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A Szegedi Tudományegyetem Szenátusa a Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
(a továbbiakban: Nftv) előírásai és a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól szóló 423/2012.
(XII. 29.) Kormányrendelet hatályos rendelkezései (a továbbiakban: Rendelet) alapján az alábbi
Felvételi szabályzatot alkotja:

1. §
A Szabályzat hatálya
(1) A Szabályzat hatálya kiterjed a Szegedi Tudományegyetemre alapképzésre, osztatlan képzésre
és a felsőoktatási szakképzésre jelentkező magyar és nem magyar állampolgárokra.
(2) A Szabályzat külön korlátozás nélkül vonatkozik a már hallgatói jogviszonnyal rendelkező jelentkezőkre is.
(3) E Szabályzat hatálya nem terjed ki a nem magyar állampolgárok idegen nyelven folyó önköltséges képzésére. Arról az érintett karok saját hatáskörükben rendelkeznek.
(4) A szakirányú továbbképzésre történő jelentkezésre és felvételi eljárásra vonatkozóan az érintett
karok saját hatáskörükben rendelkeznek.
(5) A mesterképzésre és a képzésre történő jelentkezésre és a felvételi eljárásra jelen szabályzat
rendelkezéseit a Szabályzat 8. §-ában foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. A doktori (PhD) képzésre történő jelentkezésre és a felvételi eljárásra az Egyetem Doktori szabályzatának a rendelkezései az irányadók.
Kormányrendelet
3. § (1) A felsőoktatási intézmény adatot szolgáltat a felsőoktatási felvételi tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) összeállításához, továbbá a felvételi jelentkezési kérelemhez kapcsolódó eljáráshoz és ennek keretében a
központi nyilvántartás létrehozásához a Hivatal számára.

2. §
Általános rendelkezések
(1) A karok adatokat szolgáltatnak a Felsőoktatási felvételi tájékoztató összeállításához, továbbá a
felvételi kérelemhez kapcsolódó eljáráshoz és ennek keretében a központi nyilvántartás létrehozásához az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) számára minden egyes felsőoktatási
szakképzésre, alapképzési szakra és osztatlan képzésre vonatkozóan:
a) a februárban induló képzésekre a képzés indítását megelőző év szeptember 15-éig,
b) a szeptemberben induló képzésekre a képzés indítását megelőző év október 15-ig.
(2) A karok adatokat szolgáltatnak az általuk meghirdetett minden egyes felsőoktatási szakképzésre, alapképzési szakra és osztatlan képzésre, melynek során meghatározzák:
– az adott szak munkarendjét, a képzés szervezését, finanszírozási formáját (állami ösztöndíjas
vagy önköltséges),
– a képzés időtartamát tanulmányi félévekben kifejezve,
– a képzés helyéül szolgáló telephelyet,
– a képzés során megszerzendő kreditek számát,
– a képzésen belül a választható szakirányokat, külön megjelölve az önálló szakképzettséghez
vezető szakirányokat,
– az állami ösztöndíjas formában tanulmányokat folytató hallgatók által fizetendő díjakkal,
költségekkel és a nekik nyújtható juttatásokkal kapcsolatos információkat,
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– az önköltséges formában tanulmányokat folytató hallgatók által fizetendő díjakkal, költségekkel, illetve a nekik nyújtható juttatásokkal kapcsolatos információkat,
– a jelentkezéshez csatolandó mellékletek felsorolását,
– a jelentkezők rangsorolásának elveivel, a rangsorolás módjával kapcsolatos információkat,
– a képzés nyelvét, amennyiben az nem magyar,
– a pontozási rendszerrel és a többletpontokkal kapcsolatos információkat,
– a képzésen belül, amennyiben van összefüggő szakmai gyakorlat, annak idejét,
– a képzésen belül az intézmények által indítani tervezett specializációkat.
(3) A karok közlik az általuk meghirdetett felsőoktatási szakképzés felvételi feltételeként meghatározott:
– az érettségi vizsgatárgyakat, a vizsga szintjét, a szakképesítést,
– az egészségügyi, pályaalkalmassági követelményeket, szakmai alkalmassági vizsga követelményeket.
(4) A karok közlik az általuk meghirdetett alapképzési szakokra és az osztatlan képzésekre vonatkozóan a Kormányrendelet 6.§ (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően:
– milyen érettségi vizsgatárgyból kell emelt szintű érettségi vizsgát teljesíteni jelentkezési feltételként;
– a jelentkezés feltételéül meghatározott, az adott évi felvételi eljárásokat legalább két évvel
megelőzően, valamint a két évvel későbbi felvételi eljárásokra vonatkozóan a Kormányrendelet 2. mellékletében felsorolt érettségi vizsgatárgyak közül meghatározott – és a minisztérium hivatalos lapjában nyilvánosságra hozott – érettségi vizsgatárgyakat;
– a Kormányrendelet 1. melléklete alapján az adott intézmény által meghatározott egészségügyi, pályaalkalmassági követelményeket, szakmai alkalmassági vizsgakövetelményeket,
gyakorlati vizsgakövetelményeket;
– az adott képzési területen képzést folytató felsőoktatási intézmények által a Kormányrendelet
21. §-ban foglaltak figyelembevételével az adott képzési területre, képzési ágra, szakra meghatározott többletpontokat.
(5) Az egyetem és valamennyi kar a saját internetes honlapján is biztosítja a felvételi szabályzat
megismerhetőségét.
(6) A karok kötelesek érdemben szabályozni és a Felsőoktatási felvételi tájékoztatóban megjelentetni minden olyan kérdést, melynek szabályozását a jelen szabályzat a kar hatáskörébe utalja.
(7) A karok a felvételi követelményeket, illetve azok megszorító változásait legalább 2 évvel, az
egyéb feltételeket legalább 1 évvel a bevezetésük előtt nyilvánosságra hozzák.

