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1A Debreceni Egyetem Szenátusa a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. tv. (a 

továbbiakban: Nftv.) 40. § (7) bekezdésében és a 423/2012. (XII. 29.) kormányrendelet-

ben (a továbbiakban: Rendelet) kapott felhatalmazás alapján az Nftv. és a Rendelet elő-

írásai mellett a Debreceni Egyetemre jelentkezők számára az alábbi sajátos szabályokat, 

követelményeket határozza meg: 

 

A szabályzat hatálya 

1. § 

 
2(1) A szabályzat hatálya a Debreceni Egyetemre (a továbbiakban: Egyetem) felsőokta-

tási szakképzésre, alapképzésre, mesterképzésre, egységes, osztatlan képzésre és 

szakirányú továbbképzésre jelentkező magyar és - a (2) bekezdésben meghatározott 

- nem magyar állampolgárokra, és a felvételi eljárásban közreműködő oktatókra és 

más alkalmazottakra terjed ki. 
 

(2) A szabályzat hatálya kiterjed az Európai Gazdasági Térséghez tartozó országok 

állampolgárai és családtagjai, ezen országokhoz nem tartozó, de a Magyar Köztár-

saság területén élő menekültek, menedékesek, befogadottak, bevándoroltak, letele-

pedettek és nemzetközi megállapodás alapján a magyar állampolgárokkal azonos 

elbírálás alá eső külföldiek felvételi eljárására is. Alkalmazni kell a szabályzat elő-

írásait azon országok állampolgárai jelentkezése esetén is, amelyekben a magyar ál-

lampolgár a viszonosság elve alapján igénybe veheti az adott állam felsőoktatási 

szolgáltatásait. 
 

(3)  Nem terjed ki a nem magyar állampolgárok idegen nyelven folyó költségtérítéses 

képzésre történő jelentkezésére. 
 

(4) A doktori (PhD) képzésre történő jelentkezésre vonatkozó előírásokat és a felvételi 

eljárás szabályait a Debreceni Egyetem Doktori Szabályzata határozza meg. 

 
3(5) A központi felsőoktatási felvételi eljárást az Oktatási Hivatal (továbbiakban: a 

Hivatal) bonyolítja le. 

 

A felsőoktatási szakképzésre, alapképzésre, egységes, osztatlan képzésre 

történő jelentkezés sajátos rendelkezései 

2. §. 

/a Rendelet 15. § (6) bekezdéséhez/ 
 

4,5 A felsőfokú végzettséggel rendelkező jelentkezők a korábbi felsőoktatási tanulmá-

nyaik figyelembe vételével és az emelt szintű érettségi követelménytől való eltekintéssel 

is rangsorolhatók. A karok jelen szabályzat függelékében rendelkeznek arról szakon-

ként, hogy a felvétel feltételéül milyen végzettséget tanúsító oklevelet fogadnak el, mely 

                                                 
1 Módosította a 18/2013. (II.14.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2013. február 15-től. 
2 Módosította a 18/2013. (II.14.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2013. február 15-től. 
3 Beiktatta az 5/2014. (II.6.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2014. február 7-től azzal, hogy első alka-

lommal a 2014 szeptemberében induló képzésekre kell alkalmazni. 
4 Hatályon kívül helyezte a 14/2007. (XI. 15.) számú szenátusi határozat; hatálytalan 2007. november 16-

tól. 
5 Módosította a 18/2013. (II.14.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2013. február 15-től. 
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dokumentumokat kell a jelentkezőnek mellékelnie felvételi kérelméhez. Ezeket az in-

formációkat a honlapjukon hozzák nyilvánosságra. 

 

3. § 
6/a Rendelet 16. § (7) bekezdéséhez, 17. § (8) és 17/A. § (1)-(2) bekezdéseihez / 

 
7,8,9(1) Ha a jelentkező külföldön vagy külföldi rendszerű középiskolában folytatott 

tanulmányokat és ezért az általános, a Rendelet 16. § (1)-(6) bekezdésében megha-

tározott módon nem lehet a pontszámát megállapítani, a tanulmányok során szerzett 

osztályzatok tanulmányi pontként való figyelembevételéről az Oktatási Hivatal 

dönt.10 
 

(2) A felvételi eljárásban az érettségi pontokat az azonos képzési területen képzést 

folytató felsőoktatási intézmények által a képzési területre vonatkozóan meghatáro-

zott két érettségi vizsgatárgy vagy az így meghatározott érettségi vizsgatárgyak lis-

tájából a jelentkező számára legkedvezőbb két érettségi vizsgatárgy eredményei 

alapján kell meghatározni.11 
 
12,13(3) A jelentkező érettségi bizonyítványa által tanúsított végzettségi szint elismeré-

sére vonatkozó, továbbtanulási céllal indított, a külföldi bizonyítványok és okleve-

lek elismeréséről szóló eljárásra az az intézmény rendelkezik hatáskörrel, amelyi-

ket a jelentkező a jelentkezési kérelmében az első helyen jelölt meg. 

 Ezirányú kérelmét a jelentkező a jelentkezési kérelemmel együtt nyújtja be a Hi-

vatalhoz, melyet az szakvéleménye ismertetésével továbbít a hatáskörrel rendelke-

ző felsőoktatási intézménynek. 

 
14,15(4) A központi felvételi eljárásban a jelentkező a jelentkezés feltételeként megha-

tározott emelt szintű tantárgyi érettségi vizsgakövetelmény feltételét – a felvételi 

eljárás részeként a felsőoktatási intézmény által szervezett – legalább 45%-os 

eredményű felsőoktatási felvételi szakmai vizsgával is teljesítheti, ha az adott tan-

tárgyból 

- a kétszintű érettségi vizsga bevezetése előtt szerzett magyar érettségi bizonyí-

tványában vizsgaeredménnyel, 

- valamely külföldi EGT tagállam érettségi bizonyítványában vizsgaered-

ménnyel, illetve Ukrajnában vagy Szerbiában teljesített érettségi vizsgaered-

ménnyel, 

- nemzetközi érettségi bizonyítvánnyal (Diploma of the International Baccalau-

reate), vagy 

                                                 
6 Módosította a 34/2017. (II. 23.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2017. február 24-től. 
7 Módosította a 24/2009. (VI.25.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2009. június 26-tól. 
8 Módosította a 21/2009. (XII.17.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2009. december 18-tól azzal, hogy a 

módosítást első alkalommal a 2010 februárjában induló képzéseknél kell alkalmazni. 
9 Módosította a 18/2013. (II.14.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2013. február 15-től. 
10 Módosította a 14/2007. (XI. 15.) számú szenátusi határozat; hatályos 2007. november 16-tól. 
11 Módosította a 14/2007. (XI. 15.) számú szenátusi határozat; hatályos 2007. november 16-tól. 
12 Módosította a 18/2013. (II.14.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2013. február 15-től. 
13 Beiktatta az 5/2014. (II.6.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2014. február 7-től azzal, hogy első alka-

lommal a 2014 szeptemberében induló képzésekre kell alkalmazni. 
14 Beiktatta a 34/2017. (II. 23.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2017. február 24-től. 
15 Módosította a 10/2017. (VI. 1.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2017. június 2-től. 
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- az Európai Iskolák Statútumáról szóló, Luxemburgban, 1994. június 21-én alá-

írt Egyezmény kihirdetéséről szóló 322/2004. (XII. 6.) Korm. rendeletben me-

ghatározott Európai érettségi bizonyítványában vizsgaeredménnyel rendel-

kezik. 

A felsőoktatási szakmai vizsgára vonatkozó részletes szabályokat a Szabályzat 2. számú 

melléklete tartalmazza. 

 

4. § 

/az NFtv. 40. §-ához/ 
 
16,17(1) A felsőoktatási szakképzésre történő jelentkezéshez a karok a jelen szabályzat 

függelékében határozhatják meg, hogy a felvételt milyen egészségügyi, szakmai 

vagy pályaalkalmassági követelményekhez, érettségi vizsga-eredményhez középis-

kolai tanulmányi eredmény eléréséhez kötik. 

 

5. § 

/a Rendelet 17. §-ához, 30. § (3) bekezdéséhez/ 
 
18,19,20(1) A Rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott alapképzési szakokon, és 

egységes, osztatlan mesterképzési szakokon a karok a függelékben meghatározottak 

szerint szakmai (egészségügyi, pályaalkalmassági vizsgálat) követelményeket ír-

hatnak elő, illetve gyakorlati vizsgát szervezhetnek. Az osztatlan tanárszakokon a 

pályaalkalmassági vizsgálat kötelező része a felvételi fo9lyamatnak, a közismereti, 

a művészeti és a szakmai tanárszakokon egyaránt. 

   

(2) 21 

 

(3) A művészeti képzési szakokon a karok gyakorlati vizsgát szervezhetnek. A vizsga 

követelményeit, az értékelés módjának meghatározását a függelékben kell az érin-

tett karnak meghatároznia azzal, hogy a gyakorlati vizsga maximális értéke 200 

pont lehet.22 

 

(4) Amennyiben a kar az (1)-(3) bekezdésben foglaltak alapján a felvétel feltételéül 

egészségügyi, pályaalkalmassági, szakmai alkalmassági követelményt határoz meg, 

azzal együtt rendelkeznie kell a fogyatékossággal élő jelentkezőt megillető ked-

vezményekről, illetve az esetleges vizsga alóli felmentésről. 

 

 

 

                                                 
16 Módosította a 15/2008. (XI.13.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2008. november 14-től azzal, hogy a 

módosítást első alkalommal a 2009 februárjában induló képzéseknél kell alkalmazni. 
17 Módosította a 18/2013. (II.14.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2013. február 15-től. 
18 Módosította a 18/2013. (II.14.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2013. február 15-től. 
19 Módosította a 16/2013. (V.09.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2013. május 10-től, de a módosított 

rendelkezést első alkalommal a 2013 szeptemberében induló képzésekre kell alkalmazni. 
20 Módosította a 32/2014. (VI.26.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2014. június 27-től. 
21 Hatályon kívül helyezte a 14/2007. (XI. 15.) számú szenátusi határozat; hatálytalan 2007. november 

16-tól. 
22 Módosította a 14/2007. (XI. 15.) számú szenátusi határozat; hatályos 2007. november 16-tól. 
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236. § 

/a Rendelet 18. §-ához/ 

 

 A művészeti képzési szakokra jelentkezők esetében a karok a függelékben úgy is 

dönthetnek, hogy a felvételi összpontszámot kizárólag a gyakorlati vizsga alapján 

állapítják meg. Ebben az esetben a felvételi összpontszámot a gyakorlati vizsga 

pontszámának megkettőzésével és a többletpontok hozzáadása nélkül kell meghatá-

rozni. 

 
247. § 

/a Rendelet 6. §-ához/ 
 

 A karok - képzési területenként/áganként egységesen - a Rendelet 21. §-ában foglalt 

szabályok figyelembevételével kötelesek közzétenni a felvételi eljárás során adható 

többletpontok rendszerét. 

 
257/A. § 

 

Amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből egyidejűleg nyelvvizsga és emelt 

szintű érettségi vizsga alapján is jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat 

csak egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen kapja meg. 

 

A mesterképzésre történő jelentkezés sajátos rendelkezései 

 

8. § 

/a Rendelet 34. § (2) - (5) bekezdéséhez/ 

 

(1) A 100 ponton belül a többletteljesítményekért adható többletpontok jogcímeit, mér-

tékét, megállapításának rendjét a karok a függelékben kötelesek meghatározni. 

 

(2) A karoknak a függelékben kell meghatározniuk a felvételi követelményeket és a 

rangsorolás módját is. 

 

(3) A művészeti képzési szakokra jelentkezők esetében a karok a függelékben úgy is 

dönthetnek, hogy a jelentkezők teljesítményét kizárólag a gyakorlati vizsga alapján 

állapítják meg. Ebben az esetben a felvételi vizsga összpontszámot a gyakorlati 

vizsga pontszámának megkettőzésével és a többletpontok hozzáadásával kell meg-

határozni. 

 

 

 

 

 

                                                 
23 Módosította a 18/2013. (II.14.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2013. február 15-től. 
24 Módosította a 18/2013. (II.14.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2013. február 15-től. 
25 Beiktatta az 5/2014. (II.6.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2014. február 7-től azzal, hogy első alka-

lommal a 2014 szeptemberében induló képzésekre kell alkalmazni. 



 6  

26,27(4) A mesterképzésre jelentkezőkre a Rendelet 24. §-ában meghatározott esély-

egyenlőség biztosítására meghatározott, jogcímenként adható többletpontok mérté-

két a karok a függelékben kötelesek külön-külön meghatározni úgy, hogy az összes 

ezeken a jogcímeken kapható többletpont legalább 1 és legfeljebb 10 lehet. 

 

9. § 

 

(1) Mesterképzésben a felvételi eljárással kapcsolatos feladatok ellátásra a karok Felvé-

teli Bizottságot kötelesek létrehozni, és szükség szerint Vizsgáztató Bizottságot, 

Vizsgadolgozatokat Javító Bizottságot, valamint Vizsgadolgozatokat Felülvizsgáló 

Bizottságot hozhatnak létre. 

 

(2) A Felvételi Bizottság feladata a karon folyó felvételi eljárás irányítása, a felvételhez 

szükséges minimális teljesítmény meghatározása, határozat a felvétel kimondásáról 

vagy elutasításáról és a jelentkező értesítése a hozott döntésről. 

 

(3) A Felvételi Bizottság létszámát a kari tanácsok határozzák meg a kari függelékben. 

Az összetételt úgy kell meghatározni, hogy tagjai között a vizsgáztató bizottságok 

képviselői és a hallgatók képviselői is helyet kapjanak. Elnöke a kar dékánja, vagy 

az általa felkért személy lehet. A tagokat a kari tanács választja meg. 

 

 
289/A. § 

A besorolási döntés 
 

(1)  A Hivatal a keresztféléves felvételi eljárás esetén legkésőbb a képzés indítása sze-

rinti év január 25-ig, az általános felvételi eljárás során legkésőbb képzés indítása 

szerinti év augusztus 5-ig hozza meg a besorolási döntést. 

 

(2)  A besorolási döntésben a Hivatal azt állapítja meg, hogy a jelentkezőnek a jelent-

kezési kérelmében megjelölt és rangsorolt képzések közül melyik az az első kép-

zés, amelynél elérte a felvételhez szükséges ponthatárt. Egyazon felvételi eljárás-

ban a jelentkező által meghatározott rangsor alapján csak egy jelentkezési helyre 

sorolható be. 

 

A szakirányú továbbképzésre vonatkozó rendelkezések 

10. § 

/a Rendelet 37. § (3) bekezdéséhez/ 

 

 A szakirányú továbbképzésre történő jelentkezés határidejét, módját a karok a füg-

gelékben kötelesek meghatározni. 

 

 

                                                 
26 Módosította a 15/2008. (XI.13.) számú szenátusi határozat; hatályos 2008. november 14-től azzal, hogy 

a módosításokat első alkalommal a 2009 februárjában induló képzésekre kell alkalmazni.  
27 Módosította a 18/2013. (II.14.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2013. február 15-től. 
28 Beiktatta a 5/2014. (II.6.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2014. február 7-től azzal, hogy első alka-

lommal a 2014 szeptemberében induló képzésekre kell alkalmazni. 
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Eljárási díjak 

11. § 

/a Rendelet 42. § (5) bekezdéséhez/ 

 

(1) Az Egyetem a szakirányú továbbképzésre történő jelentkezés esetén 3.000,- Ft in-

tézményi eljárási díjat állapít meg, melyet az Egyetemhez kell befizetni. A befize-

tett eljárási díj nem követelhető vissza. 

(2) A díj fizetésének módját, a nyugtaadás módját a karok a függelékben kötelesek 

meghatározni. 

 

Jogorvoslat 

12. § 

/az NFtv. 58. § (3) bekezdés a) pontjához/ 

 
29,30(1) A felvételről szóló első fokú döntés ellen a felvételi eljárásra vonatkozó jog-

szabályok és az intézményi szabályzatok megsértésére történő hivatkozással az 

NFtv. 57. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint jogorvoslattal lehet élni. 

(jogorvoslati kérelem) 

 

(2) A jogorvoslati kérelmet a döntés kézbesítésétől számított 15 napon belül a rektor-

nak címezve, az érintett karhoz kell benyújtani. 

 

(3) A kérelemről a Hallgatói Ügyek Jogorvoslati Bizottsága dönt a kérelem benyújtásá-

tól számított 30 napon belül. 

 

(4) Az eljárási szabályokat „A Debreceni Egyetem szabályzata a hallgatói jogorvoslati 

kérelmek benyújtásának és elbírálásának rendjéről” című egyetemi szabályzat hatá-

rozza meg. 

 

A felvételi okmányok kezelése 

13. § 

 

(1) A felvételi eljárás során keletkezett valamennyi dokumentum okmánynak minősül. 

Kezelésükért az illetékes kar tanulmányi osztálya ezen feladattal megbízott dolgo-

zói és a vezetője felelős. 

 

(2) A jelentkezők személyes iratai és a felvételi eljárás során keletkezett dokumentu-

mok bizalmas jellegűek. A felvételi okmányokra vonatkozóm adatszolgáltatással 

kapcsolatban az adatok kezelésére vonatkozó szabályokat kell betartani. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
29 Módosította a 15/2008. (XI.13.) sz. szenátusi határozat, hatályos 2008. november 14-től azzal, hogy a 

módosítást első alkalommal a 2009 februárjában induló képzéseknél kell alkalmazni. 
30 Módosította a 18/2013. (II.14.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2013. február 15-től. 
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Záró rendelkezések 

14. § 

 

(1) A szabályzatot a Debreceni Egyetem Szenátusa a 2007. április 19-i ülésén a 

15/2007. (IV. 19.) sz. határozatával fogadta el. 

 

(2) A szabályzat 2007. május 1-én lép hatályba. Rendelkezéseit első ízben a 2007 

szeptemberében induló képzésekre kell alkalmazni.  

 

(3) Hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a 2004. december 2-án elfogadott, és 

2006. június 22-én módosított felvételi szabályzat.  
 

(4) A szabályzat 2. §, 3. §, 5. § (3), 7. § bekezdéseit a Debreceni Egyetem Szenátusa a 

2007. november 15. napján hozott 14/2007. számú határozatával módosította, a 

módosítások 2007. november 16-án lépnek hatályba. Rendelkezéseit első alkalom-

mal a 2008 februárjában induló képzésekre kell alkalmazni. 

 

 

Debrecen, 2020. november 5. 

 

 

 

          Dr. Szilvássy Zoltán 

          rektor 
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1. számú melléklet 
 

A DEBRECENI EGYETEM FELVÉTELI SZABÁLYZATÁNAK 

KARI SAJÁTOSSÁGOKAT TARTALMAZÓ MELLÉKLETE 
 

31I. RÉSZ 

GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR 

 
3233I. RÉSZ 

ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR 

 
34ALAPSZAKOK, JOGÁSZ SZAK, FELSOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 

 
351. § 

/a Szabályzat 2. §-ához/ 

 

A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán alapszakokon és osztatlan jogász 

szakon a felvétel feltételéül meghatározott vizsgatárgyakat jogszabály tartalmazza. 

 

Pontszámítás 

A felsőfokú végzettséggel rendelkező jelentkezők a korábbi felsőoktatási tanulmányaik 

figyelembe vételével és az emelt szintű érettségi követelménytől való eltekintéssel az 

alábbiak szerint rangsorolandók.  

Azon hallgatók esetében, akik bármilyen, alapszakon vagy mesterszakon szerzett felső-

fokú végzettséget igazoló oklevéllel vagy diplomával rendelkeznek, a felvételi pontok 

számítása az alábbiak szerint történik. 

 

kiváló, jeles vagy kitüntetéses minősítésű oklevél:  400 pont 

jó minősítésű oklevél:        370 pont 

közepes minősítésű oklevél      340 pont 

elégséges minősítésű oklevél      300 pont 

 

 

2. § 

/a Szabályzat 4. §-ához/ 

 

A Kar a jogi felsőoktatási szakképzésre történő jelentkezést érettségi vizsgabizonyít-

vány megszerzéséhez köti.  

