
2020. ÉVI ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSBAN MEGHIRDETETT KÉPZÉSEK 

 

Minden képzésünk indul állami ösztöndíjas formában is! 

Az alapképzési szakok felvételi követelménye legalább egy tárgyból emelt 

szintű érettségi teljesítése! 

 

NAPPALI KÉPZÉSEK 

ALAPKÉPZÉS, OSZTATLAN KÉPZÉS 

 
A szakokhoz kapcsolódó részletes információk a szak nevére kattintva olvashatók. 

Képz. 

szint 

Munka- 

rend 

Fin. 

forma Meghirdetett képzés 
Önköltség 

(félév) 

Képz. idő 

(félév) 

Kapacitás 

min. < 

max. 

Érettségi 

vizsgakövetelmények 

a pontszámításhoz 

Képz. 

terület 

Pontsz. fels. 

okl. 

IGEN/NEM 

A N A emberi erőforrások(1)(2)(11)(14)(15) támogatott 

7 15 < 50 

kettőt kell választani: 

földrajz v. gazdasági 

ismeretek v. 

informatika v. 

matematika v. 

történelem v. egy 

ágazati szakmai 

érettségi 

vizsgatárgy(16) v. egy 

ágazaton belüli 

specializáció szakmai 

érettségi 

vizsgatárgy(18) v. egy 

idegen nyelv(21) v. egy 

szakmai előkészítő 

vizsgatárgy(19) 

GAZD I 

A N K emberi erőforrások(1)(2)(11)(14)(15) 240 000 Ft GAZD I 

A N A 
gazdálkodási és 

menedzsment(1)(2)(4)(14)(15) 
támogatott 

7 15 < 50 

GAZD I 

A N K 
gazdálkodási és 

menedzsment(1)(2)(4)(14)(15) 
240 000 Ft GAZD I 

A N A gazdaságinformatikus(1)(2)(12)(14)(15) támogatott 

7 15 < 75 

matematika és 

fizika v. gazdasági 

ismeretek v. 

informatika v. egy 

ágazati szakmai 

érettségi 

vizsgatárgy(17) v. egy 

szakmai előkészítő 

vizsgatárgy(20) 

INFO I 

A N K gazdaságinformatikus(1)(2)(12)(14)(15) 260 000 Ft INFO I 

A N A 
kommunikáció- és 

médiatudomány(1)(5)(14)(15) 
támogatott 

6 15 < 50 

kettőt kell választani: 

magyar nyelv és 

irodalom v. 

matematika v. 

társadalomismeret v. 

történelem v. egy 

idegen 

nyelv(21) (legalább 

egyet emelt szinten 

kell teljesíteni) 

TÁRS I 

A N K 
kommunikáció- és 

médiatudomány(1)(5)(14)(15) 
240 000 Ft TÁRS I 

A N A közösségszervezés(1)(3)(14)(15) támogatott 

6 15 < 25 

kettőt kell választani: 

biológia v. magyar 

nyelv és irodalom v. 

matematika v. 

társadalomismeret v. 

történelem v. egy 

idegen 

nyelv(22) (legalább 

BÖLCS I 

A N K közösségszervezés(1)(3)(14)(15) 230 000 Ft BÖLCS I 
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egyet emelt szinten 

kell teljesíteni) 

A N A nemzetközi gazdálkodás(1)(8) támogatott 

8 15 < 25 

kettőt kell választani: 

földrajz v. gazdasági 

ismeretek v. 

informatika v. 

matematika v. 

történelem v. egy 

ágazati szakmai 

érettségi 

vizsgatárgy(16) v. egy 

ágazaton belüli 

specializáció szakmai 

érettségi 

vizsgatárgy(18) v. egy 

idegen nyelv(21) v. egy 

szakmai előkészítő 

vizsgatárgy(19) 

GAZD I 

A N K nemzetközi gazdálkodás(1)(8) 240 000 Ft GAZD I 

A N A nemzetközi tanulmányok(1)(6)(14)(15) támogatott 

6 15 < 25 

kettőt kell választani: 

magyar nyelv és 

irodalom v. 