3. §
A jelentkezés
(1) A felvételi eljárás a jelentkező kérelmére indul a Hivatal által e célra biztosított informatikai
rendszer segítségével kitöltött elektronikus nyomtatványon a) azt kinyomtatva, aláírva postai
úton beküldve vagy b) ügyfélkapun keresztül.
(2) A karok a felvételi kérelem megalapozott elbírálásához szükséges további adatokat, igazolásokat kérhetnek.
(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 kar dékánja a felvételről szóló döntést megsemmisíti.

A Szegedi Tudományegyetem Felvételi Szabályzata

3

4. §
A felvétel feltételei
(1) Alapképzésre, az osztatlan képzésre és felsőoktatási szakképzésre a felvétel feltétele az érettségi
vizsga sikeres teljesítése.
(2) A karok a felvételt további feltételekhez köthetik a tanulmányokhoz szükséges különleges képesség vagy a megszerezhető szakképzettséggel betölthető munkakör sajátosságai miatt.

5. §
A pontszámítás
(1) A jelentkező teljesítményét felvételi pontszámban kell kifejezni.
(A pontszámítás részletes, hatályos a szabályait az 1. sz. melléklet tartalmazza.)
(2) A tanulmányi pontok összértéke legfeljebb a hatályos Rendeletben meghatározott maximum
pont lehet.
Kormányrendelet
16. § (1) A tanulmányi pontokat a jelentkező középiskolai érdemjegyeiből és az érettségi 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 érdemjegyeinek,
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 érdemjegyeinek – a (2) és (3) bekezdésekre figyelemmel megállapított – összegét kettővel
meg kell szorozni;
b) az érettségi vizsgabizonyítványban 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 érdemjegyként évente a megfelelő
nyelv és irodalom tantárgyak osztályzatainak számtani átlagát kerekítés nélkül kell figyelembe venni.
(3) 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.
(4) Amennyiben a középiskola pedagógiai programjában a (3) bekezdésben megnevezett tantárgy 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.
Kormányrendelet
17. § (1) 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.
(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) Amennyiben ugyanabból a tárgyból a jelentkező több, különböző eredménnyel is rendelkezik, a számára
legelőnyösebb eredményt kell figyelembe venni.

