/ A4 méret/ ceruza/
A felvételizők Monge-rendszerben ábrázolt test képét kapják meg, amelynek alapján elkészítik a tárgy
látszati képét (rekonstrukcióját), tetszőlegesen választott nézőpontból.
Az elbírálás szempontjai:
- a rekonstrukció helyessége
- a tapasztalati látszattan helyes alkalmazása (perspektíva)
- rajzi mívesség, plaszticitás
Pályaalkalmassági beszélgetés
10 perc
A beszélgetés célja a jelentkező műveltségének, szakmai érdeklődésének felmérése.
Építőművész (BA) szak gyakorlati vizsga feladatai
A felvételi eljárás leírása, a pontrendszer sajátosságai:
A felvételi eljárás két szakaszból áll.
Az első szakaszban a jelentkezők az intézményben oldanak meg feladatokat.
Ennek a szakasznak az értékelése kizáró jellegű, „megfelelt”, illetve „nem felelt meg” minősítéssel zárul.
Az a felvételiző, aki „nem felelt meg” minősítéssel zárja a felvételi eljárás első szakaszát, nem folytathatja
a vizsgát. A felvételizők az első szakaszban elért eredményüket a második szakaszba nem viszik tovább.
A második szakaszhoz tartozik az elméleti és a gyakorlati feladatok sora, valamint a pályaalkalmassági
beszélgetés.

- 65 -

Az a felvételiző, aki az elméleti és gyakorlati feladatok során a megszerezhető pontból nem éri el ennek
50 százalékát (85 pont), az kizárja magát a felvételi eljárás záró etapjából és a vizsgát nem folytathatja
Az a jelentkező, aki jelentkezési kérelmét másik rajzalkalmassági vizsgára kötelezett képzésre is beadta,
amennyiben a gyakorlati vizsga során az első szakaszban megfelelt, alkalmassági vizsgát nem kell tennie
külön. Amennyiben nem felel meg, rajz alkalmassági vizsgát köteles tenni.
A FELVÉTELI VIZSGA FELADATAINAK LEÍRÁSA
I. Szakasz
Geometrikus testek látvány utáni ábrázolása 120 perc/ A2 méret/ ceruza/
A felvételizők feladata a geometrikus tárgyakból felépített beállítás látvány utáni ábrázolása, teljes
tónusértékeléssel. A beállításban előfordulhat organikus elem is (pl. drapéria).
Az elbírálás szempontjai:
- a tapasztalati látszattan helyes alkalmazása (perspektíva)
- a kompozíció
- arányrend helyessége
- rajzi mívesség, plaszticitás
Rekonstrukciós feladat
45 perc/ A4 méret/ ceruza/
A felvételizők Monge-rendszerben ábrázolt test képét kapják meg, amelynek alapján elkészítik a tárgy
látszati képét (rekonstrukcióját), tetszőlegesen választott nézőpontból.
Az elbírálás szempontjai:
- a rekonstrukció helyessége
- a tapasztalati látszattan helyes alkalmazása (perspektíva)
- rajzi mívesség, plaszticitás
Vizuális memória
45 perc/ A3 méret/ ceruza/
A felvételizők öt percig memorizálhatnak egy kivetített képet, amely épületet ábrázol. Öt perc után
emlékezetből kell megrajzolniuk a látott képet.
Az elbírálás szempontjai:
- az arányrend és az elrendezés helyes visszaadása
- rajzi mívesség
Otthon készült munkák bemutatása
A felvételiző által előzőleg összeállított mappa megtekintése, amely a következő dokumentációs
anyagokat tartalmazhatja:
- tanulmányrajzok
(maximum 5db.)
- fotódokumentáció
(pl. makett)
- ötlettervek, látványtervek
(maximum 5db.)
- számítógépes modellezés/látványterv
(maximum 1db.)
- egyéb, az építészettel vagy képzőművészettel összefüggő dokumentáció (műszaki rajz kizárva)
II. Szakasz
ELMÉLET
Matematikai-fizikai ismeretek
teszt/ 90 perc/
Művészettörténeti, építészettörténeti ismeretek
teszt/ 45 perc
GYAKORLAT
Tanulmányrajz
120 perc/ A2 méret/ ceruza/
A felvételizők konstruktív és organikus elemekből álló beállítás alapján tanulmányrajzot készítenek, teljes
tónusértékeléssel.
Az elbírálás szempontjai:
- a tapasztalati látszattan helyes alkalmazása (perspektíva)
- a kompozíció
- arányrend helyessége
- rajzi mívesség, plaszticitás
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Kétdimenziós tervezési alapgyakorlat
90 perc/ A3 méret/ ceruza/
A felvételizők irányított tervezési feladatot kapnak.
Az elbírálás szempontjai:
- eredetiség, gondolatiság, szellemesség
- a tapasztalati látszattan helyes alkalmazása (perspektíva)
- a kompozíció
- rajzi mívesség, plaszticitás
Színvázlatok
60 perc/ A3 méret/ színes eszköz/
A felvételizők adott szempontok szerint színvázlatokat készítenek. A színvázlatok témái épületek
homlokzati színezése. A megadott szempontok között a szín formamódosító szerepétől a hangulati elemek
alkalmazásáig bármi előfordulhat.
Az elbírálás szempontjai:
- színharmónia
- festői érzékenység
- megadott szempontok érvényesülése
Tér-, környezet- és tárgyalakítási feladat
30 perc/ A3 méret/ ceruza/
A felvételizők előre megkapott anyagokból dolgoznak, azokat megadott szempontok szerint egészítik ki,
alakítják át. Ezek a feladatok adott terek újra strukturálásáról szólnak, adott környezet átalakításáról,
illetve tárgyak formarendjének megváltoztatásáról.
Az elbírálás szempontjai:
- eredetiség, gondolatiság, szellemességű
- arányrend, formarend
- a megadott szempontok alkalmazása
- rajzi mívesség
Pályaalkalmassági beszélgetés
A felvételi eljárás e szakaszában a felvételizőnek módjában áll a felvételi vizsgabizottság előtt bemutatni a
felvételi vizsgát megelőző szakmai tevékenységét.
Mindez részint szóban történik, részint pedig a felvételi eljárás első szakaszában már megismert mappa
ismételt megtekintésével, tartalmának magyarázó bemutatásával.
Pontszámítás
Rajzalkalmassági vizsga:
Az alkalmassági vizsga kizáró jellegű, „megfelelt”, illetve „nem felelt meg” minősítéssel zárul.
Gyakorlati vizsga: 200 pont
I. Szakasz
„megfelelt”, illetve „nem felelt meg”
II. Szakasz
ELMÉLET
Matematikai-fizikai ismeretek
0-25 pont
Művészettörténeti, építészettörténeti ismeretek
0-15 pont
GYAKORLAT
Tanulmányrajz
Kétdimenziós tervezési alapgyakorlat
Színvázlatok
Tér-, környezet- és tárgyalakítási feladat
Pályaalkalmassági beszélgetés

0-50 pont
0-40 pont
0-20 pont
0-20 pont
0-30 pont
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A felvételiző pontot kaphat a mappára és pontot a szóbeli megnyilvánulás alapján (20/10pont)
Többletpontok
4. § (1) A Kar a művészet képzési területhez tartozó szakokon a jelen szabályzat 22. §-ban
meghatározottak alapján nem számol többletpontot.
(2)261 262
A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei
5. §263 Műszaki szakoktató alapképzési szakra csak az jelentkezhet, aki megfelelő, a szakmacsoporthoz
tartozó OKJ-s képesítéssel rendelkezik.
Speciális rendelkezések felsőfokú végzettséggel rendelkező jelentkezők esetén264
6. § (1)265 A felsőfokú végzettséggel (egyetemi, főiskolai, BSc/BA, MSc/MA végzettség továbbá
egységes, osztatlan képzésben és doktori képzésben szerzett végzettség) rendelkező jelentkezők –
amennyiben alapképzésre, osztatlan képzésre vagy felsőoktatási szakképzésre jelentkeznek –
pontszámítása a (2) – (3) bekezdésben leírtak szerint történhet. A (2) és (3) bekezdés alkalmazásának
feltétele, hogy a jelentkező az adott felvételi eljárásban benyújtsa a pontszámítás alapjául szolgáló
felsőfokú végzettséget igazoló dokumentumot. Egy adott jelentkező számára – amennyiben több felsőfokú
végzettséggel is rendelkezik – csak egy felsőfokú végzettség alapján számítható az adott jelentkezési
helyen összpontszám.
(2)266267 Az oklevélért adható pontot az oklevél minősítése alapján kell megállapítani az alábbiak szerint:
5 (jeles, kiváló, kitüntetéses) minősítés esetén 400 pont;
4 (jó) minősítés esetén 380 pont;
3 (közepes) minősítés esetén 340 pont;
2 (elégséges) minősítés esetén 300 pont.
(3)268 A (2) bekezdés szerinti pontszámhoz a jelentkező által elért összpontszám meghatározása érdekében
hozzá kell adni a jelen szabályzat 21–22. §-aiban és 24. § (1) bekezdésében meghatározott
többletpontokat.
(4)269 Az (1) bekezdésben meghatározott jelentkezők adott jelentkezési hely vonatkozásában mentesülnek
az emelt szintű érettségi követelménye alól, amennyiben a pontszámítás a korábbi felsőfokú végzettség
alapján történik.

