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A Budapesti Gazdasági Főiskola (továbbiakban: Főiskola) Szenátusa a nemzeti felsőoktatásról
szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) és a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló
423/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Fkr.), a felsőoktatásról szóló 2005. évi
CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 79/2006. (IV. 5.) Kormányrendelet
(a továbbiakban: Ftv. Vhr.), valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Nftv.
Vhr.) alapján a felvétel szabályait az alábbiak szerint határozza meg.1 2 3 4

I. fejezet
Általános rendelkezések
A szabályzat hatálya
1. §
(1) A szabályzat hatálya a Főiskola magyar vagy idegen nyelvi képzésére jelentkező magyar és nem
magyar állampolgárokra terjed ki.
(2) A kizárólag külföldi állampolgárok számára hirdetett, idegen nyelven folyó képzésekre
vonatkozó egyes rendelkezéseket e szabályzat VI. fejezete tartalmazza.
A Felsőoktatási felvételi tájékoztató (továbbiakban: Tájékoztató)
2. §
(1) Az Fkr. 3. §-ában meghatározott adatszolgáltatást a Főiskola a Rektori Tanács5 által
jóváhagyott kapacitás számok6 alapján teljesíti.
(2) Az adatszolgáltatásért a rektor, illetve az oktatási és szolgáltatási rektorhelyettes, a kari adatok
oktatási és szolgáltatási rektorhelyettes felé határidőre történő továbbításáért a kar dékánja
által kijelölt személy a felelős.
A felvételi eljárások
3. §
Az általános és a pótfelvételi eljárás rendjét az Fkr. szabályozza, jelen szabályzatban meghatározott
kiegészítésekkel.7

A szabályzatot 2008. június 27-én fogadta el a Szenátus 2007/2008. tanévi 54. számú határozatával. A szabályzatot a Szenátus
2009. december 4-én a 2009/2010. tanévi 33. számú határozatával átfogóan módosította és a korábbi szabályzatot hatályon kívül
helyezte.
2 A módosítást a Szenátus 2013. március 1-jei ülésén a 2012/2013. tanévi (III. 1.) 95. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2013.
március 1. napjától.
3 A módosítást a Szentás 2014. február 28-i ülésén a 2013/2014. tanévi (II.28.) 57. számú határozatával fogadta el. Hatályos 2014.
február 28. napjától.
4 A módosítást a Szenátus 2015. június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 182. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2015.
június 27. napjától.
5 A módosítást a Szentás 2014. február 28-i ülésén a 2013/2014. tanévi (II.28.) 57. számú határozatával fogadta el. Hatályos 2014.
február 28. napjától.
6 A módosítást a Szenátus 2013. március 1-jei ülésén a 2012/2013. tanévi (III. 1.) 95. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2013.
március 1. napjától.
7 A módosítást a Szentás 2014. február 28-i ülésén a 2013/2014. tanévi (II.28.) 57. számú határozatával fogadta el. Hatályos 2014.
február 28. napjától.
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4. §
(1) A pótfelvételi eljárás során a meghirdetett szakokat, jelentkezési határidőket és feltételeket a
Minisztérium és az Oktatási Hivatal, valamint a Főiskola honlapján a felvételi döntés
kihirdetését követő egy héten belül nyilvánosságra kell hozni.8 9
(2) A pótfelvételi jelentkezést az Oktatási Hivatalhoz kell benyújtani. A pótfelvételi eljárás – az Fkr.
8. § (7) bekezdésében foglaltak kivételével – elektronikus eljárás.10 11 12
(3) A pótfelvételi eljárásban13 a Főiskola adott képzésért felelős kara a felvételről vagy az
elutasításról a jelentkezési határidőt követő 20. napig döntést hoz, melyről írásban,
határozatban értesíti a jelentkezőt.
(4) A pótfelvételi eljárásban hozott döntésekről a Főiskola a központi felsőoktatási felvételi
rendszeren keresztül tájékoztatja az Oktatási Hivatalt.14
(5)

Az alapképzésre, osztatlan képzésre vagy felsőoktatási szakképzésre jelentkező felsőfokú
végzettséggel rendelkező jelentkezőket a korábbi felsőoktatási tanulmányaik
figyelembevételével és az emelt szintű érettségi követelménytől való eltekintéssel is
rangsorolja a Főiskola. Ebben az esetben az oklevélért adható pontot az oklevél minősítése
szerint az Fkr. 23. § (1) 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 Fkr. 20-21. §-ban és a 24. § (1) bekezdésében
meghatározott többletpontokat. A jelentkezési kérelem csak akkor minősül az Fkr. 11. § (2)
bekezdés e) pontja szerint hiányosnak, ha a jelentkező az érettségi bizonyítványa és a
középiskolai bizonyítványa alapján is kéri a pontszámítás elvégzését. 16 17
15

Felvételi pontszám
Felvételi összpontszám
alapképzés (A), osztatlan
alapképzés (A), osztatlan
képzés (O), felsőoktatási
képzés (O), felsőoktatási
szakképzés (F) esetén
szakképzés (F) esetén
(max. 280-400 pont)
(max. 500 pont)
Elégséges (2)
280
280+100*
Közepes (3)
320
320+100*
Jó (4)
360
360+100*
Jeles/kitűnő (5)
400
400+100*
*További max. 100 többletpont szerezhető az Fkr. 20-21. §-a és 24. § (1) bekezdése szerint.
A korábbi felsőoktatási
tanulmányok során szerzett
oklevél minősítése

A jelentkező számára a legkedvezőbb felvételi összpontszámot kell figyelembe venni.
A módosítást a Szenátus 2012. október 26-i ülésén a 2012/2013. tanévi (X. 26.) 24. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2012.
szeptember 1. napjától.
9 A módosítást a Szentás 2014. február 28-iülésén a 2013/2014. tanévi (II.28.) 57. számú határozatával fogadta el. Hatályos 2014.
február 28. napjától.
10 A módosítást a Szentás 2014. február 28-iülésén a 2013/2014. tanévi (II.28.) 57. számú határozatával fogadta el. Hatályos 2014.
február 28. napjától.
11 A módosítást a Szentás 2015. január 30-i-iülésén a 2014/2015. tanévi (I.30.) 63. számú határozatával fogadta el. Hatályos 2015.
január 31. napjától.
12 A módosítást a Szenátus 2015. június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 182. számú határozatával fogadta el. Hatályos:
2015. június 27. napjától.
13 A módosítást a Szentás 2014. február 28-iülésén a 2013/2014. tanévi (II.28.) 57. számú határozatával fogadta el. Hatályos 2014.
február 28. napjától.
14 A módosítást a Szenátus 2012. október 26-i ülésén a 2012/2013. tanévi (X. 26.) 24. számú határozatával fogadta el. Hatályos:
2012. szeptember 1. napjától.
15 A módosítást a Szenátus 2013. március 1-jei ülésén a 2012/2013. tanévi (III. 1.) 95. számú határozatával fogadta el. Hatályos:
2013. március 1. napjától.
16 A módosítást a Szentás 2014. február 28-iülésén a 2013/2014. tanévi (II.28.) 57. számú határozatával fogadta el. Hatályos 2014.
február 28. napjától.
17 A módosítást a Szentás 2015. január 30-i-iülésén a 2014/2015. tanévi (I.30.) 63. számú határozatával fogadta el. Hatályos 2015.
január 31. napjától.
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(6)

A fenti pontszámításhoz a jelentkezőnek jelentkezéskor be kell nyújtani a jelentkező bármely
felsőfokú végzettségét és szakképzettségét igazoló oklevél másolatát, amely tartalmazza az
oklevél minősítését. Amennyiben az oklevél minősítését nem tartalmazza az oklevél, úgy az
oklevelet kiállító felsőoktatási intézmény oklevél minősítéséről szóló igazolását is csatolni
szükséges.
18

II. fejezet
A mesterképzés felvételi rendjére vonatkozó szabályok
A mesterképzésre való felvételi általános szabályai
5. §19
(1) A Főiskola a mesterképzésre jelentkezők rangsorolásakor a Nftv. 40. § (7) bekezdése szerint
jár el.
(2) Mesterképzésre az vehető fel, aki alapképzésben fokozatot és szakképzettséget tanúsító
oklevelet szerzett, valamint legalább egy „C típusú” középfokú államilag elismert, - középfokú
(B2 szintű) általános nyelvi, komplex - vagy azzal egyenértékű nyelvvizsgával rendelkezik.
(3) A keresztfélévben induló mesterképzésekre csak azon jelentkezők vehetők fel, akik
megfelelnek az Fkr-ben előírt feltételeknek, azaz a felvételi döntést megelőzően oklevéllel
rendelkeznek.20
(4) A mesterképzésbe való felvétel feltételeit az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti
követelményeiről szóló 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet tartalmazza. A Főiskola a benyújtott
dokumentumok alapján megvizsgálja, hogy a felvételi feltételeknek eleget tesz-e a jelentkező.
A jelentkezés elfogadása esetén a Főiskola felvételi vizsgára (motivációs beszélgetésre, szóbeli,
illetve írásbeli vizsgára) hívja be a jelentkezőt, valamint az előzetes kreditbeszámítást is
megállapítja.
(5) A mesterképzésre történő jelentkezés esetén a Főiskola a felvételi kérelmeket az
alapképzésben elért eredmények, valamint a Főiskola által meghatározott
többletteljesítmények alapulvételével rangsorolja. A felvételi eredményt egész pontszámban
kell meghatározni. Csak az a jelentkező vehető fel, akinek felvételi pontszáma eléri az 50
pontot.21
(6) A külföldön vagy külföldi rendszerű felsőoktatási intézményben szerzett alapfokozato(ka)t
felvételi szempontból a bemutatott okmány(ok) alapján az a felsőoktatási intézmény minősíti,
ahová a jelentkező jelentkezését benyújtja.