(3) Az alapképzés és az osztatlan képzés felvételi eljárása során
− szakmai alkalmassági vizsga (egészségügyi, pályaalkalmassági vizsgálat),
− gyakorlati vizsga,
− a nem magyar állampolgárok számára magyar nyelvi alkalmassági vizsga,
− szóbeli alkalmassági vizsga szervezhető.
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(4) A művészet és művészetközvetítés képzési területhez tartozó szakokon, továbbá a művészet és
művészetközvetítés képzési területekhez kapcsolódó osztatlan tanárszakokon gyakorlati vizsga
szervezhető. A gyakorlati vizsga követelményeit az érintett karok határozzák meg. Az értékelés pontszámok meghatározásával és rangsorolással történik.
(5) A szakmai alkalmassági vizsga, valamint a nem magyar állampolgárok számára szervezett magyar nyelvi alkalmassági vizsga értékelése „megfelelt” vagy „nem felelt meg” minősítés lehet.
(6) A rangsorolás alapjául szolgáló eredményt a Rendeletben szabályozott pontszámítási rendszerben – a maximum többletpont hozzáadásával – kell kifejezni.
(7) Az alapképzésre, illetve az osztatlan képzésre történő jelentkezés esetén a felvételi összpontszámot.
a) a tanulmányi és az érettségi pontok összeadásával és a többletpontok hozzáadásával, vagy
b) az érettségi vizsgatárgyak alapján számított érettségi pontok megkétszerezésével és a többletpontok hozzáadásával kell meghatározni.
A két számítási mód közül minden esetben a jelentkező számára előnyösebbet kell alkalmazni.
(8) A felsőoktatási szakképzésre történő jelentkezés esetén a felvételi összpontszámot az alábbiak
szerint kell kiszámolni:
a) a tanulmányi pontok kétszerezésével, vagy
b) a tanulmányi pontok és az érettségi pontok összeadásával, vagy
c) az érettségi pontok kétszerezésével.
A három számítási mód közül minden esetben a jelentkező számára előnyösebbet kell alkalmazni.
Felsőoktatási szakképzés esetén nincs meghatározva, hogy mely érettségi tárgyakból kell
érettségi pontot számolni, ezért az érettségi pontok megállapítása az érettségi bizonyítványban szereplő eredmények közül a két legjobb eredményből történik.
(9) A művészet és a művészetközvetítés képzési területre jelentkezők esetében a felvételi összpontszám számítása a következő módon zajlik:
a) művészet képzési területen kizárólag a gyakorlati vizsga pontszámának megkettőzésével
többletpontok hozzáadása nélkül;
b) művészetközvetítés képzési területen a gyakorlati vizsga pontszámának megkettőzésével
többletpontok hozzáadása nélkül, vagy a gyakorlati vizsgán elért pontszám és a tanulmányi
pontok összeadásával. Ekkor a többletpontok a felvételi pontszámhoz hozzáadandóak.
c) Ugyanez a szabály érvényesül a művészet és művészetközvetítés képzési területekhez kapcsolódó osztatlan tanárszakokon is.
(10) A felsőfokú végzettséggel rendelkező jelentkezők – amennyiben alapképzésre, osztatlan képzésre vagy felsőoktatási szakképzésre jelentkeznek – a karok a felvételi szabályzatukban meghatározott módon a korábbi felsőoktatási tanulmányaik figyelembe vételével és az emelt szintű
érettségi követelménytől való eltéréssel rangsorolhatják a Rendelet 15. § (6) bekezdésében
foglaltakra tekintettel.
Kormányrendelet
15. § (6) A felsőfokú végzettséggel rendelkező jelentkezőket – amennyiben alapképzésre, osztatlan képzésre vagy felsőoktatási szakképzésre jelentkeznek – a felsőoktatási intézmények a felvételi szabályzatukban meghatározott módon a korábbi felsőoktatási tanulmányaik figyelembe vételével és az emelt szintű érettségi követelménytől való eltekintéssel is rangsorolhatják. Ebben az esetben maximum 200 pontot adhatnak a jelentkezőknek, és annak megkettőzésével, valamint a 20–21. §-ban meghatározott többletpontok hozzáadásával
határozzák meg számukra az összpontszámot.
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6. §
Többletpontok, előnyben részesítés, esélyegyenlőség
(1) A jelentkező a Kormányrendelet 19–22. §§-ban meghatározottak szerint többletpontra jogosult.
Kormányrendelet