 
363. § 

/a Szabályzat 7. §-ához/ 

 

                                                 
31 Hatályon kívül helyezte a 11/F/2015. (II. 05.) sz. szenátusi határozat, hatálytalan 2015. február 6-tól. 
32 Módosította a 20/2013. (III.28.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2013. április 1-től. 
33 Számozását módosította a 11/F/2015. (II. 05.) sz. szenátusi határozat, hatályos 2015. február 6-tól. 
34 Módosította a 32/2014. (VI.26.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2014. június 27-től. 
35 Módosította a 11/A/2015. (II. 05.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2015. február 6-tól. 
36 Módosította a 32/2014. (VI.26.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2014. június 27-től. 



 10  

A Kar szakiránynak megfelelő jelentkezés esetén a Rendelet 15. § (3) bekezdés c) e) és 

f) pontjaiban, valamint a 19. § és 22. §-ában felsorolt jogcímek alapján többletpontot ad. 

 

A mesterképzésre történő jelentkezés sajátos rendelkezései 

 
37,384 § 

/a szabályzat 8. §-ához/ 

 

A jelentkezők tájékoztatása 

A mesterszakra jelentkezők tájékoztatása elsősorban a Felsőoktatási Felvételi Tájékoz-

tató kiadványban, valamint az Állam- és Jogtudományi Kar weboldalán 

(http://jog.unideb.hu) történik. 

 

A jelentkezéshez javasolt szakok 

 

A. Közigazgatási mesterképzési szak vonatkozásában: 

1. A képzési és kimeneti követelményeknek való megfelelés szempontjából 

teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe az igazgatásszervező 

alapképzési szak, valamint az 1993. évi LXXX. törvény szerinti igazgatás-

szervező főiskolai szak. 

 

2. A bemenethez szükséges 60 kredit teljesítésével elsősorban számításba ve-

hető alapképzési szakok: bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási, igazság-

ügyi igazgatási, munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási, nemzetközi 

igazgatási szakok. 

 

3. A bemenethez szükséges 60 kredit teljesítésével vehetők figyelembe továb-

bá azok az alap- vagy mesterfokozatot adó szakok, illetve az 1993. évi 

LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, 

amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése 

alapján a DE ÁJK Kreditátviteli albizottsága elfogad. 

 

B. LLM-képzés (Master of Law) vonatkozásában 

 

A felvétel feltételei 

1. A közigazgatásis mesterképzési szak esetén a mesterképzésbe való felvétel feltéte-

le, hogy a hallgatónak a kreditek megállapítása alapjául szolgáló ismeretek felső-

oktatási törvényben meghatározott összevetésének eredményeképpen korábbi ta-

nulmányai alapján elismerhető legyen legalább 60 kredit az alábbi ismeretkörök-

ből: társadalomtudományi ismeretek, állam- és jogtudományi alapismeretek, álta-

lános igazgatási ismeretek, szakigazgatási ismeretek, pénzügyi-közgazdasági is-

meretek, közszolgálati és munkajogi ismeretek, menedzsment ismeretek, európai 

uniós ismeretek, informatikai alapismeretek. 

 

2. A közigazgatási mesterképzési szak esetén a mesterképzésbe való felvétel lehet-

séges akkor is, ha az (1) bekezdésben felsorolt ismeretkörökben legalább 50 kre-

                                                 
37 Módosította a 32/2014. (VI.26.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2014. június 27-től. 
38 Módosította a 13/2018. (XII. 13.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2018. december 14-től. 
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dittel rendelkezik a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére 

irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül kell 

megszerezni. 

3. A mesterképzésre jelentkezőknek a felvételi laphoz az alábbiakat kell csatolni: 

- felsőfokú végzettséget igazoló oklevél másolata; 

- leckekönyv másolata (a korábbi tanulmányok elismerhetőségének vizsgála-

tához); 

- nyelvvizsga bizonyítványok másolata; 

- motivációs levél; 

- szakmai tevékenységek, többletpontok igazolása (pl. előnyben részesítéshez 

kapcsolódó dokumentumok, közigazgatási szakvizsga vagy versenyvizsga 

igazolása, OTDK igazolások, OKJ bizonyítvány, tanulmányi versenyered-

mények igazolása stb.) 

 

4. Az eredeti oklevelet és bizonyítványokat a felvételi szakmai beszélgetésen kell 

bemutatni. A tárgyévben végzettek felvétele az oklevél bemutatásáig feltételes. 

 

5. A Kar valamennyi jelentkező esetén azonos felvételi követelményeket alkalmaz, 

függetlenül attól, hogy a jelentkező melyik felsőoktatási intézményben szerezte 

oklevelét. 

 

A jelentkezés elfogadása 

1. A Kar Felvételi Bizottsága a benyújtott dokumentumok alapján megvizsgálja, 

hogy a jelentkező eleget tesz-e az előírt feltételeknek, illetőleg megvizsgálja a ko-

rábbi tanulmányok alapján elismerhető krediteket, valamint szükség esetén (a kre-

ditátviteli albizottság véleményének kikérésével) meghatározza a 3. § (2) bekez-

désében foglaltak szerint meghatározott, a jelentkező által sikeres felvételi vizsga 

esetén teljesítendő tárgyakat. 

 

2. A Kar értesíti a jelentkezőt a jelentkezés elfogadásáról vagy elutasításáról, s elfo-

gadó határozatában feltünteti az általa elismert kreditszámot, és szükség esetén a 

3. § (2) bekezdésében foglaltak szerint meghatározott, a jelentkező által sikeres 

felvételi vizsga esetén teljesítendő tárgyakat. 

 

3. A jelentkező a határozat ellen annak kézhezvételétől számított 15 napon belül az 

Állam- és Jogtudományi Kar Dékáni Hivatalához két példányban benyújtott, az 

Egyetem Rektorához címzett jogorvoslati kérelemmel élhet. 

 

4. A jelentkezés elfogadása esetén a Kar motivációs beszélgetésre hívja be a jelent-

kezőt. 

 

 

Motivációs beszélgetés 

A felvételi eljárás keretében a motivációs beszélgetés célja a jelentkező eddigi tevé-

kenységének, illetve céljainak megismerése a jelentkező által benyújtott motivációs 

levél figyelembe vételével. 

1. A motivációs beszélgetés időpontját, az Állam- és Jogtudományi Kar a Felsőokta-

tási Felvételi Tájékoztatóban teszi közzé. A meghatározott időpontokban a vizs-
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ganapok tényleges beosztását a Kar Felvételi Bizottsága határozza meg. 

 

2. A motivációs szakmai beszélgetés kéttagú vizsgabizottság előtt történik. A vizs-

gabizottság tagjait a Felvételi Bizottság jelöli ki az Állam- és Jogtudományi Kar 

közalkalmazott oktatói közül. A vizsgabizottság legalább egyik tagja minden 

esetben egyetemi tanár vagy docens, kivételesen egyetemi adjunktus. 

 

3. A vizsgabizottság jegyzőkönyvben rögzíti a 6. § b, pontja szerinti pontokat. A 

motivációs beszélgetés értékelését a jelentkező meghallgatását követően nyomban 

meg kell határozni és a jelentkezővel haladéktalanul közölni kell. 

 

Pontszámítás 

A felvételi pontok számítása az alábbiak szerint történik. 

a) A felsőfokú végzettséget igazoló és a felvétel feltételéül elfogadott oklevél minő-

sítésétől függően, maximum 50 pont 

b)  a motivációs beszélgetés értékelése alapján nyert pontok, maximum 40 pont 

c) többletpontok, maximum 10 pont 

- előnyben részesítésért adható többletpontok: hátrányos helyzetű jelentkezők 

esetén 4 pont, halmozottan hátrányos helyzetű jelentkezők esetén további 4 

pont, fogyatékossággal élő hallgatók esetén 8 pont, gyermekgondozás jog-

címen 8 pont 

- második államilag elismert nyelvvizsgáért adható többletpontok: középfokú 

„C” típusú nyelvvizsgáért 4 pont, szakmai középfokú „C” nyelvvizsga vagy 

felsőfokú „C” típusú nyelvvizsga esetén 8 pont, szakmai felsőfokú „C” 

nyelvvizsga esetén 10 pont 

- emelt szintű OKJ-s végzettség esetén 3 pont, felsőfokú OKJ-s végzettség 

esetén 5 pont 

- OTDK 1-3. helyezésért 5 pont, OTDK különdíjért 3 pont 

- szakmai tevékenységért (közigazgatási szakvizsga vagy versenyvizsga vagy 

alapvizsga) 10 pont. 

 

Felvételi döntés 

1. A motivációs beszélgetést lefolytató bizottságok értékelése alapján a felvételi dön-

tést a Kar Felvételi Bizottsága hozza meg, és határozatát írásban közli a jelentke-

zővel. A felvételi döntést a felvételi vizsgák befejezését követően 5 munkanapon 

belül kell meghozni. 

 

2. A Kar a jelentkezők felvételéről ponthatár alkalmazásával dönt, figyelemmel a 

mesterszakra felvehető államilag támogatott és költségtérítéses hallgatók létszám 

keretére. Ponthatár alatti eredménnyel senki nem vehető fel; kötelező felvenni azt, 

aki a ponthatárt elérte vagy meghaladta. 

 

5. § 

/a szabályzat 9. §-ához/ 

 

A Felvételi Bizottság elnöke a dékán, tagjai a közigazgatási mesterszak szakfelelőse, az 

oktatási dékánhelyettes és a Tanulmányi Bizottság egy oktató tagja, valamint a Hallga-

tói Önkormányzat elnöke. Amennyiben a Hallgatói Önkormányzat elnöke az adott év-
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ben jelentkezett a mesterszakra, úgy a Hallgatói Önkormányzat az adott évben a felvéte-

li eljárásban nem érdekelt tagjai közül titkos szavazással választja meg a Felvételi Bi-

zottság hallgató tagját. 

 

6. § 

/a Szabályzat 10. §-ához/ 

 

A szakirányú továbbképzési szakokra történő jelentkezések határideje őszi tanévkezdés-

sel szeptember 30., keresztféléves képzésben február 15. Jelentkezni a Kar által kibocsá-

tott jelentkezési lap benyújtásával lehet. A szakirányú továbbképzési szakok felvételi 

követelményei: 

 

- Biztosítási szakjogász: állam- és jogtudományi egyetemi végzettség 

- Európa-jogi szakjogász: állam- és jogtudományi egyetemi végzettség 

- Helyi jogszabályszerkesztő szakjogász: állam- és jogtudományi egye-

temi végzettség 

- Ingatlanforgalmi szakjogász: állam- és jogtudományi egyetemi vég-

zettség 

- Környezetvédelmi szakjogász: állam- és jogtudományi egyetemi vég-

zettség 

- Kriminalisztikai szakjogász: állam- és jogtudományi egyetemi vég-

zettség 

- Humánpolitikai szakember: gazdaságtudományi, társadalomtudomá-

nyi képzési területeken, továbbá az igazgatási képzési ágban alapkép-

zésben vagy mesterképzésben szerzett diploma 

- Jogi szakokleveles gazdasági szakember: agrártudományi, gazdaság-

tudományi, informatikai, műszaki, természettudományi képzési terü-

leten alapképzésben szerzett oklevél 

- Jogi szakokleveles egészségügyi szakember: orvos- és egészségtudo-

mányi képzési területen alapképzésben, illetve egységes, osztatlan 

képzésben szerzett oklevél 

- Jogi szakokleveles helyi jogszabályszerkesztő: bármely alap- és/vagy 

mesterszakon szerzett diploma 

- Környezetvédelmi jogi szakember: bármely alap- és/vagy mestersza-

kon szerzett diploma 

- Közpolitikai elemző: bármely alap- és/vagy mesterszakon szerzett 

diploma 

- Kriminalisztikai szakokleveles rendvédelmi szakember: bármely alap- 

és/vagy mesterszakon szerzett diploma 

 

 

 

7. § 

/a Szabályzat 11. §-ához/ 

 

A szakirányú továbbképzési szakra jelentkezés eljárási díját a készpénz-átutalási megbí-

zással kell leróni. 
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39II. RÉSZ 

ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KAR 
 

40411. §. 

/a Szabályzat 2. §-ához/ 
 

Orvos- és egészségtudományi képzési területen, osztatlan képzés során szerzett diploma 

esetén nem szükséges emelt szintű érettségi, a pontszámítás a megszerzett diploma alap-

ján történik.  

 

A diploma minősítése alapján járó pontszám: 

 

- rite minősítés – 350 pont, 

- cum laude minősítés – 390 pont, 

- summa cum laude minősítés – 400 pont. 

 

A többletpontok a fenti pontokhoz adódnak hozzá. 

 
422. § 

/a Szabályzat 9. § (1) és (2) bekezdéséhez/ 
 

(1) A Kar a felvételi eljárás irányítására Felvételi Bizottságot hoz létre, mely 5 főből 

áll. Elnöke a dékán, vagy az általa felkért személy. Tagjait a Kar vezető oktatóiból 

és a Hallgatói Önkormányzatból a Bizottság elnöke kéri fel. 

 

(2) 43 
 

443. § 

/a Szabályzat 10. §-ához/ 
 

A Kar Felvételi Bizottsága rendelkezik hatáskörrel az első helyes jelentkezők érettségi 

bizonyítványa által tanúsított végzettségi szint, illetve a továbbtanulási céllal indított 

külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésére vonatkozó eljárás lebonyolítására. 

Ezirányú kérelmét a jelentkező a jelentkezési kérelemmel együtt nyújtja be az Oktatási 

Hivatalhoz, melyet az szakvéleménye ismertetésével továbbít a jelentkezés helye szerint 

illetékes kar számára. 

                                                 
39 Számozását módosította a 11/F/2015. (II. 05.) sz. szenátusi határozat, hatályos 2015. február 6-tól. 
40 Számozását módosította és módosította a 29/2013. (VI.27.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2013. júni-

us 28-tól. 
41 Módosította a 11/B/2015. (II. 05.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2015. február 6-tól. 
42 Számozását módosította és módosította a 29/2013. (VI.27.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2013. júni-

us 28-tól. 
43 Hatályon kívül helyezte a 14/2007. (XI. 15.) számú szenátusi határozat; hatálytalan 2007. november 

16-tól. 
44  
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45III. RÉSZ 

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR 
 

46,47481. § 

/a Szabályzat 2. §-ához/ 

 

A felsőfokú végzettséggel rendelkező jelentkezőket a kar – amennyiben alapképzésre, 

osztatlan képzésre vagy felsőoktatási szakképzésre jelentkeznek – a 2014. évi általános 

felvételi eljárásban a korábbi felsőoktatási tanulmányaik figyelembe vételével (az emelt 

szintű érettségi követelménytől eltekintve) rangsorolja. 

A pontszámítás alapja a megszerzett felsőfokú oklevél minősítése: 

5 (jeles, kiváló, kitüntetéses) minősítés esetén 400 pont 

4 (jó) minősítés esetén 360 pont 

3 (közepes) minősítés esetén 320 pont 

2 (elégséges) minősítés esetén 280 pont 

 Az idegen nyelvi alapképzési szakokra (anglisztika, germanisztika, romanisztika) ill. az 

osztatlan kétszakos tanári mesterképzés idegen nyelvszakos (angol, német) képzéseire 

történő jelentkezés esetén a felvételizőnek a diploma mellett rendelkeznie kell az alap-

szaknak/idegen nyelvi tanári szaknak megfelelő nyelvből legalább középfokú (B2) 

komplex (korábban C típusú) államilag elismert nyelvvizsgával vagy azzal egyenértékű 

érettségi bizonyítvánnyal vagy felsőfokú oklevéllel. 

A pontszámítás során a felvételi összpontszám az oklevél minősítése szerinti pont-

számmal és a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) sz. kormány-

rendelet 20-21. §-ban meghatározott többletpontok hozzáadásával alakul ki. 

 
492. § 

/a Szabályzat 3. § (1), (2) és (3) bekezdéséhez/ 
 
50(1)  
51(2) A felsőoktatási szakképzésbe való felvételi követelmény megegyezik a mindenko-

ri Felvételi tájékoztatóban megjelenő általános követelménnyel. 
52(3)  

 
53,543. § 

/a Szabályzat 4. §-ához/ 

A felsőoktatási szakképzésekre, alapkézésekre és osztatlan tanárképzésekre vonatkozó 

felvételi többletpontokat illetően a kar a karon folyó képzésekben érintett képzési terüle-

tek dékáni kollégiumainak döntéseit tekinti mérvadónak. A dékáni kollégiumi döntése-

                                                 
45 Számozását módosította a 11/F/2015. (II. 05.) sz. szenátusi határozat, hatályos 2015. február 6-tól. 
46 Beiktatta a 16/2013. (V.09.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2013.május 10-től. 
47 Módosította a 17/2013. (XII.19.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2013. december 20-tól. 
48 Módosította a 11/C/2015. (II. 05.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2015. február 6-tól. 
49 Hatályon kívül helyezte a 14/2007. (XI. 15.) számú szenátusi határozat; hatálytalan 2007. november 

16-tól. 
50 Hatályon kívül helyezte a 21/2009. (XII.17.) sz. szenátusi határozat; hatálytalan 2009. december 18-tól. 
51 Módosította a 16/2013. (V.09.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2013.május 10-től 
52 Hatályon kívül helyezte a 21/2009. (XII.17.) sz. szenátusi határozat; hatálytalan 2009. december 18-tól. 
53 Beiktatta a 21/2009. (XII:17.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2009. december 18-tól. 
54 Módosította a 16/2013. (V.09.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2013.május 10-től 
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ket a mindenkori Felvételi tájékoztatóban, valamint annak közzététele után a kari honla-

pon hozzuk nyilvánosságra. 
553/A. § 

/a Szabályzat 7.§-ához/ 
 

564. § 

/a Szabályzat 8. §-ához/ 
57(1) Diszciplináris mesterszakok esetében a többletteljesítményekért és az esélyegyen-

lőség biztosítására legalább 1 és legfeljebb 10 többletpont adható. Ennek megosz-

lása: 

– Előnyben részesítési maximális pont: 10 pont 

  – fogyatékosság: 2 pont 

  – gyermekgondozás: 1 pont 

      – hátrányos helyzet: 2 pont 

– 2. nyelvvizsga / felső C: 3 pont 

– 2. nyelvvizsga / közép C: 2 pont 

– 3. nyelvvizsga / felső C: 5 pont 

– 3. nyelvvizsga / közép C: 3 pont 

– tudományos tevékenység: 5 pont (tudományos tevékenység alatt OTDK 1-3. he-

lyezés, publikáció, konferencia előadás, tehetséggondozó program értendő) 

  
58(2) Tanári mesterszakok esetében a többletteljesítményekért és az esélyegyenlőség 

biztosítására legalább 1 és legfeljebb 10 többletpont adható. Ennek megoszlása:  

– Előnyben részesítési maximális pont: 10 pont 

    – fogyatékosság: 5 pont 

    – gyermekgondozás: 5 pont 

    – hátrányos helyzet: 5 pont 

– 2. nyelvvizsga / közép C: 5 pont 

– kiemelkedő szakmai teljesítmény: 10 pont (kiemelkedő szakmai teljesítményen 

OTDK részvétel, publikáció, szakmai ösztöndíj értendő) 

 
59(3) Diszciplináris és tanári mesterszakok esetén a 2. nyelvvizsgáért adandó többletpont 

az első nyelvtől eltérő második nyelvből tett nyelvvizsga esetén, diszciplináris mes-

terszakok esetén a 3. nyelvvizsgáért adandó többletpont az első és a második nyelv-

től eltérő harmadik nyelvből tett nyelvvizsga esetén jár. 

 
60(4) Diszciplináris és tanári mesterszakokon a felvétel feltétele a sikeres felvételi vizsga 

teljesítése, a kar által előírt és a Felvételi tájékoztatóban nyilvánosságra hozott vizs-

gadíj befizetése, valamint a felvételhez szükséges pontszám elérése. 