A módosítást a Szenátus 2013. március 1-jei ülésén a 2012/2013. tanévi (III. 1.) 95. számú határozatával fogadta el. Hatályos:
2013. március 1. napjától.
19 A módosítást a Szenátus 2012. október 26-i ülésén a 2012/2013. tanévi (X. 26.) 24. számú határozatával fogadta el. Hatályos:
2012. szeptember 1. napjától.
20 Elfogadta a Szenátus 2010. június 25-én a 2009/2010. tanévi 143. sz. határozatával. Hatályos: 2010. július 1-jétől.
21 A módosítást a Szenátus 2013. március 1-jei ülésén a 2012/2013. tanévi (III. 1.) 95. számú határozatával fogadta el. Hatályos:
2013. március 1. napjától.
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Pontszámítás a mesterképzésre történő jelentkezés esetén
A tanár közgazdász tanári mesterképzésre jelentkezők összpontszámának számolására
vonatkozó rendelkezések
6. §
A tanári mesterképzés közgazdásztanár szakképzettségre jelentkezők összpontszámát (maximum
100 pont) a következő módon kell számolni:
Tanári mesterképzés közgazdásztanár szakképzettség
Hozott pontok:
az alapképzésben szerzett oklevél átlaga (egy tizedes jegy pontossággal) x 10
vagy
az utolsó négy félév összesített kreditindexe vagy hagyományos képzés esetén
az átlagolt tanulmányi átlag x 10
Szerzett pontok összesen22:
Szakmai felvételi:
Ebből: szakmai érdeklődése és ismeretei alapján
pedagógiai érdeklődése és ismeretei alapján (tanári diplomával
rendelkezők és iskolai állományban dolgozó pedagógusok a
pedagógiai érdeklődést és ismereteket vizsgáló motivációs
beszélgetés rész alól mentesülnek)
általános műveltsége, tájékozottsága, kommunikációs készsége,
stílusa alapján
Többletpontok:
Előnyben részesítés:23
• hátrányos helyzetű24
• fogyatékossággal élő
• gyermekét gondozó (a 12. § (4) bekezdés szerint)25
Nyelvvizsgák26 – az államilag elismert második, vagy harmadik stb.
nyelvvizsga estén legfeljebb 10 pont szerezhető, egy nyelvből csak egy
nyelvvizsgát veszünk figyelembe
• középfokú (B2) komplex nyelvvizsga
• felsőfokú (C1) komplex nyelvvizsga
Felsőfokú OKJ (MSc szaknak megfelelő szakképesítés)
TDK eredmények27
• országos TDK 1-3. helyezés
• OTDK részvétel
• intézményi TDK 1-3. helyezés
Szakirányú szakmai gyakorlat (legalább 3 hónapos)
Sportteljesítmény Világ- és Európa Bajnokságon elért 1-3. helyezés a
Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpia Bizottság
által elismert sportágban28
Szakmai oktatási tevékenység

Pontszám
max. 50 pont
max. 50 pont
max. 50 pont
max. 40 pont
max 20 pont
max 10 pont

max 10 pont
max 10 pont
max 10 pont
10 pont
10 pont
10 pont

3 pont
6 pont
3 pont
6 pont
2 pont
4 pont
5 pont
5 pont
10 pont

A módosítást a Szentás 2014. február 28-iülésén a 2013/2014. tanévi (II.28.) 57. számú határozatával fogadta el. Hatályos 2014.
február 28. napjától.
23 A módosítást a Szenátus 2013. március 1-jei ülésén a 2012/2013. tanévi (III. 1.) 95. számú határozatával fogadta el. Hatályos:
2013. március 1. napjától.
24 A módosítást a Szentás 2014. február 28-iülésén a 2013/2014. tanévi (II.28.) 57. számú határozatával fogadta el. Hatályos 2014.
február 28. napjától.
25 A módosítást a Szentás 2014. február 28-iülésén a 2013/2014. tanévi (II.28.) 57. számú határozatával fogadta el. Hatályos 2014.
február 28. napjától.
26 A módosítást a Szenátus 2012. október 26-i ülésén a 2012/2013. tanévi (X. 26.) 24. számú határozatával fogadta el. Hatályos:
2012. szeptember 1. napjától.
27 A módosítást a Szentás 2014. február 28-iülésén a 2013/2014. tanévi (II.28.) 57. számú határozatával fogadta el. Hatályos 2014.
február 28. napjától.
28 A módosítást a Szentás 2014. február 28-iülésén a 2013/2014. tanévi (II.28.) 57. számú határozatával fogadta el. Hatályos 2014.
február 28. napjától.
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A marketing mesterképzésre jelentkezők összpontszámának számolására vonatkozó
rendelkezések
7. §
A marketing mesterképzésre jelentkezők összpontszámát (maximum 100 pont) a következő
módon kell számolni:
Marketing mesterképzési szak
Hozott pontok:
az alapképzésben szerzett oklevél átlaga (egy tizedes jegy pontossággal) x 10
vagy
az utolsó négy félév összesített kreditindexe vagy hagyományos képzés esetén
az átlagolt tanulmányi átlag x 10
Szerzett pontok összesen29:
Szakmai szóbeli felvételi – motivációs beszélgetés30
Többletpontok:
Előnyben részesítés:31
• hátrányos helyzetű32
• fogyatékossággal élő
• gyermekét gondozó (a 12. § (4) bekezdés szerint)33
Nyelvvizsgák34 – az államilag elismert második, vagy harmadik stb.
nyelvvizsga estén legfeljebb 10 pont szerezhető, egy nyelvből csak egy
nyelvvizsgát veszünk figyelembe
• középfokú (B2) komplex nyelvvizsga
• felsőfokú (C1) komplex nyelvvizsga
Felsőfokú OKJ (MSc szaknak megfelelő szakképesítés)
TDK eredmények35
• országos TDK 1-3. helyezés
• OTDK részvétel
• intézményi TDK 1-3. helyezés
Szakirányú szakmai gyakorlat (legalább 3 hónapos)
Sportteljesítmény Világ- és Európa Bajnokságon elért 1-3. helyezés a
Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpia Bizottság
által elismert sportágban36
Szakmai oktatási tevékenység

Pontszám
max. 50 pont
max. 50 pont
max. 50 pont
max. 40 pont
max 10 pont
max 10 pont
10 pont
10 pont
10 pont

3 pont
6 pont
3 pont
6 pont
2 pont
4 pont
5 pont
5 pont
10 pont

A módosítást a Szentás 2014. február 28-iülésén a 2013/2014. tanévi (II.28.) 57. számú határozatával fogadta el. Hatályos 2014.
február 28. napjától.
30 A módosítást a Szentás 2014. február 28-iülésén a 2013/2014. tanévi (II.28.) 57. számú határozatával fogadta el. Hatályos 2014.
február 28. napjától.
31 A módosítást a Szenátus 2013. március 1-jei ülésén a 2012/2013. tanévi (III. 1.) 95. számú határozatával fogadta el. Hatályos:
2013. március 1. napjától.
32 A módosítást a Szentás 2014. február 28-iülésén a 2013/2014. tanévi (II.28.) 57. számú határozatával fogadta el. Hatályos 2014.
február 28. napjától.
33 A módosítást a Szentás 2014. február 28-iülésén a 2013/2014. tanévi (II.28.) 57. számú határozatával fogadta el. Hatályos 2014.
február 28. napjától.
34 A módosítást a Szenátus 2012. október 26-i ülésén a 2012/2013. tanévi (X. 26.) 24. számú határozatával fogadta el. Hatályos:
2012. szeptember 1. napjától.
35 A módosítást a Szentás 2014. február 28-iülésén a 2013/2014. tanévi (II.28.) 57. számú határozatával fogadta el. Hatályos 2014.
február 28. napjától.
36 A módosítást a Szentás 2014. február 28-iülésén a 2013/2014. tanévi (II.28.) 57. számú határozatával fogadta el. Hatályos 2014.
február 28. napjától.
29

7

A turizmus-menedzsment mesterképzésre jelentkezők összpontszámának számolására
vonatkozó rendelkezések
8. §
A turizmus-menedzsment mesterképzésre jelentkezők összpontszámát (maximum 100 pont) a
kővetkező módon kell számolni:
Turizmus-menedzsment mesterképzési szak
Hozott pontok:
az alapképzésben szerzett oklevél átlaga (egy tizedes jegy pontossággal) x 10
vagy
az utolsó négy félév összesített kreditindexe vagy hagyományos képzés esetén
az átlagolt tanulmányi átlag x 10
Szerzett pontok összesen37:
Szakmai szóbeli felvételi –motivációs beszélgetés és a felvételiző ppt.
prezentációja a szakmai pályafutásáról38
Többletpontok:
Előnyben részesítés:39
• hátrányos helyzetű40
• fogyatékossággal élő
• gyermekét gondozó (a 12. § (4) bekezdés szerint)41
Nyelvvizsgák42 – az államilag elismert második, vagy harmadik stb.
nyelvvizsga estén legfeljebb 10 pont szerezhető, egy nyelvből csak egy
nyelvvizsgát veszünk figyelembe
• középfokú (B2) komplex nyelvvizsga
• felsőfokú (C1) komplex nyelvvizsga
Felsőfokú OKJ (MSc szaknak megfelelő szakképesítés)
TDK eredmények43
• országos TDK 1-3. helyezés
• OTDK részvétel
• intézményi TDK 1-3. helyezés
Szakirányú szakmai gyakorlat (legalább 3 hónapos)
Sportteljesítmény Világ- és Európa Bajnokságon elért 1-3. helyezés a
Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpia Bizottság
által elismert sportágban44
Szakmai oktatási tevékenység

Pontszám
max. 50 pont
max. 50 pont
max. 50 pont
max. 40 pont
max 10 pont
max 10 pont
10 pont
10 pont
10 pont

3 pont
6 pont
3 pont
6 pont
2 pont
4 pont
5 pont
5 pont
10 pont

A módosítást a Szentás 2014. február 28-iülésén a 2013/2014. tanévi (II.28.) 57. számú határozatával fogadta el. Hatályos 2014.
február 28. napjától.
38 A módosítást a Szentás 2014. február 28-iülésén a 2013/2014. tanévi (II.28.) 57. számú határozatával fogadta el. Hatályos 2014.
február 28. napjától.
39 A módosítást a Szenátus 2013. március 1-jei ülésén a 2012/2013. tanévi (III. 1.) 95. számú határozatával fogadta el. Hatályos:
2013. március 1. napjától.
40 A módosítást a Szentás 2014. február 28-iülésén a 2013/2014. tanévi (II.28.) 57. számú határozatával fogadta el. Hatályos 2014.
február 28. napjától.
41 A módosítást a Szentás 2014. február 28-iülésén a 2013/2014. tanévi (II.28.) 57. számú határozatával fogadta el. Hatályos 2014.
február 28. napjától.
42 A módosítást a Szenátus 2012. október 26-i ülésén a 2012/2013. tanévi (X. 26.) 24. számú határozatával fogadta el. Hatályos:
2012. szeptember 1. napjától.
43 A módosítást a Szentás 2014. február 28-iülésén a 2013/2014. tanévi (II.28.) 57. számú határozatával fogadta el. Hatályos 2014.
február 28. napjától.
44 A módosítást a Szentás 2014. február 28-iülésén a 2013/2014. tanévi (II.28.) 57. számú határozatával fogadta el. Hatályos 2014.
február 28. napjától.
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A nemzetközi tanulmányok mesterképzésre jelentkezők összpontszámának számolására
vonatkozó rendelkezések
9. §
A nemzetközi tanulmányok mesterképzésre jelentkezők összpontszámát (maximum 100 pont) a
következő módon kell számolni:
Nemzetközi tanulmányok mesterképzési szak
Hozott pontok:
az alapképzésben szerzett oklevél átlaga (egy tizedes jegy pontossággal) x 10
vagy
az utolsó négy félév összesített kreditindexe vagy hagyományos képzés esetén
az átlagolt tanulmányi átlag x 10
Szerzett pontok összesen45:
Szakmai szóbeli felvételi – motivációs beszélgetés46
Többletpontok:
Előnyben részesítés:47
• hátrányos helyzetű48
• fogyatékossággal élő
• gyermekét gondozó (a 12. § (4) bekezdés szerint)49
Nyelvvizsgák50 – az államilag elismert második, vagy harmadik stb.
nyelvvizsga estén legfeljebb 10 pont szerezhető, egy nyelvből csak egy
nyelvvizsgát veszünk figyelembe
• középfokú (B2) komplex nyelvvizsga
• felsőfokú (C1) komplex nyelvvizsga
Felsőfokú OKJ (MSc szaknak megfelelő szakképesítés)
TDK eredmények
• országos TDK 1-3. helyezés
• OTDK részvétel
• intézményi TDK 1-3. helyezés
Szakirányú szakmai gyakorlat (legalább 3 hónapos)
Sportteljesítmény Világ- és Európa Bajnokságon elért 1-3. helyezés a
Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpia Bizottság
által elismert sportágban51
Szakmai oktatási tevékenység

