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HKR 5. számú melléklet

Ǥ ±±
ሺ  ሻ ͵
(a 2017/2018. tanévben első évfolyamon tanulmányaikat
kezdő hallgatókra alkalmazandó)
 Ý 
Ý×××ʹͲͳͳǤ± ǤÚ±ሺǤሻͻͳǤȚǦሺሻ±±Ǧ
ǢÝ±×××Ͷʹ͵ȀʹͲͳʹǤሺ ǤʹͻǤሻǤሺ Ǥሻ
ͶͳǤȚǦሺͳሻ±±Ǣ±À±ÚÚÚ±Ý±
±±±Ú±Ý××ͺȀʹͲͳ͵Ǥሺ Ǥ͵ͲǤሻ Ǧ
ǤǤ±±Ǥሻ±ǡÝ±±Ǧ
±±±±±±Ú±Ýǡ±À±
ÚÚÚ±Ý±±±±Ú±Ý
××ͺȀʹͲͳ͵Ǥሺ Ǥ͵ͲǤሻ ×À×××ͳͺȀʹͲͳǤሺ ǤͷǤሻ Ǧ
ǤǤ±± Ǥǡ 
À×Ýǡ 
ÚÝ ÝʹͲͳȀʹͲͳͺǤ±×±±ÚǦ
±Ý±±ǡ×ǡ±±Ú±Ǥ

6.1. Általános rendelkezések
6.1.1. A szabályzatra vonatkozó általános rendelkezések
6.1.1.1. A szabályzat célja
ǤͳǤͳǤͳǤͳǤ ±ǡ ÝǦ
±öÚ±×Ú±±±±ǡÀ×
ÝòǡǦ
ǡ±±òǡ×±±
 Ýሺǣ ÝሻöÚÝ±±ǡ±Ǧ
±±ï±±ǡ  ×ǡǦ

͵



ʹͲͳǤʹ͵ǦǡȀʹͲͳǤሺͲʹǤʹ͵ǤሻǤÚǤ

ͳ͵ͷ

òȂÝÚ±Ý±ǡÝ±Ǧ
± × ±±Ý  Ú±Ý ±ǡ   Ý ±±
×± ÝÚÚ±ÚÝ±×±Ǧ
×±À±±ǡ Ý×××Ǧ
±×ǡ ±±±±ò±Ǧ
±±±±Ǥ
6.1.1.2. A szabályzat alkalmazása
ǤͳǤͳǤʹǤͳǤ ò±Ǧ
Ý±ÚǡǤ
 ò±Ǧ
Ǥ
ǤͳǤͳǤʹǤʹǤǤͳǤͳǤʹǤͳǤ±Ǧ
±ǡ ò±ÝÀ×
ö±Ý±×±Ǥ
ǤͳǤͳǤʹǤ͵ǤǤǦ×±±×ÝÀÚò
ÚÝ±ȂǤͻͳǤȚǦ
ሺሻ±±ȂǤ
6.1.1.3. A szabályzat fejlesztése
ǤͳǤͳǤ͵ǤͳǤ±ሾǤʹǤͳǤʹǤሿ±±ÝሾǤʹǤͳǤ͵Ǥሿï
±öÚ±ò±Ý
Úò±ÝǡÀ±±òǦ
ö± ±ö±Ú±Ý×ÀǤ±
±±Ú±Ý±±ȂòȂ
Ý±ÚǤ
ǤͳǤͳǤ͵ǤʹǤ ± ǤͳǤͳǤ͵ǤͳǤ±Ú±
±±×ǡ±Úò±òǦ
±öÝ±±Ú±Ǥ
ǤͳǤͳǤ͵Ǥ͵ǤǤͳǤͳǤ͵ǤͳǤ±ǤͳǤͳǤ͵ǤʹǤ±±Ǧ
±öÝòǡ±Ǧ
Ý×ÀǤ

6.1.2. Az egyenlő bánásmódra és a vallási, világnézeti
meggyőződésre vonatkozó szabályok
6.1.2.1. Egyenlő bánásmód
ǤͳǤʹǤͳǤͳǤ  Ý ±    Ý × Ú±±
±±Ǥ
ǤͳǤʹǤͳǤʹǤ±
ሻ±ǤǤͺǤȚǦሻȂ ሻǡሻ±ሻȂሻǦ
±±ǤǤǤȚǦሺʹሻ±±
ÝòǢ
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ሻ±ǤǤͺǤȚǦሻ±ሻ±
±ǤǤǤȚǦሺʹሻ±±Ȃ
±òÚǡ
ï×±±Ý±ȂÝòǢ
ሻ±ǤǤͺǤȚǦሻȂሻ±
±ǤǤǤȚǦሺʹሻ±±Ȃ
±ǡ±±±×
Ý±ǡï×Úò±ȂÝòǢ
ሻ±ǤǤͺǤȚǦሻ±±ǤǤ
ǤȚǦሺʹሻ±±×ǤͳǤʹǤʹǤʹǤ±±Ǧ
±ÝòǢ
ሻ±ǤǤͺǤȚǦሻ±±ǤǤ
ǤȚǦሺʹሻ±±×±±×
Ú±±òÚ±Ý±±Ǧ
ÝòǤ
ǤͳǤʹǤͳǤ͵ǤÝǤͳǤʹǤͳǤͳǤ±ǤͳǤʹǤͳǤʹǤ±±ȂǦ
À×Ȃ±±ÚÚ±
ǤÝ×Ú±×±±±Ýǡ±Ǧ
±Ý±À×±ÝǤͳǤʹǤͳǤͳǤ±ǤͳǤʹǤͳǤʹǤ±Ǧ
ǡÝ±±±±Ǥ±±Ǧ
±ǤͳǤͳǤ͵Ǥ±Ǥ
6.1.2.2. Vallási és világnézeti meggyőződés
ǤͳǤʹǤʹǤͳǤ±Ý±ǡǦ
±ǡǤ
ǤͳǤʹǤʹǤʹǤ±ÀǡÝ
  ×Ý±Ú±ȂǦ
Ȃ±±±Ú×Ǥ

6.1.3. A felvétel egyes alapvető szabályai
6.1.3.1. Egyes személyi feltételek
ǤͳǤ͵ǤͳǤͳǤ Ýǡ±Ǥ
ǤͳǤ͵ǤͳǤʹǤ ±Ȃ±±ò±±Ȃǡ
ሻò±±±Ǣ
ሻ±±±±Ǣ
ሻ±±Àò±ȂǦ
ȂǤ
ǤͳǤ͵ǤͳǤ͵Ǥ±Ú±×±Ǧ
±À±ǡ±±òǤ
ǤͳǤ͵ǤͳǤͶǤïǡ±±±
±±ǡ ××ǡÝ±Ǧ
 ±Ǥ
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6.1.3.2. A cselekvőképesség kérdései
ǤͳǤ͵ǤʹǤͳǤÝ Ý±±±±ÀǦ
×ÚÚÚǤ
ǤͳǤ͵ǤʹǤʹǤÝ±±±±±
±À
ሻ Ý±Ý±ÝòÀǢ
ሻ Ý±ȂͳͶǤ±ͳͺǤ±±ÚÚǡ Ý±±±Ǧ
×× ȂïÝ±
Ý ± Ú± ±Ý ò À   Ú± ±Ý
òÀሾǤʹǣͳʹǤȚሺͳሻǤሿǢ
ሻ±±±±òÝÀ
± Ý±±±±Ý
 À× À±± × òÝ  Ý   Ý ± 
òÀሾǤʹǣʹͲǤȚሺͳሻǤሿǢ
ሻ Ý±Ý±ÝòÀ±Ǧ
±ሾǤʹǣʹʹǤȚሺͳሻǤሿǤ
6.1.3.2. Jogkizárólagosság
ǤͳǤ͵ǤʹǤͳǤ±×Ú± Ý×Ǥ
ǤͳǤ͵ǤʹǤʹǤ±Ý ÝÚ±Àòǡ±Ǧ
ÚǤ
ǤͳǤ͵ǤʹǤ͵Ǥ  × × ±   ï ±ǡ

ሻÀ×ÝÀ±±ǡ
ሻÝ× ×Ý±±ò±±Ǥ

6.1.4. A felvétel alapvető kérdései
6.1.4.1. A felvétel
ǤͳǤͶǤͳǤͳǤ±
ሻ±±Ǣ
ሻǡòȂïȂ  ×Ǣ
ሻ±±ሺሻǢ
ሻǡȂÚ×±±±ȂǢǦ

ሻÀÚ±ǡǤ
6.1.4.2. A jelentkező felelőssége
ǤͳǤͶǤʹǤͳǤÝ±ïÀï±±Ú±Ǧ
±±  ×  Ý±± ×  Ý Ǧ
×Ǥ
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6.2. A felvételi eljárással összefüggő intézményi
hatáskörök
6.2.1. Főiskolai szervek és feladatköreik a felvételi
rendszerben
6.2.1.1. A Szenátus és a rektor
ǤʹǤͳǤͳǤͳǤ±Úò±À×ÚÚǤ
ǤʹǤͳǤͳǤʹǤ±Úò±À×ÚÚ±
ÚÚǤ
6.2.1.2. A felvételi szervek és feladataik
ǤʹǤͳǤʹǤͳǤ Ý±ǣ
ሻ Ý Ǣ
ሻ±ÝÚǢ
ሻ±×Ǣ
ሻ±À×Ǥ
ǤʹǤͳǤʹǤʹǤ Ý  ±ÚÚ Ý
±±Ǥ
ǤʹǤͳǤʹǤ͵Ǥ±ÝÚ×±±±Ǥ
ǤʹǤͳǤʹǤͶǤ±×ÝÝǡǣ
ሻ±ǡÀ×Ǣ
ሻǡ ×Y×Ǥ
ǤʹǤͳǤʹǤͷǤ±×±Úò±Ǧ
ÚǤ
ǤʹǤͳǤʹǤǤ±×±±ò±±Ǧ
ÀǤòÚÚǦ
×Ǥ
ǤʹǤͳǤʹǤǤ±××± ×YǦ
 ×ïǡ× Ǧ
 ×Ý±Ý  ×±Ý×
ǤÝ×Ǧ
ǡ ×YÀÝǦ
±ÀǢÝ×ǡ
±Ý±±Ǥ
ǤʹǤͳǤʹǤͺǤ±À×ÝÝǡǦ
À×Ǥ
ǤʹǤͳǤʹǤͻǤ  ±  À×   ±  Úò±
ÚǤ
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ǤʹǤͳǤʹǤͳͲǤ ±×±±À×±Ǧ
ÀÝ Ý±ÝǡǤͳǤͶǤͳǤͳǤ±
ሻȂሻ×ÚǤ
ǤʹǤͳǤʹǤͳͳǤ±×ǡ±À×Ǧ
×ÚòÚÚÀǤ
ǤʹǤͳǤ͵Ǥ±Ý
ǤʹǤͳǤ͵ǤͳǤሾͳǤͷǤͷǤǡʹǤͳǤͶǤǤͻሿ±ÚǦ
ò± ÚǤ
ǤʹǤͳǤ͵ǤʹǤ × ±Úò±××
±±À±òÚǤ
ǤʹǤͳǤ͵Ǥ͵Ǥ × ±Úò±Ǧ
ïÚǤ