19. § (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 (1) bekezdés alapján jogosult az érettségi többletpontra, emelt szintű érettségi vizsgatárgyanként 50 érettségi többletpontra jogosult.
20. § (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) A jelentkező az (1) bekezdés alapján legfeljebb 40 többletpontot kaphat akkor is, ha a többletpontokra több
különböző nyelvből megszerzett nyelvvizsga alapján is jogosult lenne, vagy ha a különböző nyelvvizsgák
alapján elérhető többletpontjainak összege ezt meghaladná. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható
többletpont.
(3) Államilag elismert középfokú (B2) írásbeli vagy szóbeli típusú, illetve felsőfokú (C1) írásbeli vagy szóbeli
típusú, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsgával rendelkező akkor jogosult 28, illetve 40 többletpontra, ha a
sajátos nevelési igénye miatt igazoltan nem tudja a komplex típusú nyelvvizsgát letenni.
(4) A magyarországi nemzetiségi középiskolában nemzetiségi nyelvből, nemzetiségi nyelv- és irodalomból tett
érettségi vizsgával rendelkező akkor jogosult 20 többletpontra, ha az érettségi vizsgával azonos nemzetiségi pedagógus szakra jelentkezik.
(5) Amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből egyidejűleg – a nyelvvizsga és a nyelvi Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen elért eredmény egyidejűségének kivételével – több jogcím alapján lenne
jogosult többletpontra, akkor a többletpontokat csak egyszer, a számára legkedvezőbb pontszámot biztosító
jogcímen kapja meg.
21. § (1) A jelentkező a következő jogcímeken, a 6. § (2) bekezdés e) pontja szerint 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 22. § (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 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) 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;
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g) tárgyanként legfeljebb egy, a ga)–gb) alpont szerinti tanulmányi versenyeken elért eredmény alapján, ha
a jelentkező a versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amelyeket a felsőoktatási intézmények a 16. § (1) bekezdése alapján érettségi pontot adó tárgyként a szakra vonatkozóan meghatároztak,
ga) az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi
tantárgyak versenyén elért 1–10. helyezésért 100, 11–20. helyezésért 50, 21–30. helyezésért 25
többletpontra,
gb) a Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein elért helyezés alapján a
nagydíjasoknak 30, az első díjasoknak 20 többletpontra;
h) az Ifjúsági Tudományos 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) az 1993 után szerzett, az Országos Képzési Jegyzékben szereplő emelt szintű vagy felsőfokú (54-es vagy
55-ös szakmaszámú) szakképesítésért 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) 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.
(3) 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.
(4) Az (1) bekezdés alkalmazása során jogcímenként legfeljebb egy-egy többletpontra jogosító eredmény alapján jogosult többletpontra a jelentkező.
22. § (1) A Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE)
által szervezett Sakkolimpián, 1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketlimpián 1–6. helyezést elért jelentkezők felvételi összpontszáma bármely általuk választott intézményben meghirdetett képzésen - amenynyiben megfelelnek a jelentkezési és alkalmassági feltételeknek, valamint elérik a 14. § (5) bekezdésében,
illetve 23. §-ban meghatározott pontszámot – 500 pont.
(2) Az államközi megállapodás alapján Magyarországon tanulmányokat folytató személyek, illetve a miniszter
döntése alapján a felsőoktatásról szóló törvény, illetve az Nftv. szerint – a miniszter által meghatározott,
legalább két féléves – előkészítő tanulmányokat folytatott és e tanulmányok zárásaként eredményes záróvizsgát tett személyek – amennyiben megfelelnek a jelentkezési és alkalmassági feltételeknek – felvételi
összpontszáma 500 pont. Ezeknek a személyeknek a köréről a miniszter által meghatározott szervezet tájékoztatja a felsőoktatási intézményeket.