Pontszám
max. 50 pont
max. 50 pont
max. 50 pont
max. 40 pont
max 10 pont
max 10 pont
10 pont
10 pont
10 pont

3 pont
6 pont
3 pont
6 pont
2 pont
4 pont
5 pont
5 pont
10 pont

A módosítást a Szentás 2014. február 28-iülésén a 2013/2014. tanévi (II.28.) 57. számú határozatával fogadta el. Hatályos 2014.
február 28. napjától.
46 A módosítást a Szentás 2014. február 28-iülésén a 2013/2014. tanévi (II.28.) 57. számú határozatával fogadta el. Hatályos 2014.
február 28. napjától.
47 A módosítást a Szenátus 2013. március 1-jei ülésén a 2012/2013. tanévi (III. 1.) 95. számú határozatával fogadta el. Hatályos:
2013. március 1. napjától.
48 A módosítást a Szentás 2014. február 28-iülésén a 2013/2014. tanévi (II.28.) 57. számú határozatával fogadta el. Hatályos 2014.
február 28. napjától.
49 A módosítást a Szentás 2014. február 28-iülésén a 2013/2014. tanévi (II.28.) 57. számú határozatával fogadta el. Hatályos 2014.
február 28. napjától.
50 A módosítást a Szenátus 2012. október 26-i ülésén a 2012/2013. tanévi (X. 26.) 24. számú határozatával fogadta el. Hatályos:
2012. szeptember 1. napjától.
51 A módosítást a Szentás 2014. február 28-iülésén a 2013/2014. tanévi (II.28.) 57. számú határozatával fogadta el. Hatályos 2014.
február 28. napjától.
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A pénzügy mesterképzésre jelentkezők összpontszámának számolására vonatkozó
rendelkezések
10. §
A pénzügy mesterképzésre jelentkezők összpontszámát (maximum 100 pont) a következő módon
kell számolni:
Pénzügy mesterképzési szak
Hozott pontok:
az alapképzésben szerzett oklevél átlaga (egy tizedes jegy pontossággal) x 10
vagy
az utolsó négy félév összesített kreditindexe vagy hagyományos képzés esetén
az átlagolt tanulmányi átlag x 10
Szerzett pontok összesen52:
Szakmai szóbeli felvételi – motivációs beszélgetés 53 54
Többletpontok:
Előnyben részesítés:55
• hátrányos helyzetű56
• fogyatékossággal élő
• gyermekét gondozó (a 12. § (4) bekezdés szerint)57
Nyelvvizsgák58 – az államilag elismert második, vagy harmadik stb.
nyelvvizsga estén legfeljebb 10 pont szerezhető, egy nyelvből csak egy
nyelvvizsgát veszünk figyelembe
• középfokú (B2) komplex nyelvvizsga
• felsőfokú (C1) komplex nyelvvizsga
Felsőfokú OKJ (MSc szaknak megfelelő szakképesítés)
TDK eredmények59
• országos TDK 1-3. helyezés
• OTDK részvétel
• intézményi TDK 1-3. helyezés
Szakirányú szakmai gyakorlat (legalább 3 hónapos)
Sportteljesítmény Világ- és Európa Bajnokságon elért 1-3. helyezés a
Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpia Bizottság
által elismert sportágban60
Szakmai oktatási tevékenység

Pontszám
max. 50 pont
max. 50 pont
max. 50 pont
max. 40 pont
max 10 pont
max 10 pont
10 pont
10 pont
10 pont

3 pont
6 pont
3 pont
6 pont
2 pont
4 pont
5 pont
5 pont
10 pont

A módosítást a Szentás 2014. február 28-iülésén a 2013/2014. tanévi (II.28.) 57. számú határozatával fogadta el. Hatályos 2014.
február 28. napjától.
53 A módosítást a Szenátus a 2013. október 25-i ülésén a 2013/2014. tanévi (X. 25.) 12. számú határozatával elfogadta. Hatályos:
2013. október 25. napjától.
54 A módosítást a Szentás 2014. február 28-iülésén a 2013/2014. tanévi (II.28.) 57. számú határozatával fogadta el. Hatályos 2014.
február 28. napjától.
55 A módosítást a Szenátus 2013. március 1-jei ülésén a 2012/2013. tanévi (III. 1.) 95. számú határozatával fogadta el. Hatályos:
2013. március 1. napjától.
56 A módosítást a Szentás 2014. február 28-iülésén a 2013/2014. tanévi (II.28.) 57. számú határozatával fogadta el. Hatályos 2014.
február 28. napjától.
57 A módosítást a Szentás 2014. február 28-iülésén a 2013/2014. tanévi (II.28.) 57. számú határozatával fogadta el. Hatályos 2014.
február 28. napjától.
58 A módosítást a Szenátus 2012. október 26-i ülésén a 2012/2013. tanévi (X. 26.) 24. számú határozatával fogadta el. Hatályos:
2012. szeptember 1. napjától.
59 A módosítást a Szentás 2014. február 28-iülésén a 2013/2014. tanévi (II.28.) 57. számú határozatával fogadta el. Hatályos 2014.
február 28. napjától.
60 A módosítást a Szentás 2014. február 28-iülésén a 2013/2014. tanévi (II.28.) 57. számú határozatával fogadta el. Hatályos 2014.
február 28. napjától.
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A számvitel mesterképzésre jelentkezők összpontszámának számolására vonatkozó
rendelkezések
11. §
A számvitel mesterképzésre jelentkezők összpontszámát (maximum 100 pont) a következő módon
kell számolni:
Számvitel mesterképzési szak
Hozott pontok:
az alapképzésben szerzett oklevél átlaga (egy tizedes jegy pontossággal) x 10
vagy
az utolsó négy félév összesített kreditindexe vagy hagyományos képzés esetén
az átlagolt tanulmányi átlag x 10
Szerzett pontok összesen61:
Szakmai szóbeli felvételi – a motivációs beszélgetés 62 63
Többletpontok:
Előnyben részesítés:64
• hátrányos helyzetű65
• fogyatékossággal élő
• gyermekét gondozó (a 12. § (4) bekezdés szerint)66
Nyelvvizsgák67 – az államilag elismert második, vagy harmadik stb.
nyelvvizsga estén legfeljebb 10 pont szerezhető, egy nyelvből csak egy
nyelvvizsgát veszünk figyelembe
• középfokú (B2) komplex nyelvvizsga
• felsőfokú (C1) komplex nyelvvizsga
Felsőfokú OKJ (MSc szaknak megfelelő szakképesítés)
TDK eredmények68
• országos TDK 1-3. helyezés
• OTDK részvétel
• intézményi TDK 1-3. helyezés
Szakirányú szakmai gyakorlat (legalább 3 hónapos)
Sportteljesítmény Világ- és Európa Bajnokságon elért 1-3. helyezés a
Nemzetközi Olimpiai Bizottság vagy a Nemzetközi Paralimpia Bizottság
által elismert sportágban69
Szakmai oktatási tevékenység

Pontszám
max. 50 pont
max. 50 pont
max. 50 pont
max. 40 pont
max 10 pont
max 10 pont
10 pont
10 pont
10 pont

3 pont
6 pont
3 pont
6 pont
2 pont
4 pont
5 pont
5 pont
10 pont

A módosítást a Szentás 2014. február 28-iülésén a 2013/2014. tanévi (II.28.) 57. számú határozatával fogadta el. Hatályos 2014.
február 28. napjától.
62 A módosítást a Szenátus a 2013. október 25-i ülésén a 2013/2014. tanévi (X. 25.) 12. számú határozatával elfogadta. Hatályos:
2013. október 25. napjától.
63 A módosítást a Szentás 2014. február 28-iülésén a 2013/2014. tanévi (II.28.) 57. számú határozatával fogadta el. Hatályos 2014.
február 28. napjától.
64 A módosítást a Szenátus 2013. március 1-jei ülésén a 2012/2013. tanévi (III. 1.) 95. számú határozatával fogadta el. Hatályos:
2013. március 1. napjától.
65 A módosítást a Szentás 2014. február 28-iülésén a 2013/2014. tanévi (II.28.) 57. számú határozatával fogadta el. Hatályos 2014.
február 28. napjától.
66 A módosítást a Szentás 2014. február 28-iülésén a 2013/2014. tanévi (II.28.) 57. számú határozatával fogadta el. Hatályos 2014.
február 28. napjától.
67 A módosítást a Szenátus 2012. október 26-i ülésén a 2012/2013. tanévi (X. 26.) 24. számú határozatával fogadta el. Hatályos:
2012. szeptember 1. napjától.
68 A módosítást a Szentás 2014. február 28-iülésén a 2013/2014. tanévi (II.28.) 57. számú határozatával fogadta el. Hatályos 2014.
február 28. napjától.
69 A módosítást a Szentás 2014. február 28-iülésén a 2013/2014. tanévi (II.28.) 57. számú határozatával fogadta el. Hatályos 2014.
február 28. napjától.
61
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A nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterképzésre jelentkezők összpontszámának
számolására vonatkozó rendelkezések 70
11/A. §
A nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterképzésre jelentkezők összpontszámát (maximum
100 pont) a következő módon kell számolni:
Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterképzési szak
Hozott pontok:
az alapképzésben szerzett oklevél átlaga (egy tizedes jegy pontossággal) x 10
vagy
az utolsó négy félév összesített kreditindexe vagy hagyományos képzés esetén
az átlagolt tanulmányi átlag x 10
Szerzett pontok összesen:
Szakmai szóbeli felvételi – motivációs beszélgetés
Többletpontok:
Előnyben részesítés:
• hátrányos helyzetű
• fogyatékossággal élő
• gyermekét gondozó (a 12.§ (4) bekezdés szerint)
Nyelvvizsgák – az államilag elismert második, vagy harmadik stb.
nyelvvizsga estén legfeljebb 10 pont szerezhető, egy nyelvből csak egy
nyelvvizsgát veszünk figyelembe
• középfokú (B2) komplex nyelvvizsga
• felsőfokú (C1) komplex nyelvvizsga
Felsőfokú OKJ (MSc szaknak megfelelő szakképesítés)
TDK eredmények
• országos TDK 1-3. helyezés
• OTDK részvétel
• intézményi TDK 1-3. helyezés
Szakirányú szakmai gyakorlat (legalább 3 hónapos)
Sportteljesítmény Világ- és Európa Bajnokságon elért 1-3. helyezés a
Nemzetközi Olimpiai Bizottság, vagy a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság
által elismert sportágban
Szakmai oktatási tevékenység