6.2.2. Irányítói jogkörök
6.2.2.1. A Szenátus jogkörei
ǤʹǤʹǤͳǤͳǤÀ×Ú±
ሻ±ǡ ×±±Ý
ÚÚÝ±ÚÚǤͳǤͶǤͳǤͳǤ±ሻǦሻ
±ÀÚ±±Ǧ
Ý±±±±ÝǢ
ሻሻǡȂ±ÝÚǦ
Ȃ×  ×Àǡ×Ǧ
Àǡ À±Ǣ
ሻ Ý ×±ÀǢ
ሻሻ±±Ǧ
××Ú±ï×ǡ±×ǡ±±ǡò±
Ú±ǡȂÚÚȂ±±±
ï×±Ǣ
ሻ× Ý ±±×ǡ±ÀǦ
±±Ú±±òÝ±±±×±Ú±±ÚǦ
±Ǣ
ሻÀ ÝሻÀò±±±±±±ǡǦ
±×±×±±Ú±ǡ±±Ǧ
±ǡ±ሺÝሻ±À×±±ǡ
 Ýǡ Ý ± Ǣ
ሻ±±Ú±±ÀòÀ±Ǧ
±ò±ǡ±±±Ǧ
±ÝÀǢ
ሻ±ሾሻሿÚ±±ÚÀò±Ǧ
± ሺ×±ሻ Ý±± ±±ÝǢ   ± Ǧ
ǡሻ±ሻȂሻÚǢ
ሻÚ×ǡ  ×±Ý±Ǧ
Ý±±òǡ  ×±±Ǧ
À×Ǣ
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ሻ±Ǥ
6.2.2.2. A rektor jogkörei
ǤʹǤʹǤʹǤͳǤÀ×Ú±
ሻÀ×Ú±×Ú±ǡǦ
Ú±ÝÝ±À±±Ý±±×Ǣ
ሻ±Ý±±Ǧ
 Ý ±  Ú±Ý òöÚ± ±±Ý ±
×Ǣ
ሻ±Ý±À±±ÝǢ
ሻöÀሾǤ͵ǤͳǤ͵ǤሿÝǢ
ሻö±± ±ÝǢ
ሻÀ ǡ±À× Ǧ
×ǡÝÀ×±±±ÝǢ
ሻ±Ý±±ÝÝÝ±Ǧ
±±ÝǢ
ሻ±Ǥ
ǤʹǤʹǤʹǤʹǤǤʹǤʹǤʹǤͳǤ±ሻÚÝ±
À×ÚöÚ±±Ǥ
ǤʹǤʹǤʹǤ͵Ǥ  ǤʹǤʹǤʹǤͳǤ ±  Ú Ȃ ±  ǤʹǤʹǤʹǤͳǤ ± ሻ
Ȃ±±
Ǥ
ǤʹǤʹǤ͵Ǥ Ý Ú
ǤʹǤʹǤ͵ǤͳǤ Ý À×Ú±
ሻǡ±±±±Úò±Ǧ
ǡ   Ú× ±   ±ǡ   Ǧ
±Ǣ
ሻ±±
±±À±±±Ǣ
ሻ±Àò±  ×±Ǧ
±±ǡ
±±ò±±Ú±Ǣ
ሻ±Ǥ
ǤʹǤʹǤͶǤ ×YÚ
ǤʹǤʹǤͶǤͳǤ ×YÀ×Ú±
ሻ Ý ሾͳǤͶǤʹǤͳǤ͵ǤሿǢ
ሻ±Ǧ±Ǣ
ሻ±Ǥ
ǤʹǤʹǤͶǤʹǤ ±ǡ ××
Àò±Ǥ
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6.2.3. Igazgatási hatáskörök
6.2.3.1. A rektor hatáskörei
ǤʹǤ͵ǤͳǤͳǤÚ
ሻǤǤ±ǤòÚÀ±
 ±Ú±Ý±±×Ú×Ǣ
ሻÀÝ± ±Ǣ
ሻ±Ǥ
ǤʹǤ͵ǤͳǤʹǤÀÝÝ×Ý
Ý Ú± × ±  ±   À Ǧ
ïÀ±±Ǥ
ǤʹǤ͵ǤͳǤ͵ǤǤʹǤ͵ǤͳǤͳǤ±ǤʹǤ͵ǤͳǤʹǤ±ÚȂ±ǤʹǤ͵ǤͳǤͳǤ
± ሻȂ±±
Ǥ
6.2.3.2. A Tanárképző Központ hatáskörei
ǤʹǤ͵ǤʹǤͳǤ±ÝÚÚ
ሻ±±Ý±×ïÚǦ
±ÝǢ
ሻò ±ÀǢ
ሻÚ±±±±Ȃ±±±ǡ
ÀÀȂ±Ú±±ÝÝ±ÀǢ
ሻ   ±  ǡ   Úò± Ý 
ÚÀ±±ÝǢ
ሻ±Ǥ
ǤʹǤ͵ǤʹǤʹǤ±ÝÚò±ÝÚ±ÝòǦ
±×ï±ǡòÝ
ÚöÚ±±±Ǥ
6.2.3.3. A felvételi vizsgáztató bizottságok hatásköre
ǤʹǤ͵Ǥ͵ǤͳǤ±×Ǧ
Ý±±×± ±À±
±Ý±ÀǡÀ±
±×±±±±±±±±Ǧ
Ý±ÀǤ
ǤʹǤ͵ǤǤʹǤ ××±
±×Ý
±À±±±±±±Ǥ
6.2.3.4. A felvételi dolgozatokat javító bizottság hatásköre
ǤʹǤ͵ǤͶǤͳǤ±À×ȂǤʹǤ͵Ǥ͵ǤͳǤ±±Ǧ
ÀòȂ
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ሻ±Ý±ÀǢ
ሻÀÀÝ±Ǣ
ሻǤ
6.2.3.5. A Kreditátviteli Bizottság hatásköre
ǤʹǤ͵ǤͷǤͳǤ± ××±±
±öÚ±±×±±Ý
À±±±Ý±±Ú±ÝǦ
À±Ǥ
6.2.3.6. [Hatályon kívül]
ǤʹǤ͵ǤǤͳǤሾ Àòሿ
6.2.3.7. A Jogorvoslati Bizottság hatásköre
ǤʹǤ͵ǤǤͳǤ ±±±±
öÚ±±×±±Ú±Ǧ
ï±ÀǤ

6.3. A felvételi eljárás
6.3.1. A rendes felvételi eljárás
6.3.1.1. A felvételi eljárás rendeltetése és keretei
Ǥ͵ǤͳǤͳǤͳǤ Ý×±À±±Ý±±Ý±Ǧ
±ÚǤ
Ǥ͵ǤͳǤͳǤʹǤ Ý±ǤͻͳǤȚǦሺሻ±±±ÀǦ
±±Ǥ
Ǥ͵ǤͳǤͳǤ͵Ǥ ±±±±±±ሺǦ
ሻ±òǦ
×Ǥ
Ǥ͵ǤͳǤͳǤͶǤÝ±ÝÀ
òǡ±ÝǤ±
ǤʹǤʹǤͳǤͳǤ±±ሻÚ±±Ǥ
Ǥ͵ǤͳǤͳǤͷǤ±Ý±±±±±±±±
ÝȂ±±×ǡÀ×À×Ȃ
Ú±Ǥ±Ú±ö±Ȃ×Ǧ
±À±±Ȃ××À××Ǣ
±±Ú±×À××××Ǧ
ÝǤ±Ú±±Ý×
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ȂòÚȂǦ
±±±À± ±×±Ǥ
Ǥ͵ǤͳǤͳǤǤ± ××Ȃ±±ïÝȂǦ
±Ý±±ÝÝ±±±òǡ ÝǦ
±±±ǡ±À±Ǥ
6.3.1.2. Felvételi tájékoztatás
Ǥ͵ǤͳǤʹǤͳǤ Ý±±×ǡöÚ±±Ǧ
×ǡ±±Ý±±×±ïǤ
Ǥ͵ǤͳǤʹǤʹǤ±òÚÚǣ
ሻ  Ý ±±×ǡ ÝǦ
±òÝȂǤÀ±
Ȃ ±±±×Ú±±òÝ±±Ǧ
Ý±Ú±Ǣ
ሻ± ××À±×ǡÚ±ï×
ÀÝǢ
ሻÀ×ǡ±Ý±×ǡ±Ǣ
ሻ Ýǡ Ý±ǡ±Ǣ
ሻ Ý±ÝÝ±ïǦ
×±Ǥ
Ǥ͵ǤͳǤʹǤ͵ǤǤ͵ǤͳǤʹǤʹǤ±±±À
ÝÚöǡ±±ÝÚ±Ý ×Ǧ
±±ò±±Ǥ
Ǥ͵ǤͳǤʹǤ͵ǤͶǤ ÝÝ±ǡ±Ǧ
ÚòÝǤǤ±Ǥ±±
±× ÝǡȂÚ±ȂÀïǦ
×ǡ×ǡ
  ×À ±      × 
±öÚÝǤ
6.3.1.3. Intézménylátogatás, nyílt nap
Ǥ͵ǤͳǤ͵ǤͳǤ ÝÀǡ±Ý±±ÝÝ±±
±±±±±±ǡ
±ሺ±±ሻǤ
Ǥ͵ǤͳǤ͵ǤʹǤ ÝÀǡ±Ý±
±ÝÝǤ͵ǤͳǤ͵ǤͳǤ±ï ×±Ǧ
±òǡ±±Ǥ
6.3.1.4. Felvételi kérelem, adatszolgáltatás
Ǥ͵ǤͳǤͶǤͳǤ ±±ï ÝÚǦ
ÝǡȂ±±Ȃ Ý Àǡ±Ǧ
À±ïï×±ǡ Ý
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±±ǤÚÚǦ
ò±Ýò±±Ǥò±
ÝǡǤ
Ǥ͵ǤͳǤͶǤʹǤ±±Ý±±ò±Ǧ
±Ǥ
Ǥ͵ǤͳǤͶǤ͵Ǥ±×Ú±ï×ÝÀ±
ïǤ
Ǥ͵ǤͳǤͶǤͶǤ±±±±Ǧ
ǡ± ±ï±ǡ
±±Àò±Ǥ
Ǥ͵ǤͳǤͶǤͷǤǤ͵ǤͳǤͶǤͶǤ±×±ÝÀò±
±±Ý±ǡ±Ý
±±ò±±±ǡÝÝǦ
×Ǥ ±±±±±±Ǧ
ö Ý  öǡ   ±± × ± Ýǡ ±
ï±Ú±ÝÝÚ±ÝÝ±Ǥ
6.3.1.5. Intézményi eljárási díj
Ǥ͵ǤͳǤͷǤͳǤÝ±±
Ú±Ý±±±ö±±ÀǦ
Ǥ
Ǥ͵ǤͳǤͷǤʹǤ  ±±  À ±±  ± ± ï 
±±À×±±ǡÀÝ±
±±Ý±±Ǥ
Ǥ͵ǤͳǤͷǤ͵Ǥ±±À Ý±ÀǤ
6.3.1.6. Hiánypótlás
Ǥ͵ǤͳǤǤͳǤ±ǡ±ÚöǦ
ǡ±±Àò±À±
òǡÝ×ÀǤ
Ǥ͵ǤͳǤǤʹǤ×ͺǡÀ±±±ÝÀǤ
± ±À±±Ú±±Ý×
À×±ǡÝ± ±±±ÝÀ×Ǥ
Ǥ͵ǤͳǤǤ͵Ǥ×ÀȂÀ×±±Ȃǣ
ሻǤ͵ǤͳǤͳͻǤʹǤ±±ሻȂሻ± Ý±±
À×Ǣ
ሻ××±±ǡ××±±ሺǦ
ሻǢ
ሻ×Ú±Ú±±Ý××±Ǣ
ሻÀ±±±±ǡ×±ǡ
±ÝÚÝ±±ǡ±Àǡ Ý±Ǧ
ÝሺÚ ±ሻǢ
ሻÀ±±±±±ሺ ÀሻǦ
×Ǥ
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Ǥ͵ǤͳǤǤͶǤ ×Ú±±×Ý±±±