matematika v. 

társadalomismeret v. 

történelem v. egy 

idegen 

nyelv(21) (legalább 

egyet emelt szinten 

kell teljesíteni) 

TÁRS I 

A N K nemzetközi tanulmányok(1)(6)(14)(15) 230 000 Ft TÁRS I 

A N A pénzügy és számvitel(1)(2)(10)(14)(15) támogatott 

7 15 < 50 

kettőt kell választani: 

földrajz v. gazdasági 

ismeretek v. 

informatika v. 

matematika v. 

történelem v. egy 

ágazati szakmai 

érettségi 

vizsgatárgy(16) v. egy 

ágazaton belüli 

specializáció szakmai 

érettségi 

vizsgatárgy(18) v. egy 

idegen nyelv(21) v. egy 

szakmai előkészítő 

vizsgatárgy(19) 

GAZD I 

A N K pénzügy és számvitel(1)(2)(10)(14)(15) 240 000 Ft GAZD I 

A N A politikatudományok(1)(7)(14)(15) támogatott 

6 15 < 25 

kettőt kell választani: 

magyar nyelv és 

irodalom v. 

matematika v. 

társadalomismeret v. 

történelem v. egy 

idegen 

nyelv(21) (legalább 

egyet emelt szinten 

kell teljesíteni) 

TÁRS I 

A N K politikatudományok(1)(7)(14)(15) 230 000 Ft TÁRS I 

A N A szabad bölcsészet(9)(14)(15) támogatott 

6 15 < 25 

magyar nyelv és 

irodalom v. 

történelem és 

angol v. francia v. latin 

nyelv v. német v. olasz 

v. orosz v. spanyol 

(legalább egyet emelt 

szinten kell teljesíteni) 

BÖLCS I 

A N K szabad bölcsészet(9)(14)(15) 250 000 Ft BÖLCS I 

A N A szociológia(15) támogatott 

6 15 < 25 

kettőt kell választani: 

magyar nyelv és 

irodalom v. 

matematika v. 

társadalomismeret v. 

TÁRS I 

A N K szociológia(15) 260 000 Ft TÁRS I 
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történelem v. egy 

idegen 

nyelv(21) (legalább 

egyet emelt szinten 

kell teljesíteni) 

 
 
  
FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 
 

Képz. 

szint 

Munka- 

rend 

Fin. 

forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 

(félév) 

Képz. idő 

(félév) 

Kapacitás 

min. < 

max. 

Érettségi 

vizsgakövetelmények 

a pontszámításhoz 

Képz. 

terület 

Pontsz. 

fels. okl. 

IGEN/NEM 

F N A gazdaságinformatikus(1)(15) támogatott 

4 15 < 75 

bármelyik két érettségi 

vizsgatárgy 

INFO I 

F N K gazdaságinformatikus(1)(15) 230 000 Ft INFO I 

F N A 
pénzügy és számvitel 

[pénzintézeti](1)(15) 
támogatott 

4 15 < 25 

GAZD I 

F N K 
pénzügy és számvitel 

[pénzintézeti](1)(15) 
190 000 Ft GAZD I 

F N A 
pénzügy és számvitel 

[vállalkozási](1)(15) 
támogatott 

4 15 < 25 

GAZD I 

F N K 
pénzügy és számvitel 

[vállalkozási](1)(15) 
190 000 Ft GAZD I 

 
 

 
RÉSZIDŐS KÉPZÉSEK 

ALAPKÉPZÉS, OSZTATLAN KÉPZÉS 
 

Képz

. 

szint 

Munka

- 

rend 

Fin. 

form

a Meghirdetett képzés 

Önköltsé

g (félév) 

Képz. id

ő 

(félév) 

Kapacitá

s 

min. < 

max. 

Érettségi 

vizsgakövetelmény

ek a 

pontszámításhoz 

Képz. 

terület 

Pontsz. 

fels. okl. 