70

Pontszám
max. 50 pont
max. 50 pont
max. 50 pont
max. 40 pont
max. 10 pont
max. 10 pont
10 pont
10 pont
10 pont

3 pont
6 pont
3 pont
6 pont
2 pont
4 pont
5 pont
5 pont
10 pont

A módosítást a Szentás 2015. január 30-i-iülésén a 2014/2015. tanévi (I.30.) 63. számú határozatával fogadta el. Hatályos 2015.
január 31. napjától.
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A vállalkozásfejlesztés mesterképzésre jelentkezők összpontszámának számolására vonatkozó
rendelkezések 71
11/B. §
A vállalkozásfejlesztés mesterképzésre jelentkezők összpontszámát (maximum 100 pont) a
következő módon kell számolni:
Vállalkozásfejlesztés mesterképzési szak
Hozott pontok:
az alapképzésben szerzett oklevél átlaga (egy tizedes jegy pontossággal) x 10
vagy
az utolsó négy félév összesített kreditindexe vagy hagyományos képzés esetén
az átlagolt tanulmányi átlag x 10
Szerzett pontok összesen:
Szakmai szóbeli felvételi – motivációs beszélgetés
Többletpontok:
Előnyben részesítés:
• hátrányos helyzetű
• fogyatékossággal élő
• gyermekét gondozó (a 12.§ (4) bekezdés szerint)
Nyelvvizsgák – az államilag elismert második, vagy harmadik stb.
nyelvvizsga estén legfeljebb 10 pont szerezhető, egy nyelvből csak egy
nyelvvizsgát veszünk figyelembe
• középfokú (B2) komplex nyelvvizsga
• felsőfokú (C1) komplex nyelvvizsga
Felsőfokú OKJ (MSc szaknak megfelelő szakképesítés)
TDK eredmények
• országos TDK 1-3. helyezés
• OTDK részvétel
• intézményi TDK 1-3. helyezés
Szakirányú szakmai gyakorlat (legalább 3 hónapos)
Sportteljesítmény Világ- és Európa Bajnokságon elért 1-3. helyezés a
Nemzetközi Olimpiai Bizottság, vagy a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság
által elismert sportágban
Szakmai oktatási tevékenység

Pontszám
max. 50 pont
max. 50 pont
max. 50 pont
max. 40 pont
max. 10 pont
max. 10 pont
10 pont
10 pont
10 pont

3 pont
6 pont
3 pont
6 pont
2 pont
4 pont
5 pont
5 pont
10 pont

A módosítást a Szentás 2015. január 30-i-iülésén a 2014/2015. tanévi (I.30.) 63. számú határozatával fogadta el. Hatályos 2015.
január 31. napjától.
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Előnyben részesítés a mesterképzésben
12. §
(1) A hátrányos helyzetű jelentkező minden jelentkezési helyén 10 többletpontra jogosult.72 73
(2)

74

(3) A fogyatékossággal élő jelentkező minden jelentkezési helyén 10 többletpontra jogosult.
(4) Az a jelentkező, aki a jelentkezési határidő és a felvételi döntés közötti időszakban gyermeke
gondozása céljából fizetés nélküli szabadságon lévő, csecsemőgondozási díjban75,
gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban vagy gyermekgondozási díjban
részesül, minden jelentkezési helyén76 10 többletpontra jogosult.
III. fejezet
A szakirányú továbbképzés
A jelentkezők rangsorolása, a felvételi döntés
13. §
(1) A felvételi követelményeket és a rangsorolás módját a képzésért felelős kar jelen szabályzat
kari mellékletében határozza meg, és a Tájékoztatóban, valamint a Főiskola honlapján teszi
közzé.
(2) A szakirányú továbbképzésre jelentkezők eredményeinek összesítését, a jelentkezők
rangsorolását a képzésért felelős kar felvételi bizottsága végzi el.
IV. fejezet
Eljárási díjak
14. §77
(1) A felvételi eljárás során a jelentkező által fizetendő alapdíjak és kiegészítő díjak mértékét az
Fkr. határozza meg.
(2) Szakirányú továbbképzésre történő jelentkezés, valamint a mesterképzés intézményi felvételi
eljárási díját a Hallgatói térítések és juttatások szabályzata (a továbbiakban: HTJSZ) 3/b. számú
melléklet 5. pontja78 tartalmazza, amelyek nem téríthetők vissza.
(3) Az Európai Gazdasági Térségen kívül jelentkezők felvételi eljárási díját a HTJSZ 3/c. számú
melléklete tartalmazza.79
A módosítást a Szenátus 2013. március 1-jei ülésén a 2012/2013. tanévi (III. 1.) 95. számú határozatával fogadta el. Hatályos:
2013. március 1. napjától.
73 A módosítást a Szentás 2014. február 28-iülésén a 2013/2014. tanévi (II.28.) 57. számú határozatával fogadta el. Hatályos 2014.
február 28. napjától.
74 Hatályon kívül helyezte a Szenátus 2013. március 1-jei ülésén elfogadott módosítás. Hatálytalan: 2013. március 1. napjától.
75 A módosítást a Szentás 2015. január 30-i-iülésén a 2014/2015. tanévi (I.30.) 63. számú határozatával fogadta el. Hatályos 2015.
január 31. napjától.
76 A módosítást a Szentás 2014. február 28-iülésén a 2013/2014. tanévi (II.28.) 57. számú határozatával fogadta el. Hatályos 2014.
február 28. napjától.
77 A módosítást a Szenátus 2012. október 26-i ülésén a 2012/2013. tanévi (X. 26.) 24. számú határozatával fogadta el. Hatályos:
2012. szeptember 1. napjától.
78 A módosítást a Szentás 2015. január 30-i-iülésén a 2014/2015. tanévi (I.30.) 63. számú határozatával fogadta el. Hatályos 2015.
január 31. napjától.
79 Elfogadta a Szenátus 2010. június 25-én a 2009/2010. tanévi 143. sz. határozatával. Hatályos: 2010. július 1-jétől.
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V. fejezet
A felvételi vizsga és a felvételi döntés
A felvételi eljárás szervezeti keretei
15. §
(1) A felvételi eljárás során alkalmazott vizsgák megszervezése és lebonyolítása, illetőleg az ezzel
kapcsolatos feladatok ellátására a képzésért felelős kar
a) vizsgabizottságot,
b) felvételi bizottságot,
c) felülvizsgáló bizottságot
hoz létre.
(2) A Felvételi Bizottság elnökét és tagjait a képzésért felelős kar dékánja bízza meg. A Felvételi
Bizottság elnöke a kar vezetője által kijelölt személy, tagjai: legalább három tagja a kar
különböző intézeteinek képviselői, illetve egy fő a kari Hallgatói Önkormányzat képviselői közül
kerül ki.
(3) A Felvételi Bizottság feladata a felvételi döntés meghozatala.
(4) A felvételi eljárás során alkalmazott vizsgák lebonyolításában részt vevő bizottságok
(vizsgabizottságok) megalakításáról és tagok megbízásáról az érintett kar dékánja
gondoskodik. A bizottságok számát a felvételre jelentkezők számának megfelelően kell
kialakítani.
(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.
16. §
(1) A pedagógusképzés képzési területen osztatlan tanárszakon kötelező pályaalkalmassági
vizsgálaton kell a jelentkezőnek részt venni, ennek részleteiről a Tájékoztatóban, valamint a
Főiskola honlapján kell tájékoztatást adni.80 Amennyiben a jelentkező több osztatlan
tanárszakra és több intézménybe jelentkezik, a kötelező pályaalkalmassági vizsgálaton abban
az intézményben kell részt vennie, amelyik az Fkr. 13. § (1) bekezdésében meghatározott
időpontban az elbírálási sorrendjében a legkisebb sorszámmal szerepel.81
(2) A mesterképzés felvételi eljárása során
a) pályaalkalmassági vizsgálat,
b) a nem magyar állampolgárok számára magyar nyelvi alkalmassági vizsga
szervezhető.82

A módosítást a Szenátus 2013. március 1-jei ülésén a 2012/2013. tanévi (III. 1.) 95. számú határozatával fogadta el. Hatályos:
2013. március 1. napjától.
81 A módosítást a Szentás 2014. február 28-iülésén a 2013/2014. tanévi (II.28.) 57. számú határozatával fogadta el. Hatályos 2014.
február 28. napjától.
82 A módosítást a Szenátus 2013. március 1-jei ülésén a 2012/2013. tanévi (III. 1.) 95. számú határozatával fogadta el. Hatályos:
2013. március 1. napjától.
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(3) A pályaalkalmassági vizsgálat és a nem magyar állampolgárok részére magyar nyelvi
alkalmassági vizsga értékelése „megfelelt” vagy „nem felelt meg”minősítés lehet. A „nem felelt
meg” minősítés esetén a jelentkező összpontszáma nulla.83
(4) A pályaalkalmassági vizsgálat követelményeit az illetékes kar a felvételi tájékoztatóban,
valamint a Főiskola honlapján84 köteles közzétenni.85
17. §
(1) A jelentkezőket a vizsgák időpontjáról, a vizsgákkal kapcsolatos tudnivalókról a képzésért
felelős kar Dékáni Hivatala a Tanulmányi és Oktatásszervezési Főosztály86 közreműködésével
írásban értesíti. Az értesítés időpontját a Tájékoztató alapján úgy kell meghatározni, hogy a
jelentkező a vizsgájáról szóló értesítést legalább a vizsga előtt 15 nappal kézhez kapja.87
(2) 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.
18. §
(1) Amennyiben a vizsga számonkérési formája írásbeli, a vizsgát úgy kell megszervezni, hogy az
írásbeli vizsgadolgozat (továbbiakban: dolgozat) kérdéseinek titkossága a vizsga megkezdéséig
biztosított legyen.88
(2) A dolgozatokat – a dolgozat megírása után – a részpontok feltüntetésével értékelni kell, és el
kell látni a javító kézjegyével.
(3) A dolgozatok titkosítását a képzésért felelős kar végzi el, és erről a jelentkezőt tájékoztatja. A
dolgozatok csak név nélkül, számjelzéssel ellátva adhatók át javításra és értékelésre. Ezért a
jelentkező 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.89
(4) A jelentkezőnek joga van a dolgozat értékelésébe a felvételről szóló döntést megelőzően
betekinteni.90
(5) A dolgozatba való betekintés időpontjáról, helyéről és lehetőségeiről a képzésért felelős kar a
vizsgabehívón tájékoztatja a jelentkezőt. A betekintés felügyelet mellett történik, melynek során