 

                                                 
55 Hatályon kívül helyezte a 16/2013. (V.09.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2013.május 10-től 
56 Módosította a 21/2009. (XII.17.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2009. december 18-tól azzal, hogy a 

módosításokat első alkalommal a 2010. februárjában induló képzésekre kell alkalmazni. 
57 Módosította a 16/2013. (V.09.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2013.május 10-től 
58 Módosította a 16/2013. (V.09.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2013.május 10-től 
59 Beiktatta a 16/2013. (V.09.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2013.május 10-től 
60 Számozását módosította a 16/2013. (V.09.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2013.május 10-től 
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5. § 

/a Szabályzat 9. § (3) bekezdéséhez/ 
 

A Felvételi Bizottság kari létszáma hat fő, négy oktató, két hallgató. A bizottság össze-

tételének tükröznie kell a mesterszakok várható kari létszámainak az arányait. 
 

616. § 

/a Szabályzat 10. §-ához/ 
 

A szakirányú továbbképzésekre történő jelentkezés határideje a kari honlapon 

(btk.unideb.hu) nyilvánosságra hozott dátum. Jelentkezni a Kar által kibocsátott jelent-

kezési lap benyújtásával lehet. 
 

7. § 

/a Szabályzat 11. § (2) bekezdéséhez/ 
 

A jelentkezési díjat az Egyetem által rendelkezésre bocsátott csekken lehet befizetni. 

                                                 
61 Módosította a 21/2009. (XII.17.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2009. december 18-tól azzal, hogy a 

módosítást első alkalommal a 2010 februárjában induló képzéseknél kell alkalmazni. 
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62IV. RÉSZ 

EGÉSZSÉGÜGYI KAR 

 
63,64,65661. § 

/a Szabályzat 2.§-ához/ 

 

A Debreceni Egyetem Egészségügyi Kara azokat a jelentkezőket, akik felsőfokú vég-

zettséggel rendelkeznek, és alapképzésre vagy felsőoktatási szakképzésre jelentkeznek, 

és ezt kérik, a korábbi tanulmányaik figyelembe vételével és - a szociális munka alap-

szakra jelentkezőket - az emelt szintű érettségi követelménytől való eltekintéssel rang-

sorolja. 

 

A jelentkező érettségi pontszáma a korábban szerzett oklevelének minősítése alapján:  

jeles   400 pont, 

jó   370 pont, 

közepes  335 pont, 

elégséges  300 pont. 

 

Ebben az esetben a jelentkező összpontszámát az oklevél minősítése alapján kapott pon-

tok, valamint a többletpontok összege határozza meg. 

 

2. § 

/a Szabályzat 3.§ (1), (2) és (3) bekezdéséhez/ 
 

67(1)  

 (2) A felvételi eljárásban a képzési területenként figyelembe vehető érettségi tárgyak-

ra vonatkozó részletes követelmény szakonként a kari honlapon kerül közzététel-

re. 
68(3)  
 

693. § 

/a Szabályzat 4. §-ához/ 
 

 

                                                 
62 Számozását módosította a 11/F/2015. (II. 05.) sz. szenátusi határozat, hatályos 2015. február 6-tól. 
63 Hatályon kívül helyezte a 14/2007. (XI. 15.) számú szenátusi határozat; hatálytalan 2007. november 

16-tól. 
64 Beiktatta a 21/2013. (III.28.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2013. március 29-től. 
65 Módosította a 32/2014. (VI.26.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2014. június 27-től. 
66 Módosította a 11/D/2015. (II. 05.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2015. február 6-tól. 
67 Hatályon kívül helyezte a 21/2009. (XII.17.) sz. szenátusi határozat; hatálytalan 2009. december 18-tól. 
68 Hatályon kívül helyezte a 21/2009. (XII:17.) sz. szenátusi határozat; hatálytalan 2009. december 18-tól. 
69 Hatályon kívül helyezte a 21/2009. (XII:17.) sz. szenátusi határozat; hatálytalan 2009. december 18-tól. 
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70,714. § 

/a Szabályzat 8.§ (1), (2) és (4) bekezdéséhez/ 
 

A pontszámítás módja:  

A jelentkezők teljesítményét az Intézmény 100 pontos rendszerben értékeli. A pontszá-

mítás módja az alábbiak szerint történik: 

- A bemeneti feltételként meghatározott alapképzésben, mesterképzésben, illetve ko-

rábbi egyetemi vagy főiskolai képzésben szerzett oklevél minősítésének nyolcszoro-

sa (maximum 40 pont) 

- Szóbeli elbeszélgetés, melynek témája a megadott felvételi irodalmak ismerete, a 

jelölt szakmai tájékozottsága. A szóbeli elbeszélgetés során maximum 50 pont sze-

rezhető.  
 

A szóbeli elbeszélgetéshez ajánlott irodalom megtalálható a kar honlapján. 
 

A többletpontok odaítélésének szabályai a felvételi eljárásban:  
72Ápolás MSc 

- Egészségügyi szociális munka MSc 

- Szociális munka és szociális gazdaság MSc 

Maximum 10 többletpont adható 

- Előnyben részesítési maximális pont: 10 pont 

    - fogyatékosság: 8 pont 

    - gyermekgondozás: 8 pont 

    - halmozottan hátrányos helyzet: 8 pont 

    - hátrányos helyzet: 4 pont 

- 1. nyelvvizsga / felsőfokú  (C1): 8 pont 

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

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

- demonstrátori tevékenység: 5 pont 

- intézményi TDK 1-3. hely: 3 pont 

- OTDK: 5 pont 
73- szociális szakvizsga: 5 pont (csak az egészségügyi szociális munka, 

 szociális munka és szociális gazdaság MSc-n) 
74- igazolt szakmai gyakorlat befejezett 5 évenként: 2 pont (csak ápolás 

 MSc-n) 

 

                                                 
70 Beiktatta a 15/2008. (XI.13.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2008. november 14-től azzal, hogy a 

módosítást első alkalommal a 2009. februárjában induló képzéseknél kell alkalmazni. 
71 Módosította a 21/2009. (XII.17.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2009. december 18-tól azzal, hogy a 

rendelkezéseket első alkalommal a 2010. februárjában induló képzéseknél kell alkalmazni. 
72 Beiktatta a 33/2011.(II.17.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2010. február 18-tól azzal, hogy a rendel-

kezést első alkalommal a 2011. szeptemberében induló képzésekre kell alkalmazni. 
73 A zárójeles részt beiktatta a 33/2011.(II.17.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2010. február 18-tól azzal, 

hogy a rendelkezést első alkalommal a 2011. szeptemberében induló képzésekre kell alkalmazni. 
74 Beiktatta a 33/2011.(II.17.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2010. február 18-tól azzal, hogy a rendel-

kezést első alkalommal a 2011. szeptemberében induló képzésekre kell alkalmazni. 
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755. § 

/a Szabályzat 9. §-ához/ 
 

(1) A felvételi eljárással kapcsolatos feladatok ellátásra a Kar Felvételi Bizottságot és Vizs-

gáztató Bizottságokat hoz létre. 

(2) A Felvételi Bizottság elnöke a dékán vagy az általa megbízott személy, tagjai: a mester-

szakok felelősei és a HÖK által delegált hallgató. 

(3) A Vizsgáztató Bizottság(ok) tagjaira a mesterszak felelőse tesz javaslatot, létszáma leg-

alább három fő, melynek tagja a hallgatók képviselője. 

(4) A Vizsgáztató Bizottságok tagjait a Kari Tanács fogadja el. 
 

766. § 

/A Szabályzat 10. §-ához/ 

 

A szakirányú továbbképzésekre történő jelentkezéssel kaopcsolatos információk megtalál-

hatóak a kar honlapján. 

                                                 
75 Számozását módosította és módosította a 15/2008. (XI.14.) sz. szenátusi határozat, hatályos 2008. nov-

ember 14-től azzal, hogy a módosítást első alkalommal a 2009. februárjában induló képzéseknél kell 

alkalmazni. 
76 Módosította a 21/2009. (XII.17.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2009. december 18-tól azza, hogy a 

módosítást a 2010 februárjában induló képzéseknél kell első alkalommal alkalmazni. 
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77V. RÉSZ 

FOGORVOSTUDOMÁNYI KAR 
 

781. § 

/a Szabályzat 2. §-ához/ 

 
Orvos- és egészségtudmányi képzési szakterületen, osztatlan képzés során szerzett dip-

loma esetén nem szükséges emelt szintű érettségi, a pontszámítás a megszerzett diploma 

alapján történik. 

A pontok kiszámítása a diploma minősítése alapján járó és a többletpontok hozzáadásá-

val történik. 

 

A diploma minősítése alapján járó pontszám: 

- rite minősítés:     350 pont 

- cum laude minősítés    390 pont 

- summa cum laude minősítés  400 pont.  

 
79,802. § 

/a Szabályzat 9. § (1) és (2) bekezdéséhez/ 
 

A Kar a felvételi eljárás irányítására Felvételi Bizottságot hoz létre, mely 3 főből áll. 

Elnöke a dékán vagy az általa felkért személy. Tagjait a Kar vezető oktatóiból és a 

Hallgatói Önkormányzatból a Bizottság elnöke kéri fel. 

 
813. § 

/a Szabályzat 10. § (3) bekezdéséhez/ 
 

A Kar Felvételi Bizottság rendelkezik hatáskörrel az első helyes jelentkezők érettségi 

bizonyítvány által tanúsított végzettségi színt, illetve a továbbtanulási céllal indított kül-

földi bizonyítványok és oklevelek elismerésére vonatkozó eljárás lebonyolítására. 

Ezirányú kérelmét a jelentkező a jelentkezési kérelemmel együtt nyújtja be az Oktatási 

Hivatalhoz, melyet az szakvéleménye ismertetésével továbbít a jelentkezés szerint ille-

tékes kar számára. 

4. § 

/a Szabályzat 7. §-ához/ 
 

A FOK a Rendeletben leírt kötelezően adandó többletpontokon kívül többletpontot csak 

a Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferencia versenyein elért helyezés 

alapján ad; a nagydíjasoknak 30 pontot, az első díjasoknak 15 pontot. Tárgyanként leg-

feljebb egy eredményért jár többletpont, ha a jelentkező a versenyeredményt azon tár-

                                                 
77 Számozását módosította a 11/F/2015. (II. 05.) sz. szenátusi határozat, hatályos 2015. február 6-tól. 
78 Módosította a 11/E/2015. (II. 05.) sz. szenátusi határozat, hatályos 2015. február 6-tól. 
79 Hatályon kívül helyezte a 14/2007. (XI. 15.) számú szenátusi határozat; hatálytalan 2007. november 

16-tól. 
80 Módosította a 32/2014. (VI.26.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2014. június 27-től. 
81 Módosította a 32/2014. (VI.26.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2014. június 27-től. 
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gyak valamelyikéből érte el, amelyeket a kar érettségi pontot érő tárgyként az adott 

szakra meghatározott.82 
 

5. § 
 

(1) A Kar a felvételi eljárás irányítására a FOK Felvételi Bizottságot hozza létre, amely 

a felvételi eljárással kapcsolatos döntéseket a DE OEC Karok Oktatási Igazgatósá-

ga által előkészített dokumentumok alapján hozza. A FOK Felvételi Bizottság 3 fő-

ből áll, elnöke a FOK dékánja, vagy az általa felkért személy lehet. Tagjait a Kar 

vezető oktatóiból és a Hallgatói Önkormányzatból a Bizottság elnöke kéri fel. 

A DE OEC Karok Oktatási Igazgatósága a benyújtott dokumentumok alapján meg-

határozza a jelentkezők felvételi pontszámát, a FOK Felvételi Bizottság feladata a 

meghatározott pontszámok hitelesítése, és a benyújtott kérelmek elbírálása. 
 

(2) 83 

                                                 
82 Módosította a 14/2007. (XI: 15.) számú szenátusi határozat; hatályos 2007. november 16-tól. 
83 Hatályon kívül helyezte a 14/2007. (XI. 15.) számú szenátusi határozat; hatálytalan 2007. november 

16-tól. 
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84VI. RÉSZ 

GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR 
 

1. § 

/a Szabályzat 2. §-ához/ 

 

A kar alapképzéseire és felsőoktatási szakképzéseire jelentkezők esetében a pontszámí-

tás a jelentkező korábbi felsőoktatási végzettségét tanúsító oklevél minősítésének figye-

lembe vételével is történhet az alábbi módon: 

 

A maximális 400 pontból az oklevél minősítése alapján a jelentkező az alábbi pontszá-

mot kapja: 

kiváló minősítés:  400 pont 

 jeles minősítés: 390 pont 

 jó minősítés:  360 pont 

 közepes minősítés: 320 pont 

elégséges minősítés: a 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 23§ (1) bekezdésé-

ben meghatározott minimális pontszám 

 

2. § 

/a Szabályzat 8. § (1), (2) és (4) bekezdéséhez/ 

 
85(1) A mesterképzések esetében a szakindítási anyagban kell meghatározni a szaknál 

figyelembe veendő tárgyakat. A jelentkező teljesítményét 100 pontos rendszerben kell 

értékelni. A felvételi pontok kiszámítása a tanulmányi pontok, a felvételi vizsga pontok 

és a többlet pontok összegzésével történik. A pontszámítás az alábbiak szerint történik: 

 a felsőfokú végzettséget igazoló és a felvétel feltételei alapján elfogadott oklevél 

minősítésének tízszerezése: max.50 pont 

 felvételi szakmai és motivációs beszélgetés: max. 40 pont 

 többletpontok (max.) 10 pont 

Összesen 100 pont 

 

Adható többletpontok: 

 második nyelvből államilag elismert, általános nyelvi középfokú (B2), komplex 

típusú nyelvvizsga - 4 pont 

 második nyelvből államilag elismert, szaknyelvi középfokú (B2), komplex típusú 

vagy általános nyelvi felsőfokú (C1) komplex típusú nyelvvizsga – 8 pont 

 második nyelvből államilag elismert, szaknyelvi felsőfokú (C1), komplex típusú 

nyelvvizsga – 10 pont 

 emelt szintű OKJ-s végzettség – 3 pont 

 felsőfokú OKJ-s végzettség – 5 pont 

 OTDK-n elért 1-3 helyezés – 10 pont 

 OTDK különdíj – 5 pont 

 Kiemelkedő szakmai teljesítmény (publikáció, szakmai ösztöndíj) – 10 pont 

 Előnyben részesítés címén – max. 6 pont az alábbiak szerint: 

                                                 
84 Beiktatta a 11/F/2015. (II. 05.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2015. február 6-tól. 
85 Módosította a 23/2017. (VI. 22.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2017. június 23-tól. 
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o hátrányos helyzetért – 3 pont, 

o  halmozottan hátrányos helyzetért – 6 pont, 

o fogyatékosság esetén – 6 pont 

 a jelentkezési határidő és a felvételi döntés közötti időszakban gyermeke gondozása 

céljából fizetés nélküli szabadságon lévő, csecsemőgondozási segélyben, gyermek-

gondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban vagy gyermekgondozási dí-

jban részesülő jelentkező – 6 pont 

 

(2) A Kar az előnyben részesítés címén adható többletpontot legfeljebb 6 pontban hatá-

rozza meg. 

 

3. § 

/a Szabályzat 9. §-ához/ 

 

(1) A Kar a mesterképzés felvételi eljárásának lefolytatására Felvételi Bizottságot, 

Vizsgáztató Bizottságot hoz létre. A bizottságokat a Kari Tanács a felvételi időszak 

kezdete előtt legalább egy hónappal létrehozza. A bizottságok tagjaira a dékán tesz ja-

vaslatot. 

 

4. § 

/a Szabályzat 10. §-ához/ 

 

A szakirányú továbbképzésre történő jelentkezés határideje szeptemberben induló kép-

zés 

esetén június 30., februárban induló képzés esetében január 31. 

 

5. § 

/a Szabályzat 8. és 11. §-ához/ 

 

Az eljárási díjat postai készpénz-átutalási megbízással kell befizetni. 

 

 

 
86VII. RÉSZ 

GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR 
 

871. § 

/a Szabályzat 2. §-ához/ 

 
Orvos- és egészségtudományi képzési területen, osztatlan képzés során szerzett diploma 

esetén nem szükséges emelt szintű érettségi, a pontszámítás a megszerzett diploma alap-

ján történik.  

 

A diploma minősítése alapján járó pontszám:  

                                                 
86 Módosította a 32/2014. (VI.26.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2014. június 27-től. 
87 Módosította a 11/H/2015. (II. 05.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2015. február 6-tól. 
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- rite minősítés – 350 pont,  

- cum laude minősítés – 390 pont,  

- summa cum laude minősítés – 400 pont.  

 
2. § 

/a Szabályzat 9. § (1) és (2) és bekezdéséhez/ 

 

A Kar a felvételi eljárás irányítására Felvételi Bizottságot hoz létre, mely 3 főből áll. 

Elnöke a dékán, vagy az általa felkért személy. Tagjait a Kar vezető oktatóiból és a 

Hallgatói Önkormányzatból a Bizottság elnöke kéri fel. 

 

3. § 

/a Szabályzat 5. § (1) és (2) bekezdéséhez/ 

 

A Kar Felvételi Bizottsága rendelkezik hatáskörrel az első helyes jelentkezők érettségi 

bizonyítványa által tanúsított végzettségi színt, illetve a továbbtanulási céllal indított 

külföldi bizonyítványok és oklevelek elismerésére vonatkozó eljárás lebonyolítására. 

Ezirányú kérelmét a jelentkező a jelentkezési kérelemmel együtt nyújtja be az Oktatási 

Hivatalhoz, melyet az szakvéleménye ismertetésével továbbít a jelentkezés szerint ille-

tékes kar számára. 
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88,89VIII. RÉSZ 

GYERMEKNEVELÉSI ÉS GYÓGYPEDAGÓGIAI KAR 
 

901. § 

/a Szabályzat 2. §-ához/ 

 

(1) A Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar felsőoktatási 

szakképzéseire és alapszakjaira jelentkezőknél az alábbi pontszámítást alkalmaz-

zuk:  

A felsőfokú végzettséggel rendelkező jelentkezőket – amennyiben alapképzésre, 

osztatlan képzésre vagy felsőoktatási szakképzésre jelentkeznek – a felsőoktatási 

intézmények a felvételi szabályzatukban meghatározott módon a korábbi felsőokta-

tási tanulmányaik figyelembe vételével és az emelt szintű érettségi követelménytől 

való eltekintéssel is rangsorolhatják.  

Ebben az esetben maximum 400 pontot adhatnak a jelentkezőknek, valamint a 

423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 20-21. és 24. §-ban meghatározott többletpon-

tok hozzáadásával határozzák meg számukra az összpontszámot. 

 

kiváló minősítés:   400 pont 

jeles minősítés:   390 pont 

jó minősítés:    370 pont 

közepes minősítés:  340 pont 

elégséges minősítés:  300 pont 

 

2. § 

/a Szabályzat 3. § (1), (2) és (3) bekezdéséhez/ 

 

A felvételi eljárásban a képzési területenként figyelembe vehető érettségi vizsgatárgyak-

ra vonatkozó részletes követelmény szakonként a kari honlapon kerül közzétételre. 

 

3. § 

/a Szabályzat 4. §-ához/ 

 

Felsőoktatási szakképzésre jelentkezés feltételei: A jelentkezőt felvételi pontszámmal 

kell értékelni, melyet a Rendelet 24. § (2) bekezdése alapján kell meghatározni. A hall-

gatók felvétele az előzőek szerinti rangsor alapján történik. 

 

4. § 

/a Szabályzat 5. §-ához/ 

 

(1) A szakmai alkalmassági vizsga az óvodapedagógus (a tanító és óvó szakcsoportban) 
és csecsenő- és kisgyermeknevelő szakokon a továbbtanuláshoz szükséges – előfelté-
telként meghatározott – alkalmasságot méri. 

 
(2) A szakmai alkalmassági vizsga „megfelelt” vagy „nem felelt meg” minősítéssel zá-

                                                 
88 Módosította a 32/2014. (VI. 26.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2014. június 27-től. 
89 Elnevezését módosította a 10/2017. (IV. 27.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2018. február 1-jétől. 
90 Módosította a 11/G/2015. (II. 05.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2015. február 6-tól. 
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rul. 
 