IGEN/NE

M 

A L A emberi erőforrások(1)(11)(13)(14)(15) 
támogatot

t 

7 15 < 50 

kettőt kell választani: 

földrajz v. gazdasági 

ismeretek v. 

informatika v. 

matematika v. 

történelem v. egy 

ágazati szakmai 

érettségi 

vizsgatárgy(16) v. 

egy ágazaton belüli 

specializáció 

szakmai érettségi 

vizsgatárgy(18) v. 

egy idegen 

nyelv(21) v. egy 

szakmai előkészítő 

vizsgatárgy(19) 

GAZD I 

A L K emberi erőforrások(1)(11)(13)(14)(15) 
230 000 

Ft 
GAZD I 

A L A 
gazdálkodási és 

menedzsment(1)(4)(13)(14)(15) 

támogatot

t 

7 15 < 50 

GAZD I 

A L K 
gazdálkodási és 

menedzsment(1)(4)(13)(14)(15) 

230 000 

Ft 
GAZD I 
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A L A 
gazdaságinformatikus(1)(12)(13)(14)(

15) 

támogatot

t 

7 15 < 75 

matematika és 

fizika v. gazdasági 

ismeretek v. 

informatika v. egy 

ágazati szakmai 

érettségi 

vizsgatárgy(17) v. 

egy szakmai 

előkészítő 

vizsgatárgy(20) 

INFO I 

A L K 
gazdaságinformatikus(1)(12)(13)(14)(

15) 

260 000 

Ft 
INFO I 

A L A 
kommunikáció- és 

médiatudomány(1)(5)(13)(14)(15) 

támogatot

t 

6 15 < 50 

kettőt kell választani: 

magyar nyelv és 

irodalom v. 

matematika v. 

társadalomismeret v. 

történelem v. egy 

idegen 

nyelv(21) (legalább 

egyet emelt szinten 

kell teljesíteni) 

TÁRS I 

A L K 
kommunikáció- és 

médiatudomány(1)(5)(13)(14)(15) 

220 000 

Ft 
TÁRS I 

A L A közösségszervezés(1)(3)(13)(14)(15) 
támogatot

t 

6 15 < 25 

kettőt kell választani: 

biológia v. magyar 

nyelv és irodalom v. 

matematika v. 

társadalomismeret v. 

történelem v. egy 

idegen 

nyelv(22) (legalább 

egyet emelt szinten 

kell teljesíteni) 

BÖLC

S 
I 

A L K közösségszervezés(1)(3)(13)(14)(15) 
230 000 

Ft 

BÖLC

S 
I 

A L A 
nemzetközi 

gazdálkodás(1)(8)(13)(15) 

támogatot

t 

8 15 < 50 

kettőt kell választani: 

földrajz v. gazdasági 

ismeretek v. 

informatika v. 

matematika v. 

történelem v. egy 

ágazati szakmai 

érettségi 

vizsgatárgy(16) v. 

egy ágazaton belüli 

specializáció 

szakmai érettségi 

vizsgatárgy(18) v. 

egy idegen 

nyelv(21) v. egy 

szakmai előkészítő 

vizsgatárgy(19) 

GAZD I 

A L K 
nemzetközi 

gazdálkodás(1)(8)(13)(15) 

230 000 

Ft 
GAZD I 

A L A 
nemzetközi 

tanulmányok(1)(6)(13)(14)(15) 

támogatot

t 

6 15 < 50 

kettőt kell választani: 

magyar nyelv és 

irodalom v. 

matematika v. 

társadalomismeret v. 

történelem v. egy 

idegen 

nyelv(21) (legalább 

egyet emelt szinten 

kell teljesíteni) 

TÁRS I 

A L K 
nemzetközi 

tanulmányok(1)(6)(13)(14)(15) 

220 000 

Ft 
TÁRS I 
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A L A 
pénzügy és 

számvitel(1)(10)(13)(14)(15) 

támogatot

t 

7 15 < 50 

kettőt kell választani: 

földrajz v. gazdasági 

ismeretek v. 

informatika v. 

matematika v. 

történelem v. egy 

ágazati szakmai 

érettségi 

vizsgatárgy(16) v. 