A módosítást a Szenátus 2013. március 1-jei ülésén a 2012/2013. tanévi (III. 1.) 95. számú határozatával fogadta el. Hatályos:
2013. március 1. napjától.
84 A módosítást a Szentás 2014. február 28-iülésén a 2013/2014. tanévi (II.28.) 57. számú határozatával fogadta el. Hatályos 2014.
február 28. napjától.
85 A módosítást a Szenátus 2013. március 1-jei ülésén a 2012/2013. tanévi (III. 1.) 95. számú határozatával fogadta el. Hatályos:
2013. március 1. napjától.
86 A módosítást a Szenátus 2015. június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 182. számú határozatával fogadta el. Hatályos:
2015. június 27. napjától.
87 A módosítást a Szenátus 2012. október 26-i ülésén a 2012/2013. tanévi (X. 26.) 24. számú határozatával fogadta el. Hatályos:
2012. szeptember 1. napjától.
88 A módosítást a Szenátus 2013. március 1-jei ülésén a 2012/2013. tanévi (III. 1.) 95. számú határozatával fogadta el. Hatályos:
2013. március 1. napjától.
89 A módosítást a Szenátus 2012. október 26-i ülésén a 2012/2013. tanévi (X. 26.) 24. számú határozatával fogadta el. Hatályos:
2012. szeptember 1. napjától.
90 A módosítást a Szenátus 2012. október 26-i ülésén a 2012/2013. tanévi (X. 26.) 24. számú határozatával fogadta el. Hatályos:
2012. szeptember 1. napjától.
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biztosítani kell, hogy a jelentkező a dolgozaton javításokat ne eszközöljön, feljegyzést azonban
készíthet.91
(6) A jelentkező a dolgozata értékelésébe való betekintés napját követő második munkanap végéig
a képzésért felelős kar dékánjától írásban kérheti az általa észlelt javítási, pontszámítási hiba
kivizsgálását. A határidő elmulasztása esetén igazolásnak nincs helye.92
(7) A kérelmet a képzésért felelős kar vezetőjéhez kell benyújtani. A kar vezetője a kérelmet 3
munkanapon belül köteles kivizsgáltatni. A dolgozatokat felülvizsgáló bizottság írásbeli
javaslata alapján a kar dékánja dönt. A kar a szükséges módosításokat a rangsorolásra szolgáló
nyilvántartásokban haladéktalanul átvezeti. A kar a jelentkezőt a döntésről írásban értesíti.93
(8) A ponthatárok országos véglegesítése előtt legalább 72 órával kell meghozni a (7) bekezdés
szerinti döntéseket.94
19. §95
(1) Amennyiben a vizsga formája nem írásbeli, a jelentkező a vizsgáztatással kapcsolatos – a
vizsgaeredményt befolyásoló – jogszabálysértés, illetve az intézményi szabályzat megsértése
miatt a pontszáma ismertetésének napját követő második munkanap végéig írásban panaszt
tehet a képzésért felelős kar dékánjánál. A határidő elmulasztása esetén igazolásnak nincs
helye.96
(2) A kar dékánja a panaszt három munkanapon belül köteles a felvételi bizottsággal kivizsgáltatni
és döntést hozni. A jelentkezőt a döntésről a kar írásban értesíti.
(3) A ponthatárok országos véglegesítése előtt legalább 72 órával kell meghozni a (2) bekezdés
szerinti döntéseket.
A felvételi döntés
20. §97
(1) A Főiskola a felvételről szóló döntését határozatban98
a) a keresztféléves felsőoktatási felvételi eljárásban a besorolási döntés időpontját követő
nyolc napon belül,
b) az általános felsőoktatási felvételi eljárásban augusztus 8-ig,
c) a felsőoktatási pótfelvételi eljárásban augusztus 31-ig.

A módosítást a Szenátus 2012. október 26-i ülésén a 2012/2013. tanévi (X. 26.) 24. számú határozatával fogadta el. Hatályos:
2012. szeptember 1. napjától.
92 A módosítást a Szenátus 2012. október 26-i ülésén a 2012/2013. tanévi (X. 26.) 24. számú határozatával fogadta el. Hatályos:
2012. szeptember 1. napjától.
93 A módosítást a Szenátus 2012. október 26-i ülésén a 2012/2013. tanévi (X. 26.) 24. számú határozatával fogadta el. Hatályos:
2012. szeptember 1. napjától.
94 A módosítást a Szenátus 2012. október 26-i ülésén a 2012/2013. tanévi (X. 26.) 24. számú határozatával fogadta el. Hatályos:
2012. szeptember 1. napjától.
95 A módosítást a Szenátus 2012. október 26-i ülésén a 2012/2013. tanévi (X. 26.) 24. számú határozatával fogadta el. Hatályos:
2012. szeptember 1. napjától.
96 A módosítást a Szenátus 2013. március 1-jei ülésén a 2012/2013. tanévi (III. 1.) 95. számú határozatával fogadta el. Hatályos:
2013. március 1. napjától.
97 A módosítást a Szenátus 2012. október 26-i ülésén a 2012/2013. tanévi (X. 26.) 24. számú határozatával fogadta el. Hatályos:
2012. szeptember 1. napjától.
98 A módosítást a Szentás 2014. február 28-iülésén a 2013/2014. tanévi (II.28.) 57. számú határozatával fogadta el. Hatályos 2014.
február 28. napjától.
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határozatban közli a jelentkezővel. A Főiskola azt a jelentkezőt veszi fel, aki hozzá lett
besorolva.99
(2) A képzésért felelős kar Tanulmányi és Oktatásszervezési Főosztálya100 írásban közli a
jelentkezővel a felvételről szóló döntést.
(3) A határozatnak tartalmaznia kell:
a) a Főiskola nevét, intézményi azonosító számát, valamint a kar nevét,
b) a jelentkező által választott képzés101 pontos megnevezését, munkarendjét, finanszírozási
formáját,
c) a jelentkező nevét, lakóhelyét, amennyiben van, akkor102 oktatási azonosító számát,
d) az igénybe vehető jogorvoslat lehetőségére vonatkozó tájékoztatást,
e) a hallgatói jogviszony létesítésére szóló felhívást, illetve a beiratkozás elmulasztásának
következményeire történő figyelmeztetést,
f) azokat a jogszabályhelyeket, amelyek alapján a Főiskola a döntést hozta,
g) a döntéshozatal helyét és idejét, a döntés kiadmányozójának nevét, hivatali beosztását.
(4) A határozat tartalmazhat a hallgatói jogviszony létesítésére vonatkozó további információkat is.
(5) Amennyiben a jelentkező rendelkezik elektronikus levelezési címmel, a határozat elektronikus
levélben is kiküldhető, mely nem helyettesíti a postai, nyomtatott felvételi határozat
kiküldését.103
Jogorvoslat
21. §
(1) A felvételi döntés ellen jogorvoslati eljárás indítható az Nftv. 57. §-a alapján.
(2) A jelentkező kizárólag jogszabály vagy jelen szabályzat megsértésére hivatkozással élhet
jogorvoslati kérelemmel.
(3) A jelentkező a döntés ellen a közléstől, ennek hiányában a tudomásra jutástól számított 15
napon belül nyújthatja be kérelmét a Tanulmányi és Oktatásszervezési Főosztályához104, amely
a kérelmet indokolt javaslatával, valamint a szükséges dokumentumok csatolásával továbbítja
a rektorhoz. A kérelem tárgyában a Felülbírálati Bizottság jár el a TVSZ 8-13.
§-aiban105 foglalt eljárási rend alapján.
(4) A jelentkező a másodfokú határozat bírósági felülvizsgálatát kérheti az Nftv. 58. §-a alapján106,
annak közlésétől számított harminc napon belül, jogszabálysértésre, illetve jelen szabályzat
vonatkozó rendelkezéseinek megsértésére hivatkozással.

A módosítást a Szenátus 2013. március 1-jei ülésén a 2012/2013. tanévi (III. 1.) 95. számú határozatával fogadta el. Hatályos:
2013. március 1. napjától.
100 A módosítást a Szenátus 2015. június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 182. számú határozatával fogadta el. Hatályos:
2015. június 27. napjától.
101 A módosítást a Szenátus 2013. március 1-jei ülésén a 2012/2013. tanévi (III. 1.) 95. számú határozatával fogadta el. Hatályos:
2013. március 1. napjától.
102 A módosítást a Szenátus 2013. március 1-jei ülésén a 2012/2013. tanévi (III. 1.) 95. számú határozatával fogadta el. Hatályos:
2013. március 1. napjától.
103 A módosítást a Szenátus 2013. március 1-jei ülésén a 2012/2013. tanévi (III. 1.) 95. számú határozatával fogadta el. Hatályos:
2013. március 1. napjától.
104 A módosítást a Szenátus 2015. június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 182. számú határozatával fogadta el. Hatályos:
2015. június 27. napjától.
105 A módosítást a Szentás 2014. február 28-iülésén a 2013/2014. tanévi (II.28.) 57. számú határozatával fogadta el. Hatályos 2014.
február 28. napjától.
106 A módosítást a Szentás 2014. február 28-iülésén a 2013/2014. tanévi (II.28.) 57. számú határozatával fogadta el. Hatályos 2014.
február 28. napjától.
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VI. fejezet
Kizárólag külföldi állampolgárok számára hirdetett, idegen nyelven folyó képzések
A jelentkezés feltételei
22. §107
(1) A Főiskola idegen nyelvű képzéseire a 2. számú mellékletben található jelentkezési lap
kitöltésével, a jelentkezési lapon feltüntetett dokumentumoknak a Tanulmányi és
Oktatásszervezési Főosztályhoz108 történő benyújtásával, továbbá a felvételi eljárás
lebonyolításában megállapodás alapján közreműködő külső szerv részére a HTJSZ 3/c. számú
melléklet szerinti felvételi eljárási díj megfizetésével lehet felvételre jelentkezni.109
(2) A jelentkezés feltétele alapképzésben az érettségi bizonyítvány vagy az azzal egyenértékű
középiskolai végzettséget tanúsító eredeti bizonyítvány, illetve annak hitelesített másolatának,
mesterképzésben alapfokozat és szakképzettség vagy ezzel egyenértékű oklevél, illetve annak
hitelesített másolatának megléte és benyújtása.
Jelentkezési határidő
23. §
A Főiskola Rektori Tanácsa által meghatározott jelentkezési határidőt a Főiskola a jelentkezési
határidőt megelőzően 45 nappal a honlapján közzéteszi, és azt megelőzően megszabja az egyes
képzési programokra felvehető hallgatók keretszámát.
A felvételi eljárás
24. §
(1) A mesterképzésekre sikeres felvételi vizsgával lehet bejutni.
(2) A felvételi vizsga a képzés nyelvén folyik, írásbeli és szóbeli részből állhat. Követelményeit e
szabályzat mellékletét képező rendelkezések között a képzésért felelős kar határozza meg.110
(3) A felvételi vizsga a Főiskola adott képzést gondozó karának hivatalos helyiségeiben, illetve
kijelölt külső helyszíneken (továbbiakban: kihelyezett felvételi vizsga) is történhet. A kar
hivatalos helyiségeiben folytatott vizsgát a dékán által megbízott három főből álló
vizsgabizottság végzi.
(4) A felvételi vizsgán elért eredmény alapján a vizsgabizottság javaslatot tesz a jelentkező
felvételére vagy elutasítására.
(5) A kihelyezett felvételi vizsgán a Főiskola adott képzést gondozó karának kiküldött oktatója, vagy
a karral szerződésben álló hallgatótoborzó ügynökség által delegált szakképzett vizsgáztató
végzi a felvételiztetést, a fentieknek megfelelő módon.
(6) A javaslatok alapján a jelentkező felvételéről a Felvételi Bizottság dönt.
A módosítást a Szenátus 2012. október 26-i ülésén a 2012/2013. tanévi (X. 26.) 24. számú határozatával fogadta el. Hatályos:
2012. szeptember 1. napjától.
108 A módosítást a Szenátus 2015. június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 182. számú határozatával fogadta el. Hatályos:
2015. június 27. napjától.
109 A módosítást a Szentás 2014. február 28-iülésén a 2013/2014. tanévi (II.28.) 57. számú határozatával fogadta el. Hatályos 2014.
február 28. napjától.
110 A módosítást a Szenátus 2012. október 26-i ülésén a 2012/2013. tanévi (X. 26.) 24. számú határozatával fogadta el. Hatályos:
2012. szeptember 1. napjától.
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(7) Az utolsó felvételi vizsga időpontja – az általános felvételi eljárás kivételével111 – a tanév
kezdete előtti 10. nap. A tanév kezdete után a hallgató megkezdett tanévre való felvételéről
benyújtott kérelem alapján a Tanulmányi Bizottság dönt 5 munkanapon belül.
Egyéb eljárási szabályok
25. §112
(1) A felvételi eljárás díja nem téríthető vissza. A képzés során fizetendő önköltség mértékét a
Főiskola Szenátusa állapítja meg, a HTJSZ 3/c. számú melléklete tartalmazza és az idegen
nyelvű felvételi tájékoztatóban is feltüntetésre kerül.
(2) A felvételi döntéssel szemben a jelentkező a jelen szabályzat 21. §-ában meghatározott
jogorvoslati lehetőséggel élhet.
(3) A Tájékoztató nem tartalmazza a külföldi állampolgárok számára hirdetett, idegen nyelven folyó
képzésekre vonatkozó információkat. A Főiskola ezeket az információkat honlapján és jelen
szabályzat előírásai szerint közzéteszi, és a képzésekről a Hivatalt tájékoztatja.113
Egyéb eltérő szabályok114
25/A. §
Fel kell venni önköltséges képzésre azt a jelentkezőt, aki megfelel a felvételi követelményeknek,
és akit a Főiskolával kötött – az Nftv. 83. § (5) bekezdése szerinti céggel kötött – megállapodás
alapján a szerződő fél megjelöl, feltéve, hogy a Főiskola 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.