(3) A vizsga során egyetlen „nem felelt meg” minősítés a további felvételi eljárásból 

való kizárást jelenti. A döntés ellen jogorvoslattal élhet, melyet a döntés közlésétől 
számított 15 napon belül a rektornak címezve, a karhoz kell benyújtani. 

(4) A szakmai alkalmassági vizsga nem nyilvános. 
 
(5) A szakmai alkalmassági vizsga díja 3000 Ft/fő. 
 
(6) A szakmai alkalmassági vizsga részei óvodapedagógus szakon: 

 beszéd-alkalmassági,  
 zenei alkalmassági, 
 testi alkalmassági vizsga, 
 egészségügyi alkalmassági vizsga. 
Ezen alkalmassági vizsgák részletes követelményeit a vizsgák időpontjaival együtt 
minden évben a Tájékoztatóban is közzétesz a kar. 
 

(7) A szakmai alkalmassági vizsga részei csecsemő- és kisgyermeknevelő szakon: 
 beszéd-alkalmassági,  
 egészségügyi alkalmassági vizsga. 
Ezen alkalmassági vizsgák részletes követelményeit a vizsgák időpontjaival együtt 
minden évben a Tájékoztatóban is közzétesz a kar. 

 
(8) Az alkalmassági vizsgák típusai: 

a) előzetes alkalmassági vizsgák: a jelentkezés évében a kar az érdeklődőknek előze-
tes alkalmassági vizsgát szervezhet, melynek követelményei azonosak az alkal-
massági vizsgáéval.  
Sikeres teljesítés esetén a jelentkező mentesül a rendes alkalmassági vizsgán tör-
ténő megjelenéstől.  
Sikertelen előzetes alkalmassági vizsga esetén a jelentkezőnek a rendes alkalmas-
sági vizsgán javítási lehetősége van. 
 

b) alkalmassági vizsgák: a kar a jelentkezés évében rendes alkalmassági vizsgát tart. 
Ezen mindazon óvodapedagógus és csecsemő- és kisgyermeknevelő szakra jelent-
kezőnek kötelező részt venni, akik 
– nem vettek részt az előzetes alkalmassági vizsgán; 
– az előzetes alkalmassági vizsgájuk sikertelen volt. 
 

c) pótalkalmassági vizsga: szak-, illetve intézményváltoztató hallgatók esetén a kar 
pótalkalmassági vizsgát szervezhet, melynek követelményei és lebonyolítása 
megegyezik az alkalmassági vizsgáéval. 
Az alkalmassági vizsga alól kizárólag azok a jelentkezők mentesülhetnek, akik a 
jelentkezés évében más felsőoktatási intézmény tanító, illetve óvó szakán sikeres 
alkalmassági vizsgát tettek. 
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: a jelentkezőknek igazolniuk kell egészségi 
alkalmasságukat a Tájékoztatóban leírtaknak megfelelően. 

 

(9) Az alkalmassági vizsgák követelményei: 
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a) Az ének-zenei alkalmassági vizsga 

Célja annak megállapítása, hogy a pályázó alkalmas-e az óvodapedagógusi és 

tanítói pályára, a pedagógus pálya gyakorlásához szükséges zenei ismeretek el-

sajátítására. 

Feladat: 

- a hallásvizsgálat keretében 10 magyar népdal vagy műzenei szemelvény 

előadása emlékezetből, szabad választás alapján (a dalokat más-más kezdő-

hangról is meg kell tudni szólaltatni). A dalok jegyzékét szíveskedjen az al-

kalmassági vizsgára magával hozni! 

- a zenei emlékezet vizsgálata során egyszerű, rövid ritmussorok visszahan-

goztatása (negyed-nyolcad, pontozott ritmus és szinkópa kombinációiból) 

tapsolással, kopogással, néhány hangból álló egyszerű dallamok visszaének-

lése dúdolással vagy szolmizálva, 

- a kottaolvasási készség vizsgálata során néhány ütem lapról olvasása az 

egyszerű gyermekdalok szintjén az ötvonalas rendszerben. 

 Az elbírálás alapvető szempontja, hogy a felvételiző rendelkezzék az ének-

zenei tevékenység vezetéséhez, tanításához nélkülözhetetlen zenei hallással, 

egészséges énekhanggal és megfelelő hangterjedelemmel. 

 

b) A beszédalkalmasság vizsga 

Célja annak megállapítása, hogy a pályázót beszédállapota alkalmassá teszi-e a 

pedagógus pályára. 

Feladat: 10-15 soros nyomtatott prózai szöveg felolvasása szükség szerint a szö-

veg reprodukálása, illetve beszélgetés. A szöveget közismert gyermekirodalmi 

művekből jelölik ki. A pályázónak a felolvasandó szöveg előzetes megismerésé-

re időt adnak. 

Az elbírálás szempontjai: 

- Vannak-e a vizsgázónak hangképzési zavarai (pöszeség, raccsolás, selypí-

tés, orrhangzós beszéd, a magánhangzók igen zárt képzése, a beszédhang 

képzési hibája); 

- A pályázó beszédritmusában észlelhetők-e súlyos zavarok (dadogás, érte-

lemzavaró hadarás, leppegés, pattogás), 

- A felolvasás mennyire értelmes, követhető, kifejező. 

A tájnyelvi ejtés nem beszédhiba, tehát nem kizáró ok. 

Kizáró okok: 

- hangképzési rendellenességek, 

- ritmuszavarok, 

- a beszéd megértését akadályozó rendkívüli zárt ejtés. 

 

c) A testi alkalmassági vizsga 

Célja annak megállapítása, hogy a jelölt rendelkezik-e azokkal az alapképessé-

gekkel, melyek feltételei az óvodapedagógusi és tanítói pályának, valamint az 

óvodai és alsó tagozatos testnevelési foglalkozások vezetésének. 

Követelmények: 

- gimnasztika, 

- középiramú futás (nők: 4 perc, férfiak: 6 perc), 



 29  

- 25 guggolás, az ereszkedés és emelkedés fázisában 1-1 másodpercenként, 

csípőre tett kézzel és függőleges törzzsel, 

- 20 felülés hanyattfekvésből tarkótartással, a befejező szakaszban a könyö-

kökkel érintve a térdet, 

- gurulóátfordulás előre és hátra, 

- 15 törzsemelés hasonfekvésből, tarkóra tett kézzel, 

- pár lépés nekifutással zsámoly átugrása, páros lábra érkezve, 

- egyensúlyozó járás gerendán, 

- felfújt labdával ügyes és ügyetlen kézzel adogatások párokban, 

- labdavezetés ügyes és ügyetlen kézzel. 

Kizáró ok: A kondicionális állapotra és a mozgáskoordinációra utaló olyan 

gyenge teljesítmény, amely intenzív gyakorlással nem javítható, valamint a kö-

zépiskolai tanulmányok utolsó két évében a testnevelés alóli teljes felmentés. 

 

d) Az egészségi alkalmassági vizsgálat 

- Foglalkozás Egészségügyi Szolgálat szakorvosa igazolása, hogy továbbtanu-

lásra alkalmas, 

- a jelölt aláírásával megerősítve nyilatkozzon arról, hogy nincs-e eltitkolt be-

tegsége (epilepszia, elmebetegségek, súlyos asthma, cukorbetegség). 

Az egészségi szempontból kizáró okok: 

- a felső végtagok funkcionális rendellenességei, a statikai rendszer súlyosabb 

elváltozásai nyugodt állapotban is, melyek miatt a gyakorlati képzés követ-

keztében egészségi állapotromlás várható, 

- mindennemű szívbillentyű hiba, 

- a szív, a vérkeringés és légzőrendszer olyan egyéb rendellenességei, melyek 

a fizikai terheléssel is járó csecsemő- és kisgyermeknevelő-, óvodapedagó-

gus- és tanítóképzésben a hallgatót gátolják, 

- a beszédzónában 30 decibelnél gyengébb hallás, 

- a látóélesség mértéke olyan fokú, hogy zavarja a kommunikációban, 

- SHIHARA színlátási teszttel kimutatható színtévesztés, 

- a térlátás korlátozottsága. 

Kizáró okok: diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, súlyos mentális, pszichés zava-

rok. 

Amennyiben a vizsgán valamelyik tárgyból nem felel meg, úgy óvodapedagógus 

szakra a pályázó nem vehető fel! 

 

(10) Vizsgáztató Bizottságok 

Feladata az alkalmassági vizsgák szervezése, lebonyolítása. 

A Vizsgáztató Bizottság elnöke az illetékes tanszék vezetője vagy az általa megbí-

zott személy az alábbi felosztásban: 

 beszédalkalmassági vizsga: Irodalomtudományi, Kommunikáció, Kulturális 

Antropológia Tanszék  

 zenei alkalmassági vizsga: Művészeti-Nevelési Tanszék 

 testi alkalmassági vizsga: Sport- és Egészségtudományi Tanszék 

A Vizsgáztató Bizottság tagjait évente a bizottság elnöke jelöli ki. A bizottság tagja 

lehet a tanszék oktatója, illetve az adott területen megfelelő szakértelemmel és ta-

pasztalattal rendelkező külső szakember. 
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A Vizsgáztató Bizottságok működési rendjét évente a Felvételi Bizottság elnöke 

vagy az általa megbízott személy határozza meg. 

 

5. § 

/a Szabályzat 8. §-ához/ 

 

(1) Mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletponto-

kat 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 részesí-

tendők többletpontja – nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál. 

 

(2) A pontszámítás az alábbiak szerint történik: 

Felvételi pontok: 

 - felvételi elbeszélgetés: 40 pont 

 - oklevél minősítése alapján: 50 pont 

 

Többletpontok minden szak esetében: 

Maximum 10 többletpont adható 

 - Esélyegyenlőségi maximális pont: 5 pont 

    - fogyatékosság: 5 pont 

    - gyermekgondozás: 5 pont 

    - hátrányos helyzet: 4 pont 

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

 - 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 5 pont 

 - intézményi TDK 1-3. hely: 5 pont 

 - OTDK 1-3. hely: 10 pont 

 

(3) A felvételi eljárás díja 3000 Ft/fő. 

 

6. § 

/a Szabályzat 10. §-ához/ 

 

(1) A szakirányú továbbképzésre történő jelentkezés feltételei: 

Főiskolai vagy egyetemi oklevél (óvodapedagógusok esetében felsőfokú végzett-

ség). A felvételi kérelmet a kar által kiadott jelentkezési lapon június 30-ig kell be-

nyújtani. 

 

(2) A szakirányú továbbképzésre jelentkezés esetén az intézményi eljárási díjat a kar 

által kiadott postai utalványon kell megfizetni. Számlát egyéni kérésre a Gazdasági 

Csopot állít ki. Az eljárási díj jelentkezésenként 3.000 Ft. 
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IX. RÉSZ 

INFORMATIKAI KAR 
 

91,92,93,94,95,961. § 

/a Szabályzat 2. §-ához/ 

 

Pontszámítás  

A felsőfokú végzettséggel rendelkező jelentkezők – amennyiben alapképzésre vagy 

osztatlan képzésre jelentkeznek - a korábbi felsőoktatási tanulmányaik figyelembe véte-

lével és az emelt szintű érettségi követelménytől való eltekintéssel az alábbiak szerint 

rangsorolandók.  

Bármely képzési területen szerzett oklevél eredménye figyelembe vehető a felvételi 

pontok számítása során.  

A maximális 400 pontból az oklevél minősítése alapján a jelentkező az alábbi pontszá-

mot kapja:  

 

kiváló és jeles minősítés: 400 pont  

jó minősítés:    360 pont  

közepes minősítés:   320 pont  

elégséges minősítés:  280 pont  

 

 

2. § 

/a Szabályzat 3. § (1), (2) és (3) bekezdéséhez/ 

 
97(1)  

 
98(2)  

 
99(3)  

3. § 

/a Szabályzat 4. §-ához/ 

 

A Kar a jelentkezés feltételeként középszintű érettségi vizsgát ír elő. 

 

4. § 

/a Szabályzat 7. §-ához/ 

 

                                                 
91 Hatályon kívül helyezte a 14/2007. (XI. 15.) számú szenátusi határozat; hatálytalan 2007. november 

16-tól. 
92 Beiktatta a 22/2012. (III.28.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2013. március 29-től. 
93 Módosította a 32/2014. (VI.26.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2014. június 27-től. 
94 Módosította a 11/I/2015. (II. 05.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2015. február 6-tól. 
95 Módosította a 35/2017. (II. 23.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2017. február 24-től. 
96 Módosította a 12/2017. (XI. 9.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2017. november 10-től. 
97 Hatályon kívül helyezte a 21/2009. (XII.17.) sz. szenátusi határozat; hatálytalan 2009. december 18-tól. 
98 Hatályon kívül helyezte a 22/2012. (III.28.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2013. március 29-től. 
99 Hatályon kívül helyezte a 21/2009. (XII.17.) sz. szenátusi határozat; hatálytalan 2009. december 18-tól. 
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A Kar a felvételi eljárás során a többletpontokat a képzési területen érintett intézmé-

nyekkel/karokkal egyeztetett szabályok szerint számítja. 

 

5. § 

/a Szabályzat 8. § (1) és (2) bekezdéséhez/ 

 

(1) Maximum 10 többletpont adható. 

- Előnyben részesítési maximális pont: 5 pont 

- fogyatékosság: 5 pont 

- gyermekgondozás: 5 pont 

- halmozottan hátrányos helyzet: 5 pont 

- hátrányos helyzet: 5 pont 

- 1. nyelvvizsga / felső C: 5 pont 

- 2. nyelvvizsga / közép C: 5 pont 

- intézményi TDK 1-3. hely: 5 pont 

 
100,101,102,103(2) A felvételi követelmények részletes leírása szakonként a kari honlapon 

kerül közzétételre.  

MSc/MA jelentkezés feltétele: A jelentkezőnek a kredit megállapítása alapjául szolgáló 

ismeretek – felsőoktatási törvényben, képesítési követelményekben meghatározott – 

összevetése alapján elismerhető legyen az előírt kredit a korábbi tanulmányai szerint az 

ott felsorolt ismeretekből. A részletes leírás szakonként a kari honlapon kerül közzété-

telre. A Kar Tanulmányi Bizottsága a benyújtott dokumentumok alapján megvizsgálja, 

hogy az előírt feltételeknek eleget tesz-e a jelentkező.  

 

MSc/MA felvételi követelmények: A gazdaságinformatikus MSc, mérnökinformatikus 

MSc és a programtervező informatikus MSc képzésen a felvételi vizsga két részből áll, 

egy írásbeli és egy szóbeli részből. Az írásbeli felvételi vizsga tematikája a Kar honlap-

ján tekinthető meg. A szóbeli felvételi vizsga célja a jelentkező általános tájékozottsá-

gának, motivációjának, valamint eddigi szakmai tevékenységének felmérése. Az infor-

matikus könyvtáros (könyvtártudomány) MA képzésen a felvételi vizsga csak szóbeli 

részből áll. A szóbeli felvételi vizsga tematikája megtekinthető az Informatikai Kar, 

valamint a Könyvtárinformatikai Tanszék honlapján. A szóbeli felvételi vizsga egy 

olyan szakmai elbeszélgetés, melynek célja a jelentkező általános és szakmai tájékozott-

ságának, valamint motivációjának felmérése.  

 

MSc/MA rangsorolás módja: Programtervező informatikus MSc, mérnökinformatikus 

MSc és gazdaságinformatikus MSc képzésen az alapképzésben, mesterképzésben, illet-

ve korábbi egyetemi vagy főiskolai képzésben szerzett oklevél minősítésének nyolcszo-

rosa (max. 40 pont), írásbeli felvételi vizsga (max. 30 pont), szóbeli elbeszélgetés, 

amelyre a felvételizőnek max. 2 oldalas, írott anyagot (motivációs levelet) kell hoznia, 

melyben a mesterképzésbe való belépési szándékát indokolja (max. 20 pont), többlet-

pont (max. 10 pont).  

 

                                                 
100 Módosította a 22/2012. (III.28.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2013. március 29-től. 
101 Módosította a 32/2014. (VI.26.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2014. június 27-től. 
102 Módosította a 35/2017. (II. 23.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2017. február 24-től. 
103 Módosította a 12/2017. (XI. 9.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2017. november 10-től. 
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Informatikus könyvtáros (könyvtártudomány) MA képzésen az alapképzésben, mester-

képzésben, illetve korábbi egyetemi vagy főiskolai képzésben szerzett oklevél átlagá-

nak/minősítésének nyolcszorosa (max. 40 pont), felvételi elbeszélgetés/szóbeli vizsga 

(max. 50 pont), többletpont (max. 10 pont). 

Felvétel feltétele: sikeres felvételi vizsga (a szóbeli és az írásbeli vizsgán is legalább 5 

pontot el kell érni a jelentkezőnek) és a felvételhez szükséges összpontszám elérése. 

 

6. § 

/a Szabályzat 9. §-ához/ 

 
104A Kar Tanulmányi Bizottsága javaslata alapján a dékán kéri fel a Javító Bizottságot, a 

Felülvizsgáló Bizottságot, a Vizsgáztató Bizottságot. A Felvételi Bizottságot a Kari Ta-

nács választja. Tagjai: szakonként 1 fő és a kari Hallgatói Önkormányzat vezető-

je/képviselője. 

 

7. § 

/a Szabályzat 10. §-ához/ 

 

A szakirányú továbbképzésekre, külön kérésre küldött vagy honlapról letöltött jelentke-

zési lapon lehet jelentkezni június 30-ig. Csatolni a diploma másolatát és a felvételi eljá-

rási díj befizetését igazoló csekk eredeti feladóvevényét kell. 

 
1058. § 

/a Szabályzat 11. §-ához/ 

 

A felvételi eljárás díját csekken kell befizetni. A befizetés elmulasztása érvénytelenné 

teszi a jelentkezést.  

                                                 
104 Módosította a 22/2013. (III:28.) szs. szenátusi határozat; hatályos 2013. március 29-től. 
105 Módosította a 22/2013. (III:28.) szs. szenátusi határozat; hatályos 2013. március 29-től. 
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106X. RÉSZ 

KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR 

 
107108X. RÉSZ 

MEZŐGAZDASÁG-, ÉLELMISZERTUDOMÁNYI ÉS 

KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI KAR 

 

1. § 

/a Szabályzat 4. §. (1) bekezdéséhez/ 

 

A felsőoktatási szakképzés pályaalkalmassági követelményei a kar honlapján kerülnek 

meghirdetésre. 

 

2. § 

/a Szabályzat 8. §. (1), (2) bekezdéséhez/ 

 

(1) Mesterképzésre történtő jelentkezés esetén maximum 10 pont adható többletpont-

ként az alábbi szempontok alapján: 

 

Előnyben részesítés max. 5 pont 

Nyelvvizsga 

 felsőfokú nyelvvizsga / (C1) komplex:  5 

pont 

 második középfokú nyelvvizsga (B2) komp-

lex:  5 pont 

(ugyanabból a nyelvből tett általános és szakmai nyelvvizsgáért nem jár többlet-

pont!) 

Tudományos tevékenység 

 intézményi TDK 1-3. hely:  5 pont 

 OTDK 1-3. hely:  10 pont  

 

(2) A felvételi eljárás része a kreditelismerési eljárás, és a felvételi elbeszélgetés. 

Nem teljes kreditelismerés esetén a jelentkező köteles a kar honlapján közzétett 

tájékoztatásnak megfelelően a választott képzés  szerinti  kreditelismerési kérel-

met benyújtani. A kreditelismerési kérelem benyújtásának elmulasztása, a felvéte-

li elbeszélgetésen történő megjelenés elmulasztása esetén a jelentkező az adott 

képzés felvételi eljárásából kizárásra kerül. 

 

(3) A mesterképzésre jelentkezők teljesítménye 100 pontos rendszerben kerül értéke-

lésre. A jelentkezők rangsorolása a megszerzett pontszám alapján történik. 
 