A módosítást a Szenátus 2014. június 26-ai ülésén fogadta el.
Hatályon kívül helyezte a Szenátus 2016. június 23-ai ülésén elfogadott módosítás. Hatályát vesztette 2016. június
24. napján.
261
262

Beépítette a Szenátus 2010. február 18-ai ülésén elfogadott módosítás. Hatályos: 2010. február 18. napjától.
Beépítette a Szenátus 2013. február 11-ei ülésén elfogadott módosítás. Hatályos: 2013. február 11. napjától.
265
A módosítást a Szenátus 2015. március 26-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2015. március 27. napjától.
266
A módosítást a Szenátus 2014. június 26-ai ülésén fogadta el.
267
A módosítást a Szenátus 2015. március 26-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2015. március 27. napjától.
268
A módosítást a Szenátus 2015. március 26-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2015. március 27. napjától.
269
A módosítást a Szenátus 2015. március 26-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2015. március 27. napjától.
263
264
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A Balassi Intézet magyar nyelvű előkészítő kurzusán miniszteri ösztöndíjasként, illetve a
Stipendium Hungaricum Program révén részt vett jelentkezőkre vonatkozó szabályok270
7. § (1) A vonatkozó államközi megállapodásokban szereplő magyar nyelvű képzésekre jelentkező, a
Balassi Intézet magyar nyelvű előkészítő kurzusán miniszteri ösztöndíjasként, illetve a Stipendium
Hungaricum Program révén részt vett személyekre az alábbi szabályok vonatkoznak.
(2) A Balassi Intézetben a hallgatók záróvizsgát tesznek magyar nyelvből és a szakirány szerint tanult
tárgyakból. A vizsgák június hónapban zajlanak. A Balassi Intézet adott év június 30. napjáig megküldi az
Egyetem illetékes karainak a záróvizsga eredményét, illetve a hallgatók év végi írásbeli dolgozatát
(dolgozatait).
(3) A jelentkezés feltétele az érettségi bizonyítvány, vagy az azzal egyenértékű középiskolai végzettséget
tanúsító bizonyítvány megléte.
(4) A jelentkezés határideje minden év június 30. napjáig tart.
(5) A jelentkezés során beküldendő dokumentumok:
a) jelentkezési lap,
b) személyazonosításra alkalmas okmány,
c) érettségi bizonyítvány, vagy az azzal egyenértékű középiskolai végzettséget tanúsító
bizonyítvány,
d) korábbi teljesítések igazolása (amennyiben a jelentkező rendelkezik ilyenekkel),
e) motivációs levél magyar nyelven,
f) önéletrajz magyar nyelven,
g) 2 db igazolványkép,
h) magyar nyelv ismeretét igazoló dokumentum,
i) ajánlások (amennyiben a jelentkező rendelkezik ilyenekkel).
(6) A felvételi pontszámítás on-line interjú vagy személyes interjú alapján történik július első heteiben,
mely interjú során a jelentkező magyar nyelvismeretének szintjét, szakmai hozzáállását és kommunikációs
képességeit vizsgálják. A maximális pontszám 500 pont. A ponthatár megegyezik az általános felvételi
eljárásban adott szak önköltséges formájára történő felvételre meghatározott ponthatárral.
(7) A Balassi Intézet egyéves előkészítő tanfolyama záróvizsgájának eredményei a felvételi pontszámítás
során nem vehetők figyelembe.

270

Beépítette a Szenátus 2015. március 26-ai ülésén elfogadott módosítás. Hatályos: 2015. március 27. napjától.
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12. számú melléklet
A Természettudományi Karra vonatkozó külön rendelkezések271
A jelentkezők intézményi nyilvántartása
1. § Jelen szabályzat 10. § (5) bekezdésében foglaltak alapján a sportszervező és testnevelő-edző
alapképzési szakra jelentkezőknek a jelentkezési kérelem elbírálásához szükséges további igazolásként az
Iroda által kiküldött intézményi egészségügyi alkalmasságot igazoló lapon, a megfelelő sportorvos
igazolását kell benyújtani.
A külföldön vagy külföldi rendszerű középiskolában folytatott tanulmányok figyelembevétele
2. §272
Az alkalmassági vizsga
3. § (1)273 Jelen szabályzat 16. § (1) bekezdés b) pontja alapján a Kar által hirdetett sportszervező és
testnevelő-edző alapképzési szakon, levelező munkarendben motoros alkalmassági vizsgát tesznek azon
jelentkezők, akik nem rendelkeznek testnevelés érettségi vizsgával.
(2) A más felsőoktatási intézményben, illetve előző években letett vizsgák beszámítására nincs lehetőség.
(3)274 Az alkalmassági vizsgán az alábbi követelményeknek kell megfelelni:
Sor
Feladat
Alapszint követelmények
sz.
Férfiak
Nők
1.
Szabadgyakorlat
64 ütemű előírt gyakorlat
Értékelés 1-5 pont
2.

3.

4.
5.

6.

Szlalomfutás labdavezetéssel időre – 3
m széles, 15 m hosszú pályán, egyenlő
távolságra elhelyezett bóják között,
kosárlabdával
Labdaadogatás falhoz pattintással 4 mről, kézilabdával
30 mp/db.
Kétkezes hajítás hátra medicinlabdával
Síkfutás
Férfiak:1500 m nők:1000 m
50 m. folyamatos úszás
választható úszásnemben

16,8

18,5

20

18

4kg.
10 m

3kg.
8m

6:00

4:50

folyamatos úszás

folyamatos úszás

A módosításokat a Szenátus 2008. október 30-ai ülésén fogadta el.
Hatályon kívül helyezte a Szenátus 2009. június 18-ai ülésén elfogadott módosítás. Hatálytalan: 2009. június 18.
napjától
273
A módosítást a Szenátus 2009. január 29-ei ülésén fogadta el. Hatályos: 2009. január 29. napjától.
274
A módosítást a Szenátus 2010. február 18-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2010. február 18. napjától.
271
272
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A jelölteknek 5 próbát kell teljesíteni. Az 1-4. próba kötelező, 5-6. próba közül egyet kell
választani (síkfutás vagy úszás).
Az alkalmassági vizsgán megfelel az a jelölt, aki az 5 próba közül 4-et eredményesen teljesít.
(4)275 Jelen szabályzat 42. § (5) bekezdése alapján a Kar az alkalmassági vizsgáért a felvételi eljárási díjon
felül külön eljárási díjat szed, melynek összege jelentkezésenként 4.000 Ft.
Többletpontok
4. §276 277 (1)
(2)
A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei
5. §278
Speciális rendelkezések felsőfokú végzettséggel rendelkező jelentkezők esetén279
6. § (1)280 A felsőfokú végzettséggel rendelkező jelentkezőket a Kar – amennyiben alapképzésre vagy
osztatlan képzésre jelentkeznek – az általános felvételi eljárásban a korábbi felsőoktatási tanulmányaik
figyelembe vételével (az emelt szintű érettségi követelménytől eltekintve) rangsorolja.
(2)281282 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.
(3)283 A (2) bekezdés szerinti pontszámhoz a jelentkező által elért összpontszám meghatározása érdekében
hozzá kell adni a jelen szabályzat 21–22. §-aiban és 24. § (1) bekezdésében meghatározott
többletpontokat.
(4)284
A Balassi Intézet magyar nyelvű előkészítő kurzusán miniszteri ösztöndíjasként, illetve a
Stipendium Hungaricum Program révén részt vett jelentkezőkre vonatkozó szabályok285
A módosítást a Szenátus 2009. április 9-ei ülésén fogadta el. Hatályos: 2009. április 9. napjától.
A módosítást a Szenátus 2014. június 26-ai ülésén fogadta el.
277
Hatályon kívül helyezte a Szenátus 2016. június 23-ai ülésén elfogadott módosítás. Hatályát vesztette 2016. június
24. napján.
275
276

Hatályon kívül helyezte a Szenátus 2014. június 26-ai ülésén elfogadott módosítás.
Beépítette a Szenátus 2013. február 11-ei ülésén elfogadott módosítás. Hatályos: 2013. február 11. napjától.
280
A módosítást a Szenátus 2015. március 26-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2015. március 27. napjától.
281
A módosítást a Szenátus 2014. június 26-ai ülésén fogadta el.
282
A módosítást a Szenátus 2015. március 26-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2015. március 27. napjától.
283
A módosítást a Szenátus 2015. március 26-ai ülésén fogadta el. Hatályos: 2015. március 27. napjától.
284
Hatályon kívül helyezte a Szenátus 2015. március 26-ai ülésén elfogadott módosítás. Hatálytalan: 2015. március
27. napjától.
285
Beépítette a Szenátus 2015. március 26-ai ülésén elfogadott módosítás. Hatályos: 2015. március 27. napjától.
278
279
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7. § (1) A vonatkozó államközi megállapodásokban szereplő magyar nyelvű képzésekre jelentkező, a
Balassi Intézet magyar nyelvű előkészítő kurzusán miniszteri ösztöndíjasként, illetve a Stipendium
Hungaricum Program révén részt vett személyekre az alábbi szabályok vonatkoznak.
(2) A Balassi Intézetben a hallgatók záróvizsgát tesznek magyar nyelvből és a szakirány szerint tanult
tárgyakból. A vizsgák június hónapban zajlanak. A Balassi Intézet adott év június 30. napjáig megküldi az
Egyetem illetékes karainak a záróvizsga eredményét, illetve a hallgatók év végi írásbeli dolgozatát
(dolgozatait).
(3) A jelentkezés feltétele az érettségi bizonyítvány, vagy az azzal egyenértékű középiskolai végzettséget
tanúsító bizonyítvány megléte.
(4) A jelentkezés határideje minden év június 30. napjáig tart.
(5) A jelentkezés során beküldendő dokumentumok:
a) jelentkezési lap,
b) személyazonosításra alkalmas okmány,
c) érettségi bizonyítvány, vagy az azzal egyenértékű középiskolai végzettséget tanúsító
bizonyítvány másolata,
d) a középiskolai bizonyítvány utolsó két tanévre vonatkozó oldalainak másolata,
e) nyelvvizsga bizonyítvány másolata,
f) angol nyelvű önéletrajz,
g) motivációs levél,
h) 1 db igazolványkép,
i) jelentkezési díj befizetésének igazolása.
(6) A felvételi pontszámítás alapja egy Skype-on keresztül történő interjú, melyre július első heteiben
kerül sor. A maximális pontszám 500 pont. A ponthatár megegyezik az általános felvételi eljárásban adott
szak önköltséges formájára történő felvételre meghatározott ponthatárral.
(7) A Balassi Intézet egyéves előkészítő tanfolyama záróvizsgájának eredményei a felvételi pontszámítás
során nem vehetők figyelembe.
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13. számú melléklet
Idegen nyelven folyó képzések
Általános rendelkezések
1. § (1) Az idegen nyelven folyó képzésekre jelentkező külföldi állampolgárok esetében a Karok egységes
elektronikus jelentkezési lapot használnak.
(2) A jelentkezési lapnak az alábbi adatokat szükséges tartalmaznia.
Általános adatok
Név
Születési név
Születési hely
Születési idő
Nem
Családi állapot
Apja neve (címe)
Anyja lánykori neve (címe)
Állampolgárság
Útlevélszám
Útlevelet kibocsátó ország
Útlevél érvényessége
Állandó lakcím
Mobiltelefonszám
E-mailcím
Levelezési cím
Veszély esetén értesítendő név, cím,
telefonszám, e-mailcím, kapcsolat jellege

General data
Name (firt name, surname)
Name at birth
Place of birth
Date of birth
Sex
Marital status
Father's name
Mother's maiden name
Citizenship
Passport number
Passport issued by (country)
Passport valid till
Home address
Cell phone
E-mail
Contact address
Person to notify in emergency (name, address,
telephone, e-mail)