VII. fejezet
Vegyes, záró és hatályba léptető rendelkezések
26. §
(1) A Főiskolán a teljes felvételi eljárásért, továbbá a felvételi rendszer informatikai
működtetéséért az oktatási és szolgáltatási rektorhelyettes felel.
(2) A karokon a felvételi eljárás felelős vezetője az oktatási dékánhelyettes, az eljárás
megszervezéséért, az adminisztráció lebonyolításáért a Tanulmányi és Oktatásszervezési
Főosztály115 vezetője a felelős.
(3) A jelentkezési lap és annak mellékletei, valamint a felvételi eljárás során keletkező iratok
okmánynak minősülnek. Az iratok kezeléséért a kar dékánja, a vizsgabizottságok elnökei és a

A módosítást a Szentás 2014. február 28-iülésén a 2013/2014. tanévi (II.28.) 57. számú határozatával fogadta el. Hatályos 2014.
február 28. napjától.
112 A módosítást a Szenátus 2012. október 26-i ülésén a 2012/2013. tanévi (X. 26.) 24. számú határozatával fogadta el. Hatályos:
2012. szeptember 1. napjától.
113 A módosítást a Szentás 2014. február 28-iülésén a 2013/2014. tanévi (II.28.) 57. számú határozatával fogadta el. Hatályos 2014.
február 28. napjától.
114 A módosítást a Szentás 2014. február 28-iülésén a 2013/2014. tanévi (II.28.) 57. számú határozatával fogadta el. Hatályos 2014.
február 28. napjától.
115 A módosítást a Szenátus 2015. június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 182. számú határozatával fogadta el. Hatályos:
2015. június 27. napjától.
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Tanulmányi és Oktatásszervezési Főosztály116 vezetője, illetve ügyintézői a felelősek. A
jelentkezők személyi iratai, adatai bizalmas anyagként kezelendők az Nftv., az Ftv. Vhr. és az
Nftv. Vhr.117 szabályai szerint.118
(4) A meghirdetett szakokat, szakképzéseket és azok kapacitás számait119 évente az Oktatási
Hivatal által kiadott ütemtervnek megfelelően a Rektori Tanács fogadja el.120 A tájékoztatóban
megjelenő felvételi hirdetmény tartalmazza azt a hallgatói kapacitást, amelyet a Főiskola a
különböző finanszírozási formákban együttesen szakonként, az adott évben meghirdet.121
(5) A jelentkezők által a felvételi eljárás során befizetett díjból a Főiskolát megillető összeg
intézményen belüli felosztásáról a Rektori Tanács dönt.122
27. §
(1) A szabályzat a Szenátus általi elfogadás napján lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszíti a
2008. június 27-én elfogadott, és azt követően többször módosított Felvételi szabályzat.123
(2) A szabályzatot a Főiskolán szokásos módon közzé kell tenni és arról a jelentkező kérésére és
költségére másolatot kell készíteni.
Budapest, 2009. december 4.

Sándorné dr. Kriszt Éva s.k.
rektor

Záradék:
A szabályzatot a Szenátus 2007/2008. tanévi 54. számú határozatával elfogadta. Hatálytalan:
2009. december 4. napjától.
A mesterképzésre történő jelentkezés esetén a pontszámítás módosítását a Szenátus a
2008/2009-es tanévi 23. sz. határozatával módosította.
A szabályzatot a Szenátus 2009/2010. tanévi 33. számú határozatával átfogóan módosította.
Hatályos: 2009. december 4. napjától.
A szabályzatot a Szenátus 2009/2010. tanévi 143. számú határozatával elfogadta. Hatályos:
2010. július 1. napjától.
116

A módosítást a Szenátus 2015. június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 182. számú határozatával fogadta el. Hatályos:
2015. június 27. napjától.
117 A módosítást a Szenátus 2015. június 26-i ülésén a 2014/2015. tanévi (VI. 26.) 182. számú határozatával fogadta el. Hatályos:
2015. június 27. napjától.
118 A módosítást a Szenátus 2012. október 26-i ülésén a 2012/2013. tanévi (X. 26.) 24. számú határozatával fogadta el. Hatályos:
2012. szeptember 1. napjától.
119 A módosítást a Szenátus 2013. március 1-i ülésén a 2012/2013. tanévi (III. 1.) 95. számú határozatával fogadta el. Hatályos: 2013.
március 1. napjától.
120 A módosítást a Szenátus 2012. október 26-i ülésén a 2012/2013. tanévi (X. 26.) 24. számú határozatával fogadta el. Hatályos:
2012. szeptember 1. napjától.
121 A módosítást a Szentás 2014. február 28-iülésén a 2013/2014. tanévi (II.28.) 57. számú határozatával fogadta el. Hatályos 2014.
február 28. napjától.
122 A módosítást a Szenátus 2012. október 26-i ülésén a 2012/2013. tanévi (X. 26.) 24. számú határozatával fogadta el. Hatályos:
2012. szeptember 1. napjától.
123 A módosítást a Szenátus 2012. október 26-i ülésén a 2012/2013. tanévi (X. 26.) 24. számú határozatával fogadta el. Hatályos:
2012. szeptember 1. napjától.

21

1. számú melléklet
Budapesti Gazdasági Főiskola
Mesterképzés felvételi adatlap (minta)124 125
A jelentkező neve: ……………………………………………………………………………..…………….……………………..
Felvételi azonosító száma: …………………………………………………………………………………………..…..……..
Anyja neve: ……………………………………………………………………………………………………………………....…….
Születési év, hó, nap: ……………………………………………………………………………….……………………...……..
Mesterképzési szak megnevezése: ………………………………………………………………………………..….…….
Munkarend: …………………………………………………………………………………………………………………..….…….
A felvételi pontok:
1.

Hozott pontok – korábbi oklevél(ek) átlaga, vagy az utolsó négy …………………….
félévtanulmányi átlaga (max. 50 pont)

2.

Szerzett pontok (max. 40 pont) lásd Felvételi Szabályzat 6-11. §
Szakmai felvételi írásbeli (szakmai szintfelmérő vizsga)
és/vagy szóbeli (max. 40 pont)

…………………….

Többletpontok (max. 10 pont)

…………………….

3.

…………………….

Felvételi pontok összesen (max. 100 pont az előnyben részesítéssel ……………………
együtt)
A bizottság megjegyzése:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...................................................
…………………………………………………………………………………………………...................................................
……………………………………………………………………………………….………………………………………………………..
Budapest, 20. ………………………..
………………………………………
a bizottság elnöke

……………………………………………
a bizottság tagjának aláírása

………………………………………….
a bizottság tagjának aláírása

A módosítást a Szenátus 2012. október 26-i ülésén a 2012/2013. tanévi (X. 26.) 24. számú határozatával fogadta el. Hatályos:
2012. szeptember 1. napjától.
125 A módosítást a Szenátus 2013. március 1-jei ülésén a 2012/2013. tanévi (III. 1.) 95. számú határozatával fogadta el. Hatályos:
2013. március 1. napjától.
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2. számú melléklet
Külföldi állampolgárok részére meghirdetett idegen nyelven folyó képzések jelentkezési adatlapja
2.1. számú melléklet: Angol nyelvű jelentkezési adatlap 126
BUDAPEST BUSINESS SCHOOL
COLLEGE OF COMMERCE, CATERING AND TOURISM
BACHELOR’S PROGRAMME IN ENGLISH
APPLICATION FORM
For Academic Year 20…/20….
Course:

Commerce and Marketing
Tourism and Catering

□
□

Please complete all the relevant sections clearly using printed or block capitals.
1. PERSONAL DETAILS
Surname:_____________________________________________________
Forename(s):________________________________________________________________
Passport/ID Number: _________________________________________________________
Sex: Male □ Female □

Nationality: ________________________________________

Mother’s name: _______________________ Mother tongue: _________________________
Place of birth: ___________________________ Country: _____________________________
Date of birth: day_____________ month_________________ year______________________
2. CORRESPONDENCE DETAILS
Address: Country: _________________________________ City: ____________________
Postcode: ____________ Street: __________________________________________________
House number: _____________
Telephone: _______________________________ E-mail: ______________________________
3. SECONDARY EDUCATION
A copy of your secondary school certificate must be attached as documentary evidence
Type of secondary school: ______________________________________________________
Name of secondary school: __________________________________________________
Country: ________________________