À




Ǥ
Ǥ͵ǤͳǤǤͷǤ  Ǥ͵ǤͳǤͶǤͷǤ ±    ±  ×
Ú±ÝÀÚÝǤ
6.3.1.7. Elismerés
Ǥ͵ǤͳǤǤͳǤòÚÀ±±±Ú±Ý±
Ú±±ÝÀ±±±±
ሻÚሺÚሻÝ±×±Ǣ
ሻǤǤ±±±Ǥ
Ǥ͵ǤͳǤǤʹǤ ÝÚ±×±
ሻǤǤǤȚǦሺͳሻ±±ሻ±ሻǦ
±±Ý±ȂÝ±±±±ǡሻ
±±ȂòÀǢ
ሻሻ±±ǡ ǡ±ǡǡ
ÀǡǡǡÀÀǦ
ï×Ǣ
ሻǤǤͺǤȚǦሺͳሻ±±ሻǦ
±Ý±ȂÝ±±±±ǡሻ
±±ȂòÀǡǡǡ
öȂሻ±ò±ÀòȂ
ÀïòÝÀǢ
ሻǤǤͺǤȚǦሺͳሻ±±ሻï±Ǧ
Ý ±± ± ï ±± Ú±Ý ± ±ǡ 
ò±±À×ǡǡöȂሻ
±ò±ÀòȂÀïòÝǦ
ÀǡïÝ±±± Ȃሻ
±±ȂïòÝÀǢ
ሻǤǤͺǤȚǦሺ͵ሻ±Ǧ
±Ǥ
6.3.1.8. A felvétel kizáró okai
Ǥ͵ǤͳǤͺǤͳǤ Ý×±
ö±±
ሻö±±ÚÝÝ±±±ǡ×Ǧ
ò±±Ǣ
ሻö±±ÚÝ±±±ǡ×±Ǧ
 ÚÀǡ   × Ý   ÚǦ
±ÀǡÚÝ±
ÚÝ±±ǡ×ò±±ÚÝ
ǡ×±±Ǧ
òǢ
ሻÀ±Ú±ǡ×
ö± ÝǤ
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Ǥ͵ǤͳǤͺǤʹǤ   ×  ± ±  ö ǡ 
±±±±ǡò±±ÚǦ
Ý±Ǥ
Ǥ͵ǤͳǤͺǤ͵Ǥ  Ý ± ×  Ý   ÚÝ 
±±±± ÝǤ
Ǥ͵ǤͳǤͺǤͶǤ Ýǡ×±ÀÝ×
±À±±ÚÝ±±±ïǦ
×± ÝǤ
6.3.1.9. A felvételi kérelem visszautasítása
Ǥ͵ǤͳǤͻǤͳǤ±×±± ±
±±òÀòǤ
Ǥ͵ǤͳǤͻǤʹǤ±±À±Ý Ý×
±ÀǤ
6.3.1.10. Az első felvétel védelme
Ǥ ͵ǤͳǤͳͲǤͳǤ  ± ×  Ý   Ý ± 
ÚÚ±±±± Ýǡሺ±ሻÚÚǦ
À±±Ú±Ý±ǡ Ý×Ǧ
±òÝሺ±ሻÚÚÀ±±
Ú±Ý±±Ǥ
6.3.1.11. A felvételi cselekmények
Ǥ͵ǤͳǤͳͳǤͳǤïǡ±òÝÝ
±±± ±Ú±Ǥ
Ǥ͵ǤͳǤͳͳǤʹǤ ± ±òÚÚǣ
ሻÀǡò
ሻ×ǡ
ሻ±±±Ǣ
ሻ× ±ǡò
ሻÚ±ǡ
ሻö±±±ǡ
 ሻ×Ǣ
ሻǤ
Ǥ͵ǤͳǤͳͳǤ͵Ǥ  Ǥ͵ǤͳǤͳͳǤʹǤ ± ሻȂሻ   ±  ±
òÀǤ±ÚòȂ ±
±±±±×±×Ǧ
×±òȂòÀǤǤ͵ǤͳǤͳͳǤʹǤ± ሻ
 ±×öǤÚ±Ý±
ǡ±± ±Úò
òǤ
Ǥ͵ǤͳǤͳͳǤͶǤ± ±Ǥ
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Ǥ͵ǤͳǤͳͳǤͷǤ±À± ±±±Ǧ
 Ǥ
Ǥ͵ǤͳǤͳͳǤǤ± ±ÝÀǡÀǦ
×±ÀǤ À×ïòǡÝ
± ±ÝÚ±Ǥ
Ǥ͵ǤͳǤͳͳǤǤÀ×±ǣ
ሻǤ͵ǤͳǤͳͻǤʹǤ±±ሻȂሻ± Ý±Ǧ
±À×Ǣ
ሻ± ±Ǥ͵ǤͳǤͳͳǤʹǤ±±±ǡǡ±ǡ
Ý±ÝǢ
ሻ ±ò±ǡ×Ǧ
±ÚÚǢ
ሻÀ± ±×Ú±Ý
 ±±ÝǢ
ሻÀ±ǡï
×ÀǢ
ሻ×À±××±±ǡ××Ǧ
 ± ± ሺሻǡ  × Ú±  ÚǦ
±±Ý××±Ǣ
ሻÝ± ± Ǣ
ሻ ±±Ú±±×ǡ±ǡ±×Ǧ
±Ǣ
ሻÝ±±±±××±Ǧ
Ǣ
ሻ  À×± ± ± ± ±ǡ ×±    
±ÝÚÝ±±ǡ±Àǡ ÝǦ
±ÝሺÚ ±ሻǢ
ሻÀ×±±±±±±ሺ ÀሻǦ
×Ǥ
6.3.1.12. Az írásbeli vizsga
Ǥ͵ǤͳǤͳʹǤͳǤÀǣ Ǥ
Ǥ͵ǤͳǤͳʹǤʹǤÀ±±ǡ±±ǡÀ× 
±±Ǥ
Ǥ͵ǤͳǤͳʹǤ͵ǤÀ±Ý×À×±± ±
×Ǥ
Ǥ͵ǤͳǤͳʹǤͶǤ±ÀÝ±ÀǦ
ǡ±±ÝÚÝ±Àò±ÚȂòÚǦ
ÚÚ×±±À×Ȃ±
±±±±ÀǤÚ×ǡÝ
Àò±Ú±±±Ǥ
Ǥ͵ǤͳǤͳʹǤͷǤÀÝÀǤ
Ǥ͵ǤͳǤͳʹǤǤ  ×    ±À  ±
Ǥ
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Ǥ͵ǤͳǤͳʹǤǤÀ À± ×ǡǦ
±ÝÚÝǡǡǡÀǦ
±×Ǥ
Ǥ͵ǤͳǤͳʹǤͺǤ±×±Ǧ
±ÝÀ±±ÝÚÚ±Ǧ
Ǥ±ÝÚ×À×Ǧ
ǡÀ±ǡ×±±òǤǦ
À×±±±±À×Ǧ
Ǥ
Ǥ͵ǤͳǤͳʹǤͻǤÀÚÝ×Ǧ
±ÝÚǡ±±×±±À×
ǡȂÝ± ±×Ȃ±Ǥ
Ǥ͵ǤͳǤͳʹǤͳͲǤÀ±±±±À× Ǧ
±ïÚ±Ǥ
Ǥ͵ǤͳǤͳʹǤͳͳǤÀ±±±À×ǡ
±±×ÚÝͷò
Ȃ±Ú±ǡ±Ý±±
Ú±Ýò±ȂÀ±Ú±ÝÚǤ
Ǥ͵ǤͳǤͳʹǤͳʹǤÀ±±Ú×Ú±±Ýò
Ǥ
Ǥ͵ǤͳǤͳʹǤͳ͵ǤǤ͵ǤͳǤͳʹǤͳͳǤ±ÝÚÝ×Ǧ
Ǥ
Ǥ͵ǤͳǤͳʹǤͳͶǤÚ±±ÚÝ×Àǡ
±À±ǡ±ÚÝ±
±À±ïǤ±±ÝïǦ
±ǡ±×ǡÚ×±±±ÀǦ
 ×Ǥ
6.3.1.13. A szóbeli cselekmények
Ǥ͵ǤͳǤͳ͵ǤͳǤ× ±ǣ± ±Ǥ
Ǥ͵ǤͳǤͳ͵ǤʹǤ×±±±±Ǥ
Ǥ͵ǤͳǤͳ͵Ǥ͵Ǥ× ±ÝÀǤ
Ǥ͵ǤͳǤͳ͵ǤͶǤ× ±±ÝÝÀ×±± Ǧ
±×Ǥ
Ǥ͵ǤͳǤͳ͵ǤͷǤ× ±±±±×ÚǦ
òÀǤÚǡÝÚòÚÝ× Ǧ
±±±À±Ú±±× ±Ǧ
±òǤ±±×±
Ú±Ǥ
Ǥ͵ǤͳǤͳ͵ǤǤ× ±ÝÀ±ǡ
±Ú±±±À±ïǤ
±±ሺ±ሻÚ±ÀǤ
±±Ýï±ǡ±×ǡÚ×
±±±À ×ǤÝ±±
ሺ±ሻÚ±ÀǤ
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6.3.1.14. A pályaalkalmassági vizsgálat
Ǥ͵ǤͳǤͳͶǤͳǤǤ͵ǤͳǤͳ͵ǤͶǤǡǤ͵ǤͳǤͳ͵ǤͷǤ±Ǥ͵ǤͳǤͳ͵ǤǤǦ
±±±±Ýǡ×Ǧ
±±±±×±×Ǧ
ÚǤ
Ǥ͵ǤͳǤͳͶǤʹǤͶǤǤ±Ǧ
Ǥ
Ǥ͵ǤͳǤͳͶǤ͵Ǥ±±±±ǡǦ
Ú± Ý ±±×±Ǥ
6.3.1.15. Rangsorolás
Ǥ͵ǤͳǤͳͷǤͳǤÝ±ÀȂǤͳǤͶǤ±Ǧ
Ȃ
ሻ±×× ±ǡ×
±±±Ǣ
ሻ±À×Ǥ͵ǤͳǤͳʹǤͳǤ±
À ±Ǣ
ሻ± 
À ±  ǡ  Ú±±  ±Ý Ú
±Ǥ
6.3.1.16. A tanulmányok finanszírozási formája
Ǥ͵ǤͳǤͳǤͳǤ ±ሺ±ሻÚÚÀǡÚÚ±Ǧ
±±Ǥ±Ǥ͵ͻǤȚሺͳሻ±±Ǧ
ǡÀ±ò±Ý±
ሺ±ሻÚÚÀÚÚ±±±ÝǤÀò±Ǧ
 Ý×ÚÚ±Ǥ
Ǥ͵ǤͳǤͳǤʹǤሺ±ሻÚÚÀ±±Ú±Ý±±
±±Ú±Ý ȂÝ±
±Ý±±ÚÝÚȂ Ý
±± Ý ×ǡ ǡ   ×    
±±±òòǡȂ±
±ÝÚȂ±ò±±×Ǧ
ÀǤÝ±±ÝǦ
±±ÚÝÚǡሺ±ሻÚÚÀ
±±Ú±Ý Ý±±±×Ǥ
Ǥ͵ǤͳǤͳǤ͵ǤYÚ±±±Ú±Ý±±±±Ú±ÝǦ
 Ý±±Ý×ǡǡǦ
×±±±òòǡ±Ǧ
ò±±×ÀǤ±×
±  ±    Ý ò  Ǧ
Ǥ
Ǥ͵ǤͳǤͳǤͶǤ  Ǥ͵ǤͳǤͳǤͳǤ ± × ±Ý ±    
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À±ǡ×ǡ ×±
±ÝÚÚ±ÚÝ±ÝÀ×Ǧ
ÚÚ±±ÝÚǤ
Ǥ͵ǤͳǤͳǤͷǤ± ሺ±ሻÚÚÀ
±±ǡÝ±±×ሺ±ሻÚÚÀǦ
±Ǥ
Ǥ͵ǤͳǤͳǤǤ± ÚÚ±±±ǡÝǦ
±±×ÚÚ±±ǤǤ͵ǤͳǤͳǤ͵Ǥ±Ǧ
ò À×Ú±ò±±Ǧ
òǤ
Ǥ͵ǤͳǤͳǤǤ±ሺ±ሻÚÚÀ±
ÚÚ±±±ǡÝ±±
ሻ×ሺ±ሻÚÚÀ±ǡǦ
ǡ± ±ǡȂ±±
ǡÀǤ͵ǤͳǤͳǤͺǤ±Ú±×ÚǦ
Ý±ÀòȂÀǦ
±±×Ǣ
ሻ×ሺ±ሻÚÚÀ±ǡǦ
ǡÀȂ±±Ǧ
Ȃ±±ÚÚ±Ǣ
ሻ Ý   ሺ±ሻÚÚÀ  ǡ  ÚǦ
Ú±±ǡሺ±ሻÚÚÀÚ±Ý
±±××Ǧ
±Ǣ
ሻ Ý   ሺ±ሻÚÚÀ  ǡ  ÚǦ
Ú±±ǡሺ±ሻÚÚÀÚ±Ý
±±××±Ǧ
Ǣ
ሻ×ÚÚ±±±±Ǥ
Ǥ͵ǤͳǤͳǤͺǤǤ͵ǤͳǤͳǤǤ±ሻÀǦ
±±Ú±ÝÚÚ±×
±  Ý ×   ±Ýǡ     
ሺ±ሻÚÚÀ  ሺ  Ȁ Àሻ Ýï ±±Ǧ
ÚÚÝòǤÀ±×ȂÀòÚǦ
ÚǤǦͶͺǤȚǦሺ͵ሻ±ሺͶሻ±±ǡǤǦͶͺǤȚǦ
ሺʹሻ±±ሺሻ±À±±Ȃ
ÚÝÝ±±Ý±±
±Ú±Ǥ
Ǥ͵ǤͳǤͳǤͻǤÀÀÝ
ሻ±±Ǣ
ሻÀ×±±Ǣ±
ሻ±±±±±òǤ
Ǥ͵ǤͳǤͳǤͳͲǤ±±ÀòǡÝǦ
À×±Ȃ±±ǡ
±±ȂÀÝǤ
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6.3.1.17. A felvétel sajátos szabályai
Ǥ͵ǤͳǤͳǤͳǤ±Ú±Ý±Ǧ