Képzési adatok
Középiskola neve, címe
Középiskolai bizonyítvány száma
Középiskolai tanulmányok ideje (kezdés és
végzés éve)
Tantárgyak eredményei (pl. angol,
matematika, biológia, stb.)
Érettségi éve
Érettségi bizonyítvány száma
Érettségi bizonyítvány átlaga/eredménye

Studies
Name and address of high school
Number of high school leaving certificate
Duration of high school studies From - To (year)

Felsőoktatási intézmény neve, címe
(mesterszakra történő jelentkezés esetén)
Felsőoktatási tanulmányok ideje (kezdés és

Grade of subjects (e.g. English, Mathematics,
Biology)
Date of graduation/high school leaving exam
Number of high school graduation certificate
Grade (average) of high school graduation certificate
Name and address of University/College of previous
education
Duration of higher education studies From - To (year)
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végzés éve)
Felsőoktatási intézményben szerzett oklevél
átlaga, főszak neve, diploma minősítése
Előkészítő tanulmányok (helye, ideje,
intézmény neve, eredménye)
Anyanyelv
Angol nyelvismeret szintje, bizonyítvány
száma, kiadásának dátuma
Német nyelvismeret szintje, bizonyítvány
száma, kiadásának dátuma
Egyéb nyelvismeret szintje, bizonyítvány
száma, kiadásának dátuma
Magyar nyelvismeret szintje, bizonyítvány
száma, kiadásának dátuma

Grade of the diploma, name of the specialization,
grade of the diploma
Preparatory courses (place, date, name of the
institution, grade) - if applicable
Mother tongue
Proficiency in English, number of certificate, date of
certificate
Proficiency in German, number of certificate, date of
certificate
Proficiency in other language, number of certificate,
date of certificate
Proficiency in Hungarian language, number of
certificate, date of certificate

(3) Amennyiben az adott képzésre történő jelentkezéshez további adatok megadása szükséges, ezen adatok
körét a jelen mellékletben szereplő egyes képzéseknél szükséges feltüntetni.
(4) A képzésre történő jelentkezés határideje – a keresztféléves képzéseket kivéve – február 1. és
augusztus 15. közötti időpontra kell, hogy essen. Az ezen intervallumon belüli konkrét jelentkezési
határidők a jelen mellékletben szereplő konkrét képzéseknél szerepelnek.
(5) A jelentkezéshez benyújtandó dokumentumok pótlásának határideje legalább öt nappal meg kell, hogy
előzze a felvételi döntést.
(6) Adott képzésre történő felvétel feltételei, az esetleges felvételi vizsga jellegére, helyszínére, a felvételi
eljárás konkrét lebonyolítására vonatkozó szabályok a jelen mellékletben szereplő egyes képzéseknél
szerepelnek
(7) Amennyiben a képzés nyelve a jelentkezési lap szerint nem a jelentkező anyanyelve, a felvételi eljárás
során meg kell győződni arról, hogy a jelentkező rendelkezik a képzésben való részvételhez szükséges
nyelvi kompetenciákkal. Ennek során figyelembe kell venni, hogy dokumentumok, nyelvvizsgabizonyítványok önmagukban nem alkalmasak a nyelvi kompetenciák mérésére. A nyelvi kompetenciák
mérése során ajánlott az Idegennyelvi Koordinációs Tanács ajánlásának figyelembevétele.
(8) A jelentkezés során – az adott képzések esetén speciálisan előírtakon kívül – az alábbi
dokumentumokat minden esetben be kell küldeni:
- jelentkezési lap,
- a felvételhez szükséges végzettséget igazoló dokumentum,
- személyazonosításra alkalmas okmány,
- fényképes Europass önéletrajz.
(9) Adott képzésre történő jelentkezés díjának meghatározása során figyelembe kell venni, hogy a
jelentkezési díj nem lehet kevesebb, mint 50 EUR, illetve ennek megfelelő USD.
(10)286 287 288 A felvételi döntést egy legalább három tagból álló bizottság hozza meg, mely bizottság
elnöke a képzést folytató Kar oktatási dékánhelyettese, a Gyógyszerésztudományi Kar és az Általános
286
287

A módosítást a Szenátus 2015. december 17-ei ülésén fogadta el. Hatályos 2015. december 18. napjától.
A módosítást a Szenátus 2016. február 11-ei ülésén fogadta el. Hatályos: 2016. február 11. napjától.
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Orvostudományi Kar esetében a dékán által kijelölt személy. Amennyiben a jelentkező a felvételi döntést
szakmai szempontból kifogásolja, a felvételi döntés tudomására jutásától számított 8 napon belül
fellebbezéssel élhet, melynek elbírálására a képzést folytató Kar dékánja jogosult. Amennyiben a
jelentkező a felvételi döntést jogszabálysértésre, illetve szabályzatsértésre hivatkozva kifogásolja, a
felvételi döntés tudomására jutásától számított 15 napon belül jogorvoslati kérelmet nyújthat be, melynek
elbírálására a Másodfokú Tanulmányi Bizottság jogosult. Az Általános Orvostudományi Kar esetében,
amennyiben a jelentkező kifogásolja a felvételi döntést, a jelen Szabályzat 27/A. §-ában foglalt
fellebbezési lehetőséggel élhet.
(11) A jelentkezőt olyan időpontban szükséges (legalább elektronikus úton) értesíteni a felvételi döntésről,
hogy elegendő idő álljon rendelkezésére a tanulmányai megkezdéséhez szükséges adminisztrációs
feladatok elvégzéséhez.
2. § Az idegen nyelven folyó képzések esetében valamennyi képzésnél az alábbiak feltüntetése szükséges:
a) a program megnevezése (a képzés nyelvén, illetve magyar nyelven és a képzés nyelvén);
b) a képzés szintje;
c) a képzés nyelve;
d) a jelentkezés feltételei;
e) a jelentkezési díj (felvételi eljárási díj) összege;
f) a jelentkezés pontos határideje;
g) a jelentkezési lap kiegészítő adatainak felsorolása (amennyiben vannak ilyenek);
h) a jelentkezéshez csatolandó dokumentumok köre;
i) a felvételi vizsga, illetve az alkalmassági vizsga leírása (amennyiben vannak ilyenek).
Az Általános Orvostudományi Kar idegen nyelvű programjainak felvételi szabályai
A jelentkezés feltételei
3. § (1) Az Általános Orvostudományi Kar (továbbiakban: ÁOK) idegen nyelvű képzéseire az Angol
illetve a Német Program Bizottság (továbbiakban: Bizottság) által kibocsátott jelentkezési lap kitöltésével,
a jelentkezési lapon feltüntetett dokumentumoknak a Hallgatói Szolgáltató Irodákba történő benyújtásával,
továbbá a felvételi eljárás lebonyolításában megállapodás alapján közreműködő külső szerv részére
felvételi eljárási díj megfizetésével lehet felvételre jelentkezni. A felvételi eljárás díját a felvételi eljárást
megelőző év szeptember 15-ig a dékán állapítja meg a 37. § (2) bekezdés szerinti dékáni utasításban, és az
ÁOK honlapján teszi közzé.
(2) A jelentkezés feltétele az érettségi bizonyítvány vagy az azzal egyenértékű középiskolai végzettséget
tanúsító eredeti bizonyítvány, illetve annak hitelesített másolata. Csak olyan hallgató vehető fel, aki
hazájában is jogosult egyetemi szintű orvosképzésben részt venni, illetve képzésre jelentkezni, erről a
jelentkezőtől hiteles igazolást is kérhet a Bizottság.
(3) Az ÁOK bármely idegen nyelvű, osztatlan képzésén tanulmányokat folytató hallgató, a PTE-n
létesített hallgatói jogviszonyának fennállása alatt, ugyanarra az osztatlan szakra, amelyen tanulmányait
folytatja, jelentkezési kérelmet nem nyújthat be.
(4) Ha az ÁOK idegen nyelvű képzésére felvételt nyert hallgatójának a hallgatói jogviszonya fegyelmi
okból megszűnik, ismételt jelentkezést az ÁOK egyetlen képzésére sem adhat be. Amennyiben a hallgató
jogviszonya a TVSZ-ben foglalt tanulmányi vagy egyéb (akár saját kérelmére), de nem fegyelmi okból
szűnt meg, ebben az esetben a törölt hallgatónak a Kar bármely idegen nyelvű osztatlan képzésére
288

A módosítást a Szenátus 2016. június 23-ai ülésén fogadta el. Hatályos 2016. június 24. napjától.
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irányuló jelentkezési kérelme legkorábban a jogviszony megszűnéstől számított 2 év eltelte után
fogadható be. A Bizottság ez utóbbi szabálytól eltekinthet azon hallgatók esetében, akik jogviszonyuk
megszűnésének időpontjában ajánlott tantervüknek az első hat félévre meghatározott összes kötelező
tantárgyát teljesítették. A jelen bekezdés második mondatában szereplő szabálytól történő eltekintésre egy
adott hallgató esetében kizárólag egy alkalommal kerülhet sor.
(5) Ugyanazon felvételi eljárásban egy jelentkező – sikertelen felvételi vizsga esetében – legfeljebb három
alkalommal vehet részt.
Jelentkezési határidő
4. § A Kar dékánja meghatározza, és a Kar honlapján a jelentkezési határidőt megelőzően 30 nappal
közzéteszi a jelentkezési határidőt.
A felvételi eljárás
5. § (1) Az Angol Programra sikeres felvételi vizsgát követően lehet felvételt nyerni.
(2) A felvételi vizsga angol nyelven folyik, írásbeli és szóbeli részből áll. A felvételi vizsga témái: angol
nyelv, motivációs interjú, biológia és kémia. A szaktárgyak követelményei a magyar gimnáziumi
tananyagnak felelnek meg. Az írásbeli vizsgán maximálisan 100 pont szerezhető (szakmai tárgyakból 2020, általános angolból 40, szakmai angolból 20). A szóbeli vizsgán a jelentkező nem szerez pontot.
(3) A felvételi vizsga a Kar hivatalos helyiségeiben, illetve a dékán által kijelölt külső helyszíneken
(továbbiakban: kihelyezett felvételi vizsga) is történhet. A vizsgáztatókat az Angol Program Bizottság
jelöli ki.
(4) A felvételi vizsgán elért eredmény alapján az Angol Program Bizottság javaslatot tesz a jelentkező
felvételére, várólistára kerülésére, vagy elutasítására.
(5) A kihelyezett felvételi vizsgán az ÁOK kiküldött oktatója, vagy a Karral szerződésben álló
hallgatótoborzó ügynökség által delegált szakképzett vizsgáztató végzi a felvételiztetést, a fentieknek
megfelelő módon.
(6)289 A felvételiztető bizottság javaslata alapján a jelentkező felvételéről az Angol Program Bizottság
dönt.
(7) A Felvételi Bizottság elnöke levélben ismerteti a jelentkezőkkel a döntést a felvételi pályázat
eredményéről.
(8) Az utolsó felvételi vizsga időpontja a tanév kezdete előtti 10. nap. A tanév kezdete után a megkezdett
tanévre jelentkező nem vehető fel.
(9) A felvételi vizsgabizottság tagjai javadalmazásban részesülnek. A vizsgabizottság tagjaival az Angol
Program Bizottság javaslatára a dékán szerződést köt, melyben a javadalmazásukat is rögzítik.
(10) A felvételi vizsga alól felmentés adható az alábbi esetekben:
a) ha a jelölt a saját hazájában államilag elismert felsőoktatási intézményben szerzett, a
szakiránynak megfelelő BA. vagy BSc. diplomával rendelkezik, vagy
289