Year of completion: ________

A módosítást a Szenátus 2013. március 1-jei ülésén a 2012/2013. tanévi (III. 1.) 95. számú határozatával fogadta el. Hatályos:
2013. március 1. napjától.
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Other studies:
Title of course: ______________________________________________________________
Name of institution: __________________________________________________________
Country: ___________________________________________________________________
Completed

□

Year of completion: _______________

4. LANGUAGE PROFICIENCY
A copy of your most recent language exam certificate must be attached as documentary
evidence
Language

Test type/name

Year of completion

Level (e.g. B2, C1)

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Was English the language of instruction used in secondary school? Yes

□  No □ Partly □

5. FOREIGN LANGUAGE PREFERENCE
Indicate the foreign language and level at which you would like to study during the Bachelor
programme
German: intermediate □

advanced □ 

French: intermediate

□

advanced □

Spanish: intermediate □

advanced □ 

Italian: intermediate

□ 

advanced □

Other: ___________________________________________________________________________
Date: day______ month __________ year ________
Signature: ___________________________________
Application deadline: 15th July. Please submit both by post and via e-mail
Please enclose the following:
 Copy of certificate of secondary school graduation
 Copy of certificate for foreign language exam
 Curriculum vitae in English
 Four passport-sized photographs
Please return to the following address and e-mail address (electronically and printed):
István Kővári
Budapest Business School, College of Commerce, Catering and Tourism
H-1054 Budapest, Alkotmány u. 9-11. Hungary
E-mail: studyinfo@kvifk.bgf.hu
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BUDAPEST BUSINESS SCHOOL
COLLEGE OF COMMERCE, CATERING AND TOURISM
MASTER’S PROGRAMME IN ENGLISH
APPLICATION FORM
For Academic Year 20…/20….
Master’s programme: Tourism Management full-time
Tourism Management part-time
□

□

Please complete all the relevant sections clearly using printed or block capitals.
1. PERSONAL DETAILS
Surname: _____________________________________________________
Forename(s): ________________________________________________________________
Passport/ID Number: _________________________________________________________
Sex: Male □ Female □

Nationality: ________________________________________

Mother’s name: _______________________ Mother tongue: _________________________
Place of birth: ___________________________ Country: _____________________________
Date of birth: day_____________ month_________________ year_____________________
2. CORRESPONDENCE DETAILS
Address: Country_________________________________ City____________________
Postcode____________ Street___________________________________________________
House number: _____________
Telephone: _______________________________ E-mail: ______________________________
3. BACHELOR EDUCATION DETAILS
A copy of your bachelor/master diploma must be attached as documentary evidence
Name of qualification: ______________________________________________________
Degree awarded by: __________________________________________________
Country: ________________________Year of graduation: ________
Other studies:
Title of course: ______________________________________________________________
Name of institution: __________________________________________________________
Country: ___________________________________________________________________
Completed

□

Year of completion_____________________
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4. LANGUAGE PROFICIENCY
A copy of your most recent language exam certificate must be attached as documentary
evidence
Language

Test type/name

Year of completion

Level (e.g. B2, C1)

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Was English the language of instruction used in secondary school or in the Bachelor programme?
Yes □  No  □

Partly □

5. FOREIGN LANGUAGE PREFERENCE
Indicate the foreign language and level at which you would like to study during the Bachelor
programme
German: intermediate □

advanced □ 

French: intermediate

□

advanced □

Spanish: intermediate □

advanced □ 

Italian: intermediate

□ 

advanced □

Other: ___________________________________________________________________________
Date: day______ month __________ year ________
Signature: ___________________________________
Application deadline: 15th July. Please submit both by post and via e-mail
Please enclose the following:
 Copy of bachelor/master diploma
 Copy of certificate for foreign language exam
 Curriculum vitae in English
 Four passport-sized photographs
Please return to the following address and e-mail address (electronically and printed):
István Kővári
Budapest Business School, College of Commerce, Catering and Tourism
H-1054 Budapest, Alkotmány u. 9-11. Hungary
E-mail: studyinfo@kvifk.bgf.hu
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BUDAPEST BUSINESS SCHOOL
COLLEGE OF INTERNATIONAL MANAGEMENT AND BUSINESS
BACHELOR’S PROGRAMME IN ENGLISH
International Business Economics
APPLICATION FORM
For Academic Year 20…/20….
Please complete all the relevant sections clearly using printed or block capitals.
1. PERSONAL DETAILS
Surname:_____________________________________________________
Forename(s):________________________________________________________________
Passport/ID Number: _________________________________________________________
Sex: Male □ Female □

Nationality: ________________________________________

Mother’s name: _______________________ Mother tongue: _________________________
Place of birth: ___________________________ Country: _____________________________
Date of birth: day_____________ month_________________ year______________________
2. CORRESPONDENCE DETAILS
Address: Country: _________________________________ City: ____________________
Postcode: ____________ Street: __________________________________________________
House number: _____________
Telephone: _______________________________ E-mail: ______________________________
3. SECONDARY EDUCATION
A copy of your secondary school certificate must be attached as documentary evidence
Type of secondary school: ______________________________________________________
Name of secondary school: __________________________________________________
Country: ________________________

Year of completion: ________

Other studies:
Title of course: ______________________________________________________________
Name of institution: __________________________________________________________
Country: ___________________________________________________________________
Completed

□

Year of completion: _______________
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4. LANGUAGE PROFICIENCY
A copy of your most recent language exam certificate must be attached as documentary
evidence
Language

Test type/name

Year of completion

Level (e.g. B2, C1)

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Was English the language of instruction used in secondary school? Yes

□  No □ Partly □

5. FOREIGN LANGUAGE PREFERENCE
Indicate the foreign language and level at which you would like to study during the Bachelor
programme
German: intermediate □

advanced □ 

French: intermediate

□

advanced □

Spanish: intermediate □

advanced □ 

Italian: intermediate

□ 

advanced □

Other: ___________________________________________________________________________
Date: day______ month __________ year ________
Signature: ___________________________________
Application deadline: 15th July. Please submit both by post and via e-mail
Please enclose the following:
 Copy of certificate of secondary school graduation
 Copy of certificate for foreign language exam
 Curriculum vitae in English
 Four passport-sized photographs
Please return to the following address and e-mail address (electronically and printed):
Dr. Judit Beke-Lisányi
Budapest Business School, College of International Management and Business
H-1165 Budapest, Diósy L. u. 22-24. Hungary
E-mail: Lisanyi.Endrene@kkk.bgf.hu
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BUDAPEST BUSINESS SCHOOL
COLLEGE OF INTERNATIONAL MANAGEMENT AND BUSINESS
MASTER’S PROGRAMME IN ENGLISH
APPLICATION FORM
For Academic Year 20…/20….
Master’s programme: International Relations full-time
International Relations part-time
□

□

Please complete all the relevant sections clearly using printed or block capitals.
1. PERSONAL DETAILS
Surname: _____________________________________________________
Forename(s): ________________________________________________________________
Passport/ID Number: _________________________________________________________
Sex: Male □ Female □

Nationality: ________________________________________

Mother’s name: _______________________ Mother tongue: _________________________
Place of birth: ___________________________ Country: _____________________________
Date of birth: day_____________ month_________________ year_____________________
2. CORRESPONDENCE DETAILS
Address: Country_________________________________ City____________________
Postcode____________ Street___________________________________________________
House number: _____________
Telephone: _______________________________ E-mail: ______________________________
3. BACHELOR EDUCATION DETAILS
A copy of your bachelor/master diploma must be attached as documentary evidence
Name of qualification: ______________________________________________________
Degree awarded by: __________________________________________________
Country: ________________________Year of graduation: ________
Other studies:
Title of course: ______________________________________________________________
Name of institution: __________________________________________________________
Country: ___________________________________________________________________
Completed

□

Year of completion_____________________
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4. LANGUAGE PROFICIENCY
A copy of your most recent language exam certificate must be attached as documentary
evidence
Language

Test type/name

Year of completion

Level (e.g. B2, C1)

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Was English the language of instruction used in secondary school or in the Bachelor programme?
Yes □  No  □

Partly □

5. FOREIGN LANGUAGE PREFERENCE
Indicate the foreign language and level at which you would like to study during the Bachelor
programme
German: intermediate □

advanced □ 

French: intermediate

□

advanced □

Spanish: intermediate □

advanced □ 

Italian: intermediate

□ 

advanced □

Other: ___________________________________________________________________________
Date: day______ month __________ year ________
Signature: ___________________________________
Application deadline: 15th July. Please submit both by post and via e-mail
Please enclose the following:
 Copy of bachelor/master diploma
 Copy of certificate for foreign language exam
 Curriculum vitae in English
 Four passport-sized photographs
Please return to the following address and e-mail address (electronically and printed):
Dr. Judit Beke-Lisányi
Budapest Business School, College of International Management and Business
H-1165 Budapest, Diósy L. u. 22-24. Hungary
E-mail: Lisanyi.Endrene@kkk.bgf.hu
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BUDAPEST BUSINESS SCHOOL
COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY
BACHELOR’S PROGRAMME IN ENGLISH
Finance and Accounting
APPLICATION FORM
For Academic Year 20…/20….
Please complete all the relevant sections clearly using printed or block capitals.
1. PERSONAL DETAILS
Surname:_____________________________________________________
Forename(s):________________________________________________________________
Passport/ID Number: _________________________________________________________
Sex: Male □ Female □

Nationality: ________________________________________

Mother’s name: _______________________ Mother tongue: _________________________
Place of birth: ___________________________ Country: _____________________________
Date of birth: day_____________ month_________________ year______________________
2. CORRESPONDENCE DETAILS
Address: Country: _________________________________ City: ____________________
Postcode: ____________ Street: __________________________________________________
House number: _____________
Telephone: _______________________________ E-mail: ______________________________
3. SECONDARY EDUCATION
A copy of your secondary school certificate must be attached as documentary evidence
Type of secondary school: ______________________________________________________
Name of secondary school: __________________________________________________
Country: ________________________

Year of completion: ________

Other studies:
Title of course: ______________________________________________________________
Name of institution: __________________________________________________________
Country: ___________________________________________________________________
Completed

□

Year of completion: _______________
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4. LANGUAGE PROFICIENCY
A copy of your most recent language exam certificate must be attached as documentary
evidence
Language

Test type/name

Year of completion

Level (e.g. B2, C1)

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Was English the language of instruction used in secondary school? Yes

□  No □ Partly □

5. FOREIGN LANGUAGE PREFERENCE
Indicate the foreign language and level at which you would like to study during the Bachelor
programme
German: intermediate □

advanced □ 

French: intermediate

□

advanced □

Other: ___________________________________________________________________________
Date: day______ month __________ year ________
Signature: ___________________________________
Application deadline: 15th July. Please submit both by post and via e-mail
Please enclose the following:
 Copy of certificate of secondary school graduation
 Copy of certificate for foreign language exam
 Curriculum vitae in English
 Four passport-sized photographs
Please return to the following address and e-mail address (electronically and printed):
Dr. Andrea Madarasi-Szirmai
Budapest Business School, College of Finance and Accountancy
H-1149 Budapest, Buzogány u. 10-12. Hungary
E-mail: szirmai.andrea@pszfb.bgf.hu
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2.2. számú melléklet: Német nyelvű jelentkezési adatlap127
WIRTSCHAFTSHOCHSCHULE BUDAPEST
FAKULTÄT FÜR HANDEL, GASTRONOMIE UND TOURISMUS
Bachelor-Programm für Tourismus und Gastronomie / Handel und Marketing in deutscher
Sprache

Bewerbungsformular
FÜR DAS STUDIENJAHR 20…/20….
Programme:

Handel und Marketing
Tourismus und Gastronomie
Bitte vollständig in Blockschrift oder mit Computer ausfüllen.