egy ágazaton belüli 

specializáció 

szakmai érettségi 

vizsgatárgy(18) v. 

egy idegen 

nyelv(21) v. egy 

szakmai előkészítő 

vizsgatárgy(19) 

GAZD I 

A L K 
pénzügy és 

számvitel(1)(10)(13)(14)(15) 

230 000 

Ft 
GAZD I 

A L A politikatudományok(1)(7)(13)(14)(15) 
támogatot

t 

6 15 < 50 

kettőt kell választani: 

magyar nyelv és 

irodalom v. 

matematika v. 

társadalomismeret v. 

történelem v. egy 

idegen 

nyelv(21) (legalább 

egyet emelt szinten 

kell teljesíteni) 

TÁRS I 

A L K politikatudományok(1)(7)(13)(14)(15) 
210 000 

Ft 
TÁRS I 

A L A szabad bölcsészet(9)(13)(14)(15) 
támogatot

t 

6 15 < 25 

magyar nyelv és 

irodalom v. 

történelem és 

angol v. francia v. 

latin nyelv v. német 

v. olasz v. orosz v. 

spanyol (legalább 

egyet emelt szinten 

kell teljesíteni) 

BÖLC

S 
I 

A L K szabad bölcsészet(9)(13)(14)(15) 
210 000 

Ft 

BÖLC

S 
I 

A L A szociológia(13)(15) 
támogatot

t 

6 15 < 50 

kettőt kell választani: 

magyar nyelv és 

irodalom v. 

matematika v. 

társadalomismeret v. 

történelem v. egy 

idegen 

nyelv(21) (legalább 

egyet emelt szinten 

kell teljesíteni) 

TÁRS I 

A L K szociológia(13)(15) 
230 000 

Ft 
TÁRS I 

 

 
  FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 

 

Képz

. 

szint 

Munka

- 

rend 

Fin. 

form

a Meghirdetett képzés 

Önköltsé

g (félév) 

Képz. id

ő 

(félév) 

Kapacitá

s 

min. < 

max. 

Érettségi 

vizsgakövetelménye

k a pontszámításhoz 

Képz. 

terüle

t 

Pontsz. 

fels. okl. 

IGEN/NE

M 
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F L A 
gazdaságinformatikus(1)(13)(15

) 
támogatott 

4 15 < 50 

bármelyik két érettségi 

vizsgatárgy 

INFO I 

F L K 
gazdaságinformatikus(1)(13)(15

) 
230 000 Ft INFO I 

F L A 
pénzügy és számvitel 

[pénzintézeti](1)(13)(15) 
támogatott 

4 15 < 25 

GAZD I 

F L K 
pénzügy és számvitel 

[pénzintézeti](1)(13)(15) 
180 000 Ft GAZD I 

F L A 
pénzügy és számvitel 

[vállalkozási](1)(13)(15) 
támogatott 

4 15 < 25 

GAZD I 

F L K 
pénzügy és számvitel 

[vállalkozási](1)(13)(15) 
180 000 Ft GAZD I 

 
 