A módosítást a Szenátus 2016. június 23-ai ülésén fogadta el. Hatályos 2016. június 24. napjától.
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b) ha a jelölt legalább 1 évet teljesített más, saját hazájában államilag elismert orvosi vagy
természettudományi karon,
c) és a Közös Európai Nyelvi Referenciakeret által megadott B2-es nyelvi szintnek megfelelő
nyelvvizsga bizonyítvánnyal rendelkezik.
(11) A Kar angol nyelvű osztatlan képzéseire nem toborzón, illetve képviselőn keresztül érkező
jelentkezők az Egyetem bankszámlaszámára történő utalással vagy pénztári befizetéssel, a toborzón,
illetve képviselőn keresztül érkező jelentkezők a toborzóval kötött szerződésben meghatározott módon
fizethetik meg a jelentkezési díjat. A jelentkezési díj fizetésének határideje június 30. napja.
6. §290 (1) A Német Program Bizottság a Német Hallgatói Szolgáltató Iroda segítségével gondoskodik a
felvételi lebonyolításáról.
(2) A Felvételi Bizottság javaslata alapján a jelentkező felvételéről a Német Program Bizottság dönt a
következő szempontok alapján:
a) érettségi eredmény,
b) az orvosképzésben fontos tantárgyakból (fizika, kémia, biológia) végzett tanulmányok tartama és
eredménye,
c) egészségügyi szakirányú szakmai gyakorlat.
(3) A Felvételi Bizottság elnöke levélben ismerteti a jelentkezőkkel a döntést a felvételi pályázat
eredményéről.
(4) A Kar német nyelvű osztatlan képzéseire jelentkezők átutalással fizethetik meg a jelentkezési díjat. A
jelentkezési díj fizetésének határideje május 31. napja.
Egyéb eljárási szabályok
7. § (1) A következő tanév önköltségének mértékét, az önköltség megfizetésének időpontját, valamint a
következő tanév idegen nyelvű képzésére felveendő hallgatók számát a Kari Tanács állapítja meg. Az
önköltség mértékét szeptember 15-éig, az önköltség megfizetésének időpontját a tanév időbeosztásával
egyidejűleg kell megállapítani, a felveendő hallgatók számát legkésőbb február 15-ig kell közzétenni a
kari honlapon. Az önköltség összege és a befizetés időpontja az idegen nyelvű felvételi tájékoztatóban is
feltüntetésre kerül.
(2) A jelentkezők által, a felvételi eljárással kapcsolatban fizetendő díjakról (jelentkezési díj és vizsgadíj)
a dékán külön utasításban rendelkezik.
(3) A hallgatói jogviszony létesítésének további feltétele az egészségügyi alkalmassági vizsgálaton való
megjelenés, illetve az alkalmas minősítés.
(4) A felvételi döntéssel szemben a jelentkező a jelen szabályzat 27/A. § (4) bekezdésében meghatározott
jogorvoslati lehetőséggel élhet.
(5) Magyar állampolgár kizárólag az ÁOK magyar nyelvű programjára történő sikeres felvétel után
kérheti átvételét az idegen nyelvű programok bármelyikére. Az átvételt nyert hallgató az idegen nyelvű
programon kizárólag költségtérítéses, illetve önköltséges formában folytathatja tanulmányait.

A (2) és (3) bekezdés módosítását a Szenátus 2016. június 23-ai ülésén fogadta el. Hatályos 2016. június 24.
napjától.
290
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(6) Más felsőoktatási intézményből az idegen nyelvű programra történő átvételről az ÁOK Tanulmányi
Bizottsága dönt.
Dentistry
8. § (1) Osztatlan képzés, melynek nyelve az angol.
(2) A képzésre történő jelentkezés határideje minden év június 30. napjáig, a dokumentumok pótlásának
határideje az oktatást megelőző regisztrációs hétig tart.
(3) A felvételhez érettségi vagy azzal egyenértékű középiskolai végzettség megszerzése, írásbeli felvételi
vizsga (biológia, kémia, általános és szakmai angol tárgyakból) valamint szóbeli felvételi vizsga (biológia,
kémia és angol tárgyakból) teljesítése szükséges. A felvételi vizsga helyszínei: Pécs, Budapest valamint
külföldi vizsgahelyszínek.
(4) A képzés nyelvi követelménye: B2-es szintű angol nyelvtudás.
(5) A jelentkezés során beküldendő dokumentumok:
- kitöltött és aláírt jelentkezési lap (1db fényképpel ellátva),
- útlevél másolat,
- érettségi bizonyítvány, vagy az azzal egyenértékű középiskolai végzettséget tanúsító bizonyítvány
hiteles másolata (angoltól eltérő nyelv esetén ennek fordítása is),
- fényképes Europass önéletrajz angolul,
- a jelentkezési díj befizetését igazoló bizonylat.
(6) A jelentkezési díj 200 USD, a felvételi vizsgadíj (magyarországi vizsga esetén) 250 USD.
(7) A tanulmányok megkezdéséhez szükséges egészségügyi alkalmassági vizsgálat a regisztrációs héten
történik.
(8) A felvételi pontszámítás az írásbeli felvételi pontszámok (biológia: 20, kémia: 20, általános angol: 40,
szakmai angol: 20) és a szóbeli vizsga alapján történik.
Zahnmedizin
9. § (1) Osztatlan képzés, melynek nyelve a német.
(2) A képzésre történő jelentkezés határideje minden év június 1. napjáig, a dokumentumok pótlásának
határideje minden év július 25. napjáig tart.
(3) A képzés nyelvi követelménye: B2-es szintű német nyelvtudás.
(4) A jelentkezés során beküldendő dokumentumok:
- jelentkezési lap,
- érettségi bizonyítvány, vagy az azzal egyenértékű középiskolai végzettséget tanúsító bizonyítvány
hiteles másolata
- személyazonosító igazolvány másolata,
- fényképes Europass önéletrajz,
- szakirányú képzést igazoló bizonyítvány másolata.
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(5) A felvételi eljárás díja 200 EUR.
General medicine
10. § (1) Osztatlan képzés, melynek nyelve az angol.
(2) A képzésre történő jelentkezés határideje minden év június 30. napjáig, a dokumentumok pótlásának
határideje az oktatást megelőző regisztrációs hétig tart.
(3) A felvételhez érettségi vagy azzal egyenértékű középiskolai végzettség megszerzése, írásbeli felvételi
vizsga (biológia, kémia, általános és szakmai angol tárgyakból) valamint szóbeli felvételi vizsga (biológia,
kémia és angol tárgyakból) teljesítése szükséges. A felvételi vizsga helyszínei: Pécs, Budapest valamint
külföldi vizsgahelyszínek.
(4) A képzés nyelvi követelménye: B2-es szintű angol nyelvtudás.
(5) A jelentkezés során beküldendő dokumentumok:
- kitöltött és aláírt jelentkezési lap (1db fényképpel ellátva),
- útlevél másolat,
- érettségi bizonyítvány, vagy az azzal egyenértékű középiskolai végzettséget tanúsító bizonyítvány
hiteles másolata (angoltól eltérő nyelv esetén ennek fordítása is),
- fényképes Europass önéletrajz angolul,
- a jelentkezési díj befizetését igazoló bizonylat.
(6) A jelentkezési díj 200 USD, a felvételi vizsgadíj (magyarországi vizsga esetén) 250 USD.
(7) A tanulmányok megkezdéséhez szükséges egészségügyi alkalmassági vizsgálat a regisztrációs héten
történik.
(8) A felvételi pontszámítás az írásbeli felvételi pontszámok (biológia: 20, kémia: 20, általános angol: 40,
szakmai angol: 20) és a szóbeli vizsga alapján történik.
Allgemeine Humanmedizin
11. § (1) Osztatlan képzés, melynek nyelve a német.
(2) A képzésre történő jelentkezés határideje minden év június 1. napjáig, a dokumentumok pótlásának
határideje minden év július 25. napjáig tart.
(3) A képzés nyelvi követelménye: B2-es szintű német nyelvtudás.
(4) A jelentkezés során beküldendő dokumentumok:
- jelentkezési lap,
- érettségi bizonyítvány, vagy az azzal egyenértékű középiskolai végzettséget tanúsító bizonyítvány hiteles
másolata,
- személyazonosító igazolvány másolata,
- fényképes Europass önéletrajz,
- szakirányú képzést igazoló bizonyítvány másolata.
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(5) A felvételi eljárás díja 200 EUR.
Pharmacy
12. §291
A Bölcsészettudományi Kar idegen nyelvű alapképzési programjainak felvételi szabályai
A jelentkezés feltételei
13. § (1) A Kar idegen nyelvű alapképzéseire a Kar idegen nyelvű honlapján közzétett jelentkezési lapon,
az ott feltüntetett dokumentumok benyújtásával, továbbá a felvételi jelentkezési díj megfizetésével lehet
jelentkezni.
(2) A jelentkezés feltétele az érettségi bizonyítvány vagy az azzal egyenértékű középiskolai végzettséget
tanúsító eredeti bizonyítvány, illetve annak hitelesített másolata, továbbá a megfelelő idegen nyelvtudást
igazoló nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű okirat hitelesített másolata. Csak olyan jelentkező vehető fel,
aki hazájában is jogosult felsőoktatási képzésre jelentkezni.
Jelentkezési határidő
14. § (1) A jelentkezés határidejét a Kar dékánja határozza meg és a Kar honlapján közleményben teszi
közzé.
(2) A közlemény tartalmazza az adott évben indítani kívánt alapképzéseket, a képzési programokra
irányadó felvételi keretszámokat, az önköltség és a jelentkezési díj összegét, a képzés nyelvét és
helyszínét, valamint a jelentkezés és a hiánypótlás határidejét, illetve a jelentkezés és felvétel feltételeit.
A felvételi eljárás
15. § (1) Az idegen nyelvű alapképzésekre történő jelentkezés esetén a jelentkező teljesítményét a
tanulmányai során szerzett jegyek és az érettségi jegyek figyelembe vételével az alábbiak szerint
kiszámított felvételi pontszámmal kell értékelni.
(2) A pontszámításkor két választható érettségi tárgy érdemjegyei kerülnek beszámításra. A választható
tárgyak körét a Kar a felvételi eljárás során határozza meg.
(3) A pontszámítás a jelentkező eredményének ötfokozatú értékelésre történő átszámításával történik. A
felvételi rangsor alapjául az érettségi érdemjegyek összegeként megadott felvételi pontszám szolgál.
Maximálisan 10 pont szerezhető.
(4) A Kar idegen nyelvű alapképzései esetében nincs felvételi vizsga. Az idegen nyelvű tájékoztatóban és
a honlapon közzétett módon – pl. motivációs levél, esszé, skype- vagy telefonbeszélgetés alapján – a
jelentkező idegen nyelv tudását a szaktanszék vizsgálja meg. Amennyiben a jelentkező idegen nyelv
tudását a szaktanszék „nem megfelelt”-re értékeli, a jelentkező felvételi eljárása sikertelennek minősül.
Hatályon kívül helyezte a Szenátus 2015. december 17-ei ülésén elfogadott módosítás. Hatálytalan 2015.
december 18. napjától.
291
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(5) Felvételt az a hallgató nyer, akinek idegen nyelv tudását a szaktanszék „megfelelt”-re értékelte és a
Kar által megállapított kapacitás figyelembe vételével megállapított ponthatárt eléri.
Egyéb eljárási szabályok
16. § (1) A jelentkezési díj nem téríthető vissza. Az önköltség mértékét és a jelentkezési díjat a dékán
állapítja meg, és az az idegen nyelvű felvételi tájékoztatóban kerül feltüntetésre.
(2) A jelentkezési díjat a jelentkezést követően részére megküldött információknak megfelelően,
átutalással fizeti meg a jelentkező.
BA in English and American Studies
17. § (1) Alapképzés, melynek nyelve az angol.
(2) A képzésre történő jelentkezés határideje minden év július 15. napjáig tart.
(3) A felvételi eljárás díja 140 EUR.
BA in Psychology
18. § (1) Alapképzés, melynek nyelve az angol. A képzésre nem csak külföldi állampolgárok
jelentkezhetnek. A képzés Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatóban szereplő magyar elnevezése:
pszichológia (angol nyelven).
(2) A képzésre történő jelentkezés határideje minden év május 31. napjáig, a dokumentumok pótlásának
határideje minden év június 15. napjáig tart.
(3) A felvételi eljárás díja 140 EUR.
(4) A felvétel feltétele – a 13. §-ban és a 15. §-ban foglaltakon kívül – a beadott középiskolai
dokumentumok alapján megállapított közepesnél jobb átlag.
(5) A képzésre jelentkező nem külföldi állampolgárok esetében a Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatóban
foglalt, illetve hivatkozott rendelkezések, információk az irányadók.