Ǥ
Ǥ͵ǤͳǤͳǤʹǤ ÝöÚÝ±±Ú±Ý±
ͳǤǤ
±Ǥ
Ǥ͵ǤͳǤͳǤ͵Ǥ  Ý öÚÝ ±±  Ú±Ý ±  Ǧ
ʹǤǤ±Ǥ
Ǥ͵ǤͳǤͳǤͶǤ ÝöÚÝ±±ÝÚ±Ý±Ǧ
͵ǤǤ±Ǥ
Ǥ͵ǤͳǤͳǤͷǤ±Ý±±±À×ǡ
±±ǡÚÝ±×ÚǦ
±Ǥ
6.3.1.18. Döntéshozatal
Ǥ͵ǤͳǤͳͺǤͳǤ±Ú±ÚòȂÝò
± ± À× ±  ± ± À× Ú± Ȃ ï 
ǡò±ÚÚÝ±Ǧ
±Ý±±±ǡ±
±±ï±±±
   ሺ±ሻÚÚÀ  ±± ±  ±±
òÝǤ
Ǥ͵ǤͳǤͳͺǤʹǤ± ±±ǡ±±
Ú±±Ú±òǤ
Ǥ͵ǤͳǤͳͺǤ͵Ǥ±±À×Ú±ÀÝǡǦ
×±×Ý×Ǥ
6.3.1.19. A felvételi döntés tartalma és közlése
Ǥ͵ǤͳǤͳͻǤͳǤ±Ú±±ǡ×Ý±ÀǦ
Ǥ
Ǥ͵ǤͳǤͳͻǤʹǤ±±×ǣ
ሻ Ý±ÝÚÚ±×±±±
Ý±±À×Ǣ
ሻ±òǢ
ሻ±òò±Ý±±Ǣ
ሻÝ±Ǣ
ሻ±±ÝÚöÝ±ÝòǦ
±±±±ǡ±Ǣ
ሻÝ×±×±ሺ±ሻǡǤ͵ǤͳǤͳͻǤͷǤ
××Ǣ
ሻ±×±Ú±Ȃ  ×Ú±Ý±±
 ±   × Ȃǡ ±±  ሺ ሻǡ ±±  ሺǡ ሻǡ
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±±±Ú±±±ÝǡሺǦ
ሻ±ÀÚ±±Ǣ
ሻሺ±ሻÚÚÀ±±Ú±Ý±± 
ሻǤ͵ǤͳǤͳǤʹǤ±±Ý±ǡ
ሻሺ±ሻÚÚÀ±±ÚÝÝ Ú±±
±±±±±±ǡ Ú±±±±Ý
ሺ±ሻÚÚÀ±±ÝÝ±Ý±
ሺ±ሻÚÚÀሺÀሻ±±Ý±Ǧ
±±Ýǡ±±±ÝÚǡ
 ሻ Ú±±±ȂòÚÚ±××ǡ
±±×Ȃ×ǡǦ
ሺ±ሻÚÚÀ±±Ú±ÝǦ
±±±À±± ±××Ǧ
Ý±±Ý××±ǡ
ሻǤͳͳ͵ǤȚǦሺʹሻ±±±Ǧ
ǡሺ±ሻÚÚÀ
±±Ý Ú±±×Ú±×ÀǦ
Ý±Ý××±Ǣ
ሻሺ±ሻÚÚÀ±±Ú±±±
ÀÚÚ±±±Ǧ
±Ý±±Ý××±±
±±Ý±×ǡÀòÚÚ±±±ò
±×  ± Úö±±    
±±±ï±±Ǣ
ሻሺ±ሻÚÚÀ±±Ú±±±×
××±ǡÝ ÚÚ±±±Ǧ
ǡ±±ሺ ሻ
ሺ±ሻÚÚÀ±±Ý±±Ǧ
±ÀǢ
ሻ±×±Ý±±±Ý±±
±Ǣ
ሻ±Ý±Ý×ǡÀǦ
×ȂòÚÚ±À ±××ǡǦ
 Ú±± ÝÀ ±±  × × ሺ±± Ǧ
À×ǡ±Ýሻǡ±Ú±××ǡ
±±±×ǢÀ±ÚǦ
±±À±±±ò±±ÚÝǡÝï±Ǧ
ÝǢÝÀ×ÚÝȂ××±Ǣ
ሻ±Ú±Ý×××±Ǣ
ሻÚÚ±±±Ú±Ý±±ÝÚ±±À±
±×±Ý±±±±±Ú±±Ú±±À±±±Ǧ
±±±Ú±ÝÝ±±Ý××
±ǡǤ͵ǤͳǤͳǤ͵Ǥ±±Ý±Ǣ
ሻÝ±±Ý××±ǡሺ±ሻÚǦ
ÚÀ±±ÚÝÝ Ú±±ÚÚ±±±
Ú±Ý±òǢ
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ሻ±Ýò×Ý×±
òÚ±À±±±Ý××±ǡ
ሻ±Ý±±ò×ÝǦ
×±òÚ±À±±±Ý××±ǡ
ሻÝ±±ÚÚöǡ ±
±ǡ±Ȃòሺ±ሻÚǦ
ÚÀ±ÚÚ±±±Ú±Ý±Ȃ
òǢ
ሻ×Ú±òÚǡሺ±ሻÚÚÀ
±±ÚÝÝ Ú±±ÚÚ±±±Ú±Ý
±òǢ
ሻ    ±  ± ±±ǡ 
  ሺ±ሻÚÚÀ  ±± ÚÝ Ý Ú±±
ÚÚ±±±Ú±Ý±òǢ
ሻ  Ú± ± ± ±ǡ ×±     Ǧ
±ÝÚÝ±±ǡ±Àǡ Ý±ÝǦ
ሺÚ ±ሻǢ
ሻ±±±±±ሺ ÀሻǦ
×Ǥ
Ǥ͵ǤͳǤͳͻǤ͵Ǥ±±À×Ú±ǣ
ሻ Ý±ÝÚÚ±×±±±
Ý±±À×Ǣ
ሻ±òǢ
ሻ±òò±Ý±±Ǣ
ሻÝ±Ǣ
ሻ±±ÝÚöÝ±ÝòǦ
±±±±ǡ±Ǣ
ሻÝ×±×±ሺ±ሻǡሺͶሻ±Ǧ
××Ǣ
ሻ±À×±Ú±Ȃ  ×Ú±ÝǦ
±±±  ×Ȃǡ±±ሺ ሻǡ±±ሺǡǦ
ሻǡ±±±Ú±±±ÝǡሺǦ
ሻ±ÀሺÀሻÚ±±Ǣ
ሻÝ±±Ý××±Ǣ
ሻ±ÝòÝ±±Ý××±Ǧ
Ǣ
ሻ±Ý±±òÝ±±Ý××
±Ǣ
ሻÝ±±Úǡ±
±ǡ±Ȃòሺ±ሻÚǦ
ÚÀ±ÚÚ±±±Ú±Ý±Ȃ
òǢ
ሻ±±±±Ǣ
ሻÚ±±±±ǡ ×±  Ǧ
±ÝÚÝ±±ǡ±Àǡ Ý±ÝǦ
ሺÚ ±ሻǢ
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ሻ±±±±±ሺ ÀሻǦ
×Ǥ
Ǥ͵ǤͳǤͳͻǤͶǤ±±À×Ú±ǣ
ሻ Ý±ÝÚÚ±×±±±
Ý±±À×Ǣ
ሻ±òǢ
ሻ±òò±Ý±±Ǣ
ሻÝ±Ǣ
ሻ±±ÝÚöÝ±ÝòǦ
±±±±ǡ±Ǣ
ሻÝ×±×±ሺ±ሻǡǤ͵ǤͳǤͳͻǤͷǤ±Ǧ
××Ǣ
ሻ±À×±Ú±Ȃ  ×Ú±Ý
±±±  ×Ȃǡ±±ሺ ሻǡ±±ሺǡ
ሻǡ±±±Ú±±±Ýǡ
ሺሻ±ÀሺÀሻÚ±±Ǣ
ሻ×××±ǡÝÚÝ±Ǧ
±Ȃ ÝòÝòÚ±Ǧ
ÝȂ±ǡÀ±±
±Ǣ
ሻÝ±±Ý××±Ǣ
ሻ±ÝòÝ±±Ý××±Ǧ
Ǣ
ሻ±Ý±±òÝ±±Ý××
±ǡ
ሻ±ÀǢ
ሻ±±±±Ǣ
ሻ  Ú± ± ± ±ǡ ×±     Ǧ
±ÝÚÝ±±ǡ±Àǡ Ý±ÝǦ
ሺÚ ±ሻǢ
ሻ±±±±±ሺ ÀሻǦ
×Ǥ
Ǥ͵ǤͳǤͳͻǤͷǤ±Ú±×±Ǧ
 ïǡ ±± òÚ ± ±±  Ý ǡ ×Ǧ
±òǤÝ××
ሺሻǡï×À
òǤ
Ǥ͵ǤͳǤͳͻǤǤ  ± Ú± ×   ±   Ǧ
Ǥ
6.3.1.20. A felvételi döntés időbeli hatálya és érvényessége
Ǥ͵ǤͳǤʹͲǤͳǤ±Ý±±±À×ǡ
±±Ǥ±±
×Ú±Ǥ
Ǥ͵ǤͳǤʹͲǤʹǤ±±À×Ú±±ÝÚÝ±
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±±±Ǥ
Ǥ͵ǤͳǤʹͲǤ͵Ǥ  ± ± À× Ú± ± Ȃ  Ǥ͵ǤͳǤͺǤ͵Ǥ ±±
ÀòȂÝÚÝ±±±Ǧ
±ǡ±±±ǤǦ
 ÝòÝòÚ±×Ǥ
Ǥ͵ǤͳǤʹͲǤͶǤ±Ú±±±±±±ǡ
±Ý Ý±±Ý±±ǤǤ͵ǤͳǤͳǤͷǤ±
     Ý Ý±± × 
ሺǤͳǤͶǤʹǤሻ±±À±±±Ú±±±± Ý±±Ǧ
±ÝǤ
6.3.1.21. Jogorvoslat a jelentkező kérelmére
Ǥ͵ǤͳǤʹͳǤͳǤ±Ú±ǤͷͺǤȚሺ͵ሻ±ሻǦ
±Ǥ
Ǥ͵ǤͳǤʹͳǤʹǤ Ǥ
Ǥ͵ǤͳǤʹͳǤ͵Ǥ    ±± Ú À ± Ǧ
±À±±ǤͷǤȚǦሺͷሻ±±
ሻÚ±Ǥ
Ǥ͵ǤͳǤʹͳǤͶǤÝòÝÀǡǦ
Ȃ±À×Ȃ±±
ÝÀÚöǡÀÝ×
ǡ×Ú±±±ÀǤ
Ǥ͵ǤͳǤʹͳǤͷǤ  ±±±± ×  ± ±   Ǧ
±±±±Ý± ±× Ý×Ú±Ý
ǡ±Ú±±Ý±±±Ǧ
Ǥ×ǡÀǦ
À×Ǥ
Ǥ͵ǤͳǤʹͳǤǤ±×ǡ±±Ǧ
Ý ± ò±  Ú±  ×  ሺ ÀÝ ሻ ±
×À×ሺ×ሻǤ
6.3.1.22. Intézményi tervezési feladatokhoz szükséges adatok gyűjtése
Ǥ͵ǤͳǤʹʹǤͳǤ  ǡ     ±± ± 
ò±ö±±±±ÝÝ±ÝÚ±Ǥ
Ǥ͵ǤͳǤʹʹǤʹǤ±À×Ú±Ǥ
Ǥ͵ǤͳǤʹʹǤ͵ǤÚ±ǡ±Ú±Ý±±ÝǦ
±±Ú±Ǥ
6.3.1.23. Felvétel megállapodás alapján
Ǥ͵ǤͳǤʹ͵ǤͳǤ±ÚሺÚሻǦ
ÀÝ±òǡï×Ǧ
±Ǥ
Ǥ͵ǤͳǤʹ͵ǤʹǤ±±ሾǤͺ͵ǤȚሺͷሻǤሿ±ÚÚ±
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±±ǡ±Ú±ǡ±
ÝÝÚǡ±ǡǡ±±±ò
 Ý Ǥ±±À
±±±òÝǡÚÝ±ǤǦ
Úǡ×±±± Ú±
ÝÝ±Ǥ
6.3.1.24. Felvétel párhuzamos képzésre
Ǥ͵ǤͳǤʹͶǤͳǤ±±Ú±Ý±±
ÀÚ±Ǥ
Ǥ͵ǤͳǤʹͶǤʹǤ±±±Ýሺ±ሻÚǦ
ÚÀ±±Ýǡ×ö±Ǧ
ÀÝ×±ሺ±ሻÚÚÀ
±±±Ǥ
Ǥ͵ǤͳǤʹͶǤ͵Ǥ Ý±±ȂÝ×××ʹͲͲͷǤ± Ǥ
Ú±Ȃ  ××
ÚÚ±±±ǡ±± ǡ
±±Ý±±±ÀǤ
Ǥ͵ǤͳǤʹͶǤͶǤ±±ሺ±ሻÚÚÀ±±Ǧ
ÚÝÝǤͶǤȚǦሺሻ±±±±Àǡ
 ×Àǡ    ×ǡ   ±±   
ሺ±ሻÚÚÀ±±ǡ±± ×
ሺሻ±±±±Ý±±Ǧ
   ሺ±ሻÚÚÀ  ±±  Ý
ï±±Ǥ
Ǥ͵ǤͳǤʹͶǤͷǤ±±ò××±Ú±ÚÝ
ÝȂ±±Ý±±òÚÚ±Ȃ
±±±±Ǥ