(1) A szakon kötelező szakmai gyakorlatot teljesíteni. Az erről szóló pontos információkat megtalálja a felsőoktatási szakképzések, az alap- 
és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok 
képzési és kimeneti követelményeiről szóló 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendeletben, illetve a www.felvi.hu honlap Szakleírások menüpontjában. 
(2) A szak duális képzésként is végezhető. Részletes információk ennek feltételeiről az intézményi honlapon és a www.felvi.hu Duális 
képzés menüpont oldalain található. 
(3) Választható szakirányok: humánfejlesztés; kulturális közösségszervezés. 
(4) Választható specializációk: adózás; kisvállalkozások menedzsmentje; marketing. 
(5) Választható specializációk: elektronikus sajtó; közösségi-új média; üzleti kommunikáció. 
(6) Választható specializációk: Európa-tanulmányok; nemzetbiztonsági és biztonságpolitikai. 
(7) Választható specializációk: európai politika; önkormányzati. 
(8) Választható specializáció: Európai Unió. 
(9) Választható specializáció: filmelmélet és filmtörténet. 
(10) Választható specializációk: hitelintézeti pénzügyek; nemzetközi - IFRS - számvitel; vállalati pénzügyek; vállalati számvitel. 
(11) Választható specializációk: Hr-szakértő; munkaerő-piaci. 
(12) Választható specializációk: informatikai biztonság; üzleti intelligencia. 
(13) A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal kötött megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanóráira minden második 
héten pénteken délután és szombaton kerül sor. 
(14) Az egyes specializációk csak megfelelő számú jelentkező esetén indulnak. 
(15) A képzési idő az előtanulmányok függvényében rövidebb is lehet. A konkrét feltételekről az Intézmény ad felvilágosítást. 
(16) Választható egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy: informatika ismeretek, informatikai ismeretek, kereskedelem ismeretek, 
kereskedelmi ismeretek, közgazdaság ismeretek, közgazdasági ismeretek, turisztika ismeretek, turisztikai ismeretek, ügyvitel ismeretek, 
vendéglátóipar ismeretek, vendéglátóipari ismeretek. 
(17) Választható egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy: informatika ismeretek, informatikai ismeretek, közgazdaság ismeretek, 
közgazdasági ismeretek. 
(18) Választható egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy: idegennyelvű ügyviteli ismeretek, irodai ügyviteli ismeretek. 
(19) Választható egy szakmai előkészítő vizsgatárgy: informatikai alapismeretek, kereskedelmi és marketing alapismeretek, közgazdasági 
alapismeretek (elméleti gazdaságtan), közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan), ügyviteli alapismeretek, vendéglátás-
idegenforgalom alapismeretek. 
(20) Választható egy szakmai előkészítő vizsgatárgy: informatikai alapismeretek, közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan), 
közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan). 
(21) Választható egy idegen nyelv: angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol. 
(22) Választható egy idegen nyelv: angol, francia, német, orosz. 
 

 
Felsőfokú oklevél alapján számított felvételi pontszám alapképzésen, osztatlan mesterképzésen és felsőoktatási szakképzésen 
Figyelem! 
Amennyiben az intézmény az oklevél minősítéséből pontot számít, az oklevél minősítését az alábbi dokumentumokkal kell igazolni: 

1. alap- és mesterképzésben, illetve korábbi főiskolai vagy egyetemi képzésben szerzett oklevéllel, ha az tartalmazza az oklevél 
minősítését, 

2. (elektronikus) leckekönyvvel vagy oklevélmelléklettel, ha az oklevél nem tartalmaz minősítést. 

A felsőfokú végzettséggel rendelkező jelentkezőket az Egyetem – amennyiben alapképzésre vagy felsőoktatási szakképzésre 
jelentkeznek – a 2020. évi felvételi eljárásban a korábbi felsőoktatási tanulmányaik figyelembevételével (akár az emelt szintű érettségi 
követelménytől is eltekintve) rangsorolja. 
A pontszámítás alapja a megszerzett felsőfokú oklevél minősítése:  
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jeles, kitűnő minősítés esetén 400 pont 
jó minősítés esetén 360 pont 
közepes minősítés esetén 320 pont 
elégséges minősítés esetén 280 pont 
 
Az ettől eltérő minősítési rendszer esetén az Egyetem fenntartja magának a jogot az egyenértékűség megállapítására. 
Az összpontszám megállapításakor ehhez adják hozzá a többletpontokat. 
 
Felvételi pontok számítása 
Az egyes szakokhoz tartozó vizsgakötelezettséget és a képzési területenként eltérő többletpontok rendszerét az 1. sz. 
táblázatban tekintheti át. 
A külföldi vagy külföldi rendszerű középiskolában szerzett eredmények megfeleltetése, illetve ezek tanulmányi és érettségi pontokká való 
átszámítása központilag történik, erről A külföldi vagy Magyarországon működő külföldi rendszerű intézményben szerzett 
végzettségekről c. részben, illetve a honlapon találhat bővebb információt. 