(2) Többletpontra jogosult a Rendelet által előnyben részesített
− a hátrányos helyzetű, a tartós nevelésbe vett és az árva jelentkező,
− a fogyatékossággal élő, valamint
− a gyermekét gondozó jelentkező, amennyiben jogosultságát a Rendelet 24. §-ban leírtak szerint megfelelő módon és határidőre igazolja.
(3) Az (1), (2) pontban meghatározottak szerint adható többletpontok összege legfeljebb a hatályos
Rendeletben meghatározott maximum többletpont lehet.
(4) A fogyatékkal élő jelentkezőt a felvételi eljárás során megilletik mindazok a kedvezmények,
amelyek a közoktatásról, illetve a köznevelésről szóló jogszabályok alapján megillették. A
nyújtott kedvezmény nem vezethet a felvételhez szükséges alapvető tanulmányi követelmények
alóli teljes felmentéshez.
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7. §
A felvételi döntés
(1) A jelentkezőkről egységes rangsorolás alapján ponthatár alkalmazásával kell dönteni. A ponthatár alatti eredménnyel senki nem vehető fel. A ponthatárt elérő vagy azt meghaladó pontszámmal rendelkező jelentkezőket kötelező felvenni.
(2) Felsőoktatási intézménybe – a felsőoktatási szakképzésre vonatkozó külön pontérték figyelembevételével – csak az a jelentkező vehető fel, akinek az emelt szintű érettségiért járó többletpontokkal együtt, de más jogcímen adható többletpontok nélkül számított pontszáma eléri a
Rendeletben minimum pontként meghatározott értéket.
(3) A Hivatal minden jelentkezőre vonatkozóan ún. besorolási döntést hoz, és erről elektronikus
levélben, vagy elektronikus levelezési cím hiányában postai úton írásban közli a jelentkezővel.
A besoroláskor arról születik döntés, hogy a jelentkező felvehető e bármely általa a felvételi kérelemben megjelölt képzésre, és ha igen melyikre. A határozat indokolásának tartalmaznia kell
a jelentkező valamennyi jelentkezésére vonatkozó pontszámítást. A Hivatal a besorolásról szóló
döntést eljuttatja az érintett felsőoktatási intézményeknek is.
A jelentkezők rangsorba állításakor figyelembe kell venni:
− a jelentkező által meghatározott jelentkezési sorrendet, beleértve a mesterképzésre benyújtott
jelentkezést is,
– a miniszternek az Nftv. 46.§ (4) bekezdésében meghatározott határozatát;
− azt a maximális hallgatói létszámot, amelynek a képzését a felsőoktatási intézmény – figyelembe véve a rendelkezésére álló személyi és tárgyi feltételeket – az indítani tervezett évfolyamon vállalja,
– a felsőoktatási intézmények működési engedélyében szereplő intézményi kapacitást,
– a felsőoktatási intézmény számára a miniszter által megállapított államilag támogatott mesterképzési létszámot.
(4) Amennyiben a jelentkező valamely jelentkezési helyére besorolást nyert, az illetékes kar erről
külön ún. felvételi döntést küld a jelentkezőnek.
A határozatnak tartalmaznia kell:
− a felsőoktatási intézmény nevét, intézményi azonosítóját,
− a jelentkező által választott szak pontos megnevezését,
− a jelentkező nevét, lakóhelyét, esetleges oktatási azonosítóját,
− az igénybe vehető jogorvoslat lehetőségére vonatkozó tájékoztatást,
− a hallgatói jogviszony létesítésére szóló felhívást, illetve a beiratkozás elmulasztásának következményeire történő figyelmeztetést,
− azokat a jogszabályhelyeket, amelyek alapján a felsőoktatási intézmény a döntést hozta,
− a döntéshozatal helyét és idejét, a döntés kiadmányozójának nevét, hivatali beosztását.
A határozat tartalmazhatja:
– a hallgatói jogviszony létesítésére vonatkozó további információkat,
– a nem magyar állampolgárságú jelentkezők számára az előkészítő évfolyamra történő felvétel
felajánlását.
(5) Egyazon felvételi eljárásban a jelentkező csak egy helyre vehető fel.
(6) Amennyiben a jelentkező rendelkezik elektronikus levelezési címmel, a határozat elektronikus
levélben is kiküldhető.
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8. §
Mesterképzés, szakirányú továbbképzés
(1) A meghirdetett mesterszakokra a szakirányú továbbképzésre vonatkozóan a Felsőoktatási felvételi tájékoztatónak tartalmaznia kell
− azon alapszakokon szerzett alapfokozatok, illetve korábbi végzettségek és szakképzettségek
megjelölését, amelyeket a kar a mesterszakra, szakirányú továbbképzésre történő jelentkezés,
illetve felvétel feltételéül meghatároz,
− az államilag támogatott és az önköltséges formában felvehető létszámot,
– az alapképzésben, mesterképzésben, illetve a korábbi egyetemi vagy főiskolai képzésben
nyújtott teljesítmény értékelésének módját, elveit,
− a tanári mesterszakra történő jelentkezés, illetve felvétel speciális szabályait,
− a karok által az egyes szakokra meghatározott felvételi feltételek, követelmények körét, ezek
figyelembevételének módját, feltételeit.
(2) A normál felvételi eljárásban a mesterképzésre jelentkezés határideje a felvételi tájékoztatóban
meghatározott időpont.
(3) Mesterképzésre az vehető fel, aki legalább alapképzésben, vagy neki megfelelő korábbi képzésben fokozatot és szakképzettséget tanúsító oklevelet szerzett.
(4) A mesterképzésre történő felvétel további feltételeit a karok határozhatják meg azzal a megkötéssel, hogy azonos felvételi követelményeket kötelesek alkalmazni, függetlenül attól, hogy a
jelentkező mely felsőoktatási intézményben szerezte az oklevelét.
(5) A mesterképzésre, jelentkezők teljesítményét a felvételi tájékoztatóban közzé tett pontszámítási
rendszerben kell értékelni (2. sz. melléklet).
(6) A maximálisan adható ponton belül a többletteljesítményekért adható többletpontok jogcímeit,
mértékét, megállapításának rendjét a karok határozzák meg.
(7) A művészet, a művészetközvetítés és a sporttudomány képzési területre jelentkezők esetében a
jelentkezők teljesítményét kizárólag a gyakorlati vizsga alapján is meg lehet állapítani.
(8) Előnyben részesítés címén a karok által meghatározott mértékű, de legfeljebb 10 többletpont
adható.
(9) A jelentkező felvételéről szakonként egységes rangsorolás alapján dönt a kar a Hivatal által
meghatározott államilag támogatott létszám figyelembe vételével.