6.3.2. A rendkívüli felvételi eljárás
6.3.2.1. Rendkívüli felvételi eljárás kizárása
Ǥ͵ǤʹǤͳǤͳǤ±  ×Ý±×Àò±Ǧ
ÝǤ   ×ÀÝ±±ò
ǡǤ
6.3.2.2. A rendkívüli felvételi eljárásra irányadó szabályok
Ǥ͵ǤʹǤʹǤͳǤÀò±ǡ
Ǥ͵ǤÝÀǡǡǤ͵ǤͳǤʹǤ±
±ǡǤ͵ǤͳǤ͵ǤÝ±±Ǥ

ͳͷ


6.4. Egyes sajátos eljárások alapvető szabályai
6.4.1. Átvétel, vendéghallgatói jogviszony létesítése, új
képzés megkezdése a fennálló hallgatói jogviszonyon
belül
6.4.1.1. Átvétel
ǤͶǤͳǤͳǤͳǤ  Ý ±± × ±± ǡ   ±±
±Ý ±±Ý ÝǤ
ǤͶǤͳǤͳǤʹǤ± ǤͳǤǤ±±Ý±±Ǧ
ÝǤ
ǤͶǤͳǤͳǤ͵Ǥ± ÝöÚÝǡòöÚÝ
±±À××  ×Ǧ
×òǤ±±±Ýǡǡ
±Ú±Ý±±±±ò
×±× 
ͶǤǤ±±Ǥ 
ǤͶǤͳǤͳǤͶǤ±×Ýሺ±±ሻ±òǤ
ǤͶǤͳǤͳǤͷǤ±±ÀÝǡ
±ʹǤͳǤ͵Ǥ͵Ǥ±×Ǥ 
6.4.1.2. Vendéghallgatói jogviszony létesítése
ǤͶǤͳǤʹǤͳǤÝ±±×±×±Ǧ
À± Ý±±ǡ±±±±Ý
 ±±±ÝǤ
ǤͶǤͳǤʹǤʹǤ±× ǤͳǤǤ±±ÝǦ
±±ǡ±±ÚȂòǦ
ÚȂÝ±±×±ÀǤ
ǤͶǤͳǤʹǤ͵Ǥ±×±À±×±±Ǧ
Ǥ
ǤͶǤͳǤʹǤͶǤ±×±À±±×Ýሺ±±ሻ
±òǤ
ǤͶǤͳǤʹǤͷǤ±×±À±±±±±±ÝÚ
ÚǢ±××±òÝ±
±ʹǤͳǤ͵ǤǤ±Ǥ
±Ú±Ý±±±±òǦ
×±× ͶǤǤ
±±Ǥ

ͳͷͺ


6.4.2. Új képzés megkezdése a fennálló hallgatói
jogviszonyon belül
ǤͶǤʹǤͳǤ±À±ǡ±±±±ò±Ǧ
±××±
ǤͶǤʹǤͳǤͳǤ Ý×ǡ±À±ǡ±Ǧ
±±±ò±ሺǣሻ
××±±±±±Ǧ
Ý ±±±ÝǤ
ǤͶǤʹǤͳǤʹǤ±±×Ýሺ±±ሻǦ
±òǤ
ǤͶǤʹǤͳǤ͵Ǥ    ±±± ±±± Ȃ  ǤͶǤʹǤͳǤͶǤ 
  ±± Ȃ   ±  
ÚǤ±Ú±Ý±±±±òǦ
 × ±    ×    
ͶǤǤ±±Ǥ
ǤͶǤʹǤͳǤͶǤ±ïÚ±Ý±
ǡǡÀïȂሺ±ሻÚÚÀ
×±±Ú±×Ȃ×±À±Ǧ
òÝ±±ÚÝ±òÀǦ
±Ǥ 

6.4.3. Részismereti képzés
ǤͶǤ͵ǤͳǤ Ý××Ýï±±ö±Ǧ
Ȃ±±± ±×Ȃ×±ǡ±±Ǧ
ǡȂòÚ±±òȂÚÚ±±±Ǧ
Ǥ ÝÀ±ÝȂïȂ
ÚÀǤ±ǡÀ±ÝïǦ
À×Ǥ
ǤͶǤ͵ǤʹǤ±±±Ú±Ý±±Ǥ
±±Ȃ±ò±±ÝǡǦ
ò±±Ý  òÝȂ±ÝÚÚǤ

6.4.4. Idegen nyelvű képzések
ǤͶǤͶǤͳǤòÚ×±±ǡǡÚÚÚ±±Ǧ
×±Ǥ
ǤͶǤͶǤʹǤǤͶǤͶǤͳǤ±±Ú±Ý±±Ǧ
Ú±Ǧ
±Ǥ 

ͳͷͻ


6.5. Adatkezelés, adatvédelem
6.5.1. Adatkezelés, adatvédelem
6.5.1.1. Az adatkezelés jogalapja
ǤͷǤͳǤͳǤͳǤÝÀǡ±±±±Ǧ
Àò±Ú±Ǥ 
ǤͷǤͳǤͳǤʹǤ±±±±Àò±ǡ
ǤͷǤͳǤʹǤ±±ÚÝ±ǡǦ
òÚÝò±Ǥሾ ǤǤͷǤȚሺͳሻǤሻሿǤ
ǤͷǤͳǤͳǤ͵Ǥ±±±±ÀòǦ
±±±±Ýò±Ǥሾ ǤǤͷǤȚሺͳሻ
ǤሻሿǤ ± òÚ±ò
Ǥ
6.5.1.2. A kezelhető adatok köre, az adatkezelés célja és időtartama
ǤͷǤͳǤʹǤͳǤ±Ý±ǡ± ±±
±ǡÝ±±ǡ±ÝǡǦ
Ý±±Ǥ͵ǤǤ±± ȀǤͳǤሻǤ
6.5.1.3. Adatvédelmi tájékoztatás
ǤͷǤͳǤ͵ǤͳǤ±ǡ ××ÀǦ
ÚÝǡÚ±±ÝÝ±±ÝǦ
±Ǥ±
×öÝÝÚ±ǤǤͷǤͳǤͳǤ͵Ǥ±±×
Ý ±ǤA±ÀÝ
××± ±×ÀǡǦ
  ×× ï×ǡ   ö ±× ǡ  ×ǡ
Ý± ÝǤǦ
 ±×ÀÝ±Ǧ
±±ÝǤ
ǤͷǤͳǤ͵ǤʹǤÝǤͷǤͳǤ͵ǤͳǤ±×±
 ǤǤʹͲǤȚǦሺʹሻ±±×Ǥ
ǤͷǤͳǤ͵Ǥ͵Ǥ±±Ý±Ý±±À
±×ͳͷǦ ±±ሾ ǤͶͳǤȚሺʹሻ
ǤሿǤ
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6.6. Záró rendelkezések
ǤǤͳǤ     ±± ±  Ú± 
ʹͲͳȀʹͲͳͺǤ±Ý±±ǡǦǡ±±±±Ǧ
±±Ý±Ý×ǡÚÝǦ
ÝሾǤͳͳǤȚሺͺሻሿǤ
ǤǤʹǤ Ý×ǡ
Ú±Úǡ
×±öÚÝǦ
Ǥ
ǤǤ͵Ǥ ǡ×À±ʹͲͳǤǦ
ʹ͵ǦǡȀʹͲͳǤሺͲʹǤʹ͵ǤሻǤʹͲͳǤʹͶǤ±Ǧ
Ǥ

ǡʹͲͳǤʹ͵Ǥ
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FÁISZ 1. számú melléklet

±±Ú±Ý± 

À×±±Ú±Ý±ͳǤò±
Ǥ
±±öÚ ÝǤ
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FÁISZ 1. függelék az 1. sz. melléklethez

À×±±
Ú±Ý±
1. A szak képzési és kimeneti követelményei
1.1. Az alapképzési szak megnevezése
À×À×ሺ  ሻǤ
1.2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése

±±ǣǦሺ ǡ ǢÚÀǣǦሻ
±±ǣÀ× 
±±öÚ±ǣ  
×  ×ǣÀ×ሺ ሻǡÚÀ×Ú±Ǧ
±×ሺ ሻ
1.3. Képzési terület
±Ǥ
1.4. A képzési idő félévekben
±±
1.5. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma
ͳͺͲ
1.6. A képzés célja
±Ú±ï ±öY±Ǧ
×Ǥ±±ÚÚ ±ǡÀ
±±ǡ±Ú±ǡ
±×Ǥ±±±Ǧ
×ǡ±±ÝïǤ 
 ±±±±±ሺ±ሻ
×ǤȂÚ ǡ±±ǡÚǦ
±Ȃ±±±±±×±ǤǦ
ሺ×ǡ ሻǡሺÀǡǡሻ±×Ǧ

ͳ͵

±±ǡ±±Úሺ ×ሻ±±ሺ±ሻǡYǦ
±ሺሻǡ± òÚ ሺÝሻÀ ±Ǥ 
À×±±±ǣ
òÚÚÝ±×±ǡ
±Ú±±ǡ±Ý±±×
Ú ǡǦÚǤ 
 ×Àǡ±±ǡ À±±Ǧ
Ǥ 
±×Àǡ±±Ǧ
±Ú±±Ǥ×±Ú
Ú  ǡ  À  ±ǡ    Ý ±Ýǡ  Ý
±±À±Ǥ
ÝÀ×±±ÝǡÀÝǡÚ±±Ýǡ
À×ǡÚÝǡï×ǡ ××Ýǡ×±Ǧ
ÝǤ
À ǡ±×ǡ
×Ǥ±ǡÚò±Ǧ
ǡ ±±±±±±Ǥ
 ±öY±À±±ǡǡ
ǡǢ±Ú×ǡ±
×ǡÀÚÀ±±ǡÝ ×Àǡ±Ǧ
±± Ú±±Ǣ±±Ǧ
±±±Ǥ±Ý±±
    ǡ  ÀÝ öÚ ǡ 
ÚǤÚ±ï±±±ÀǤǦ
À±Ú±××ǡǡ±Ǧ
±öÚ±ÝǡÚ±±ò±±Ǧ
ǡ±±±±Ǣ×±±ǡǦ
ǡ±±±± ±Ǧ
Ý±Ǥ
1.7. Idegennyelvi követelmény
±±ÝǡÚ±Ǧ
ï ሺʹሻǡ  Àï    ±±ö ±± À
±ò±ǡ±Ǧ
×ǡÀ×±±ÀǤ
1.8. A képzés szempontjából lényeges más rendelkezések
×  × ±ǡ±±ò±±ǡ
ǡòÚ±ሺÀ×ሻǡ
±ǡ×±Ǧ
±±±ሺÚÀ×Ú±±×ሻǤ
 Ȃǡ ȂÀÝ
Ǥ 
±±ÝÚǡ±Ǧ
±±ǢòÚ±±±Ý±±Ǥ±±±

