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Közlemény 

A Felsőoktatási felvételi tájékoztató 2012. februárban induló képzések című kiadvány hivatalos 

kiegészítése 

A Felsőoktatási felvételi tájékoztató 2012. februárban induló képzések című kiadvány (a továbbiakban: 

Tájékoztató) kéziratának nyomdai leadását követően egy új mesterképzési szak indítására kapott lehetőséget a 

Szegedi Tudományegyetem, amelynek meghirdetésére ezúton kerül sor. Ugyancsak ez a közlemény tartalmazza 

azokat a jelentkezéshez szükséges egyéb információkat, bizonyos esetekben a megjelent adatok korrekcióját, 

amelyek szükségesek a megalapozott felsőoktatási felvételi jelentkezéshez. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy e 

közlemény mellett minden érdeklődő nézze meg az érintett felsőoktatási intézmények honlapját, illetve a 

www.felvi.hu honlapot, ahol a módosításokról és tudnivalókról további információkat találhat. 

Általános információk 

A 2012. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi eljárás jelentkezési határideje 2011. november 15. 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az egyházi felsőoktatási intézmények hitéleti képzéseire nem ezek a 

határidők vonatkoznak, illetve azokra nem a központilag kiadott felsőoktatási felvételi jelentkezési lapon 

kell jelentkezni. 

A felsőoktatási felvételi eljárás során minden jelentkezőnek 9 000 Ft alapdíjat kell fizetnie. Az alapdíj 3 képzés 

megjelölését foglalja magában . Aki további képzésekre jelentkezik, annak jelentkezési helyenként 2 000 Ft 

kiegészítő díjat kell fizetni. Aki olyan képzésre jelentkezik, ahol a felsőoktatási intézmény alkalmassági, gyakorlati 

vagy felvételi vizsgát tart, attól a felsőoktatási intézmény külön eljárási díjat kérhet. Ennek összege maximum 

4 000 Ft lehet. Ugyanazon képzés államilag támogatott és költségtérítéses formája egy jelentkezés i helynek 

minősül a felvételi eljárási díj szempontjából. A felvételi eljárási díj kiszámításához a jelentkezők segítséget 

találhatnak a www.felvi.hu honlapon. 

A hátrányos helyzetű, valamint halmozottan hátrányos helyzetű jelentkezők a felsőoktatási felvételi jelentkezési 

lappal vagy az elektronikus jelentkezéskor benyújtott kérelem és igazolások alapján – többletpontra való 

jogosultság esetén – 50 vagy 100%-ban mentesülnek a 9.000 Ft-os alapdíj megfizetése alól. Azoknak a 

jelentkezőknek, akik a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 147. § 10. és 10/A. pontjaiban 

meghatározottak szerint megfelelően igazolják a hátrányos helyzetet, illetve halmozottan hátrányos helyzetet 

igazoló jogcímeket, nem kell a felsőoktatási felvételi jelentkezésükkor megfizetniük az alapdíjat. 

Felhívjuk minden jelentkező figyelmét arra, hogy ez a közlemény csak a legszükségesebb és legalapvetőbb 

információkat tartalmazza és azok csak a Tájékoztatóban foglaltakkal együtt értelmezhetők. A www.felvi.hu 

honlapon az itt közölt információk az adott felsőoktatási intézmény, kar felvételi eljárását ismertető részében, 

egybeszerkesztett formában is megtalálhatók. 

 
 
 
Budapest, 2011. október 31. 

Nemzeti Erőforrás Minisztérium 

Oktatási Hivatal 

http://www.felvi.hu/
http://www.felvi.hu/
http://www.felvi.hu/
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Új jelentkezési lehetőségek 
 
 
Mesterképzések – új szak és a meghirdetésekhez tartozó lábjegyzetek, információk 

Intézmény 
Képz. 
szint 

Munka-
rend 

Fin. 
forma 

Meghirdetett 
képzés 

Költség-térítés 
(félév) 

Képz. 
idő 

Min. 
irány-
szám 

Max. 
irány-
szám 

Személyes 
megjelenést igénylő 

vizsgaformák 

Képz. 
terület 

SZTE-GTK M N A pénzügy támogatott 4 

15 40 
szakmai és motivációs 

beszélgetés (Sz) 

GAZD 

SZTE-GTK M N K pénzügy 210 000 Ft 4 GAZD 

 

Vizsga időpontja: 2011.12.12-22. 

Vizsgadíj: 2 000 Ft 

A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei 

Az előzetes kreditelismertetési eljárás lefolytatásához szükséges, hogy a jelentkező a felvételi 

anyagához csatolja leckekönyvének vagy oklevélmellékletének (Europass) másolatát.  

A szakmai és motivációs beszélgetés témakörei a Kar honlapján a képzések oldalán (a 

http://www.eco.u-szeged.hu/oktatas/kepzesek/ gazdasagtudomanyi-kar-090814 

elérhetőségen), az egyes szakok nevére kattintva, a képzéssel kapcsolatos letölthető anyagok 

között megtalálhatók. 