BA in International Relations
18/A. § (1) Alapképzés, melynek nyelve az angol.
(2) A képzésre történő jelentkezés határideje minden év május 31. napja.
(3) A felvételi eljárás díja 140 EUR.
(4) A képzésre jelentkező nem külföldi állampolgárok esetében a Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatóban
foglaltak az irányadók.
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Psychologie BA
18/B. § (1) Alapképzés, melynek nyelve a német.
(2) A képzésre történő jelentkezés határideje minden év május 31. napja.
(3) A felvételi eljárás díja 140 EUR.

Az Egészségtudományi Kar idegen nyelvű programjainak felvételi szabályai
19. § (1) Az Egészségtudományi Kar (továbbiakban: Kar) az alábbi nyelveken és szakokon folytat idegen
nyelvű képzést:
a) ápolás és betegellátás alapszak – angol és német nyelven,
b) egészségügyi gondozás és prevenció alapszak – angol és német nyelven,
c) egészségügyi szervező alapszak – angol és német nyelven,
d) orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapszak – angol és német nyelven,
e) rekreációszervezés és egészségfejlesztés alapszak– angol és német nyelven,
f) szociális munka alapszak– angol és német nyelven.
(2) A Kar idegen nyelvű képzéseire jelentkezni a Felvételi Bizottság által kibocsátott jelentkezési lap
kitöltésével és az azon feltüntetett dokumentumok olyan nyelvű hiteles fordításának csatolásával, amely
nyelven az idegen nyelvű képzés folyik, valamint a jelen szabályzat által előírt jelentkezési díj
megfizetésével lehet. A felvételi eljárás során csak olyan hallgató vehető fel, aki hazájában is jogosult
alapképzési (BA, BSc) szintű képzésben részt venni, illetve képzésre jelentkezni.
(3) A kitöltött jelentkezési lapot, a csatolt dokumentumok hitelesített fénymásolatát, valamint a
jelentkezési díj befizetését igazoló bizonylatot a Kar Tanulmányi Osztályára kell eljuttatni.
(4) A jelentkezés feltétele az alapszakok tekintetében az érettségi bizonyítvány, vagy az azzal egyenértékű
középiskolai végzettséget tanúsító bizonyítvány hitelesített másolata. A Kar fenntartja a jogot arra
vonatkozóan, hogy a beiratkozott hallgatót a 33/1998. (06.24.) NM rendelet alapján utólagos egészségügyi
alkalmassági vizsgálatra küldje és ennek eredményére tekintettel rendelkezzen a hallgatói jogviszony
létrejöttéről, illetve fenntartásáról.
Jelentkezési határidő
20. § (1) A jelentkezés határidejét a Kar dékánja határozza meg és a Kar honlapján a jelentkezési határidőt
megelőző 30 nappal közleményben teszi közzé.
(2) A közlemény tartalmazza az adott évben indítani kívánt képzéseket, a képzési programokra irányadó
felvételi keretszámokat, az önköltség és a jelentkezési, továbbá a regisztrációs díj összegét, a képzés
nyelvét és helyszínét, valamint a jelentkezés és a hiánypótlás határidejét, illetve a jelentkezés és felvétel
feltételeit.
A felvételi eljárás
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21. § (1) A Kar idegen nyelvű képzéseire motivációs elbeszélgetést követően az elbeszélgetés
eredményétől függően a jelentkező érettségi eredményeiből kialakított rangsor alapján lehet bekerülni.
(2) A motivációs elbeszélgetés a képzés nyelvén folyik, amely során a jelentkező azon idegen nyelv
tudása is felmérésre kerül, amely nyelven az idegen nyelvű képzés folyik.
(3) A motivációs elbeszélgetés a Kar hivatalos helyiségeiben, illetve kijelölt külső helyszíneken is
történhet.
(4) A Vizsgáztató Bizottság tagjaira jelen szabályzat kari rendelkezései az irányadók azzal a kitétellel,
hogy a motivációs elbeszélgetést a Kar oktatója, és/vagy a Karral szerződéses jogviszonyban álló
hallgatótoborzó ügynökség megfelelő szakképzettséggel rendelkező munkavállalója végzi. A motivációs
elbeszélgetést lefolytató Vizsgáztató Bizottságban hallgatói tag nem vesz részt.
(5) A motivációs elbeszélgetést követően a Felvételi Bizottság a jelentkezőket a közleményben közzétett
felvételi feltételek alapján rangsorolja és dönt a jelentkezések elfogadásáról vagy elutasításáról, amely
döntésről a jelentkezőt határozatban értesíti. A határozat alaki kellékei, valamint az értesítés módjai
tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény rendelkezései az irányadók.
Egyéb eljárási szabályok
22. § (1) Az utolsó motivációs elbeszélgetés időpontja a tanév megkezdését megelőző 20. nap, a felvételi
értesítés időpontja legkésőbb a tanév megkezdését megelőző 10. nap. A tanév megkezdését követően a
megkezdett tanévre hallgató nem vehető fel.
(2) A jelentkezési díj valamint a regisztrációs díj összegét a 20. § szerinti közlemény tartalmazza. A
jelentkezési és regisztrációs díj összege nem téríthető vissza.
BSc in Nursing and Patient Care - Nursing Speciality
23. § (1) Alapképzés, melynek nyelve az angol.
(2) A képzésre történő jelentkezés határideje minden év május 31. napjáig, a dokumentumok pótlásának
határideje minden év július 1. napjáig tart.
(3) A felvétel feltétele a jelentkezési dokumentumok benyújtása és a sikeres szóbeli interjú. A szóbeli
interjú angolul, illetve németül történik. A szóbeli interjú ügynöki egyeztetés alapján megvalósulhat
skype-on is (skype cím: UPFHSC.Bachelor).
(4) A képzés nyelvi követelménye: középszintű angol nyelvismeret.
(5) A jelentkezés során beküldendő dokumentumok:
- érettségi vizsga,
- jelentkezési lap,
- személyazonosításra alkalmas okmány,
- fényképes Europass önéletrajz,
- nyelvvizsga bizonyítvány (ha van).
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(6) A felvételi eljárás díja 200 EUR, melynek befizetési határideje május 31. napja. A jelentkezők a
felvételi eljárás díját átutalással egyenlíthetik ki vagy az Egyetem Szántó Kovács János utcai pénztárában
fizethetik be.
(7) A felvételi pontszámítás a biológia érettségi eredmény (maximum 25 pont), a választott tárgy érettségi
eredménye (maximum 25 pont) és az érettségi bizonyítvány átlageredménye (maximum 50 pont) alapján
történik. A maximális pontszám 100 pont. A szóbeli interjún a jelentkező nem kap pontot, de csak akkor
kerülhet felvételre, ha ezen az interjún megfelelt.