 A pontszámítás az alábbiak szerint történik: 

 

                                                 
106 Hatályon kívül helyezte a 11/F/2015. (II. 05.) sz. szenátusi határozat; hatálytalan 2015. február 6-tól. 
107 Módosította a 32/2014. (VI.26.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2014. június 27-től. 
108 Számozását módosította a 11/F/2015. (II. 05.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2014. február 6-tól. 
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 a felvételi eljárásnak megfelelő oklevél eredményének tízszerese  (max. 50 

pont) 

 a felvételi elbeszélgetés pontszáma  (max. 40 pont) 

 többletpontok  (max. 10 pont) 

 

 

3. § 

/a szabályzat 8. §. (4) bekezdéséhez/ 

 

(1) Mesterképzésre jelentkezés esetén az előnyben részesítés mértéke az alábbi: 

 

 Előnyben részesítés (max. 5 pont) 

 fogyatékosság: 5 pont 

 gyermekgondozás:  5 pont 

 hátrányos helyzet:  5 pont 

 

4. § 

/a szabályzat 9. § 3. bekezdéséhez/ 

 

A kari Felvételi Bizottság létszáma 6 fő: tagjai 3 fő szakvezető, 2 fő hallgató, elnöke az 

oktatási dékánhelyettes.  

 

5. § 

/a szabályzat 10. §-hoz/ 

 

A szakirányú továbbképzésekre a kar honlapjáról letölthető jelentkezési lappal, a honla-

pon közzétett határidőig kell jelentkezni. A jelentkezési lapon meghatározott dokumen-

tumokat a jelentkező köteles a jelentkezési lappal együtt a határidőig a kar (kari Tanul-

mányi Osztály) részére eljuttatni. 

 

6. § 

/a szabályzat 11. §-hoz/ 

 

A szakirányú továbbképzések felvételi eljárási díját az egyetem által biztosított csekken 

kell fizetni. 

A befizetést igazoló csekkszelvény másolatát a jelentkezési laphoz kell csatolni. A befi-

zetett eljárási díj vissza nem téríthető. 
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109XI. RÉSZ 

MŰSZAKI KAR 

 
1101. § 

/a Szabályzat 2. §-ához/ 
111112 

 

A felsőfokú végzettséggel rendelkező jelentkezőket a Kar – amennyiben alapképzésre, 

osztatlan képzésre vagy felsőoktatási szakképzésre jelentkeznek – az általános felvételi 

eljárásban a korábbi felsőoktatási tanulmányaik figyelembe vételével (akár az emelt 

szintű érettségi követelménytől is eltekintve) rangsorolja. 

A pontszámítás alapja a megszerzett felsőfokú oklevél minősítése: 

5 (jeles, kiváló, kitüntetéses) minősítés esetén 400 pont;  

4 (jó) minősítés esetén 350 pont;  

3 (közepes) minősítés esetén 300 pont;  

Ezen pontszámítás mellett továbbra is lehetőség van arra, hogy az összpontszám az 

érettségi pontok, a tanulmányi pontok és a többletpontok összegéből vagy az érettségi 

pontok duplázásából és a többletpont összegéből kerüljön kiszámításra. A Kar a 3 pont-

számítási módszer közül a jelentkező számára legelőnyösebbet veszi figyelembe.  

 
1132. § 

/a Szabályzat 3. § (1), (2) és (3) bekezdéséhez/ 

 
1141153. § 

/a Szabályzat 5. §-ához/ 

 

Az építészmérnöki alapképzési szakra jelentkezőknek rajz alkalmassági vizsgán is részt 

kell venniük. Az alkalmassági vizsga időpontjáról a Kar külön értesítést küld. 

A rajz alkalmassági vizsga feladatai: 

- szabadkézi rajzvázlat készítése beállított mértani testről, 

- vetületeivel adott műszaki tárgy látszati képének megrajzolása, 

- látszati kép alapján vetületi ábrák készítése 

- vizuális teszt 

Az alkalmassági vizsga értékelése „megfelelt” vagy „nem felelt meg” lehet. Nem vehető 

fel a szakra az, aki „nem felelt meg” minősítést kap. A más intézményben tett rajz al-

kalmassági vizsga eredményét a Kar nem fogadja el.  

                                                 
109 Számozását módosította a 11/F/2015. (II. 05.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2014. február 6-tól. 
110 Beiktatta az 5/b/2014. (II.6.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2014. február 7-től 
111 Hatályon kívül helyezte a 14/2007. (XI. 15.) számú szenátusi határozat; hatálytalan 2007. november 

16-tól. 
112 Módosította a 11/J/2015. (II. 05.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2015. február 6-tól. 
113 Hatályon kívül helyezte a 21/2009. (XII.17.) sz. szenátusi határozat; hatálytalan 2009. december 18-

tól. 
114 Beiktatta az 5/b/2014. (II.6.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2014. február 7-től. 
115 Módosította a 11/J/2015. (II. 05.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2015. február 6-tól. 
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A tervező építészmérnöki mesterképzési szakra jelentkezők rajz alkalmassági feladata: 

épületek külső vagy belső tér ábrázolása. A szakmai alkalmassági vizsga egy általános 

műveltségi teszt, amely építészet, képzőművészet, zene, színház és irodalom témakö-

rökből kerül összeállításra (50 kérdés - 30 pont). 

 

A műszaki menedzser (nappali és levelező képzések), létesítménymérnöki (nappali és 

levelező képzések), településmérnöki (nappali és levelező képzések), környezetmérnöki 

(nappali és levelező képzések) mesterképzési szakok esetén a jelentkezőknek motiváci-

ós beszélgetésen kell részt venniük. 

A motivációs beszélgetés során a felvételi bizottság meg kíván győződni a jelentkező 

szakkal kapcsolatos szándékairól, s arról is, hogy mennyire ismeri azt a szakmai köze-

get, amelybe a diploma megszerzése után be kíván illeszkedni. A motivációs beszélge-

tésre a kar küld behívó levelet.  

 
1164. § 

/a Szabályzat 7. §-ához/ 

 

A felvételi eljárás során a Kar a műszaki képzési terület által jóváhagyott többletponto-

kat adhatja. 

 

 
1171185. § 

/a Szabályzat 8. §-ához (1) – (2) bekezdéséhez és (4) bekezdéséhez/ 

 

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

A többletpontok mértéke maximum 30 pont lehet, mechatronikai mérnöki MSc és Ter-

vező építészmérnöki MSc szakon maximum 10 pont lehet.  

 

A műszaki menedzser (nappali és levelező képzések), létesítménymérnöki (nappali és 

levelező képzések), településmérnöki (nappali és levelező képzések), környezetmérnöki 

(nappali és levelező képzések) mesterképzési szakok esetén a felvételi pontok, többlet-

pontok számítása az alábbiak szerint történik:  

Felvételi pontok (maximum 70 pont):  

- motivációs beszélgetés: 40 pont  

- oklevél minősítése alapján: 30 pont (minősítés * 6)  

A motivációs beszélgetés során a felvételi bizottság meg kíván győződni a jelentkező 

szakkal kapcsolatos szándékairól, s arról is, hogy mennyire ismeri azt a szakmai köze-

get, amelybe a diploma megszerzése után be kíván illeszkedni. A motivációs beszélge-

tésre a kar küld behívó levelet.  

Többletpontok:  

Maximum 30 többletpont adható  

- Esélyegyenlőségi maximális pont: 10 pont  

- fogyatékosság: 6 pont  

- gyermekgondozás: 6 pont  

                                                 
116 Módosította a 32/2014. (VI.26.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2014. június 27-től. 
117 Beiktatta az 5/b/2014. (II.6.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2014. február 7-től. 
118 Módosította a 11/J/2015. (II. 05.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2015. február 6-tól. 
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- hátrányos helyzet: 2 pont  

- 2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 10 pont  

- 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 5 pont  

- 3. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 5 pont 

- 3. nyelvvizsga / szakmai felsőfokú (C1) komplex: 10 pont 

- intézményi TDK 1-3. hely: 10 pont  

- OTDK 1-3. hely: 10 pont  

 

A mechatronikai mérnöki (nappali képzés magyar vagy angol nyelven) mesterképzési 

szakon a felvételi pontok és a többletpontok számítása az alábbiak szerint történik:  

Felvételi pontok (maximum 90 pont):  

- felvételi vizsga: maximum 45 pont (szóbeli és írásbeli)  

- tanulmányi átlag az utolsó két félévben: maximum 45 pont (A DE-MK mechatronikai 

mérnöki alapszakos hallgatói esetén alkalmazható) szerezhető az alábbiak szerint: 

 2,00-2,99: 10 pont; 3,00-3,49: 20 pont; 3,50-3,99: 30 pont; 4,00-4,49: 40 pont; 4,50-

5,00: 45 pont 

vagy 

- felvételi vizsga duplázása: 90 pont. 

 

A mechatronikai mérnöki mesterképzési szakra jelentkezőknek a felvételi vizsga pontos 

időpontjáról a Kar külön értesítést küld. A felvételi vizsga keretében egy tesztet kell 

kitölteni. A teszt során az alapképzettségnek megfelelő részt legalább 80%-ra és még 

egy részt legalább 50%-ra kell teljesíteni. Mechatronikai mérnöki alapképzettséggel 

rendelkezők esetében valamennyi részt minimum 60%-ra kell teljesíteni. 

 A teszt alapvetően 3 témakörre épül: 

 - alap gépészeti feladatok: elmozdulás, sebesség, gyorsulás, erő, mechanikai munka és 

teljesítmény számítása; géprajzokon ábrázolt gépelemek felismerése; síkbeli maximum 

4 tagú mechanizmusok elmozdulásai, sebesség gyorsulásábrái; 

 - alap villamossági feladatok: egyenáramú áramköri kapcsolások aktív és passzív ta-

gokkal, digitális technikai alapfeladatok; 

 - informatikai alapfeladatok: valamilyen választott programozási nyelven egyszerű 

probléma programozása, programrészlet feladatának leírása. 

 Mintateszt letölthető a Tanszék honlapjáról: www.eng.unideb.hu/vmt 

 

 

 Többletpontok: maximum 10 többletpont adható. 

- Esélyegyenlőségi maximális pont: 10 pont 

 - fogyatékosság: 3 pont 

 - gyermekgondozás: 4 pont 

 - hátrányos helyzet: 3 pont 

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

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

- demonstrátor: 3 pont 

- intézményi TDK 1. helyezés: 5 pont 

- intézményi TDK 2. helyezés: 3 pont 

- intézményi TDK 3. hely/különdíj: 1 pont 

- kutatási és publikációs tevékenység: 2 pont 

- nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 4 pont 
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- OTDK 1-3. hely: 10 pont 

- szakmai tudományos munka: 2 pont 

 

Szakmai és tudományos munka:  

Megjelent vagy legalább elfogadott folyóiratcikk vagy konferenciacikk, amelyben a 

felvételi vizsgát tevő szerzői hányada legalább 1/3: 2 pont; 

Megjelent vagy legalább elfogadott folyóiratcikk vagy konferenciacikk, amelyben a 

felvételi vizsgát tevő szerzői hányada kevesebb, mint 1/3: 1 pont; 

Szakmai kutatásokban való részvétel, a jelölt alapszakját gondozó tanszék igazolásával: 

2 pont. 

 

A tervező építészmérnöki (nappali képzés) mesterképzési szakon a felvételi pontok és a 

többletpontok számítása az alábbiak szerint történik:  

Felvételi pontok (maximum 90 pont):  

- diplomaterv minősítése alapján (minősítés*7): 35 pont; 

- oklevél minősítése alapján (minősítés*2): 10 pont;  

- felvételi vizsga: 45 pont; 

 Ezen belül:  

szakmai alkalmassági vizsga (írásbeli): 30 pont; 

szakmai aktivitás (pályázatok, kiállítások, workshop; aktivitásonként 2-2 pont): max.10 

pont; 

portfolió: 5 pont.  

A szakmai alkalmassági vizsga egy általános műveltségi teszt, amely építészet, képző-

művészet, zene, színház és irodalom témakörökből kerül összeállításra (50 kérdés - 30 

pont). 

Többletpontok:  

Maximum 10 többletpont adható  

- Esélyegyenlőségi maximális pont: 10 pont 

 - fogyatékosság: 3 pont 

 - gyermekgondozás: 4 pont 

 - hátrányos helyzet: 3 pont 

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

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

- demonstrátor: 2 pont 

- intézményi TDK 1. helyezés: 5 pont 

- intézményi TDK 2. helyezés: 3 pont 

- intézményi TDK 3. helyezés/dicséret: 1 pont 

- nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 4 pont 

- OTDK 1-3. hely: 10 pont 

 

Tervező építészmérnöki mesterképzési szakon a felvétel feltétele: 

 - építészmérnöki oklevél (alapképzésben vagy ötéves egyetemi képzésben szerzett), 

 - B2 (korábban középfokú) komplex (korábban C típusú) nyelvvizsga, 

- sikeres rajz alkalmassági vizsga, 

- sikeres felvételi vizsga. 

A tervező építészmérnöki mesterképzési szakra jelentkezők rajz alkalmassági feladata: 

épületek külső vagy belső tér ábrázolása.  
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A felvételi vizsga (szakmai alkalmassági vizsga és portfólió bemutatása) és a rajz al-

kalmassági vizsga egy napon történik. A vizsga pontos időpontjáról a Kar külön értesí-

tést küld. Az alkalmassági vizsga értékelése "megfelelt" vagy "nem felelt meg" lehet. 

Nem vehető fel a szakra az, aki "nem felelt meg" minősítést kap. 

A főiskolai oklevéllel rendelkező jelentkezőknek kreditelismerési eljárást kell kezdemé-

nyezni az Intézmény Építészmérnöki Tanszékén a jelentkezés beadása előtt. 

 
1196. § 

/a Szabályzat 9. §-ához / 

 

A Kar a mesterképzés felvételi eljárásának lefolytatására Felvételi Bizottságot, Vizsgáz-

tató Bizottságot hoz létre. A bizottságokat a Kari Tanács a felvételi időszak kezdete 

előtt legalább egy hónappal létrehozza. A bizottság tagjaira a dékán tesz javaslatot. 

 
1207. § 

/a Szabályzat 10. §-ához / 

 

A szakirányú továbbképzésekre szaktól és meghirdetéstől függően január 31-ig illetve 

augusztus 30-ig a honlapról letölthető jelentkezési lappal kell jelentkezni.  

 
1218. § 

/a Szabályzat 11. §-ához / 

 

A felvételi eljárás díját csekken kell befizetni. A befizetés elmulasztása érvénytelenné 

teszi a jelentkezést. 

 

                                                 
119 Beiktatta az 5/b/2014. (II.6.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2014. február 7-től. 
120 Beiktatta az 5/b/2014. (II.6.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2014. február 7-től. 
121 Beiktatta az 5/b/2014. (II.6.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2014. február 7-től. 
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122XII. RÉSZ 

NÉPEGÉSZSÉGÜGYI KAR 

 
1. § 

/a Szabályzat 2. §-ához/ 
123 

 
1242. § 

/a Szabályzat 3. § (1), (2) és (3) bekezdéséhez/ 
 

 

3. § 

/a Szabályzat 5. § (1) és (2) bekezdéséhez/ 

 

(1) 125 

 

(2) 126 

 
1274. § 

/a Szabályzat 7. §-ához/ 

 

Az NK a Rendeletben leírt kötelezően adandó többletpontokon kívül többletpontot csak 

a Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferencia versenyein elért helyezés 

alapján ad; a nagydíjasoknak 30 pontot, az első díjasoknak 20 pontot. Tárgyanként leg-

feljebb egy eredményért jár többletpont, ha a jelentkező a versenyeredményt azon tár-

gyak valamelyikéből érte el, amelyeket a kar érettségi pontot érő tárgyként az adott 

szakra meghatározott.128 

 

5. § 

/a Szabályzat 8. § (1) és (2) bekezdéséhez/ 
 

(1) A felvételi követelmények részletes meghatározása a KKK alapján szakirányonként 

a Kar honlapján tekinthető meg. A rangsorolás módja: 

 Az alapképzésben, mesterképzésben, illetve korábbi egyetemi vagy főiskolai 

képzésben szerzett oklevél minősítésének tízszerezése (max. 50 pont) 

 Szóbeli elbeszélgetés, amelyre a felvételizőnek max. 2 oldalas, írott anyagot 

(motivációs levelet) kell hoznia, melyben a mesterképzésbe való belépési szán-

dékát indokolja. A szóbeli elbeszélgetés során a jelölt szakmai és általános tájé-

                                                 
122 Számozását módosította a 11/F/2015. (II. 05.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2014. február 6-tól. 
123 Hatályon kívül helyezte a 14/2007. (XI. 15.) számú szenátusi határozat; hatálytalan 2007. november 

16-tól. 
124 Hatályon kívül helyezte a 21/2009. (XII.17.) sz. szenátusi határozat; hatálytalan 2009. december 18-

tól. 
125 Hatályon kívül helyezte a 14/2007. (XI. 15.) számú szenátusi határozat; hatálytalan 2007. november 

16-tól. 
126 Hatályon kívül helyezte a 14/2007. (XI. 15.) számú szenátusi határozat; hatálytalan 2007. november 

16-tól. 
127 Módosította a 32/2014. (VI.26.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2014. június 27-től. 
128 Módosította a 14/2007. (XI. 15.) számú szenátusi határozat; hatályos 2007. november 16-tól. 
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kozottságának, logikus gondolkodásának, a motivációs levél alapján megítélen-

dő elkötelezettségének és íráskészségének értékelését követően max. 40 pont 

adható. 

  

(2) 129A Rendeletben meghatározott 100 ponton belül maximum 10 többletpont adható: 

 felsőfokú vagy második középfokú nyelvvizsgáért, valamint a szakterületen 

végzett eredményes diákköri tevékenységért (5-5 pont) 

 előnyben részesítés: maximum 5 többletpont adható a Rendelet 24.§-ában mag-

határozott felvételizőknek. 

 

6. § 

/a Szabályzat 9. § (1) és (2) bekezdéséhez/ 

 

(1) A Kar a felvételi eljárással kapcsolatos feladatok ellátására Felvételi Bizottságot 

hoz létre, mely 3 főből áll. Elnöke a dékán, vagy az általa felkért személy. Tagjait a 

Kar vezető oktatóiból és a Hallgatói Önkormányzatból a Kari Tanács választja meg.  

 

(2) 130 

 

7. § 

/a Szabályzat 10. § (1), (2) és (3) bekezdéséhez/ 

 

(1) A szakirányú továbbképzési szakokra történő jelentkezés határideje a képzés indítá-

si évének július 31. napja. 

 

(2) A jelentkezés módja: A Kar által kibocsátott jelentkezési lap kitöltésével és vissza-

küldésével lehet jelentkezni. A jelentkezési laphoz csatolni kell az oklevél másola-

tát, munkáltatói nyilatkozatot (munkaviszony esetén), 3 hónapnál nem régebbi er-

kölcsi bizonyítványt (amennyiben nincs munkaviszonyban), szakmai önéletrajzot, 

szakvizsga és nyelvvizsga bizonyítványok másolatát. 

 

(3) Felvételi követelmények, a rangsorolás módja: a szakirányú továbbképzésre jelent-

kezők esetében a mesterképzésre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal az 

eltéréssel, hogy a munkahely támogató ajánlása is előnyt jelent (maximum 5 több-

letpont adható). 
 

8. § 

/a Szabályzat 11. §-ához/ 
 

Szakirányú továbbképzésre történő jelentkezés esetén a jelentkezőnek 3.000 Ft vissza 

nem térítendő intézményi eljárási díjat kell befizetnie, a jelentkezési laphoz mellékelt 

csekken. A befizetésről a jelentkező nyugtát kap. 