□
□

1. PERSÖNLICHE ANGABEN
Familienname:_____________________________________________________________________
Vorname (n):_______________________________________________________________________
Ausweis-/Passnummer :______________________________________________________________
Geschlecht: Weiblich

□

Männlich □

Staatsangehörigkeit: ________________________________________________________________
Geburtsname der Mutter: ____________________________________________________________
Muttersprache: _____________________________________________________________________
Geburtsort: ___________________________ Land:________________________________________
Geburtsdatum: Tag_____________ Monat_________________ Jahr__________________________
Anschrift: Land:_________________________________ Stadt:______________________________
Postleitzahl:____________ Straße:_____________________________________________________
Hausnummer: _____________
Telefon: _______________________________ E-mail: ___________________________________
2. SCHUL AUSBILDUNG
Abschlusszeugniskopien bitte beifügen
Mittlerer Abschluss:
Schultyp: _________________________________________________________________________
Name der Schule: ___________________________________________
Land: _______________________ Anfangsjahr: ________Abschlussjahr: _____________________

A módosítást a Szenátus 2013. március 1-jei ülésén a 2012/2013. tanévi (III. 1.) 95. számú határozatával fogadta el. Hatályos:
2013. március 1. napjától.
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Weitere Abschlüsse:
Bezeichnung des Kurses: ____________________________________________________________
Name der Ausbildungseinrichtung: ____________________________________________________
Land: _____________________________________________________________________________
Abschluss □

Abschlussjahr: _______________
3. SPRACHKENNTNISSE
Kopien von Nachweis(en) über Sprachkenntnisse bitte beifügen

Sprache

Prüfungstyp
Sprachtyp
Jahr
Stufe
(z. B. TOEFL, DSD)
(Allgemein- oder Fachsprache)
(z. B. B2, C1)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
War Deutsch die Unterrichtssprache in Ihrer schulischen Ausbildung? Ja □ Nein □ Teilweise □
4. FREMDSPRACHENPRÄFERENZEN
Bitte wählen Sie die Fremdsprache aus, die Sie während Ihres Studiums lernen möchten und
geben Sie auch das Sprachniveau an!
Englisch:

B1, B2 □

C1

□

Französisch:

B1, B2 □

C1

□

Spanisch:

B1, B2 □

C1

□

Italienisch:

B1, B2 □

C1

□

Weitere Sprachen: _________________________________________________________________
Datum: Tag______ Monat __________ Jahr ________
Unterschrift: ___________________________________
Bewerbungsfrist: 15. Juli (per Post und per E-Mail)
Bitte beifügen:
 Nachweiskopie über Ihren Mittelschulabschluss
 Nachweiskopie über Ihre Sprachkenntnisse
 Lebenslauf in Deutsch
 4x Lichtbild in Passformat
Bitte senden an (elektronisch und gedruckt)
István Kővári
Wirtschaftshochschule Budapest, Fakultät für Handel, Gastronomie und Tourismus
H-1054 Budapest, Alkotmány u. 9-11.Hungary, Ungarn
E-mail: studyinfo@kvifk.bgf.hu

35

2.3. számú melléklet: Francia nyelvű jelentkezési adatlap128 129
ECOLE SUPERIEURE DES ETUDES ECONOMIQUES DE BUDAPEST
FACULTE DU COMMERCE EXTERIEUR
FORMATION DE NIVEAU LICENCE EN FRANçAIS
ECONOMIE INTERNATIONALE
FORMULAIRE D’ADMISSION
Pour l’année universitaire 20…/20….
A remplir lisiblement, imprimé, ou en lettres majuscules
1. DONNÉES PERSONNELLES
Nom de famille:_____________________________________________________
Prénom(s):________________________________________________________________
Numéro de passeport/carte d’identité : _________________________________________________
Sexe: Homme □

Femme □

Nationalité: ________________________________________

Nom et prénom de jeune fille de la mère: _______________________
Langue maternelle: __________________________
Lieu de naissance: ___________________________ Pays:_____________________________
Date de naissance: jour_____________ mois_________________ an____________________
2. CORRESPONDANCE
Adresse: Pays_________________________________ Ville____________________
Code Postal____________ rue___________________________________________________
numéro: _____________
Téléphone: _______________________________ E-mail: ______________________________
3.DONNÉES DES ÉTUDES SECONDAIRES
Copie des documents justificatifs à fournir
Type de l’école secondaire: ______________________________________________________
Nom de l’école secondaire fréquentée: _________________________________________________
Pays: ________________________
Année du début des études secondaires: ________
Année de la fin des études secondaires: ________

Elfogadta a Szenátus 2010. június 25-én a 2009/2010. tanévi 143. sz. határozatával. Hatályos: 2010. július 1-jétől.
A módosítást a Szenátus 2013. március 1-jei ülésén a 2012/2013. tanévi (III. 1.) 95. számú határozatával fogadta el. Hatályos:
2013. március 1. napjától.
128
129
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Autres études:
Titre du cours: ______________________________________________________________
Nom de l’institution: __________________________________________________________
Pays: ___________________________________________________________________
Diplôme/certificat obtenu
Bac+2 □

□

Année de la fin des études: _____________

Licence □
4. MAITRISE DE LANGUES
Copie des documents justificatifs à fournir

Langue(s)

Test type/d’examen de langue

Année

Niveau (p. e. B2, C1)

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Est-ce que le français était la langue dans l’enseignement à l’école secondaire?
Oui □ 
Non □
En partie □
5. LANGUES ETRANGERES
Indiquez la langue que vous désirez étudier durant vos études et le niveau
Allemand:

B1, B2 □

C1

□

Anglais:

B1, B2

□ 

C1

□

Espagnol:

B1,B2....□ 

C1

□ 

Italien:

B1, B2

□ 

C1

□

Autre: ___________________________________________________________________________
Date: jour______ mois __________ an ________
Signature: ___________________________________
Délai: 15 juillet (par la poste et par courriel)
Prière de joindre:
 Copie du certificat des études secondaires
 Copie du certificat d’examen de langue
 Curriculum vitae en français
 4 photos de format passeport
A renvoyer (par la poste et par courriel) à l’adresse suivante:
Dr. Katalin Török-Szilágyi
Ecole Supérieure des Etudes Economiques de Budapest, Faculté du Commerce extérieur
H-1165 Budapest, Diósy Lajos u. 22-24. Hongrie
Courriel: torokne.dr.szilagyikatalin@kkk.bgf.hu
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3. számú melléklet
A Külkereskedelmi Kar sajátos rendelkezései130 131
(1) Idegen nyelvű képzések
(a) A nemzetközi gazdálkodás alapképzési szak angol és francia nyelven folyó képzésére
felvett magyar állami ösztöndíjas hallgatók idegen nyelvi képzési hozzájárulási díjat
fizetnek, amelynek összegét a HTJSZ132 2. számú melléklete tartalmazza.
(b) Az idegen nyelvű képzésben végzettek a nemzetközi gazdálkodás alapképzési szakon
kapnak oklevelet, továbbá megkapják a külföldi partnerintézmény diplomáját is
amennyiben teljesítik az alábbi feltételeket:
(i) francia nyelvű képzés: a partnerintézmény által előírt többlet tantárgyi követelmények
teljesítése.
(ii) angol nyelvű képzés: a képzés 5. és 6. félévében (vagy amikor a hallgató teljesíti a
szakirányra történő jelentkezés tanulmányi feltételeit) tanulmányok folytatása a
partnerintézménynél. A külföldön folytatott tanulmányok a szakmai gyakorlat félévére
meghosszabbíthatók. A partnerintézménynél folytatott tanulmányok ideje alatt a
kiutazó hallgatók a partnerintézménynek fizetik az intézmény által meghatározott
tandíjat. A kint tartózkodás ideje alatt mind a magyar állami ösztöndíjas, mind az
önköltséges státuszú hallgatók mentesülnek az idegen nyelvi képzési hozzájárulási díj
fizetése alól, azonban az önköltséges státuszú hallgatóknak továbbra is fizetniük kell
az alapképzés nappali munkarendjén érvényes önköltséget.
(2) Az önköltséges finanszírozási formában, levelező munkarendben meghirdetett alapképzési
szakok esetében a munkában eltöltött idő (min. 5 hónap) beszámítható szakmai gyakorlatnak.
(3) A felsőfokú szakképzésre/felsőoktatási szakképzésre jelentkezők felvételük esetén a
következő nyelvek közül választhatnak: angol, német, spanyol, orosz, francia. Kezdő nyelvi
kurzus nem indul.
(4) Minden szakra érvényes, hogy a nyelvcsoportok indulásához szükséges minimális csoport
létszám legalább 15 fő.
(5) Az Európai Gazdasági Térségen kívüli jelentkezők esetében a jelentkezés feltételei az alábbiak:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)

alapképzés esetén középiskolai érettségi bizonyítvány,
mesterképzés esetén alapfokozatot igazoló oklevél, diploma,
idegen nyelvű képzésre jelentkezés esetén a nyelvtudást igazoló dokumentum,
motivációs levél a képzés nyelvén,
az önköltség befizetésének igazolása, ami a beiratkozás feltétele,
a felvételről a Felvételi Bizottság dönt,
a felvételi eljárási díj befizetése133.

A jelentkezés beadásának határideje július első hete.

Elfogadta a Szenátus 2010. június 25-én a 2009/2010. tanévi 143. sz. határozatával. Hatályos: 2010. július 1-jétől.
A módosítást a Szenátus 2012. október 26-i ülésén a 2012/2013. tanévi (X. 26.) 24. számú határozatával fogadta el. Hatályos:
2012. szeptember 1. napjától.
132 A módosítást a Szenátus 2013. március 1-jei ülésén a 2012/2013. tanévi (III. 1.) 95. számú határozatával fogadta el. Hatályos:
2013. március 1. napjától.
133 Elfogadta a Szenátus 2010. június 25-én a 2009/2010. tanévi 143. sz. határozatával. Hatályos: 2010. július 1-jétől.
130
131
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