ͳͶ

Ú ×±±Ǥ 
Ý×××ʹͲͳͳǤ± ǤÚ±Ý±Ǧ
±×òÚ±±±Ǧ
±Ǥ
1.9. Létező képzési munkarendek:
ͳǤͻǤͳǤሺö±±ሻǡ
ͳǤͻǤʹǤሺ±Ý±±ሻǤ
1.10. Létező oktatási nyelvek:
ͳǤͳͲǤͳǤǤ
1.11. Létező finanszírozási formák:
ͳǤͳͳǤͳǤሺ±ሻÚÚÀ±±ǡ
ͳǤͳͳǤʹǤÚÚ±±±Ǥ
2. A szak belső tagozódása a felvételi igazgatás szempontjából
ʹǤͳǤ±ò  ×Ú±Ǥ ±±Ǧ
 ×Ǥ
ʹǤʹǤ ±±±±±òǦ
×Ǥ±±±Ǧ
Ý±±±±Ý±ÝǦ
ሺǣሻòǤ ǣʹ
ሺǡö±±Ǣǡö±±ሻǤ
ʹǤ͵Ǥ±ÝÀÝǦ
Ýǡ Ǥ
3. A specializációk meghirdetési üteme
͵ǤͳǤ±òǡöሺሻǡö±±Ǧ
±Ǥ
 Ýǡ  ×±ÝòÀǦ
Ǥ
͵ǤͳǤͳǤ±×  ×ǣ
͵ǤͳǤͳǤͳǤÀ×ሺ ሻǡ 
͵ǤͳǤͳǤʹǤ ÚÀ× Ú± ± × ሺ   
ሻǤ
͵ǤͳǤʹǤሾ Àòሿ
͵ǤͳǤ͵Ǥሾ Àòሿ
͵ǤͳǤͶǤ±Ý±  ×Ǧ
Ý±± òሺͷǤͳǤሻǡï  ×±Ǧ
±±±À×Ǥ
͵ǤʹǤ±òǡö±±±
͵ǤʹǤͳǤ±×  ×ǣ

ͳͷ

͵ǤʹǤͳǤͳǤÀ×ሺ ሻǡ 
͵ǤʹǤͳǤʹǤ ÚÀ× Ú± ± × ሺ   
ሻǤ
͵ǤʹǤʹǤ  ×Ǥ 
͵Ǥ͵Ǥ   ×  ±±  ͵ǤͳȂ͵ǤʹǤ     ± Ýòǡ
  ×ȂÝ±
±Ȃ±Ýǡ  ×Ǧ
À±ǡ±±±Ú±Ý±Ǧ
±Ý± ×Ǥ
4. A bemeneti követelmények
ͶǤͳǤÚ±ö±±ÚÝ±±×Ǥ
ͶǤʹǤÚ±ö±±ÚÝ±±×Ǥ
ͶǤ͵ǤͶǤͳȂʹǤ±±Ǧ
±±±Ý±±Ǥ
ͶǤͶǤ   ö ±±   ͺǤʹǤͳǤ    ±
ÚÀǡ±×ÚÚÚǤ
5. A felvételi létszámkeret elosztása az adott évben indítandó specializációk
között
ͷǤͳǤòÝÚÚ±ǡ±Ǧ
±±Ý±Ǧ  ×±Ǧ
À±ö±Ǥ±  ×Ý±±
òǤ±À±ö±Ý  ×±
ȂÀȂ  ×±±Ǧ
ÀòǤ
ͷǤʹǤ±À
ò  ×ͷǤͳǤ±±Ǧ
ò±±Ú±ǡï±±Ǧ
  ×±±ÝÚ±Ǥ
Ýǡ  ×ÀÝǦ
À±±±Ú±±òǤ
6. A felvételi döntéshozatal elvei
ǤͳǤ±Ú±±±ò±×  Ǧ
×ÝÚ×±±À±±ǡ±À×Ǧ
Ú±Ý  ×òǡ±Ǧ
±ሺ±ሻÚÚÀ±ÚÚ±±±Ý
Ý±±±  ×
±±Ý
Ú±ÝǡͷǤʹǤÝ±Ý±±Ú±
òǤ

ͳ

ǤʹǤ±±ò±À×  ×±ÀǦ
Ýï±Ý±ö±ሺͷǤͳǤሻ±± Ǧ
 ××ÝÀǡ
  ×Ú±Ý±Ý±±ǤÝǦ
±Ý±ǡ±±± ÝÀǤ
7. A jelentkezők által megszerezhető felvételi pontszám volumene és
szerkezete

ǤͳǤ±À ±Ȃ±Ú±Ǧ
ǡ±±±ÝÝ×
ȂͶͷͲ±ÝǤ
ǤʹǤ  ±  ±ǡ ±±±ǡ ±ǡ Ú  ͷͲ
±Ý×Ǥ
8. A felvételi pontok megszerzése
ͺǤͳǤ±À ±±Ý±ሺǤͳǤ
ሻ±
ͺǤͳǤͳǤAÝ
ͺǤͳǤͳǤͳǤͳͲͲÝÀǡ
×ǡ±±±Ý×Ǥ
ͺǤͳǤͳǤʹǤͳͲͲÝÀǡ ǡǦ
×±±±±Ǥ
ͺǤͳǤʹǤ× ±±Ý
ͺǤͳǤʹǤͳǤͳͷͲÝ× ±ǡǡǦ
  Ý     × Ý ò  
±Ú±±Ǥ
ͺǤͳǤʹǤʹǤͳͲͲÝ× ±ǡÝÝǦ
±±Ú±Ý±±×ǡÚǦ
Ýǣ
ͺǤͳǤʹǤʹǤͳǤÚͳͳǤ±±±ǡͳʹǤ±±±±±±
Ú±±ሾሺ±ሻ±ሿ
Ȃ×±ሺሻȂǦ
×±Úሺ͵ሻǡ×ሺͶሻǡሺͷሻ±±±±
ÚǡÀ±±±±Ȃò±±ȂǦ
À±Ú±Ý±À±±±±Ǧ
± ±   Ǥ òÚ Ú  
Ú±±±±×Ú±Ý
ͷͲòÀòÝ×ǤǦ
±Ú±ÝÀǡ±À±±
× ±Ý±±×
±±±±±±±±±±±öǦ
Ú±öǤ

ͳ

ͺǤͳǤʹǤʹǤʹǤ ͷͲ ÝÝö±±±±Ǧ
±×±±ǤÀ±±
òǤ
ͺǤͳǤʹǤʹǤ͵ǤͺǤͳǤʹǤʹǤʹǤÝ±±±ÝǦ
±ÝÝͺǤͳǤʹǤʹǤͳǤ±ͺǤͳǤʹǤʹǤʹǤ±
Ú±Ý±±ǡï±ͺǤͳǤʹǤʹǤʹǤ
Ý±±ÀǤ ͺǤͳǤʹǤʹǤʹǤǦ
Ý±±ÀÝï±±ÝǦ
Ý±Ǥ
ͺǤʹǤ±ÝሺǤʹǤሻ±
ͺǤʹǤͳǤö±±ÝÚሺ±ሻ
ͺǤʹǤͳǤͳǤሺͷሻ±ö±±±ͳÚǤ
ͺǤʹǤͳǤʹǤ×ሺͶሻ±ö±±±ͳ͵ÚǤ
ͺǤʹǤͳǤ͵ǤÚሺ͵ሻ±ö±±±ͳͲÚ
Ǥ
ͺǤʹǤͳǤͶǤͺǤʹǤͳǤͳȂ͵ǤÚÝǦ
ÀȂÚÝ±ÚÝȂ±±
±±ǡ±ÀǤ
ͺǤʹǤʹǤ±±ÝÚ
ͺǤʹǤʹǤͳǤ±ͶͲÚÚ±Ǧ
×±ÝͳͲ±±Ǥ
ͺǤʹǤʹǤʹǤÚÀ×±±Ú
±ÚÀ×±Ǥ
ͺǤʹǤʹǤ͵Ǥ  Ú±    2±  
ሺሻÝòǤ
ͺǤʹǤ͵Ǥ Ýï±±ÝÚ
ͺǤʹǤ͵ǤͳǤ ±± ሺ ±±ሻ  ±±± ʹ͵ ÚǦ
Ǥ
ͺǤʹǤ͵ǤʹǤ±±ሺÝ±±ሻ±±±ͳ͵Ú
Ǥ
ͺǤʹǤ͵Ǥ͵Ǥ ±ÚÚÝï±±×ÀǦ
×Ǥ
ͺǤʹǤ͵ǤͶǤ±±ሺ±±ሻ±ÀÝ±±ÝòǤ
ͺǤʹǤͶǤ ǦÝÚ
ͺǤʹǤͶǤͳǤሺሻÝïÀï±͵͵Ú
ǤሺሻÝïÀï±ʹ͵ÚǦ
Ǥ
ͺǤʹǤͶǤʹǤሺሻÚ±ïÀï±ʹ͵Ú
ǤሺሻÚ±ïÀï±ͳ͵ÚǦ
Ǥ
ͺǤʹǤͶǤ͵ǤͺǤʹǤͶǤͳȂʹǤ×Ý ÀÀ×
ÚǡÝÝ×Ǥ
ͺǤʹǤͶǤͶǤ±ÚǡͺǤʹǤͶǤͳȂʹǤǦ
Ý±ÝÝǤ
ͺǤʹǤͶǤͷǤͺǤʹǤͶǤͳȂͶǤ±Àï±±
Ýǡ Ý±± ȂȂ

ͳͺ

ÀïǤ
ͺǤʹǤͷǤÚ±±
ͺǤʹǤͷǤͳǤÝሺሻ
ö±±ǡÚ± ÀÚò Ȃ
ÝȂǤ
ͺǤʹǤͷǤʹǤÝሺሻǦ
±± ሺ ±±ሻ  ±± ሺÝ ±±ሻ
±±ǡÚ± ÀÚò Ȃ
ÝȂǤ
ͺǤʹǤͷǤ͵ǤÝö±±ǡ±±
ሺ±±ሻ±±ሺÝ±±ሻ±Ǧ
±×ÝÝòሺሻǡÚǦ
± ÀÚò ȂÝȂǤ
9. Az intézményi eljárási díj mértéke
±±À±±±  ×ǤͲͲͲሺǦ
ሻǤ
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FÁISZ 2. számú melléklet

±±Ú±Ý± 

À×±±Ú±Ý±ͳǤò±
Ǥ
±±öÚ ÝǤ
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FÁISZ 1. függelék a 2. számú melléklethez

À×±±
Ú±Ý±
1. A szak képzési és kimeneti követelményei
1.1. A mesterképzési szak megnevezése
À×ሺ  ሻ
1.2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség diplomában szereplő megjelölése

±±ǣǦሺǡǢÚÀǣǦሻ
±±ǣÀ× 
±±öÚ±ǣ  
×  ×ǣöÀ×ሺ  Ȃ
 ሻǡöÀ×ሺ Ȃ
 ሻǤ
1.3. Képzési terület
±Ǥ
1.4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok
±±Ú±Ý±±±±±ò±±Ǧ
±±Ú ±±±ò±±Ǥ
1.5. A képzési idő félévekben
Ͷ±±
1.6.A mester fokozat megszerzéséhez szükséges kreditek száma
ͳʹͲǤ
1.7. A képzés célja
±Ú±ï ±öY±Ǧ
×Ǥ±± ±ǡÀ±±Ǧ
ǡ±Ú±ǡ±×Ǥ
±±± ××± ±±±ǡ