BSc in Nursing and Patient Care - Physiotherapy Specialization
24. § (1) Alapképzés, melynek nyelve az angol.
(2) A képzésre történő jelentkezés határideje minden év május 31. napjáig, a dokumentumok pótlásának
határideje minden év július 1. napjáig tart.
(3) A felvétel feltétele a jelentkezési dokumentumok benyújtása és a sikeres szóbeli interjú. A szóbeli
interjú angolul, illetve németül történik. A szóbeli interjú ügynöki egyeztetés alapján megvalósulhat
skype-on is (skype cím: UPFHSC.Bachelor).
(4) A képzés nyelvi követelménye: középszintű angol nyelvismeret.
(5) A jelentkezés során beküldendő dokumentumok:
- érettségi vizsga,
- jelentkezési lap,
- személyazonosításra alkalmas okmány,
- fényképes Europass önéletrajz,
- nyelvvizsga bizonyítvány (ha van).
(6) A felvételi eljárás díja 200 EUR, melynek befizetési határideje május 31. napja. A jelentkezők a
felvételi eljárás díját átutalással egyenlíthetik ki vagy az Egyetem Szántó Kovács János utcai pénztárában
fizethetik be.
(7) A felvételi pontszámítás a biológia érettségi eredmény (maximum 25 pont), a választott tárgy érettségi
eredménye (maximum 25 pont) és az érettségi bizonyítvány átlageredménye (maximum 50 pont) alapján
történik. A maximális pontszám 100 pont. A szóbeli interjún a jelentkező nem kap pontot, de csak akkor
kerülhet felvételre, ha ezen az interjún megfelelt.
25. §292
26. §293