Felvételi pontok számítása 

Általános szabályok 

A jelentkezés benyújtása előtt kérjük, mindenképpen tanulmányozza a 3. számú táblázatot, 

amelyben megtalálható, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen 

alapképzésben szerzett oklevél szükséges. Ha ez alapján Ön nem teljes kreditértékű oklevéllel 

rendelkezik, úgy a megjelölt felsőoktatási intézménynél ún. előzetes kreditelismerési eljárást 

kell kezdeményeznie. Ennek eredményessége esetén az erről szóló kreditelismerési 

határozatot a felvételi eljárás során legkésőbb 2012. január 10-éig kell benyújtani. A további 

tudnivalók megtalálhatók a Képzési szintek és a jelentkezéshez szükséges végzettségek c. 

fejezetben. 

 

Mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is. Azon 

jelentkezők, akiket előnyben kell részesíteni, azok számára jogcímenként külön-külön kell 

meghatározni a maximálisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve - az 

előnyben részesítendők többletpontja - nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 

pontnál. 

http://www.eco.u-szeged.hu/oktatas/kepzesek/
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Intézményi szabályok 

A csatolandó dokumentumoknál feltüntetett szakmai (elő)tanulmányok, tevékenységek címen 

kizárólag az országos, közgazdasági tárgyú szakmai versenyek eredményei vehetők 

figyelembe a többletpontok számításához. 

Pontszámítás 
 

Felvételi pontok: 
- oklevél minősítése alapján: 45 pont 

- szakmai és motivációs beszélgetés: 45 pont 

vagy 

 - szakmai és motivációs beszélgetés duplázása: 90 pont 

  

Többletpontok: 
Maximum 10 többletpont adható 

- Előnyben részesítési maximális pont: 10 pont 

    - fogyatékosság: 8 pont 

    - gyermekgondozás: 8 pont 

    - halmozottan hátrányos helyzet: 8 pont 

    - hátrányos helyzet: 4 pont 

- 2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 5 pont 

- 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 3 pont 

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

- 2. nyelvvizsga / szakmai középfokú (B2) komplex: 4 pont 

- országos szakmai verseny 1-3. hely: 3 pont 

- Országos TDK 1-3. hely: 8 pont 

- sporteredmény:Világ- és Európa-bajnokság 1-3. hely: 5 pont  

Csatolandó dokumentumok 

A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul, 

legkésőbb azonban 2012. január 10-éig kell benyújtani. Az ehhez kapcsolódó tudnivalók 

megtalálhatók Az eljárás folyamán benyújtandó dokumentumok c. fejezetben. 

Szak 
Képz. 

szint 

Munka- 

rend 
Dokumentumok 

minden 

szak 
    

Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél 

Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó 

dokumentumok: felsőfokú tanulmányi eredmények, fogyatékosság 

igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, 

nyelvvizsgát igazoló dokumentum, OTDK/TDK igazolás, 

sporteredmény igazolása, szakmai (elő)tanulmányok, tevékenységek 
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Korrekciók az érvényes jelentkezési lehetőségek adataiban 
 
A felsőoktatási intézmények az alábbi meghirdetéseket módosították a Tájékoztatókban megjelent 
képzéseik közül. Az intézmény neve és a pontos meghirdetés mellett olvashatók azok az adatok, melyek 
az adott képzéshez kapcsolódóan megváltoztak. 
 
 

Mesterképzések – korrekciók 

Intézmény 
Képz. 
szint 

Munka-
rend 

Fin. 
forma 

Meghirdetett képzés Korrigált adatok) 

DE-MÉK M N K 

agrármérnöki 
állattenyésztő mérnöki 

élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnöki 
kertészmérnöki 

környezetgazdálkodási agrármérnöki 
növényorvosi 

növénytermesztő mérnöki 
természetvédelmi mérnöki 

 

Költségtérítés (/félév): 150 000 Ft 

DE-MÉK M L K 

agrármérnöki 
élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnöki 

növénytermesztő mérnöki 
természetvédelmi mérnöki 

Költségtérítés (/félév): 150 000 Ft 

 
 
Mesterképzések – mester pontszámítás 
 
BCE-GTK pénzügy MNA és MNK 
 
Pontszámítás 
 

Felvételi pontok: 

 - módszertani ismeretek (Í): 20 pont 

 - motivációs beszélgetés (SZ): 20 pont 

 - oklevél minősítése alapján (Í): 20 pont 

 - pénzügy (Í): 30 pont 

 

Többletpontok: 

Maximum 10 többletpont adható 

 - Előnyben részesítési maximális pont: 10 pont 

    - fogyatékosság: 2 pont 

    - gyermekgondozás: 2 pont 

    - halmozottan hátrányos helyzet: 2 pont 

    - hátrányos helyzet: 2 pont 

 - OTDK 1-3. hely: 5 pont 

 - sporteredmény: országos bajnokság 1-3. hely: 3 pont 

 - sporteredmény:Világ- és Európa-bajnokság 1-3. hely: 5 pont 