9. §
Fellebbezés
(1) A besorolási döntés ellen a jelentkező a döntés közlésétől, ennek hiányában a tudomásra jutástól számított 15 napon belül fellebbezést nyújthat be az Emberi Erőforrás miniszternek címezve.
Amennyiben a jelentkező a felsőoktatási intézmény felvételi döntését kívánja megkérdőjelezni,
az ellen a közléstől, illetve a tudomásra jutástól számított 15 napon belül a felsőoktatási intézménybe írásban benyújtott jogorvoslattal élhet.
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(2) A fellebbezéssel kapcsolatos döntésről az érintetteket haladéktalanul értesíteni kell. A másodfokú döntés ellen a jelentkező – jogszabálysértés esetén – 30 napon belül bírósághoz fordulhat.
(3) Nem minősül fellebbezésnek az olyan észrevétel, panasz vagy kérés, amely jogszabálysértésre
nem utal. Az ilyen típusú beadványokat a karok saját hatáskörben válaszolják meg.

10. §
Bizottságok
(1) A felvételi eljárás megszervezésére, az ezzel kapcsolatos feladatok ellátására a karok felvételi
bizottságot hozhatnak létre.
(2) A felvételi bizottság összetételét a karok határozzák meg. A bizottság tagjai megbízásukat az
adott évre szólóan a kar vezetőjétől kapják.

11. §
Záró rendelkezések
(1) Jelen Szabályzat a megjelenés napján lép hatályba.
Ezzel egyidejűleg hatályát veszti az Egyetemi Tanács 39/2007. számú határozatával elfogadott
Felvételi szabályzat.
(2) A Szabályzat rendelkezéseit első alkalommal a 2013. évben induló képzésekre kell alkalmazni.
(3) Jelen Szabályzatot a Szenátus 2013. február 4-én a 13/2013. számú határozatával elfogadta.