Csatolandó dokumentumok 
A jelentkezéshez szükséges benyújtandó dokumentumokkal kapcsolatos általános információk megtalálhatók a Tájékoztató 3. fejezetében. 
 

Szak Dokumentumok 

minden alapképzés 

Felvétel feltétele: érettségi bizonyítvány 
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: érettségi 
tanúsítvány, felsőfokú oklevél, felsőfokú tanulmányi eredmények, felsőoktatási szakképzés igazolása, 
fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, középiskolai 
bizonyítvány, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, OKJ bizonyítvány, sporteredmény igazolása, 
tanulmányi, művészeti versenyeredmény igazolása 
 

minden felsőoktatási szakképzés 

Felvétel feltétele: érettségi bizonyítvány 
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: érettségi 
tanúsítvány, felsőfokú oklevél, felsőfokú tanulmányi eredmények, fogyatékosság igazolása, 
gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, középiskolai bizonyítvány, nyelvvizsgát 
igazoló dokumentum, OKJ bizonyítvány, sporteredmény igazolása, tanulmányi, művészeti 
versenyeredmény igazolása 

 
 

 
MESTERKÉPZÉSEK 
 
Részidős képzések 

 

Képz. 

szint 

Munka- 

rend 

Fin. 

forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 

(félév) 

Képz. idő 

(félév) 

Kapacitás 

min. < max. 

Személyes 

megjelenést 

igénylő 

vizsgaformák 

Képz. 

terület 

M L A andragógia(1)(4)(7)(9) támogatott 4 5 < 15 

szakmai és 

motivációs 

beszélgetés 

BÖLCS 

M L K andragógia(1)(4)(7)(9) 275 000 Ft 4 5 < 40 BÖLCS 

M L A 
kommunikáció- és médiatudomány 

(magyar nyelven)(1)(6)(7)(9) 
támogatott 4 5 < 15 TÁRS 

M L K 
kommunikáció- és médiatudomány 

(magyar nyelven)(1)(6)(7)(9) 
275 000 Ft 4 5 < 40 TÁRS 

M L K 
kommunikáció- és médiatudomány 

(angol nyelven)(1)(7) 
300 000 Ft 4 15 < 40 TÁRS 

M L A 
nemzetközi gazdaság és 

gazdálkodás(2)(5)(7)(9) 
támogatott 4 5 < 15 GAZD 
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M L K 
nemzetközi gazdaság és 

gazdálkodás(2)(5)(7)(9) 
275 000 Ft 4 5 < 40 GAZD 

M L A 
nemzetközi tanulmányok (magyar 

nyelven)(3)(7)(9) 
támogatott 4 5 < 15 TÁRS 

M L K 
nemzetközi tanulmányok (magyar 

nyelven)(3)(7)(9) 
275 000 Ft 4 5 < 40 TÁRS 

M L K 
nemzetközi tanulmányok (angol 

nyelven)(7) 
300 000 Ft 4 15 < 40 TÁRS 

M L A 
politikatudomány (magyar 

nyelven)(1)(7) 
támogatott 4 5 < 15 TÁRS 

M L K 
politikatudomány (magyar 

nyelven)(1)(7) 
275 000 Ft 4 5 < 20 TÁRS 

M L K 
politikatudomány (angol 

nyelven)(1)(8) 
300 000 Ft 4 15 < 40 TÁRS 

 
(1) A szakon kötelező szakmai gyakorlatot teljesíteni. Az erről szóló pontos információkat megtalálja a felsőoktatási szakképzések, az alap- 
és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok 
képzési és kimeneti követelményeiről szóló 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendeletben, illetve a www.felvi.hu honlap Szakleírások menüpontjában. 
(2) A képzéshez szakmai gyakorlat kapcsolódhat. 
(3) Választható specializáció: diplomáciai. 
(4) Választható specializációk: geronto-andragógus; képzési vezető. 
(5) Választható specializáció: nemzetközi üzleti menedzsment. 
(6) Választható specializációk: politikai kommunikáció; üzleti kommunikációs; városmarketing - kommunikációs vezető. 
(7) A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal kötött megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanóráira minden második 
héten péntek délután és szombaton kerül sor. 
(8) A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal kötött megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanórái minden második 
héten péntek délután és szombaton kerül sor. 
(9) Az egyes specializációk csak megfelelő számú jelentkező esetén indulnak. 
 