                                                 
129 Módosította a 32/2014. (VI.26.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2014. június 27-től. 
130 Hatályon kívül helyezte a 14/2007. (XI. 15.) számú szenátusi határozat; hatálytalan 2007. november 

16-tól. 
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131XIII. RÉSZ 

TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS TECHNOLÓGIAI KAR 

 
1321331. § 

/a Szabályzat 2. §-ához/ 

 

A Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kara az alábbiak szerint 

engedélyezi BSc szakjaira történő felvételi esetén a korábban szerzett diploma eredmé-

nyének figyelembe vételét a felvételi pontszámok megállapítása során : 

 

Biológia BSc, Biomérnök BSc, Földrajz BSc, Földtudomány BSc, Környezettan BSc és 

Matematika BSc szakokra jelentkezőknél bármilyen képzési területen már megszerzett 

diploma eredményének középiskolai eredmények helyetti figyelembe vétele kezdemé-

nyezhető. 

 

Fizika BSc és Villamosmérnök BSc szakokra jelentkezőknél a természettudományi és a 

műszaki képzési területeken szerzett diploma eredménye vehető figyelembe. 

 

Kémia BSc és Vegyészmérnök BSc szakokra jelentkezőknél a természettudományi, 

egészségtudományi, műszaki, agrár, informatika képzési területeken szerzett diploma 

eredménye vehető figyelembe a felvételi pontszámok megállapítása során. 

 

A diploma eredménye alapján történő pontszámítás algoritmusa: 

 

A többletpontok kivételével megszerezhető maximális 400 felvételi pont adható a jeles 
és kitűnő minősítésű diploma alapján. 
 
A 400 pont 87,5 %-át, azaz 350 felvételi pontot ér a jó minősítésű diploma. 
 
A 400 pont 75%-a, azaz 300 felvételi pont adható közepes minősítésű diploma figye-
lembe vételekor. 
 

134 
1352. § 

/a Szabályzat 3. § (1), (2) és (3) bekezdéséhez/ 

 

 
136,1372. § 

/a Szabályzat 5. §-ához/ 

                                                 
131 Számozását módosította a 11/F/2015. (II. 05.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2014. február 6-tól. 
132 Beiktatta az 5/c/2014. (II.6.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2014. február 7-től. 
133 Módosította a 11/K/2015. (II. 05.) sz. szenátusi határozat 
134 Hatályon kívül helyezte a 14/2007. (XI. 15.) számú szenátusi határozat; hatálytalan 2007. november 

16-tól. 
135 Hatályon kívül helyezte a 21/2009. (XII.17.) sz. szenátusi határozat; hatálytalan 2009. december 18-

tól. 
136 Módosította az 5/c/2014. (II.6.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2014. február 7-től. 
137 Hatályon kívül helyezte a 15/2019. (XII. 12.) sz. szenátusi határozat; hatálytalan 2019. december 13-

tól. 
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3. § 

/a Szabályzat 7. §-ához/ 

 

A Kar a felvételi eljárás során a többletpontokat a képzési területen érintett intézmé-

nyekkel/karokkal egyeztetett szabályok szerint számítja. 

 
1384. § 

/a Szabályzat 8. § (1) és (2) bekezdéséhez/ 

 

(1) MSc többletpont (max. 10 pont): 5-5 többletpont szerezhető az első felsőfokú 

vagy második középfokú nyelvvizsgáért, valamint a szakterületen végzett tudo-

mányos munkáért, illetve eredményes diákköri tevékenységért. A Kormányrende-

let 24. §-ában meghatározott felvételizőknek a Kar 5-5 pont ad. 

 

(2) MSc jelentkezés feltétele: A jelentkezőnek, a kredit megállapítása alapjául szolgá-

ló ismeretek – felsőoktatási törvényben, képesítési követelményekben meghatáro-

zott – összevetése alapján elismerhető legyen az előírt kredit a korábbi tanulmá-

nyai szerint. A részletes leírás szakonként a kari honlapon kerül közzétételre. A 

Kar – MSc szak szakfelelőse/Intézeti Oktatási Felelős/Kreditátviteli Bizottság - a 

benyújtott dokumentumok alapján megvizsgálja, hogy az előírt feltételeknek ele-

get tesz-e a jelentkező. 

MSc felvételi követelmények: A felvételi vizsga szóban történik, melynek téma-

körei a Kar honlapján tekinthető meg. A szóbeli felvételi vizsga célja a jelentkező 

általános tájékozottságának, motivációjának, valamint eddigi szakmai tevékeny-

ségének felmérése. 

MSc rangsorolás módja: Az alapképzésben, mesterképzésben, illetve korábbi 

egyetemi vagy főiskolai képzésben szerzett oklevél átlagának/minősítésének 

nyolcszorosa, max. 40 pont. Szóbeli felvételi vizsgáért max. 40 pont szerezhető.  

A többletpontok összege max. 10 pont lehetséges.  

 
139,1405. § 

/a Szabályzat 9. §-ához/ 

 

A 3-5 tagú Felvételi Bizottságot a szakterület(ek), intézet(ek) javaslata alapján a Kar 

kéri fel. A Kari Felvételi Bizottságot – intézeti javaslatra - a Kari Tanács választja. El-

nöke a dékán, elnökhelyettese az oktatási dékánhelyettes és a tagjai: szakonként 1 fő és 

a kari Hallgatói Önkormányzat vezetője/képviselője. 

 

 

 
1416. § 

/a Szabályzat 10. §-ához/ 

 

                                                 
138 Módosította az 5/c/2014. (II.6.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2014. február 7-től. 
139 Módosította a 33/2011. (II.17.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2011. február 18-tól azzal, hogy a 

módosítást első alkalommal a 2011 szeptemberében induló képzésekre kell alkalmazni. 
140 Módosította az 5/c/2014. (II.6.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2014. február 7-től. 
141 Beiktatta az 5/c/2014. (II.6.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2014. február 7-től. 
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A szakirányú továbbképzésekre a Kari honlapon közzétett jelentkezési lapon lehet je-

lentkezni az Intézetek által megjelölt időpontig. Csatolni kell a diploma másolatát és a 

felvételi eljárási díj befizetését igazoló csekk eredeti feladóvevényét kell. 

 

7. § 

/a Szabályzat 11. §-ához/ 

 

A felvételi eljárás díját csekken kell befizetni. A befizetés elmulasztása érvénytelenné 

teszi a jelentkezést. Kérésre DE Pénzügyi Osztálya számlát állit ki. 
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142,143XIV. RÉSZ 

ZENEMŰVÉSZETI KAR 

 

1. § 

/a Szabályzat 5. § (3) és (4) bekezdéséhez/ 

 
144(1) 

a.) A felvételi eljárás a Zeneművészeti Karon gyakorlati főtárgy vizsgából, gyakorlati 

vizsgából és más, a Felvételi Tájékoztatóban meghirdetett kiegészítő tantárgyak alkal-

massági (szóbeli és írásbeli) felvételi vizsgájából áll. A főtárgy és más tantárgyak felvé-

teli anyaga és az egyéb felvételi követelmények a www.music.unideb.hu honlapon is 

megtekinthetők. 

A Zeneművészeti Kar hangszeres és magánének főtárgy felvételi vizsgái nyilvánosak, a 

főtárgyon kívüli kötelező tárgyak felvételi vizsgája komplex vizsga keretében, gyakorla-

ti-, írásbeli- és szóbeli formában zajlik. Ez a vizsgafolyamat zártkörű. A kötelező tárgyi 

vizsgákon kapott értékelést a leendő hallgató meg- ismerheti a vizsga befejeztével. 

 

b.)  

Főtárgy felvételi vizsga azonos szakon kivételesen egymástól eltérő napokon is szer-

vezhető, de a Vizsgáztató Bizottság tagjai nem változhatnak, a felvételi vizsga pontszá-

ma pedig csak az utolsó vizsganap után tehető közzé. 

A felvételi eljárás szabályainak betartását a Zeneművészeti Kar dékánja felügyeli. 

 

Felvételi Bizottság 

a.) Feladata a Zeneművészeti Karon folyó felvételi eljárás irányítása, a felvételhez 

szükséges minimális teljesítmény meghatározása, határozat a felvétel kimondásáról. 

b.) A Felvételi Bizottság tagjai: a dékán, a Billentyűs-, a Magánének-, a Fafúvós-, a 

Rézfúvós és Ütőhangszer-, a Vonós- és a Szolfézs-Zeneelmélet, Karvezetés Tanszék 

vezetője, a dékánhelyettesek és tanácskozási joggal a tanulmányi osztályvezető. A Fel-

vételi Bizottság elnöke a Kar dékánja. A Hallgatói Önkormányzat elnöke szintén tagja a 

testületnek. 

c.) A Felvételi Bizottság a felvételhez szükséges minimális teljesítményt a keret- szá-

mon belül a ponthatár alkalmazásával határozza meg. A megállapított pont- határt elérő 

és az azt meghaladó pontszámot elért jelölteket fel kell venni, ponthatár alatt senki sem 

vehető fel. Fellebbezéssel az a jelölt élhet, aki a felvételi eljárás folyamán jogsértés mi-

att került hátrányos helyzetbe. 

d) A felvételi vizsgákat követően - a felvehető létszám és a kari oktatási kapac-

itás összehangolásával - a kari Felvételi Bizottság dönt arról, hogy a meghirdetett sza-

kirányok közül melyek indulnak a következő tanév elején. 

e) A Felvételi Bizottsághoz benyújtott kötelező tárgyi alkalmassági felvételi 

vizsga alóli mentesüléssel kapcsolatos kérelmeket illetőn az illetékes tanszékvezetővel 

történt egyeztetés után a dékán dönt. Főtárgy felvételi vizsga alól mentesség nem 

adható. 

 

 

                                                 
142 Számozását módosította a 11/F/2015. (II. 05.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2014. február 6-tól. 
143 Módosította a 13/2018. (XII. 13.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2018. december 14-től. 
144 Módosította a 10/2020. (XI. 5.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2020. november 6-tól. 

http://www.music.unideb.hu/
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A Vizsgáztató Bizottságok 

a.) A meghirdetett szakokra, képzési formákra jelentkező felvételizők tehetségszintjé-

nek, felkészültségének, a szakmai alkalmasság megvizsgálásának feladata a Vizsgáztató 

Bizottságok felelőssége. A legalább 3 tagú Vizsgáztató Bizottságok összetételére a tan-

székvezetők tesznek javaslatot. A felkért oktatók munkaköri feladatként látják el a vizs-

gáztatás feladatát. A Vizsgáztató Bizottság elnököt választ. 

b.) A Vizsgáztató Bizottságok tagjait úgy kell kiválasztani, hogy a tagok között helyet 

kapjanak a főiskolai/egyetemi tanárok vagy docensek. 

c.) A Vizsgáztató Bizottság döntéseit szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén 

a bizottság elnöke dönt. 

d.) Ha a jelentkező jogsértést tapasztal az eljárás során, azt a felvételi vizsgát követő 

második nap végéig írásban közli a Kar dékánjával. A határidő elmulasztása esetén iga-

zolásnak helye nincs. A benyújtott panaszt a dékán három munkanapon belül kivizsgál-

tatja a Felvételi Bizottsággal és a döntésről három napon belül értesíti a jelentkezőt. 

e.) A Vizsgáztató Bizottság szabályosan meghozott szakmai döntéseit semmilyen ma-

gasabb fórum nem vonhatja kétségbe, nem változtathatja meg. 

 

(2) A Zeneművészeti Kar a felvétel feltételéül szabja egészségügyi alkalmassági igazo-

lás bemutatását az alábbi szakokon: 

Osztatlan tanár szak: magánénektanár, zeneismeret-tanár, zeneelmélet-tanár, egyházze-

netanár ének-zene tanár, ének-zene művésztanár, kóruskarnagyművész-tanár, egyházze-

neművész-tanár szakok, közismereti ének-zene tanár. 

Alkotóművészet és muzikológia szak: zeneismeret és zeneelmélet szakirány 

Előadóművészet szak: egyházzene – kórusvezetés, egyházzene – orgona, zenekar- és 

kórusvezetés, valamint klasszikus ének szakirány 

Klasszikus énekművész mesterképzési szak: operaének-művész; oratórium- és dalének 

művész szakirány 

Kóruskarnagy mesterképzési szak 

Újabb tanári szak – zeneismeret-tanár szakképzettség magánénektanár, zeneismeret-

tanár, zeneelmélet-tanár, egyházzenetanár, ének-zene tanár, ének-zene művésztanár, 

kóruskarnagyművész-tanár, egyházzeneművész-tanár szakok. 

A fogyatékkal élő jelentkezőt a gyakorlati vizsga teljesítése alól nem menthetjük fel. A 

kiegészítő tantárgyak alkalmassági vizsgáján a fogyatékosság jellegéhez igazodva adha-

tó kedvezmény igazolás alapján. 

 

2. § 

/a Szabályzat 6.§-ához/ 

 

Az alapképzés valamint az osztatlan tanárképzés művészeti képzési területre jelentkezők 

esetében a felvételi összpontszám kizárólag a felvételi teljesítmény alapján állapítható 

meg. A pontszámítás alapja a gyakorlati vizsgán szerzett maximum 200 pont, melynek 

megkettőzésével jön létre az összpontszám. 

A felvételi eljárásban sorrend szerint legelső a főtárgy(ak) vizsgája. A felvételi vizsga 

akkor folytatható, ha a főtárgy pontszám eléri a 150 pontot. A minimum 150 pontot el-

érők azonosítóját a Kar az osztatlan tanár szakon vagy alapképzési szakirányon lezajlott 

felvételi vizsgák befejezését követően teszi közzé. Az a jelentkező, akinek az 

összpontszáma nem éri el a legalább 150 pontot, kiesik a felvehetők köréből. 
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A kiegészítő tárgyak alkalmassági vizsgáján (szolfézs, zeneelmélet és zongora) az érté- 

kelés megfelelt/nem felelt meg. Eredményes gyakorlati (főtárgy) vizsga esetén sem ve-

hető fel az a hallgató, aki az alkalmassági vizsgán „nem felelt meg” értékelést kap. 

A Kar valamennyi képzését illetően a jelentkező pontszámait és vizsgaeredményeit az 

adott szak felvételi vizsgájának lebonyolítása után az országos felvételi eljárás elektro-

nikus felvételi rendszerén keresztül ismerheti meg. A felvételi vizsgák bármely részele-

méről való távolmaradás a felsőoktatási felvételi eljárásból való kizárást vonja maga 

után. A főtárgy felvételi vizsgák különeljárási díja 3.000,- Ft. 

 

3. § 

/a Szabályzat 7.§-ához/ 

 

A Zeneművészeti Kar a felvételi eljárás során alapképzésben és osztatlan tanárképzés-

ben többletpontot semmilyen jogcímen nem ad. 

 

4. § 

/a Szabályzat 8.§ (1), (2) és (3) bekezdéséhez/ 

 

(1) A mesterképzési eljárás során a Karon szerezhető többletpontokról jelen Szabályzat 

Függeléke szakonkénti bontásban rendelkezik. 

 

5. § 

/a Szabályzat 9.§-ához/ 

 

Mesterképzésben a felvételi eljárással kapcsolatos feladatok ellátására a kar Felvételi 

Bizottságot, illetve a Vizsgáztató Bizottságokat hoz létre, működésükre vonatkozó sza-

bályokat jelen melléklet 1. §-a tartalmazza. 

Amennyiben a mesterképzésre jelentkező felvételiző nem teljes kreditértékű oklevéllel 

rendelkezik, ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Az előzetes 

kreditelismerési eljárás megindításának legkésőbbi időpontja: január 15. A Kar által az 

eljárás során hozott kreditelismerési határozatot a jelentkezőnek a felvételi eljárás során 

be kell nyújtania. A Tanulmányi Bizottság Kreditátviteli Albizottsága a kreditelismerési 

eljárást a jelentkező által megjelölt szak/szakirány mintatantervének, követelményeinek 

figyelembe vételével bírálja el.  

 

6. § 

/a Szabályzat 10.§-ához/ 

 

A szakirányú továbbképzésekre a jelentkezési határidő minden tanévben április 15. A 

jelentkezési lap letölthető a www.music.unideb.hu/letoltesek honlapról, melyet a jelent-

kezőnek a Tanulmányi Irodába kell eljuttatnia. 

 

 

7. § 

/a Szabályzat 11.§-ához/ 

 

A főtárgy felvételi vizsgák, valamint a szakirányú továbbképzések különeljárási díja 3 

000 Ft, melyet a jelentkezőnek az Egyetem által rendelkezésre bocsátott készpénz- át-

http://www.music.unideb.hu/letoltesek
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utalási megbízással kell leróni. Számlát egyéni kérésre a Debreceni Egyetem Gazdasági 

Főigazgatósága állít ki. A befizetett eljárási díj nem követelhető vissza. 
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TARTALOMJEGYZÉK 

 

1. § A szabályzat hatálya                2 

A felsőfokú szakképzésre, alapképzésre, egységes, osztatlan képzésre történő 

jelentkezés sajátos rendelkezései 

2. § /a Rendelet 14. § (4) bekezdéséhez/            2 

3. § /a Rendelet 15. § (4) bekezdéséhez és 16. § (8) bekezdéséhez)/      2 

4. § /a Ftv. 41. §-ához/                3 

5. § /a Ftv. 41. § (4) bekezdéséhez, a Rendelet 17. §-ához, 

 30. § (3) bekezdéséhez/               3 

6. § /a Rendelet 17. §-ához/               4 

7. § /a Rendelet 20. §.-ához/              4 

A mesterképzésre történő jelentkezés sajátos rendelkezései 

8. § /a Rendelet 35. § (3)-(6) bekezdéséhez/           4 

9. §                    4 

A szakirányú továbbképzésre vonatkozó rendelkezések 

10. § /a Rendelet 39. § (1) bekezdéséhez/            5 

Eljárási díjak 

11. § /a Rendelet 45. § (5)-(6), (9) bekezdéséhez/          5 

Jogorvoslat 

12. § /a Ftv. 75. § (4) bekezdéséhez/             5 

Felvételi okmányok kezelése 

13. §                    6 

Záró rendelkezések 

14. §                    6 

A Debreceni Egyetem Felvételi Szabályzatának kari sajátosságokat tartalmazó 

melléklete 

I. rész Állam- és Jogtudományi Kar 

II. rész Általános Orvostudományi Kar 

III. rész Bölcsészettudományi Kar 

IV. rész Egészségügyi Kar 

V. rész Fogorvostudományi Kar 

VI. rész Gazdaságtudományi Kar 

VII. rész Gyógyszerésztudományi Kar 
145VIII. rész Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar 

IX. rész Informatikai Kar 

X. rész Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar 

XI. rész Műszaki Kar  

XII. rész Népegészségügyi Kar  

XIII. rész Természettudományi és Technológiai Kar 

XIV. rész Zeneművészeti Kar 

 

 

                                                 
145 Elnevezését módosította a 10/2017. (IV. 27.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2018. február 1-jétől. 
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FÜGGELÉK 

"A DEBRECENI EGYETEM SZABÁLYZATA A FELVÉTELI EL-

JÁRÁSRÓL" című szabályzathoz 

1461. AGRÁRMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK (Mezőgazdaság-, 

Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar) felvételi eljárási rendje 
 

Jelentkezők tájékoztatása: 

A Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató kiadványban a mesterszakra közzétett infor-

mációkat a Kar az alábbiakkal egészíti ki: 

 a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló – 423/2012. (XII. 29.) Korm. rend. – 

alapján elfogadott intézményi szabályzat (Debreceni Egyetem Felvételi Szabály-

zata és annak a Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási 

Karra vonatkozó sajátosságokat tartalmazó melléklete) tartalmazza; 

 a jelentkezéshez a felvétel feltételéül javasolt, meghatározott alapszakokon (ko-

rábbi főiskolai / egyetemi szakokon) megszerzett alapfokozatok felsorolása; 

 a felvételi feltételek, követelmények, pontok számításának módja; 

 

A jelentkezéshez javasolt szakok: 

- Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: mezőgazdasági mérnöki 

alapképzési szak. 

- A bemenethez szükséges 60 kredit teljesítésével elsősorban számításba vehető 

alapképzési szakok: környezetgazdálkodási agrármérnöki, növénytermesztő 

mérnöki, állattenyésztő mérnöki, kertészmérnöki, informatikus és szakigazgatási 

agrármérnöki, gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki, természetvédelmi 

mérnöki, élelmiszermérnöki, vadgazda mérnöki szakok. 