A §-t és a felette lévő címet és alcímet hatályon kívül helyezte a Szenátus 2016. június 23-ai ülésén elfogadott
módosítás. Hatályát vesztette 2016. június 24. napján.
293
A §-t és a felette lévő alcímet hatályon kívül helyezte a Szenátus 2016. június 23-ai ülésén elfogadott módosítás.
Hatályát vesztette 2016. június 24. napján.
292
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27. §294
28. § 295
29. §296
A Gyógyszerésztudományi Kar idegen nyelvű programjainak felvételi szabályai297
Pharmacy
29/A. § (1) Osztatlan képzés, melynek nyelve az angol.
(2) A felvételhez érettségi vagy azzal egyenértékű középiskolai végzettség megszerzése valamint felvételi
vizsga (biológia, kémia és angol tárgyakból) teljesítése szükséges.
(3) A képzés nyelvi követelménye: B2-es szintű angol nyelvtudás.
A jelentkezés feltételei
29/B. § (1) A Gyógyszerésztudományi Kar (továbbiakban: GYTK) idegen nyelvű képzéseire az ÁOK
Angol Program Bizottság (továbbiakban: Bizottság) által kibocsátott jelentkezési lap kitöltésével, a
jelentkezési lapon feltüntetett dokumentumoknak az ÁOK Hallgatói Szolgáltató Irodákba történő
benyújtásával, továbbá a felvételi eljárás lebonyolításában megállapodás alapján közreműködő külső szerv
részére felvételi eljárási díj megfizetésével lehet felvételre jelentkezni. A felvételi eljárás díját a felvételi
eljárást megelőző év szeptember 15-ig a dékán állapítja meg és a GYTK honlapján teszi közzé.
(2) A jelentkezés feltétele az érettségi bizonyítvány vagy az azzal egyenértékű középiskolai végzettséget
tanúsító eredeti bizonyítvány, illetve annak hitelesített másolata. Csak olyan hallgató vehető fel, aki
hazájában is jogosult egyetemi szintű gyógyszerészképzésben részt venni, illetve képzésre jelentkezni,
erről a jelentkezőtől hiteles igazolást is kérhet a Bizottság.
(3) Ha a GYTK idegen nyelvű képzésére felvételt nyert hallgatójának a hallgatói jogviszonya fegyelmi
okból megszűnik, ismételt jelentkezést a GYTK egyetlen képzésére sem adhat be.
(4) Ugyanazon felvételi eljárásban egy jelentkező – sikertelen felvételi vizsga esetében – legfeljebb három
alkalommal vehet részt.
Jelentkezési határidő
29/C. § A Kar dékánja meghatározza, és a Kar honlapján a jelentkezési határidőt megelőzően 30 nappal
közzéteszi a jelentkezési határidőt.
A §-t és a felette lévő alcímet hatályon kívül helyezte a Szenátus 2016. június 23-ai ülésén elfogadott módosítás.
Hatályát vesztette 2016. június 24. napján.
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A felvételi eljárás
29/D. § (1) Az Angol Programra sikeres felvételi vizsgát követően lehet felvételt nyerni.
(2) A felvételi vizsga szóbeli és angol nyelven folyik. A felvételi vizsga témái: angol nyelv, motivációs
interjú, biológia és kémia. A szaktárgyak követelményei a magyar gimnáziumi tananyagnak felelnek meg.
A felvételi pontszámítás a szóbeli vizsga alapján történik.
(3) A felvételi vizsga a Kar hivatalos helyiségeiben, illetve a dékán által kijelölt külső helyszíneken
(továbbiakban: kihelyezett felvételi vizsga) is történhet. A vizsgáztatókat a dékán jelöli ki.
(4) A felvételi vizsgán elért eredmény alapján a GYTK Tanulmányi Bizottsága javaslatot tesz a jelentkező
felvételére, várólistára kerülésére, vagy elutasítására.
(5) A kihelyezett felvételi vizsgán a GYTK kiküldött oktatója, vagy a Karral szerződésben álló
hallgatótoborzó ügynökség által delegált szakképzett vizsgáztató végzi a felvételiztetést, a fentieknek
megfelelő módon.
(6)298 A javaslatok alapján a jelentkező felvételéről a GYTK dékánja dönt.
(7) A GYTK Tanulmányi Bizottságának elnöke levélben ismerteti a jelentkezőkkel a döntést a felvételi
pályázat eredményéről.
(8) Az utolsó felvételi vizsga időpontja a tanév kezdete előtti 10. nap. A tanév kezdete után a megkezdett
tanévre jelentkező nem vehető fel.
(9) A felvételi vizsga alól felmentés adható az alábbi esetekben:
a) ha a jelölt a saját hazájában államilag elismert felsőoktatási intézményben szerzett, a
szakiránynak megfelelő BA vagy BSc diplomával rendelkezik, vagy
b) ha a jelölt legalább 1 évet teljesített más, saját hazájában államilag elismert gyógyszerészi vagy
természettudományi karon,
c) és a Közös Európai Nyelvi Referenciakeret által megadott B2-es nyelvi szintnek megfelelő
nyelvvizsga bizonyítvánnyal rendelkezik.
(10) A felvételi eljárás díja 200 USD.
(11) A Kar angol nyelvű osztatlan képzéseire nem toborzón, illetve képviselőn keresztül érkező
jelentkezők az Egyetem bankszámlaszámára történő utalással vagy pénztári befizetéssel, a toborzón,
illetve képviselőn keresztül érkező jelentkezők a toborzóval kötött szerződésben meghatározott módon
fizethetik meg a jelentkezési díjat. A jelentkezési díj fizetésének határideje június 30. napja.
Egyéb eljárási szabályok
29/E. § (1) A következő tanév önköltségének mértékét, az önköltség megfizetésének időpontját, valamint
a következő tanév idegen nyelvű képzésére felveendő hallgatók számát a Kari Tanács állapítja meg. Az
önköltség mértékét szeptember 15-éig, az önköltség megfizetésének időpontját a tanév időbeosztásával
egyidejűleg kell megállapítani, a felveendő hallgatók számát legkésőbb február 15-ig kell közzétenni a
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kari honlapon. Az önköltség összege és a befizetés időpontja az idegen nyelvű felvételi tájékoztatóban is
feltüntetésre kerül.
(2) A hallgatói jogviszony létesítésének további feltétele az egészségügyi alkalmassági vizsgálaton való
megjelenés, illetve az alkalmas minősítés. A tanulmányok megkezdéséhez szükséges egészségügyi
alkalmassági vizsgálat a regisztrációs héten történik.
(3) A felvételi döntéssel szemben a jelentkező a jelen szabályzat 27/A. § (4) bekezdésében meghatározott
jogorvoslati lehetőséggel élhet.
(4) Magyar állampolgár kizárólag a GYTK magyar nyelvű programjára történő sikeres felvétel után
kérheti átvételét az idegen nyelvű programra. Az átvételt nyert hallgató az idegen nyelvű programon
kizárólag költségtérítéses, illetve önköltséges formában folytathatja tanulmányait.
(5) Más felsőoktatási intézményből az idegen nyelvű programra történő átvételről a GYTK Tanulmányi
Bizottsága dönt.
A Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar idegen nyelvű programjainak
felvételi szabályai299
KindergärtnerIn für die deutsche Nationalität
30. § (1) Német nyelvű képzés, mely egy alapképzési szak szakirányának minősül.
(2) A képzésre történő jelentkezés határideje minden év június 30. napjáig, a dokumentumok pótlásának
határideje az oktatást megelőző regisztrációs hétig tart.
(3) A felvételhez szakirányú BA diploma és középszintű német nyelvtudás szükséges.
(4) A képzés nyelvi követelménye: középszintű német nyelvtudás.
(5) A jelentkezés során beküldendő dokumentumok:
- kitöltött és aláírt jelentkezési lap (1db fényképpel ellátva),
- útlevél másolata,
- diploma hiteles másolata (némettől eltérő nyelv esetén ennek fordítása is),
- fényképes Europass önéletrajz németül,
- a jelentkezési díj befizetését igazoló bizonylat,
- német nyelvtudás igazolása,
- egészségügyi alkalmasság igazolása.
(6) A felvételi eljárás díja 100 EUR, melynek befizetési határideje június 30. napja. A jelentkezők a
felvételi eljárás díját átutalással, vagy a kari pénztárban történő befizetéssel egyenlíthetik ki.
(7) A felvételi pontszámítás az oklevél (diploma) alapján történik. Felvételi vizsgára nem kerül sor. A
jelentkezők elégséges minősítésű oklevél esetén 160 pontot, közepes minősítésű oklevél esetén 180
pontot, jó minősítésű, jeles minősítésű vagy kiváló minősítésű oklevél esetén pedig 200 pontot kapnak.
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LehrerIn für die deutsche Nationalität
31. § (1) Német nyelvű képzés, mely egy alapképzési szak szakirányának minősül.
(2) A képzésre történő jelentkezés határideje minden év június 30. napjáig, a dokumentumok pótlásának
határideje az oktatást megelőző regisztrációs hétig tart.
(3) A felvételhez szakirányú BA diploma és középszintű német nyelvtudás szükséges.
(4) A képzés nyelvi követelménye: középszintű német nyelvtudás.
(5) A jelentkezés során beküldendő dokumentumok:
- kitöltött és aláírt jelentkezési lap (1db fényképpel ellátva),
- útlevél másolata,
- diploma hiteles másolata (némettől eltérő nyelv esetén ennek fordítása is),
- fényképes Europass önéletrajz németül,
- a jelentkezési díj befizetését igazoló bizonylat,
- német nyelvtudás igazolása,
- egészségügyi alkalmasság igazolása.
(6) A felvételi eljárás díja 100 EUR, melynek befizetési határideje június 30. napja. A jelentkezők a
felvételi eljárás díját átutalással, vagy a kari pénztárban történő befizetéssel egyenlíthetik ki.
(7) A felvételi pontszámítás az oklevél (diploma) alapján történik. Felvételi vizsgára nem kerül sor. A
jelentkezők elégséges minősítésű oklevél esetén 160 pontot, közepes minősítésű oklevél esetén 180
pontot, jó minősítésű, jeles minősítésű vagy kiváló minősítésű oklevél esetén pedig 200 pontot kapnak.
Andragogy
31/A. §300 (1) Alapképzés, melynek nyelve az angol. A képzésre nem csak külföldi állampolgárok
jelentkezhetnek. A képzés magyar elnevezése: andragógia (angol nyelven).
(2) A képzésre történő jelentkezés határideje minden év augusztus 15. napjáig tart.
(3) A jelentkezés során beküldendő dokumentumok:
- jelentkezési lap,
- fényképes, angol nyelvű Europass önéletrajz,
- hitelesített igazolás a középfokú tanulmányokat lezáró vizsgáról,
- egyetemi tanulmányok igazolása angol vagy német nyelven (ha a jelentkező rendelkezik ilyennel),
- angol nyelvtudást igazoló iratok (ha a jelentkező rendelkezik ilyenekkel),
- az útlevél releváns oldalainak másolata,
- 4 darab útlevélkép,
- a jelentkezési díj, illetve a regisztrációs díj befizetését igazoló irat.
(4) A felvételi eljárás díja 50 EUR, illetve ennek megfelelő USD, melynek befizetési határideje augusztus
15. napja, keresztféléves jelentkezés esetén január 15. napja. A jelentkezők a felvételi eljárás díját
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átutalással egyenlíthetik ki. A jelentkező felvétele esetén a felvételi eljárás díja beszámításra kerül az első
féléves önköltségbe.
(5) A jelentkezők az érettségi bizonyítvány vagy az azzal egyenértékű középiskolai végzettséget tanúsító
bizonyítvány eredménye alapján (100 pontos rendszerben)
a) elégséges minősítésű bizonyítvány esetén: 70 pontot,
b) közepes minősítésű bizonyítvány esetén: 80 pontot,
c) jó minősítésű bizonyítvány esetén: 90 pontot,
d) jeles vagy kiváló minősítésű bizonyítvány esetén: 100 pontot kapnak.
(6) A képzésre jelentkező nem külföldi állampolgárok esetében a Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatóban
foglalt, illetve hivatkozott rendelkezések, információk az irányadók.
A Közgazdaságtudományi Kar idegen nyelvű programjainak felvételi szabályai
A jelentkezés feltételei
32. § (1) A Közgazdaságtudományi Kar (továbbiakban: Kar) idegen nyelvű képzéseire a Tanulmányi
Osztály (továbbiakban: TO) által kibocsátott jelentkezési lap kitöltésével, a jelentkezési lapon feltüntetett
dokumentumok TO-ra történő benyújtásával, továbbá a felvételi eljárási díj megfizetésével lehet
jelentkezni.
(2) A jelentkezés feltétele az érettségi bizonyítvány vagy az azzal egyenértékű középiskolai végzettséget
tanúsító eredeti bizonyítvány, illetve annak hitelesített másolata. Csak olyan hallgató vehető fel, aki
hazájában is jogosult egyetemi szintű képzésre jelentkezni.
Jelentkezési határidő
33. § A Kar dékánja meghatározza, és a Kar honlapján a jelentkezési határidőt megelőzően 30 nappal
közzéteszi a jelentkezési határidőt.
A felvételi eljárás
34. § (1) Az idegen nyelvű képzésekre történő jelentkezés esetén a jelentkező teljesítményét a tanulmányai
során szerzett jegyek és az érettségi jegyek figyelembe vételével az alábbiak szerint kiszámított felvételi
pontszámmal kell értékelni.
(2) A pontszámításkor a matematika és egy választható tárgy érdemjegyei kerülnek beszámításra. A
választható tárgyat a Kar a felvételi eljárás során határozza meg.
(3) A pontszámítás a jelentkező eredményének ötfokozatú értékelésre történő átszámításával történik. A
felvételi rangsor alapjául az így képzett tanulmányi és érettségi érdemjegyek összegeként megadott
felvételi pontszám szolgál.
(4) A jelentkezés feltétele az angol nyelvtudást igazoló (nem angol anyanyelvűek esetén) minimum 87
pontos TOEFL (vagy azzal egyenértékű) nyelvvizsga bizonyítvány, illetve azok hiteles másolata.
Egyéb eljárási szabályok
35. § A jelentkezési díj nem téríthető vissza. Az önköltség mértékét és a felvételi eljárás díját a dékán
állapítja meg, és az idegen nyelvű felvételi tájékoztatóban feltüntetésre kerül.
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BA Business Administration
36. § (1) Alapképzés, melynek nyelve az angol. A képzésre nem csak külföldi állampolgárok
jelentkezhetnek. A képzés Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatóban szereplő magyar elnevezése:
gazdálkodási és menedzsment (angol nyelven).
(2) A képzésre történő jelentkezés határideje harmadik országbeli állampolgárok számára minden év
június 30. napjáig, az Európai Unió állampolgárai számára minden év augusztus 20. napjáig tart.
(3) A képzés nyelvi követelménye: B2 szintű nyelvtudást igazoló dokumentum (preferált a TOEFL
dokumentum).
(4) A jelentkezés során beküldendő dokumentumok:
- jelentkezési lap,
- angol nyelvű, fényképes Europass önéletrajz,
- érettségi vizsga hivatalos igazolása vagy transcript a korábbi tanulmányokról,
- B2 szintű nyelvtudást igazoló dokumentum,
- jelentkezési díj befizetéséről szóló igazolás,
- személyazonosításra alkalmas okmány,
- 4 igazolványkép.
(5) A felvételi eljárás díja 100 EUR, melynek befizetési határideje megegyezik a képzésre történő
jelentkezés (2) bekezdésben szereplő határidejével. A jelentkezők a felvételi eljárás díját átutalással
egyenlíthetik ki.
(6) A képzésre jelentkező nem külföldi állampolgárok esetében a Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatóban
foglalt, illetve hivatkozott rendelkezések, információk az irányadók.
A Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar idegen nyelvű programjának felvételi szabályai
Architecture (10 semesters MSc combinated)
37. § (1) Külföldi állampolgárok számára meghirdetett osztatlan képzés, melynek nyelve az angol. A
képzésre nem csak külföldi állampolgárok jelentkezhetnek. A képzés Felsőoktatási Felvételi
Tájékoztatóban szereplő magyar elnevezése: építész (angol nyelven).
(2) Az adott évi képzésre történő jelentkezés határideje július 15. napjáig tart.
(3) A felvétel feltétele a sikeres szóbeli interjú. A szóbeli interjú angol nyelvű és skype-on történik (skype
cím: architecture.pte) egy előre egyeztetett időpontban. A beszélgetés témája a korábban elküldött
portfólió, célja pedig a jelentkező nyelvi és kommunikációs képességeinek a felmérése.
(4) A képzés nyelvi követelménye: igazolás a képzéshez elegendő angol nyelvismeretről.
(5) A jelentkezés során beküldendő dokumentumok:
- kitöltött jelentkezési lap,
- 2 darab útlevélkép,
- személyazonosításra alkalmas okmány,
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- motivációs levél,
- fényképes Europass önéletrajz,
- korábbi tanulmányokra vonatkozó dokumentumok,
- az angol nyelvismeretre vonatkozó dokumentumok,
- portfólió vagy olyan kreatív munkák gyűjteménye, amely alkalmas a jelentkező kreatív-vizuális
képességeinek érzékeltetésére (amennyiben a jelentkező már folytatott tanulmányokat, digitális
formában, DVD-n, vagy egy link megjelölésével szükséges projektekről, munkákról szóló portfóliót
beküldenie).
(6) A felvételi eljárás díja 100 USD, melynek befizetési határideje az adott félév első napját megelőző 7.
nap. A jelentkezők a felvételi eljárás díját az Egyetem devizaszámlájára történő utalással vagy az Egyetem
devizaszámlájára történő befizetéssel egyenlíthetik ki.
(7) A képzésre jelentkező nem külföldi állampolgárok esetében a Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatóban
foglalt, illetve hivatkozott rendelkezések, információk az irányadók.
A Természettudományi Kar idegen nyelvű programjainak felvételi szabályai
Biology BSc
38. § (1) Alapképzés, melynek nyelve az angol.
(2) A képzésre történő jelentkezés határideje minden év május 31. napjáig tart. A dokumentumok
pótlására minden év augusztus 15. napjáig van lehetőség.
(3) A képzés nyelvi követelménye: B2-es szintű angol nyelvtudás.
(4) A jelentkezés során beküldendő dokumentumok:
- középiskolai érettségi (természettudományi tárgyakból is),
- jelentkezési lap,
- fényképes Europass önéletrajz,
- személyazonosításra alkalmas okmány,
- motivációs levél,
- angol nyelvismeret igazolása.
(5) A felvételi eljárás díja 140 EUR.
Chemistry BSc
39. § (1) Alapképzés, melynek nyelve az angol.
(2) A képzésre történő jelentkezés határideje minden év május 31. napjáig tart. A dokumentumok
pótlására minden év augusztus 15. napjáig van lehetőség.
(3) A képzés nyelvi követelménye: B2-es szintű angol nyelvtudás.
(4) A jelentkezés során beküldendő dokumentumok:
- középiskolai érettségi (természettudományi tárgyakból is),
- jelentkezési lap,
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- fényképes Europass önéletrajz,
- személyazonosításra alkalmas okmány,
- motivációs levél,
- angol nyelvismeret igazolása.
(5) A felvételi eljárás díja 140 EUR.
Computer Science BSc
40. § (1) Alapképzés, melynek nyelve az angol.
(2) A képzésre történő jelentkezés határideje minden év május 31. napjáig tart. A dokumentumok
pótlására minden év augusztus 15. napjáig van lehetőség.
(3) A képzés nyelvi követelménye: B2-es szintű angol nyelvtudás.
(4) A jelentkezés során beküldendő dokumentumok:
- középiskolai érettségi (természettudományi tárgyakból is),
- jelentkezési lap,
- fényképes Europass önéletrajz,
- személyazonosításra alkalmas okmány,
- motivációs levél,
- angol nyelvismeret igazolása.
(5) A felvételi eljárás díja 140 EUR.
Earth Sciences BSc
41. § (1) Alapképzés, melynek nyelve az angol.
(2) A képzésre történő jelentkezés határideje minden év május 31. napjáig tart. A dokumentumok
pótlására minden év augusztus 15. napjáig van lehetőség.
(3) A képzés nyelvi követelménye: B2-es szintű angol nyelvtudás.
(4) A jelentkezés során beküldendő dokumentumok:
- középiskolai érettségi (természettudományi tárgyakból is),
- jelentkezési lap,
- fényképes Europass önéletrajz,
- személyazonosításra alkalmas okmány,
- motivációs levél,
- angol nyelvismeret igazolása.
(5) A felvételi eljárás díja 140 EUR.
Geography BSc
42. § (1) Alapképzés, melynek nyelve az angol.
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(2) A képzésre történő jelentkezés határideje minden év május 31. napjáig tart. A dokumentumok
pótlására minden év augusztus 15. napjáig van lehetőség.
(3) A képzés nyelvi követelménye: B2-es szintű angol nyelvtudás.
(4) A jelentkezés során beküldendő dokumentumok:
- középiskolai érettségi (természettudományi tárgyakból is),
- jelentkezési lap,
- fényképes Europass önéletrajz,
- személyazonosításra alkalmas okmány,
- motivációs levél,
- angol nyelvismeret igazolása.
(5) A felvételi eljárás díja 140 EUR.
Mathematics BSc
43. § (1) Alapképzés, melynek nyelve az angol.
(2) A képzésre történő jelentkezés határideje minden év május 31. napjáig tart. A dokumentumok
pótlására minden év augusztus 15. napjáig van lehetőség.
(3) A képzés nyelvi követelménye: B2-es szintű angol nyelvtudás.
(4) A jelentkezés során beküldendő dokumentumok:
- középiskolai érettségi (természettudományi tárgyakból is),
- jelentkezési lap,
- fényképes Europass önéletrajz,
- személyazonosításra alkalmas okmány,
- motivációs levél,
- angol nyelvismeret igazolása.
(5) A felvételi eljárás díja 140 EUR.
Physics BSc
44. § (1) Alapképzés, melynek nyelve az angol.
(2) A képzésre történő jelentkezés határideje minden év május 31. napjáig tart. A dokumentumok
pótlására minden év augusztus 15. napjáig van lehetőség.
(3) A képzés nyelvi követelménye: B2-es szintű angol nyelvtudás.
(4) A jelentkezés során beküldendő dokumentumok:
- középiskolai érettségi (természettudományi tárgyakból is),
- jelentkezési lap,
- fényképes Europass önéletrajz,
- személyazonosításra alkalmas okmány,
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- motivációs levél,
- angol nyelvismeret igazolása.
(5) A felvételi eljárás díja 140 EUR.
Physical Education and Coaching BSc
45. § (1) Alapképzés, melynek nyelve az angol.
(2) A képzésre történő jelentkezés határideje minden év május 31. napjáig tart. A dokumentumok
pótlására minden év augusztus 15. napjáig van lehetőség.
(3) A képzés nyelvi követelménye: B2-es szintű angol nyelvtudás.
(4) A jelentkezés során beküldendő dokumentumok:
- középiskolai érettségi,
- jelentkezési lap,
- fényképes Europass önéletrajz,
- személyazonosításra alkalmas okmány,
- motivációs levél,
- angol nyelvismeret igazolása.
(5) A felvételi eljárás díja 140 EUR.
(6) A felvételhez érvényes sportorvosi igazolás is szükséges.
Sport Management BSc
46. § (1) Alapképzés, melynek nyelve az angol.
(2) A képzésre történő jelentkezés határideje minden év május 31. napjáig tart. A dokumentumok
pótlására minden év augusztus 15. napjáig van lehetőség.
(3) A képzés nyelvi követelménye: B2-es szintű angol nyelvtudás.
(4) A jelentkezés során beküldendő dokumentumok:
- középiskolai érettségi,
- jelentkezési lap,
- fényképes Europass önéletrajz,
- személyazonosításra alkalmas okmány,
- motivációs levél,
- angol nyelvismeret igazolása.
(5) A felvételi eljárás díja 140 EUR.
(6) A felvételhez érvényes sportorvosi igazolás is szükséges.
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14. számú melléklet
Az osztatlan tanárszakokra vonatkozó külön rendelkezések301
Az osztatlan tanárképzésben kötelező pályaalkalmassági vizsgálatról
1. § (1) Az osztatlan – közismereti, művészeti és szakmai – tanárképzésre jelentkezőnek a felvételi eljárás
részeként pályaalkalmassági vizsgálaton kell részt vennie.
(2) A pályaalkalmassági vizsgálat célja, hogy a jelentkezővel való személyes találkozás során a szóbeli
vizsgáztatást végző bizottság (a továbbiakban: bizottság) tájékozódjék a jelentkező pályaképéről,
személyes motivációiról, habitusáról, kommunikációs készségéről, pedagógiai elképzeléseiről és értékelje
ezeket.
2. § (1) A PTE által szervezett kötelező pályaalkalmassági vizsgálaton az a jelentkező vesz részt, akinek a
jelentkezési lapján a 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdés első mondatában
meghatározott időpontban az elbírálási sorrendben a PTE a legkisebb sorszámmal szerepel.
(2) A jelentkező a más felsőoktatási intézményben tett pályaalkalmassági vizsgálatáról szóló igazolást
köteles bemutatni a képzésért felelős karon. Ennek hiányában tanulmányait nem kezdheti meg.
3. § (1) A pályaalkalmassági vizsgálat két elemből áll: kötelező és választható elemből.
(2) A pályaalkalmassági vizsgálat kötelező eleme keretében a jelentkező motivációs levele alapján a
bizottság beszélgetést folytat a jelentkezővel az ő pályaelképzeléseiről, karrierterveiről, egyéni életútfejlődési terveiről, valamint arról, hogy miért kíván tanár lenni.
(3) A pályaalkalmassági vizsgálat választható eleme keretében a jelentkező választása szerint
a) a bizottság értékeli a jelentkező meghatározott pedagógiai témájú szövegre vagy konkrét nevelési
helyzetre vonatkozó véleményét, vagy
b) beszélgetést folytat a jelentkezővel az általa szabadon választott pedagógiai jellegű
olvasmányról/filmről, a nevelési szempontok kiemelésével.
(4) A (3) bekezdésben meghatározott szituáció- és olvasmány/filmjegyzék a PTE és az érintett kar
honlapján kerül közzétételre a felvételi eljárás kezdetéig.
4. § (1) A 3. § (2) bekezdésében meghatározott motivációs levelet a jelentkező február 15. napjáig
elektronikusan feltölti a kar és a felvi.hu felületére.
(2) A motivációs levél megírását segítő tartalmi vázlatot a PTE a felvételi eljárás kezdetéig nyilvánosságra
hozza a PTE Tanárképző Központjának honlapján.
(3) A pályaalkalmassági vizsgálat választható elemeként meghatározott beszélgetés időtartama 15-20 perc.
(4) A pályaalkalmassági vizsgálatra való felkészüléshez a kar és a PTE Tanárképző Központja honlapján
szakirodalom és a felkészülést segítő egyéb információ tehető közzé.