A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei 

A mesterképzési szakok esetében - amennyiben nem a rendeletben meghatározott szakon szerzett szakképzettség birtokában kerül sor a 
jelentkezésre - a felvétel feltétele az előzetes kreditelismerési eljárás pozitív döntése. Az előzetes kreditelismerési eljárást az Intézmény 
honlapján - a Felvételizőknek rovatban - található formanyomtatvány segítségével kell kérni. Azon szakképzettségekről, amelyek 
birtokában nem kell megindítani az eljárást, ugyanitt található információ. Annak érdekében, hogy az elbírálásra megfelelő idő álljon 
rendelkezésre, a kérelmet legkésőbb 2020. május 30-ig el kell juttatni az Intézményhez. 
 

Az angol nyelvű mesterképzési szakok esetében a felvétel feltétele angol nyelvből - a szakterületnek megfelelő - legalább B2 szintű 

(középfokú) komplex nyelvtudás. 

 

Az angol nyelvű mesterképzési szakoknál a felvételi szakmai és motivációs beszélgetés angol nyelven folyik. 

 

Felvételi pontok számítása 

Általános szabályok 

A jelentkezés benyújtása előtt a jelentkező mindenképpen tanulmányozza a 3. sz. táblázatot, amelyben megtalálható, hogy az adott 
mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél szükséges. Ha ez alapján nem rendelkezik teljes kreditértékű 
oklevéllel, úgy a megjelölt felsőoktatási intézménynél ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Ennek eredményessége 
esetén az erről szóló kreditelismerési határozatot a felvételi eljárás során legkésőbb 2020. július 9-ig kell benyújtani. A további tudnivalók 
megtalálhatók az Előzményként elfogadott szakok, kreditelismerés c. fejezetben. 
 
Mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is. Azon jelentkezők, akik esélyegyenlőség jogcímen 
többletpontra jogosultak, azok számára jogcímenként külön-külön kell meghatározni a maximálisan kapható pontokat, és az összes 
jogcímet figyelembe véve – az esélyegyenlőségben részesítendők többletpontja – nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 
pontnál. 
 
Pontszámítás: 
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Felvételi pontok: 
 - szakmai és motivációs beszélgetés: 90 pont 
 
Többletpontok minden szak esetében:  maximum 10 többletpont adható. 
 - Esélyegyenlőségi maximális pont: 1 pont 
    - fogyatékosság: 1 pont 
    - gyermekgondozás: 1 pont 
    - hátrányos helyzet: 1 pont 
 - 2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 10 pont 
 - 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 7 pont 
 - 3. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 10 pont 
 - 3. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 7 pont 
 

Csatolandó dokumentumok 
 
A jelentkezéshez szükséges benyújtandó dokumentumokkal kapcsolatos általános információk megtalálhatók a Tájékoztató 3. fejezetében. 
 

Szak 
Képz. 
szint 

Munka- 
rend Dokumentumok 

minden szak     

Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél 
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó 
dokumentumok: fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás 
igazolása, hátrányos helyzet igazolása 

A felsoroltakon túl az alábbi szakokon beküldendő további dokumentumok: 

andragógia M L 

Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó 
dokumentumok: nyelvvizsgát igazoló dokumentum 

kommunikáció- és médiatudomány (magyar 
nyelven) 

M L 

nemzetközi gazdaság és gazdálkodás M L 

nemzetközi tanulmányok (magyar nyelven) M L 

politikatudomány (magyar nyelven) M L 

kommunikáció- és médiatudomány (angol 
nyelven) 

M L 

Felvétel feltétele: nyelvvizsgát igazoló dokumentum 
nemzetközi tanulmányok (angol nyelven) M L 

politikatudomány (angol nyelven) M L 

 

 

 

 

 

 

 