ͳͳ

Ú×ǡÀÚÚ×Ǥ±±±Ǧ
×ǡ±±ÚòÝ
ሺÀÝǣ××À±ǡ ǡǡ×
ÚÚሻǤ

 ±±±±±ሺ±ሻ×
ǤȂÚ ǡ±±ǡÚ ±Ȃ
±±±±±×±Ǥ
ሺ×ǡ ሻǡሺÀǡǡሻ±×±Ǧ
±ǡ±±Úሺ ×ሻ±±ሺ±ሻǡY±ሺǦ
ሻǡ± òÚ ሺÝሻÀ ±Ǥ 
À×±±± 
òÚÚÝ±×±ǡ
±Ú±±ǡ±Ý±±Ǧ
×Ú ǡǦÚǤ 
 ×Àǡ±±ǡ À±±Ǧ
Ǥ 
±×Àǡ±±Ǧ
±Ú±±Ǥ×±Ú
Ú  ǡ  À  ±ǡ    Ý ±Ýǡ  Ý
±±À±Ǥ
 Ú±±ÀÀò± Ǧ
±±±±Ú Ú±Ú±±±±ÀÝö
×ǡÝ±±±±
ÀǤòǡÚ±±Ú±Ú±±±±±
À±À×±ሺò±±ǡ±ǡ ×±±Ǧ
±À±ሻǤ
ǡ±Ǥ Ý±±Ǧ
±ǤÚ ±±±±Ǥ
Àǡ±±Ǧ
ǡ ×ÀÝÚÚǦ
±Ý±Ǥ±ÝǡÝ±×ǡ±
±Ý±Ǥ
1.8. Idegennyelvi követelmény
ï±±Ú±Ý±±Ý
ǡÚ±ïሺʹሻǡÀï±±ö±±
À±Ǥ±±ò±Ǧ
±±±ÝȂ×ǡÝȂÀ×Ǧ
±±Ǥ
1.9. A képzés szempontjából lényeges más rendelkezések
±  × ±ǡÚòǦ
±±ǡ±À±Ǧ
ÝǤ 

ͳʹ

±±ǡͳȂ͵ǤǡǦ
ǡͶǤ±±±ÚòÝÀÝǤ
±±ÝÚǡ±
±±ǢòÚ±±±Ý±±Ǥ±±±
Ú ×±±Ǥ
  Ý× ×× ʹͲͳͳǤ ±  Ǥ Ú±  Ý ±±Ǧ
×òÚ±±±±
Ǥ
1.10. Létező képzési munkarendek:
ͳǤͳͲǤͳǤሺö±±ሻ
ͳǤͳͲǤʹǤሺ±Ý±±ሻǤ
1.11. Létező oktatási nyelvek:
ͳǤͳͳǤͳǤǤ
ͳǤͳʹǤ±ÝÀǣ
ͳǤͳʹǤͳǤሺ±ሻÚÚÀ±±ǡ
ͳǤͳʹǤʹǤÚÚ±±±Ǥ
2. A szak belső tagozódása a felvételi igazgatás szempontjából
ʹǤͳǤ±ò  ×Ú±Ǥ ±± Ǧ
 ×Ǥ
ʹǤʹǤ ±±±±±òǦ
×Ǥ±±±Ǧ
Ý±±±±Ý±ÝǦ
ሺǣሻòǤ ǣʹ
ሺǡö±±Ǣǡö±±ሻǤ
ʹǤ͵Ǥ±ÝÀÝǦ
Ýǡ Ǥ
3. A specializációk meghirdetési üteme
 Ýǡ  ×±ÝòÀǦ
Ǥ
͵ǤͳǤ±òǡö±±±
͵ǤͳǤͳǤ±×  ×ǣ
͵ǤͳǤͳǤͳǤöÀ×ǡ 
͵ǤͳǤͳǤʹǤöÀ×Ǥ
͵ǤͳǤʹǤ±òǡö±±±
͵ǤͳǤ͵Ǥ±×  ×ǣ
͵ǤͳǤ͵ǤͳǤöÀ×ǡ 
͵ǤͳǤ͵ǤʹǤöÀ×Ǥ
͵ǤͳǤͶǤ±Ý±  ×Ǧ
Ý±± òሺͷǤͳǤሻǡï  ×±Ǧ
±±±À×Ǥ

ͳ͵

͵ǤͳǤͷǤ  ×±±͵ǤͳǤ±ÝòǡǦ
  ×ȂÝ±Ǧ
±Ȃ±Ýǡ  ×Ǧ
À±ǡ±±±Ú±Ý±±Ǧ
Ý± ×Ǥ
4. A bemeneti követelmények és alkalmazásuk
ͶǤͳǤÚ±
ͶǤͳǤͳǤ±±±±±ïÀ×±Ǥ
ͶǤͳǤʹǤÝǡÚ±ïሺʹሻǡÀïǦ
±±ö±±À±Ǥ
ͶǤʹǤ  ͶǤͳǤͳǤ        Ý 
±±±Ý±±Ǧ
Ǥ
ͶǤ͵Ǥሾ Àòሿ
ͶǤͶǤሾ Àòሿ
ͷǤ±±±À×  ×ÚÚ
ͷǤͳǤòÝÚÚ±ǡ±Ǧ
±±Ý±Ǧ  ×±Ǧ
À±ö±Ǥ±  ×Ý±±
òǤ±À±ö±Ý  ×±
ȂÀȂ  ×±±Ǧ
ÀòǤ
ͷǤʹǤ±À
ò  ×ͷǤͳǤ±±Ǧ
ò±±Ú±ǡï±±Ǧ
  ×±±ÝÚ±Ǥ
Ýǡ  ×ÀÝǦ
À±±±Ú±±òǤ
6. A felvételi döntéshozatal elvei
ǤͳǤ±Ú±±±ò±×  Ǧ
×ǡÝÚ×±±À±±ǡ±À×Ǧ
Ú±Ý  ×òǡ±Ǧ
±ሺ±ሻÚÚÀ±ÚÚ±±±Ý
Ý±ǡ±±  ×
±±Ý
Ú±ÝǡͷǤʹǤÝ±Ý±±Ú±
òǤ
ǤʹǤ±±ò±À×  ×±ÀǦ
Ýï±Ý±ö±ሺͷǤͳǤሻ±± Ǧ
 ××ÝÀǡ
  ×Ú±Ý±Ý±±ǤÝǦ
±Ý±ǡ±±± ÝÀǤ

ͳͶ

7. A jelentkezők által megszerezhető felvételi pontszám volumene és
szerkezete
ǤͳǤ±À ±ͶͷͲ±ÝǤ
ǤʹǤ  ±  ±ǡ ±±±ǡ ±ǡ Ú  ͷͲ
±Ý×Ǥ
8. A felvételi pontok megszerzése
ͺǤͳǤ±À ±±Ý±ሺǤͳǤ
ሻ±
ͺǤͳǤͳǤAÝ
ͺǤͳǤͳǤͳǤͷͲÝÀǡ
×Ǥ
ͺǤͳǤͳǤʹǤͷͲÝÀǡ ǡǦ
×±±±±Ǥ
ͺǤͳǤͳǤ͵ǤͳͲͲÝÝ  ×Ǧ
Ýò×ǡ×Àǡ
  ×±±± ሺǡ±ǡÀሻǤ
ͺǤͳǤʹǤ× ±±Ý
ͺǤͳǤʹǤͳǤͳͷͲÝ× ±ǣ±±Ǧ
±Ý±× Ǧ
Ý±±×Ǥ
ͺǤͳǤʹǤʹǤͳͲͲÝ× ±ǡ±
Úǡö Ǧ
 ××Ǧ±ö±òǤ
ͺǤʹǤ±ÝሺǤʹሻ±
ͺǤʹǤʹǤ±±ÝÚ
ͺǤʹǤʹǤͳǤͶͲÚÚ ሺሻǦ
ò±±±òÚÀ±Ǥ
ͺǤʹǤ͵Ǥ Ýï±±ÝÚ
ͺǤʹǤ͵ǤͳǤ  ±± ሺ ±±ሻ  ±±± ͳ͵
ÚǤ
ͺǤʹǤ͵ǤʹǤÚ±±±±ÀǦ
ò±±ሺÝ±±ሻ±±±ͳ͵
ÚǤ
ͺǤʹǤ͵Ǥ͵ǤÚ±±±±ÀǦ
ò±±ሺ±±ሻ ±±±
ʹ͵ÚǤ
ͺǤʹǤ͵Ǥ͵Ǥ ±ÚÚÝï±±×ÀǦ
×Ǥ
ͺǤʹǤ͵ǤͶǤ±±ሺ±±ሻ±ÀÝ±±ÝòǤ
ͺǤʹǤͶǤ ǦÝ±Ý
ͺǤʹǤͶǤͳǤሺሻÝïÀï±Úǣ
ʹ͵Ǥ
ሺሻÝïÀï±ͳ͵Ú

ͳͷ

Ǥ
ͺǤʹǤͶǤʹǤሺሻÚ±ïÀï±Úǣ
ͳ͵Ǥ
ͺǤʹǤͶǤ͵ǤͺǤʹǤͶǤͳȂʹǤ×Ý ÀÀ×
ÚǡÝÝ×Ǥ
ͺǤʹǤͶǤͷǤͺǤʹǤͶǤͳȂͶǤ±Àï±±
ÝǡÝ±± ȂȂ
ÀïǤ
ͺǤʹǤͷǤÚ±±
ͺǤʹǤͷǤͳǤÝሺሻǦ
±± ሺ ±±ሻ  ±± ሺÝ ±±ሻ
±±ǡÚ± ÀÚò Ȃ
ÝȂǤ
9. Az intézményi eljárási díj mértéke
±±À±±±  ×ͲͲͲሺǦ
ሻǤ



ͳ


FÁISZ 3. sz. melléklet

±Ú±Ý
±
±Ú±Ý±ͳǤò±Ǧ
Ǥ
± ÝǤ

ͳ


FÁISZ 1. függelék a 3. sz. melléklethez

±Ú±Ý
±
1. A szak képzési és kimeneti követelményei
ͳǤͳǤ±±
ȂÝሺ  ሻ
1.2. A képzési idő
ͳǤʹǤͳǤ±±ǡǣͳͲ±±ሺ ǤǤ͵ǤȚ±ͳǤ±ͶǤͳǤͳǤ
±ͶǤʹǤͳǤሻǤ
1.3. A képzés célja
ǡ±òÚÚÝÀሺ±ǦǡÚÚ±ǡǦ
Ýሻ±ǡ×ǡ±±Ǧ
±±±ǡ±±
Ú±Ý×±À±Ǥ
1.4. Az elsajátítandó szakmai tudás, képesség
ͳǤͶǤͳǤ±±ǡሺ±ǤǤ͵ǤȚሺͳሻ±ሻǦ
±ሻǣ±×ǡ±±ǡ±±ǡ
Àǡ ÝÚ±Ǥ
1.5. A hittanár–nevelőtanár sajátos szakmódszertani (tantárgy -pedagógiai)
ismeretei:
×ǡÀ
ǡ ÝÚ±Ǥ
1.6. Létező képzési munkarendek:
ͳǤǤͳǤሺö±±ሻ
1.7. Létező oktatási nyelvek:
ͳǤǤͳǤǤ
1.8. Létező finanszírozási formák:
ͳǤͺǤͳǤሺ±ሻÚÚÀ±±ǡ