301

Beépítette a Szenátus 2016. december 15-i ülésén elfogadott módosítás. Hatályos 2016. december 16. napjától.
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5. § (1) A bizottság három tagból áll. A tagokat a PTE Tanárképző Központjának főigazgatója – a karral
egyeztetve – kéri fel. A bizottság tagjai a tanári felkészítést végző pedagógiai, pszichológiai,
szakmódszertani és gyakorló iskolai szakemberek lehetnek.
(2) A bizottságba a PTE EHÖK jogosult – tanácskozási jogú – tagot delegálni.
6. § (1) A PTE közismereti tanárszakjain a pályaalkalmassági vizsgálat megszervezését és lebonyolítását a
PTE Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Intézete végzi.
(2) A PTE Művészeti Kara végzi a pályaalkalmassági vizsgálat megszervezését és lebonyolítását azon
szakpárok esetében, amelyeken a jelentkező szakmai alkalmassági vizsgát is tesz.
(3) A művész- és szakmai tanár szakok gyakorlati és pályaalkalmassági vizsgálatait a képzésért felelős kar
szervezi és bonyolítja le.
7. § A pályaalkalmassági vizsgálat keretében a jelentkezőnek nyilatkozatot kell tennie arról, hogy nincs
olyan betegsége, amely akadályozná a felsőoktatási tanulmányainak folytatását, beleértve a közoktatási
intézményben a tanulmányai során folytatandó egy éves szakmai gyakorlatát is.
8. § A pályaalkalmassági vizsgálat időpontját a kar a felvi.hu felületén teszi közzé a felvételi eljárás
kezdetéig.
9. § (1) A pályaalkalmassági vizsgálaton a jelentkező teljesítményét „alkalmas” vagy „nem alkalmas”
minősítéssel kell értékelni.
(2) A pályaalkalmassági vizsgálattól való távolmaradást „nem jelent meg” megjelöléssel kell a
jegyzőkönyvben rögzíteni.
(3) A bizottság tagjai egymástól függetlenül értékelik a jelölt felkészültségét. A jelölt „alkalmas”, illetve
„nem alkalmas”, ha legalább két bizottsági tag azonos minősítéssel értékeli.
10. § (1) A bizottság elnöke a pályaalkalmassági vizsgálatot követően haladéktalanul közli a jelentkezővel
a vizsgálat eredményét.
(2) A pályaalkalmassági vizsgálat eredményét jegyzőkönyvben is rögzíteni kell, amelyet 8 napon belül
postai úton vagy elektronikus formában meg kell küldeni a jelentkezőnek.
11. § A pályaalkalmassági vizsgálat eredménye ellen az általános felvételi eljárási szabályok szerint
jogorvoslatnak van helye azzal, hogy a jogorvoslati határidő a 10. § (1) bekezdésében meghatározott napot
követő napon kezdődik.
12. § A pályaalkalmassági vizsgálat díja 4000,- Ft. A díj befizetéséről szóló igazolást a pályaalkalmassági
vizsgálaton be kell mutatni.
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