- A bemenethez szükséges 60 kredit teljesítésével vehetők figyelembe továbbá 

azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőokta-

tásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű 

alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló isme-

retek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfo-

gad. 

 

A felvétel feltételei: 

A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási tör-

vényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60-84 

kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben: természettudomá-

nyi, műszaki, társadalomtudományi, valamint növénytermesztési, állattenyésztési, 

gazdasági ismeretek. 

 

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 

60 kredittel rendelkezzen a hallgató. A legalább 60 kredit elismerése esetén az in-

tézmény előírhatja, hogy a legfeljebb további 24 kreditet – a felsorolt ismeretkörök-

ben – a hallgató a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan (a 

                                                 
146 Módosította a 13/2018. (XII. 13.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2018. december 14-től. 
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felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak sze-

rint) szerezze meg.  

A mesterképzésre jelentkezőknek a felvételi laphoz az alábbiakat kell csatolni: 

- felsőfokú végzettséget igazoló oklevél másolata, 

- leckekönyv fénymásolata, 

- nyelvvizsga bizonyítványok másolata 

A Kar azonos felvételi követelményeket alkalmaz, függetlenül attól, hogy a jelent-

kező melyik felsőoktatásban szerezte az oklevelét. 

 

A jelentkezés elfogadása: 

A Kar Felvételi Bizottsága a benyújtott dokumentumok alapján megvizsgálja, hogy 

a jelentkező eleget tesz-e az előírt feltételeknek. A Kar értesíti a jelentkezőt a jelent-

kezés elfogadásáról vagy elutasításáról. A jelentkező a határozat ellen 15 napon be-

lül jogorvoslati kérelemmel élhet, amelyet az Egyetem rektorához kell írásban be-

nyújtania. A jelentkezés elfogadása esetén a Kar felvételi szakmai beszélgetésre hív-

ja be a jelentkezőt. 

 

A felvételi szakmai beszélgetés: 

A felvételi szakmai beszélgetés a jelentkező általános szakmai tájékozottságának a 

megítélése (a beszélgetés témakörei a Kar honlapján tekinthetők meg). 

 
147Pontszámítás: 

 

A kar Felvételi Szabályzata szerint a mesterképzésben a rangsorolás alapját az aláb-

bi pontszámítás képezi: 

- 50 pont: oklevél minősítés alapján szerezhető pontszám (minősítés * 410), 

- 40 pont: felvételi elbeszélgetésen szerezhető pontszám, 

- 10 pont többletpont címen szerezhető pontszám. 

Többletpont szerezhető felsőfokú vagy második középfokú nyelvvizsgáért, va-

lamint a szakterületen végzett, eredményes diákköri tevékenységért (5 pont). 

 

Előnyben részesítés jogcímei (összesen maximum 5 pont adható): 

- hátrányos helyzetért (5 pont) vagy, 

- halmozottan hátrányos helyzetért (5 pont) vagy, 

- fogyatékosságért (5 pont) vagy, 

- gyermekgondozás jogcímen járó többletpont (5 pont). 

Felvételi döntés: 

A felvételi szakmai beszélgetést lefolytató bizottságok javaslatai alapján, a felvételi 

döntést a Kar Felvételi Bizottsága hozza meg és a határozatról a jelentkező írásbeli 

értesítést kap. 

 

A felvételi eljárás rendet a Debreceni Egyetem Szenátusa 2007. december 20-án, 

35/2007. (XII. 20.) sz. határozatával fogadta el. Rendelkezései 2007. december 21-

                                                 
147 Módosította a 15/2008. (XI.13.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2008. november 14-től azzal, hogy a 

módosítást első alkalommal a 2009. februárjában induló képzéseknél kell alkalmazni. 
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én lépnek hatályba, első alkalommal a 2008 februárjában induló képzésekre kell al-

kalmazni. 

 
1482. ÁLLATTENYÉSZTŐ MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK (Me-

zőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar) felvételi el-

járási rendje 

 

Jelentkezők tájékoztatása: 

A Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató kiadványban a mesterszakra közzétett infor-

mációkat a Kar az alábbiakkal egészíti ki: 

• a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló – 423/2012. (XII. 29.) Korm. rend. – alap-

ján elfogadott intézményi szabályzat (Debreceni Egyetem Felvételi Szabályzata és 

annak a Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Karra 

vonatkozó sajátosságokat tartalmazó melléklete) tartalmazza; 

• a jelentkezéshez a felvétel feltételéül javasolt, meghatározott alapszakokon (ko-

rábbi főiskolai / egyetemi szakokon) megszerzett alapfokozatok felsorolása; 

• a felvételi feltételek, követelmények, pontok számításának módja; 

 

A jelentkezéshez javasolt szakok: 

 

- A teljes kreditérték beszámításával figyelembe vehető alapszakok: 

 Állattenyésztő mérnök BSc 

 Mezőgazdasági mérnök BSc 

 Vadgazda mérnök BSc 

 

- A bemenethez szükséges 60 kredit teljesítésével számításba vehető alapképzési 

szakok: 

Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki, Informatikus és szakigazgatási mér-

nöki, Környezetgazdálkodási agrármérnöki, Növénytermesztő mérnöki, Termé-

szetvédelmi mérnöki, Élelmiszermérnöki, Környezettan, Mezőgazdasági és 

élelmiszeripari gépészmérnöki, Biológia alapképzési szakok, valamint 

Állatorvosi osztatlan, egységes mesterképzési szak 

 

- A bemenethez szükséges 60 kredit teljesítésével vehetők figyelembe továbbá 

azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőokta-

tásról szóló 1993. év LXXX. törvény szerinti főiskolai, vagy egyetemi szintű 

alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló isme-

retek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfo-

gad. 

 

A felvétel feltételei: 

A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási tör-

vényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60-84 

kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben: természettudomá-

nyi, természeti erőforrások, mezőgazdasági ismeretek, gazdasági és gazdálkodási 

ismeretek. 

                                                 
148 Módosította a 13/2018. (XII. 13.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2018. december 14-től. 
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A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 

60 kredittel rendelkezzen a hallgató. A legalább 60 kredit elismerése esetén az in-

tézmény előírhatja, hogy a legfeljebb további 24 kreditet – a felsorolt ismeretkörök-

ben – a hallgató a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan (a 

felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak sze-

rint) szerezze meg. 

 

A mesterképzésre jelentkezőknek a felvételi laphoz az alábbiakat kell csatolni: 

- felsőfokú végzettséget igazoló oklevél másolata, 

- leckekönyv fénymásolata, 

- nyelvvizsga bizonyítványok másolata 

A Kar azonos felvételi követelményeket alkalmaz, függetlenül attól, hogy a jelent-

kező melyik felsőoktatásban szerezte az oklevelét. 

 

A jelentkezés elfogadása: 

A Kar Felvételi Bizottsága a benyújtott dokumentumok alapján megvizsgálja, hogy 

a jelentkező eleget tesz-e az előírt feltételeknek. A Kar értesíti a jelentkezőt a jelent-

kezés elfogadásáról vagy elutasításáról. A jelentkező a határozat ellen 15 napon be-

lül jogorvoslati kérelemmel élhet, amelyet az Egyetem rektorához kell írásban be-

nyújtania. A jelentkezés elfogadása esetén a Kar felvételi szakmai beszélgetésre hív-

ja be a jelentkezőt. 

 

A felvételi szakmai beszélgetés: 

A felvételi szakmai beszélgetés a jelentkező általános szakmai tájékozottságának a 

megítélése (a beszélgetés témakörei a Kar honlapján tekinthetők meg). 

 
149Pontszámítás 

 

- 50 pont: oklevél minősítés alapján szerezhető pontszám (minősítés * 10), 

- 40 pont: felvételi elbeszélgetésen szerezhető pontszám, 

- 10 pont többletpont címen szerezhető pontszám.  

 

Többletpont szerezhető felsőfokú vagy második középfokú nyelvvizsgáért, valamint 

a szakterületen végzett, eredményes diákköri tevékenységért (5 pont). 

 

Előnyben részesítés jogcímei (összesen maximum 5 pont adható): 

- hátrányos helyzetért (5 pont) vagy, 

- halmozottan hátrányos helyzetért (5 pont) vagy, 

- fogyatékosságért (5 pont) vagy, 

- gyermekgondozás jogcímen járó többletpont (5 pont). 

 

Felvételi döntés 

A felvételi szakmai beszélgetést lefolytató bizottságok javaslatai alapján, a felvételi 

döntést a Kar Felvételi Bizottsága hozza meg és a határozatról a jelentkező írásbeli 

értesítést kap. 
 

                                                 
149 Módosította a 15/2008. (XI.13.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2008. november 14-től azzal, hogy a  
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A felvételi eljárás rendet a Debreceni Egyetem Szenátusa 2008. március 6-án, 

7/2008. (III. 6.) számú határozatával fogadta el. Rendelkezései 2008. március 7-én 

lépnek hatályba, első alkalommal a 2008 szeptemberében induló képzésekre kell al-

kalmazni. 

 
1503. EGÉSZSÉGPSZICHOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK (Nép-

egészségügyi Kar) felvételi eljárási rendje 

 

Készült a 423/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet a felsőoktatási intézmények felvé-

teli eljárásairól előírásai alapján. 

 

A jelentkezők tájékoztatása: 

Az Oktatási Hivatal (OH) minden évben megjelenteti Felsőoktatási felvételi tájékoz-

tatóját, melyben az egészségpszichológia mesterszakra vonatkozóan megjelenik: 

 a jelentkezés, illetve a felvétel feltételéül meghatározott, alapszakokon megszer-

zett alapfokozatok, illetve korábbi végzettségek és szakképzettségek megjelölé-

se; 

 felvehető keretszám (államilag finanszírozott és költségtérítéses képzési for-

mák); 

 az alapképzésben, mesterképzésben, illetve korábbi egyetemi vagy főiskolai 

képzésben nyújtott teljesítmény értékelésének módja, elvei; 

 az intézményi szabályzatban (Debreceni Egyetem felvételi szabályzata és annak 

a Népegészségügyi Karra vonatkozó, kari sajátosságokat tartalmazó melléklete) 

meghatározott felvételi feltételek, követelmények köre, ezek figyelembevételé-

nek módja, feltételei; 

 
151A felvételi eljárásra történő jelentkezés módja: 

A felvételi kérelmet az OH által előállított és forgalmazott nyomtatványon (postai 

úton), illetve az OH által működtetett informatikai rendszer segítségével kitöltött 

elektronikus nyomtatványon (postai vagy elektronikus úton) lehet benyújtani.  

Az OH a felsőoktatási intézmény számára elérhetővé teszi a pályázók személyi és 

elérhetőségi adatait, valamint a kérelmek elbírálásához szükséges adatokat. 

 

A jelentkezéshez javasolt szakok: 

Az egészségpszichológia mesterképzésre történő jelentkezés/felvétel feltételeként 

előírt, alapszakokon megszerzett alapfokozatok, illetve korábbi végzettségek és 

szakképzettségek felsorolása: 

 

A/ Teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe: 

 pszichológia alapképzési szak 

 a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti egyetemi szintű pszi-

chológus szak 

 

B/ Meghatározott kreditek (lásd alább) teljesítésével vehetők figyelembe: 

 orvos egységes, osztatlan szak 

                                                 
150 Módosította a 13/2018. (XII. 13.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2018. december 14-től. 
151 Módosította a 32/2014. (VI.26.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2014. június 27-től. 
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 egészségügyi szociális munka mesterképzési szak 

 népegészségügyi mesterképzési szak egészségfejlesztő szakiránya 

 azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőokta-

tásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű 

alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló isme-

retek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfo-

gad. 

 

A B/ ponthoz meghatározott előtanulmányi feltételek (30 kredit): 

 evolúciós és fejlődéslélektan 

 kísérleti/általános pszichológia 

 személyiség-lélektan 

 szociálpszichológia 

 a pszichológia alkalmazása és története 

 diagnosztika a klinikai és egészségpszichológiában 

A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamo-

san, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és 

vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni. 

 

A Népegészségügyi Kar azonos felvételi követelményeket alkalmaz, függetlenül at-

tól, hogy a jelentkező mely felsőoktatási intézményben szerezte az oklevelét. 

 
152Pontszámítás 

A jelentkezők teljesítményét 100 pontos rendszerben kell értékelni. 

 

A pontszámítás az alábbiak alapján történik. 

 Az alapképzésben, mesterképzésben, illetve korábbi egyetemi vagy főiskolai 

képzésben szerzett oklevél minősítésének tízszerezése (max. 50 pont) 

 Szóbeli elbeszélgetés, amelyre a felvételizőnek max. 2 oldalas, írott anyagot 

(motivációs levelet) kell hoznia, melyben a mesterképzésbe való belépési szán-

dékát indokolja. A szóbeli elbeszélgetés során a jelölt szakmai és általános tájé-

kozottságának, logikus gondolkodásának, a motivációs levél alapján megítélen-

dő elkötelezettségének és íráskészségének értékelését követően max. 40 pont 

adható. 

 Többletpont (max. 10 pont): 

 többletpont szerezhető felsőfokú nyelvvizsgáért (5 pont) vagy második kö-

zépfokú nyelvvizsgáért (5 pont), valamint a szakterületen végzett eredmé-

nyes diákköri tevékenységért (5 pont). 

 előnyben részesítés jogcímen maximum 5 többletpont adható a 

akormányrendelet 24. § (1) bekezdésében felsorolt felvételizőknek. 

 
153A felvételi döntés 

A felvételi döntést az Egyetem a képzés indítása szerinti év augusztus 1. napjáig 

meghozza. Az Egyetem a jelentkező felvételéről szakonként, intézményi rangsor 

alapján, ponthatár alkalmazásával dönt. Az Egyetem figyelembe veszi az intéz-

                                                 
152 Módosította a 32/2014. (VI.26.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2014. június 27-től. 
153 Módosította a 32/2014. (VI.26.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2014. június 27-től. 
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ménybe felvehető államilag támogatott létszámkeretet. Ponthatár alatti eredménnyel 

senki nem vehető fel; kötelező felvenni azt, aki a ponthatárt elérte vagy meghaladta. 

 

Az Egyetem a felvételről vagy a felvétel elutasításáról szóló döntését írásban közli a 

jelentkezővel. 

A felvételi eljárás egyéb szabályai tekintetében a felsőoktatási felvételi eljárásról 

szóló 423/2012. (XII.29.) Korm. rendelet szabályai szerint kell eljárni. 

 

A felvételi eljárás rendet a Debreceni Egyetem Szenátusa 2007. december 20-án, 

36/2007. (XII. 20.) sz. határozatával fogadta el. Rendelkezései 2007. december 21-

én lépnek hatályba, első alkalommal a 2008 februárjában induló képzésekre kell al-

kalmazni. 

 

 
1544. EGÉSZSÉGÜGYI SZOCIÁLIS MUNKA MESTERSZAK (Egész-

ségügyi Kar) felvételi eljárási rendje 

 

A mesterképzésbe való felvétel feltételei: 

 

Az Egészségügyi szociális munka mesterképzésre az vehető fel, aki alapképzésben 

fokozatot és szakképzettséget tanúsító oklevelet szerzett. 

 

Az Egészségügyi szociális munka mesterképzésbe az alábbi végzettséggel és szak-

képzettséggel rendelkezők adhatnak be felvételi kérelmet: 

- Általános szociális munka és szociális munka (hagyományos és bachelor) 

- Szociálpedagógia (hagyományos és bachelor) 

- Az ápolás és betegellátás, az egészségügyi gondozás és prevenció, az egészség-

ügyi szervező alapképzési szakokon szerzett szakképzettség, valamint hagyomá-

nyos képzésben védőnő, diplomás ápoló, és egészségügyi ügyvitelszervező 

alapképzésben szerzett szakképzettség 

- A szociálpolitika, politológia, szociológia, társadalmi tanulmányok, pedagógia 

és pszichológia alapképzési szakokon szerzett szakképzettség (hagyományos és 

bachelor) 

- A pedagógusképzési terület alapképzési szakjain szerzett szakképzettség (ha-

gyományos és bachelor) 

 

Az Egészségügyi szociális munka mesterszakra jelentkezőket az Intézmény egysé-

ges felvételi követelmények szerint rangsorolja függetlenül attól, hogy a jelentkező 

a fentiek közül mely felsőoktatási intézményben szerezte meg oklevelét. 

 
155A pontszámítás módja: 

 

A jelentkezők teljesítményét az Intézmény 100 pontos rendszerben értékeli. 

 

A pontszámítás módja az alábbiak szerint történik: 

                                                 
154 Módosította a 13/2018. (XII. 13.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2018. december 14-től. 
155 Módosította a 15/2008. (XI.13.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2008. november 14-től azzal, hogy a 

módosított rendelkezéseket első alkalommal a 2009. februárjában induló képzésekre kell alkalmazni. 
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- A bemeneti feltételként meghatározott alapképzésben, mesterképzésben, illetve 

korábbi egyetemi vagy főiskolai képzésben szerzett oklevél minősítésének 

nyolcszorosa (maximum 40 pont). 

- Szóbeli elbeszélgetés, melynek témája a megadott felvételi irodalmak ismerete, 

a jelölt szakmai tájékozottsága. A szóbeli elbeszélgetés során maximum 50 pont 

szerezhető. 

 

Felvételi szakirodalmak: 

- Ferge Zsuzsa: Elszabaduló egyenlőtlenségek. Hilscher Rezső Szociálpolitikai 

Egyesület, Budapest, 2000. 

- Kézikönyv a szociális munka gyakorlatához (szerk. Somorjai Ildikó). Szociális 

Szakmai Szövetség, Budapest, 2001. 

 

 
156Többletpontok odaítélésének szabályai a felvételi eljárásban: 

 

a) Igazolt OTDK szereplés (előadás és pályamunka) 5 pont. 

b) Igazolt helyi TDK szereplés (előadás és pályamunka) helyezéssel (1-3. helyezés, 

különdíj) 3 pont. 

c) Igazolt demonstrátori tevékenység esetén 5 pont. 

d) Élő idegen nyelvből általános nyelvi felsőfokú (B3) komplex típusú, vagy azzal 

egyenértékű nyelvvizsga esetén 8 pont. 

e) Szociális szakvitsga esetén 5 pont. 

f) Előnyben részesítés jogcímen maximum 10 pont. 

 

A felvételi eljárásban mindösszesen 10 többletpontot lehet szerezni, illetve beszámí-

tani. 

 

Jelentkezés felvételi eljárásra: 

 

A felvételi kérelmet a mindenkor hatályos felsőoktatási felvételi eljárásnak megfele-

lően kell benyújtani. 

 

A felvételi eljárással kapcsolatos feladatok ellátására Debreceni Egyetem Egészség-

ügyi Kara Felvételi Bizottságot hoz létre. A szóbeli vizsga lebonyolítására a Kar 

Vizsgáztató Bizottságot hoz létre. A Vizsgáztató Bizottság elnöke a Felvételi Bizott-

ság tagja is. 

A jelentkező a felvételi eljárásban hozott döntéssel szemben a határozat kézhezvéte-

létől számított 15 napon belül az Egyetem rektorához címzett jogorvoslati kérelem-

mel élhet. 

 

A felvételi döntés: 

A felvételi döntést az indítás évében legkésőbb augusztus 1. napjáig meg kell hozni. 

A jelentkező felvételéről az Intézményi rangsor alapján születik döntés. 

A felvételi eljárás egyéb szabályai tekintetében a 423/2012. (XII. 29.) Kormányren-

delet a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól szabályai szerint kell eljárni. 

                                                 
156 Módosította a 15/2008. (XI.13.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2008. november 14-től azzal, hogy a 

módosított rendelkezéseket első alkalommal a 2009. februárjában induló képzéseknél kell alkalmazni.  
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A felvételi eljárás rendet a Debreceni Egyetem Szenátusa 2007. december 20-án, 

38/2007. (XII. 20.) sz. határozatával fogadta el. Rendelkezései 2007. december 21-

én lépnek hatályba, első alkalommal a 2008 februárjában induló képzésekre kell al-

kalmazni. 