ͳͺ

ͳǤͺǤʹǤÚÚ±±±Ǥ
2. A szak belső tagozódása a felvételi igazgatás szempontjából
ʹǤͳǤ ±±±±±òǦ
×Ǥ±±±Ǧ
Ý±±±±Ý±ÝǦ
ሺǣሻòǤ ǣͳ
ሺǡö±±ሻǤ
ʹǤʹǤ±ÝÀÝǦ
Ýǡ Ǥ
3. A bemeneti követelmények és alkalmazásuk
͵ǤͳǤÚ±ö±±ÚÝ±±×Ǥ
͵ǤʹǤÚ±ö±±ÚÝ±±×Ǥ
͵Ǥ͵Ǥ±±òǤ
͵ǤͶǤǤ
͵ǤͷǤ͵ǤͳȂʹǤ±±Ǧ
±±±Ý±±Ǥ
4. A felvételi döntéshozatal elvei
ͶǤͳǤ±Ú±±±òǡÝÚ×±±Ǧ
À±±ǡ±À×Ú±ÝǦ
òǡ±±ሺ±ሻÚÚÀ±
ÚÚ±±±ÝÝ±Ǧ
±±ÝÚ±ÝǡǦ
Ý±Ý±±Ú±òǤ
5. A jelentkezők által megszerezhető felvételi pontszám volumene és
szerkezete
ͷǤͳǤ±À ±ͶͷͲ±ÝǤ
ͷǤʹǤ  ±  ±ǡ ±±±ǡ ±ǡ Ú  ͷͲ
±Ý×Ǥ
6. A felvételi pontok megszerzése
ǤͳǤ±À ±±Ý±ሺͷǤͳǤ
ሻ±
ǤͳǤͳǤAÝ
ǤͳǤͳǤͳǤͳͲͲÝÀǡ
×ǡ±±±Ý×Ǥ
ǤͳǤͳǤʹǤͳͲͲÝÀǡ ǡǦ
×±±±±Ǥ

ͳͻ

ǤͳǤʹǤ× ±±Ý
ǤͳǤʹǤͳǤͳͷͲÝ× ±ǡǦ
ǦÝ ±Ú±
±Ǥ
ǤͳǤʹǤʹǤͳͲͲÝÝö±±±±±
×±±ǤÀ±±ò
ǤǤ
ǤͳǤ͵Ǥ±ÝሺͷǤʹǤሻ±
ǤͳǤ͵ǤͳǤö±±ÝÚሺ±ሻ
ǤͳǤ͵ǤͳǤͳǤሺͷሻ±ö±±±ͳÚ
Ǥ
ǤͳǤ͵ǤͳǤʹǤ×ሺͶሻ±ö±±±ͳ͵ÚǤ
ǤͳǤ͵ǤͳǤ͵ǤÚሺ͵ሻ±ö±±±ͳͲÚǦ
Ǥ
ǤͳǤ͵ǤͳǤͶǤǤͳǤ͵ǤͳǤͳȂ͵ǤÚÝǦ
ÀȂÚÝ±ÚÝȂ±±
±±ǡ±ÀǤ
ǤͳǤ͵ǤʹǤ±±ÝÚ
ǤͳǤ͵ǤʹǤͳǤ±ͶͲÚÚ±Ǧ
×±ÝͳͲ±±Ǥ
ǤͳǤ͵ǤʹǤʹǤÚÀ×±±Ú
±ÚÀ×±Ǥ
ǤͳǤ͵ǤʹǤ͵ǤÚ±2±
ሺሻÝòǤ
ǤͳǤ͵Ǥ͵Ǥ Ýï±±ÝÚ
ǤͳǤ͵Ǥ͵ǤͳǤ±±ሺ±±ሻ±±±ʹ͵ÚǦ
Ǥ
ǤͳǤ͵Ǥ͵ǤʹǤ±±ሺÝ±±ሻ±±±ͳ͵Ú
Ǥ
ǤͳǤ͵Ǥ͵Ǥ͵Ǥ ±ÚÚÝï±±×ÀǦ
×Ǥ
ǤͳǤ͵Ǥ͵ǤͶǤ±±ሺ±±ሻ±ÀÝ±±ÝòǤ
ǤͳǤ͵ǤͶǤ ǦÝÚ
ǤͳǤ͵ǤͶǤͳǤሺሻÝïÀï±͵͵Ú
ǤሺሻÝïÀï±ʹ͵ÚǦ
Ǥ
ǤͳǤ͵ǤͶǤʹǤሺሻÚ±ïÀï±ʹ͵ÚǦ
 Ǥ   ሺሻ Ú±ï    Àï  ± ͳ͵
ÚǤ
ǤͳǤ͵ǤͶǤ͵ǤǤͳǤ͵ǤͶǤͳȂʹǤ×Ý ÀÀ×
ÚǡÝÝ×Ǥ
ǤͳǤ͵ǤͶǤͶǤ±ÚǡͺǤʹǤͶǤͳȂʹǤǦ
Ý±ÝÝǤ
ǤͳǤ͵ǤͶǤͷǤǤͳǤ͵ǤͶǤͳȂͶǤ±Àï±Ǧ
±ÝǡÝ±±ȂǦ
ȂÀïǤ

ͳͺͲ

ǤͳǤ͵ǤͷǤÚ±±
ǤͳǤ͵ǤͷǤͳǤÝሺሻ
ö±±ǡÚ± ÀÚò Ȃ
ÝȂǤ
ǤͳǤ͵ǤͷǤʹǤÝሺሻǦ
±±ሺ±±ሻ±±ሺÝ±±ሻ
±±ǡÚ± ÀÚò Ȃ
ÝȂǤ
ǤͳǤ͵ǤͷǤ͵ǤÝö±±ǡ±±Ǧ
 ሺ ±±ሻ  ±± ሺÝ ±±ሻ 
±±×ÝÝòሺሻǡ
Ú± ÀÚò ȂÝȂǤ
ǤͳǤ͵ǤͷǤͶǤ±ÝͷͲ±ÝǤ
7. Az intézményi eljárási díj mértéke
±±À±±±  ×ͲͲͲሺǦ
ሻǤ


ͳͺͳ


FÁISZ 2. számú függelék az 1–3. számú melléklethez

±Ý
Lehetséges maximális pontszám (BA):
összesen: 450 pont – Az alábbiak szerinti bontásban:
Írásbeli

Szóbeli

Teszt

100 pont

Elkötelezettség

150 pont

Esszé

100 pont

Általános műveltség

100 pont

Egyéb megszerezhető
pont

50 pont







Lehetséges maximális pontszám (MA):
összesen: 450 pont – Az alábbiak szerinti bontásban:
Írásbeli

Szóbeli

Teszt (buddhista)

50 pont

Buddhista

150 pont

Esszé (buddhista)

50 pont

Specializáció

100 pont

Specializációs
rész

100 pont

Egyéb megszerezhető pont

50 pont



Lehetséges maximális pontszám (HN):
összesen: 450 pont – Az alábbiak szerinti bontásban:
Írásbeli

Szóbeli

Teszt

100 pont

Elkötelezettség

150 pont

Esszé

100 pont

Általános műveltség

100 pont

Egyéb megszerezhető pont

50 pont





ͳͺʹ
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FÁISZ 4. számú melléklet


1. A pályaalkalmassági vizsgálat fogalma és célja
ͳǤͳǤ±±ǡÚÚǦ
ÀǡÝǦ±±±ǡǡ
±±×±±ǡ±±
Ý±±Ǥ
ͳǤʹǤǦÝÚÝǤ
ͳǤ͵Ǥ ±ǣ×ǡÚ×Ǧ
±ǡ±±Ý±±Ýǡ± ×Ǧ
×ǡ×ǡ ×±±±Ýǡ×±±Ý×±×Ǥ
2. A pályaalkalmassági vizsgálat tartalma
ʹǤͳǤÝÝòÚö
 ×±±±±Ý±±ÝǡÝǡ
±±ïÝ±Ýǡ×ǡ±ÀǤ 
ʹǤʹǤ ±±Ý±±±±±ǡ± ×±
Ú±ÀòÝÀǡ± Ǥ ×Ǧ
±ÝÚ±ǣÝÚÝÀ
×ǡ±±ǡ±À±ÝÚ±±ǡ
±±Ǥ
ʹǤ͵Ǥ  Ý       ×ǡ 
 ±ǡÝǡǦ
±Ú±±×±
Ǥ
ʹǤͶǤÝÝ±ͳͷȂʹͲ ǡ±±
±±ÝÝ±ÝÚ ±×Úǡ±±Ǧ
±Ý×ǡ ×±×ǤǦ
×òò±±ÝǤ
ʹǤͷǤòÚÚ±×±òǤ
 ×±±±±±ÝòǦ
±ǡÝǦ ×±±Ýǡ
±±Ý  ïǤ ± ±±   × ± ±òǤ
±Ý×ǡ±ǡ ×±
×À±×Ý±Ǧ
Ǥ  

ͳͺͶ

3. A Pályaalkalmassági vizsgálat értékelése
͵ǤͳǤ±±±ǷǳǷǳÝÀ±
ǤǷǳÝÀ±±ÝÚǡ  
Ý±±Ǥ
͵ǤʹǤÚ±À±×±Ǧ
±×Ǥ
4. A pályaalkalmassági vizsgálattal kapcsolatos egyéb szabál yok
ͶǤͳǤ     ǡ  Ý  ±± ±
±±±òǤ±Ǧ
±±±Ǥ 
ͶǤʹǤ± Ȃ±±Àò ȂòÚÀ
Ǥ 


ͳͺͷ


FÁISZ függelék

ò± ±±

±±òÝ±×
ÝÀ 

ͳǤǤǣÝ×××ʹͲͳͳǤ± ǤÚ±Ǥ 

ʹǤ Ǥǣ  Ý ± × ×× Ͷʹ͵ȀʹͲͳʹǤ ሺ Ǥ ʹͻǤሻ Ǥ 
ሺ Ǥሻ 
ͶͳǤȚǦÝ±±±
±± ±  ×ǡ  Ý   ǡ
Ý ±±×ͳͷǦÀÝǦ
ǡǤͺ͵ǤȚሺͷሻ±Ȃ±±
±±Ý±±Ǥ 

͵ǤǤǣÚ×±×××ʹͲͲͶǤ±
ǤÚ±Ǥ 
Ú±Ǥǡ±±òÝ±Ǧ
±ÝÚÝ×ǡòÚÚǦ
Ǥ 

ͶǤ±ǤǤǣÝ××±±Ý±ÝÀ×××ʹͲͲ͵Ǥ
±ǤÚ±Ǥ 

ͷǤǤǤǣòÚÀ±±±Ý××ʹͲͲͳǤ±ǤÚǦ
±Ǥ

ǤǤǣÚ×ǡÚ±×±±±±Ý××ͳͻͻͷǤ
± ǤÚ±Ǥ

Ǥ ǤǤǣ ×Ú±×± ××××ʹͲͳͳǤ
± ǤÚ±Ǥ
Ú±±±±Ý× ÝǦ
±±±±ÚòÝÝǡǦ
ÝÚ±ÝÚ±±±Ǥ

ͺǤǤǣòÝÚ±ÚÝ××ʹͲͳʹǤ±ǤÚ±Ǥ


ͳͺ


ͻǤǤǤǣ±±Ýǡ±±×±±±Ǧ
Ý××ʹͲͳʹǤ± ǤÚ±Ǥ

ͳͲǤǤǣÚ±ÚÝ××ʹͲͳ͵Ǥ±ǤÚ±Ǥ
Ú±Ǥǡ±±òÝ±Ǧ
ǡ±ÝÚÝ×ǡ
òÚÚ Ý±±ÀǤ

ͳͳǤǤǣÝ×××ʹͲͳͳǤ± ǤÚ±±Ǧ
±×××ͺȀʹͲͳͷǤሺ ǤͻǤሻǤǤ

ͳʹǤ Ǥǣ  Ú ×  ±±  Ú±Ý ××
͵͵ͷȀʹͲͲͷǤሺ ǤʹͻǤሻǤǤ

ͳ͵Ǥ ±Ǥ Ǥǣ  ±± ±Ýǡ  ±Ý ±  
±±Ý××ʹͺ͵ȀʹͲͳʹǤሺǤͶǤሻǤǤ

ͳͶǤǦǤǣÝ±±ǡǦ±±±±±±
 Ú±Ýǡ    ±À± ÚÚ Ú±Ý ± 
±±±Ú±Ý××ͺȀʹͲͳ͵Ǥሺ Ǥ͵ͲǤሻ Ǧ
×À×××ͳͺȀʹͲͳǤሺ ǤͷǤሻ Ǥ
ǤǤ±± Ǥ Ý±±±
±Ú±Ǥ

ͳͷǤ ǤǤǣ±À±ÚÚÚ±Ý±
±±±Ú±Ý××ͺȀʹͲͳ͵Ǥሺ Ǥ͵ͲǤሻ Ǥ


×ÀʹȀʹͲͲǤͲǤͲǤǡȀʹͲͲͺǤͲʹǤʹͺǤǦ
±±òȀʹͲͳǤሺͲʹǤʹ͵ǤሻǤǤ