 

1575. ÉLELMISZERBIZTONSÁGI ÉS MINŐSÉGI MÉRNÖKI MES-
TERKÉPZÉSI SZAK (Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezet-

gazdálkodási Kar) felvételi eljárási rendje 

Jelentkezők tájékoztatása: 

A Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató kiadványban a mesterszakra közzétett infor-

mációkat a Kar az alábbiakkal egészíti ki: 

 a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló – 423/2012. (XII. 29.) Korm. rend. – 

alapján elfogadott intézményi szabályzat (Debreceni Egyetem Felvételi Szabály-

zata és annak a Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási 

Karra vonatkozó sajátosságokat tartalmazó melléklete) tartalmazza; 

 a jelentkezéshez a felvétel feltételéül javasolt, meghatározott alapszakokon (ko-

rábbi főiskolai / egyetemi szakokon) megszerzett alapfokozatok felsorolása; 

 a felvételi feltételek, követelmények, pontok számításának módja; 

 

A jelentkezéshez javasolt szakok: 

- Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: 

- agrárképzési területről: élelmiszermérnöki, mezőgazdasági mérnöki alapkép-

zési szakok, valamint állatorvosi egységes, osztatlan szak; 

- műszaki képzési területről: biomérnöki alapképzési szak. 

 

- A bemenethez szükséges 60 kredit teljesítésével elsősorban számításba vehető 

szakok: 

- agrár képzési területről: környezetgazdálkodási agrármérnöki, növénytermesz-

tő mérnöki, állattenyésztő mérnöki, kertészmérnöki, mezőgazdasági- és élel-

miszeripari gépészmérnöki alapképzési szakok; 

- műszaki képzési területről: vegyészmérnöki, környezetmérnöki alapképzési 

szakok; 

- természettudományi képzési területről: biológia, kémia alapképzési szakok; 

- orvos- és egészségtudományi képzési területről: egységes, osztatlan orvos 

szak, ápolás és betegellátás alapképzési szak dietetikus szakirány. 

 

- A bemenethez szükséges 60 kredit teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá 

azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőokta-

tásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű 

alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló isme-

retek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfo-

gad. 

 

A felvétel feltételei: 

                                                 
157 Módosította a 13/2018. (XII. 13.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2018. december 14-től. 
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A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási tör-

vényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60-84 

kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben: természettudomány, 

gazdaság- és társadalomtudomány tárgykörök (15-25 kredit) matematika, informati-

ka, biometria, fizika, elektrotechnika, kémiai és biokémia, általános mikrobiológia, 

közgazdaságtan; szakmai törzsanyag tárgykörök (45-65 kredit): méréstechnika, au-

tomatizálás, mérnöki műveletek, analitika, élelmiszerkémia, alkalmazott mikrobio-

lógia, higiénia, élelmiszer technológiák, alapanyag-ismeret, jogi ismeretek. 

 

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 

60 kredittel rendelkezzen a hallgató. A legalább 60 kredit elismerése esetén az in-

tézmény előírhatja, hogy a legfeljebb további 24 kreditet – a felsorolt ismeretkörök-

ben – a hallgató a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan (a 

felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak sze-

rint) szerezze meg. 

A mesterképzésre jelentkezőknek a felvételi laphoz az alábbiakat kell csatolni: 

- felsőfokú végzettséget igazoló oklevél másolata, 

- leckekönyv fénymásolata, 

- nyelvvizsga bizonyítványok másolata 

 

A Kar azonos felvételi követelményeket alkalmaz, függetlenül attól, hogy a jelent-

kező melyik felsőoktatásban szerezte az oklevelét. 

 

A jelentkezés elfogadása: 

A Kar Felvételi Bizottsága a benyújtott dokumentumok alapján megvizsgálja, hogy 

a jelentkező eleget tesz-e az előírt feltételeknek. A Kar értesíti a jelentkezőt a jelent-

kezés elfogadásáról vagy elutasításáról. A jelentkező a határozat ellen 15 napon be-

lül jogorvoslati kérelemmel élhet, amelyet az Egyetem rektorához kell írásban be-

nyújtania. A jelentkezés elfogadása esetén a Kar felvételi szakmai beszélgetésre hív-

ja be a jelentkezőt. 

 

A felvételi szakmai beszélgetés: 

A felvételi szakmai beszélgetés a jelentkező általános szakmai tájékozottságának a 

megítélése (a beszélgetés témakörei a Kar honlapján tekinthetők meg). 

 
158Pontszámítás: 

 

- 50 pont: oklevél minősítés alapján szerezhető pontszám (minősítés * 10), 

- 40 pont: felvételi elbeszélgetésen szerezhető pontszám, 

- 10 pont többletpont címen szerezhető pontszám. 

 

Felvételi döntés: 

A felvételi szakmai beszélgetést lefolytató bizottságok javaslatai alapján, a felvételi 

döntést a Kar Felvételi Bizottsága hozza meg és a határozatról a jelentkező írásbeli 

értesítést kap. 

 

                                                 
158 Módosította a 15/2008. (XI.14.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2008. november 14-től azzal, hogy a 

módosítást első alkalommal a 2009. februárjában induló képzésekénél kell alkalmazni. 
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A felvételi eljárás rendet a Debreceni Egyetem Szenátusa 2007. december 20-án, 

37/2007. (XII. 20.) sz. határozatával fogadta el. Rendelkezései 2007. december 21-

én lépnek hatályba, első alkalommal a 2008 februárjában induló képzésekre kell al-

kalmazni. 

 

 
159,1606. KARMESTER MESTERKÉPZÉSI SZAK FÚVÓSZENEKARI 

KARNAGY-MŰVÉSZ SZAKIRÁNY (Zeneművészeti Kar) felvételi eljárási 

rendje 
 

A jelentkezők tájékoztatása: 

A mesterszakra jelentkezők tájékoztatása a Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató ki-

adványban, valamint a Zeneművészeti Kar weboldalán (http://music.unideb.hu) tör-

ténik. 
 

161A jelentkezéshez javasolt szakok: 

Teljes kreditérték beszámításával: 

Karmester MA fúvószenekari karnagy-művész szakirányra az előadó-

művészet alapképzési szak zenekar- és kórusvezetés szakiránya, továbbá 

klasszikus furulya, klasszikus fuvola, klasszikus oboa, klasszikus klarinét, 

klasszikus szaxofon, klasszikus fagott, klasszikus kürt, klasszikus trombita, 

klasszikus harsona, klasszikus tuba, klasszikus ütőhangszerek szakiránya, va-

lamint a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szin-

tű zeneelmélet- szolfézstanár, karvezetés, fúvószenekari karnagy és a hang-

szertanár, kamaraművész (fuvola, oboa, klarinét, fagott, kürt, trombita, harso-

na, tuba, ütőhangszer) szakok. 

Egyéb (elsősorban számításba vehető) alapképzési szakok: 

Karmester MA fúvószenekari karnagy-művész szakirányra az előadó-

művészet alapképzési szak egyéb szakirányai, valamint az alkotóművészet és 

muzikológia alapképzési szak valamennyi szakiránya. A felsőoktatásról szóló 

1993. évi LXXX. törvény szerinti zeneművészeti szakok, amelyeket a kredit 

megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőokta-

tási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma: 

 a zeneművészet elméleti, történeti háttere 30 kredit, 

 karmesteri előadó-művészet vagy annak kapcsolódó specifikus 

elméleti ismeretek 10 kredit. 

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató az alapképzési ta-

nulmányai alapján a felsorolt területeken legalább 20 kredittel rendelkezzen. 

A mester- képzésben a hiányzó krediteket a tanulmányi és vizsgaszabályzat-

ban meghatározottak szerint kell megszerezni. 

 

 

 

 

                                                 
159 Módosította a 13/2018. (XII. 13.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2018. december 14-től. 
160 Módosította a 10/2020. (XI. 5.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2020. november 6-tól. 
161 Módosította a 32/2014. (VI.26.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2014. június 27-től. 
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A jelentkezés elfogadása: 

A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát 

haladéktalanul, legkésőbb azonban a felvételi tájékoztatóban megjelölt 

időpontig kell benyújtani. Az ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók 

Az eljárás folyamán benyújtandó dokumentumok c. fejezetben. 
 
162A felvétel feltételei: 

A jelentkezők teljesítményét a gyakorlati vizsgán nyújtottak alapján állapítjuk meg. 

A felvételi vizsgakövetelmények a Zeneművészeti Kar honlapján megtalálhatók. 

A jelentkezési laphoz csatolandó a jelentkező szakmai előtanulmányainak írásbeli 

összefoglalása. 
 

163Pontszámítás: 

A gyakorlati vizsgán maximum 98 pont érhető el, előnyben részesítés jogcímen ma-

ximum 2 pont adható. 
 

Felvételi döntés: 

A felvételi vizsgát lefolytató bizottság javaslatot tesz a felvételi pont-

számra. A fel- vételi döntést a Kar Felvételi Bizottsága hozza meg. A fel-

vételizők az elért eredményekről a szakon szervezett valamennyi felvételi 

vizsga befejezését követően az országos felvételi eljárás elektronikus fel-

vételi rendszerén keresztül kapnak tájékoztatást. 

 

 

 

1647.KERTÉSZMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK (Mezőgazdaság-, 

Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar) felvételi eljárási rendje 

Jelentkezők tájékoztatása: 

A Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató kiadványban a mesterszakra közzétett infor-

mációkat a Kar az alábbiakkal egészíti ki: 

 a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló – 423/2012. (XII. 29.) Korm. rend. – 

alapján elfogadott intézményi szabályzat (Debreceni Egyetem Felvételi Szabály-

zata és annak a Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási 

Karra vonatkozó sajátosságokat tartalmazó melléklete) tartalmazza; 

 a jelentkezéshez a felvétel feltételéül javasolt, meghatározott alapszakokon (ko-

rábbi főiskolai / egyetemi szakokon) megszerzett alapfokozatok felsorolása; 

 a felvételi feltételek, követelmények, pontok számításának módja; 

 

A jelentkezéshez javasolt szakok: 

- Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: kertészmérnöki alapképzé-

si szak. 

- A bemenethez szükséges 60 kredit teljesítésével elsősorban számításba vehető 

alapképzési szakok: élelmiszermérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, 

                                                 
162 Módosította a 15/2008. (XI.13.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2008. november 14-től azzal, hogy a 

módosításokat első alkalommal a 2009. februárjában induló képzésekre kell alkalmazni. 
163 Módosította a 15/2008. (XI.13.) sz. szenátusi határozat, hatályos 2008. november 14-től azzal, hogy a 

módosított rendelkezéseket első alaklommal a 2209. februárjában induló képzéseknél kell alkalmazni. 
164 Módosította a 13/2018. (XII. 13.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2018. december 14-től. 
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mezőgazdasági mérnöki, növénytermesztő mérnöki, tájrendező és kertépítő 

mérnöki, erdőmérnöki, biológia, informatikus és szakigazgatási mérnöki, gazda-

sági és vidékfejlesztési agrármérnöki, természetvédelmi mérnöki szakok. 

- A bemenethez szükséges 60 kredit teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá 

azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőokta-

tásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű 

alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló isme-

retek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfo-

gad. 

 

A felvétel feltételei: 

A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási tör-

vényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60-84 

kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben: természettudományi 

ismeretek (20-30 kredit), természeti erőforrások alapképzési ismeretek (8-14 kredit), 

mezőgazdasági ismeretek (20-30 kredit), gazdasági és gazdálkodási ismeretek (12-

20 kredit). 

 

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 

60 kredittel rendelkezzen a hallgató. A legalább 60 kredit elismerése esetén az in-

tézmény előírhatja, hogy a legfeljebb további 24 kreditet – a felsorolt ismeretkörök-

ben – a hallgató a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan (a 

felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak sze-

rint) szerezze meg. 

 

A mesterképzésre jelentkezőknek a felvételi laphoz az alábbiakat kell csatolni: 

- felsőfokú végzettséget igazoló oklevél másolata, 

- leckekönyv fénymásolata, 

- nyelvvizsga bizonyítványok másolata 

A Kar azonos felvételi követelményeket alkalmaz, függetlenül attól, hogy a jelent-

kező melyik felsőoktatásban szerezte az oklevelét. 

A jelentkezés elfogadása: 

A Kar Felvételi Bizottsága a benyújtott dokumentumok alapján megvizsgálja, hogy 

a jelentkező eleget tesz-e az előírt feltételeknek. A Kar értesíti a jelentkezőt a jelent-

kezés elfogadásáról vagy elutasításáról. A jelentkező a határozat ellen 15 napon be-

lül jogorvoslati kérelemmel élhet, amelyet az Egyetem rektorához kell írásban be-

nyújtania. A jelentkezés elfogadása esetén a Kar felvételi szakmai beszélgetésre hív-

ja be a jelentkezőt. 

 

A felvételi szakmai beszélgetés: 

A felvételi szakmai beszélgetés a jelentkező általános szakmai tájékozottságának a 

megítélése (a beszélgetés témakörei a Kar honlapján tekinthetők meg). 
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165Pontszámítás: 

A kar Felvételi Szabályzata szerint a mesterképzésben a rangsorolás alapját az aláb-

bi pontszámítás képezi: 

 

- 50 pont: oklevél minősítés alapján szerezhető pontszám (minősítés * 10), 

- 40 pont: felvételi elbeszélgetésen szerezhető pontszám, 

- 10 pont többletpont címen szerezhető pontszám. 

 

Többletpont szerezhető felsőfokú vagy második középfokú nyelvvizsgáért, valamint 

a szakterületen végzett, eredményes diákköri tevékenységért (5 pont). 

 

Előnyben részesítés jogcímei (összesen maximum 5 pont adható): 

- hátrányos helyzetért (5 pont) vagy, 

- halmozottan hátrányos helyzetért (5 pont) vagy, 

- fogyatékosságért (5 pont) vagy, 

- gyermekgondozás jogcímen járó többletpont (5 pont). 

 

Felvételi döntés 

A felvételi szakmai beszélgetést lefolytató bizottságok javaslatai alapján, a felvételi 

döntést a Kar Felvételi Bizottsága hozza meg és a határozatról a jelentkező írásbeli 

értesítést kap. 

 

A felvételi eljárás rendet a Debreceni Egyetem Szenátusa 2007. december 20-án, 

39/2007. (XII. 20.) sz. határozatával fogadta el. Rendelkezései 2007. december 21-

én lépnek hatályba, első alkalommal a 2008 februárjában induló képzésekre kell al-

kalmazni. 

 

 
166,1678. KLASSZIKUS ÉNEKMŰVÉSZ MESTERKÉPZÉSI SZAK OPE-

RAÉNEK-MŰVÉSZ ÉS ORATÓRIUM- ÉS DALÉNEK-MŰVÉSZ 
SZAKIRÁNY (Zeneművészeti Kar) felvételi eljárási rendje 

 

A jelentkezők tájékoztatása: 

A mesterszakra jelentkezők tájékoztatása a Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató kiad-

ványban, valamint a Zeneművészeti Kar weboldalán (http://music.unideb.hu) törté-

nik. 

 
168A jelentkezéshez javasolt szakok: 

Teljes kreditérték beszámításával: 

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: az előadó-művészet alap-

képzési szak bármely szakiránya és az alkotóművészet és muzikológia alapkép-

zési szak bármely szakiránya, valamint a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. 

törvény szerinti főiskolai szintű zeneművészeti szakok. 

                                                 
165 Módosította a 15/2008. (XI.13.) sz. szenátusi határozat, hatályos 2008. november 14-től azzal, hogy a 

módosított rendelkezéseket első alkalommal a 2009 februárjában induló képzéseknél kell alkalmazni. 
166 Módosította a 13/2018. (XII. 13.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2018. december 14-től. 
167 Módosította a 10/2020. (XI. 5.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2020. november 6-tól. 
168 Módosította a 32/2014. (VI.26.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2014. június 27-től. 
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A jelentkezés elfogadása: 

A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát 

haladéktalanul, legkésőbb azonban a felvételi tájékoztatóban megjelölt 

időpontig kell benyújtani. Az ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók 

Az eljárás folyamán benyújtandó dokumentumok c. fejezetben. 

 

A felvétel feltételei: 

A jelentkezők teljesítményét a klasszikus főtárgy gyakorlati vizsgán nyújtottak alap-

ján állapítjuk meg. 

A felvételi vizsgakövetelmények a Zeneművészeti Kar honlapján megtalálhatók. 

A jelentkezési laphoz csatolandó a jelentkező szakmai előtanulmányainak írásbeli 

összefoglalása. 

 

Pontszámítás: 

A klasszikus főtárgy gyakorlati vizsgán maximum 98 pont érhető el, előnyben része-

sítés jogcímen maximum 2 pont adható. 

 

Felvételi döntés: 

A felvételi vizsgát lefolytató bizottság javaslatot tesz a felvételi pontszámra. A fel- 

vételi döntést a Kar Felvételi Bizottsága hozza meg. A felvételizők az elért eredmé-

nyekről a szakon szervezett valamennyi felvételi vizsga befejezését követően az or-

szágos felvételi eljárás elektronikus felvételi rendszerén keresztül kapnak tájékozta-

tást. 
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9. LÉTESÍTMÉNYMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK (Műszaki Kar) 

felvételi eljárási rendje 

169A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei:  
1. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:  

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a gépészmérnöki alapképzési 

szak épületgépészet szakirány, az építőmérnöki alapképzési szak magasépítő 

szakirány.  

A bemenethez a 2. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számí-

tásba vehető alapképzési szakok: a gépészmérnöki, a mechatronikai mérnöki, az 

energetikai mérnöki, a villamosmérnöki, az építőmérnöki, az építészmérnöki, a 

had- és biztonságtechnikai mérnöki, mérnökinformatikus.  

A 2. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá 

azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőokta-

tásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű 

alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló isme-

retek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfo-

gad.  

2. A mesterképzésre való felvétel feltételei:  

A hallgatónak a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek - felsőoktatási 

törvényben meghatározott - összevetése alapján elismerhető legyen legalább 70 

kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:  

 természettudományos alapismeretek (20 kredit): matematika, fizika, kémia, me-

chanika; 

 gazdasági és humán ismeretek (10 kredit): közgazdaságtan, gazdaságtan, kör-

nyezetgazdálkodás, minőségbiztosítás, minőségmenedzsment;  

 szakmai ismeretek (30 kredit): hőtan, áramlástan, elektrotechnika, elektronika, 

informatika, műszaki ábrázolás, anyagismeret, folyamatirányítás, méréstechnika, 

rendszertechnika, áramlástechnikai gépek;  

 szakirányú ismeretek (10 kredit): épületgépészet, környezettechnika, fűtéstech-

nika, tüzeléstechnika, légtechnika, vízellátás-csatornázás. 

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 

40 kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat meg-

szerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven 

belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatáro-

zottak szerint meg kell szerezni. 

 

A létesítménymérnöki mesterképzési szak specializációi: 

Épületgépészeti: 

kizárólag épületgépész BSc-vel rendelkező hallgatók nyerhetnek felvételt. 

Épületüzemeltetési : 

a bemenethez elsősorban számításba vehető alapképzési szakok: a gépészmérnöki 

(épületgépészeti, illetve üzemeltető/karbantartó szakirányok), a mechatronikai mér-

nöki (épületmechatronikai szakirány), energetikai mérnöki, villamosmérnöki, épí-

tőmérnöki, építészmérnöki, műszaki menedzser alapképzési szakok; 

Épületenergetikai: 

                                                 
169 Módosította a 11/J/2015. (II. 05.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2015. február 6-tól. 
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energetikai mérnök, építészmérnök, építőmérnök, gépészmérnök és villamosmérnök 

alapképzési szakon szerzett végzettséggel rendelkező hallgatók nyerhetnek felvételt. 
 
170Felvételi pontok számítása:  
Oklevél minősítése  

Az oklevél minősítése szorozva 6-tal, maximum 30 pont lehet.  

Motivációs beszélgetés 

A motivációs beszélgetés során a felvteli bizottság meg kíván győződni a jelentkező 

szakkal kapcsolatos szándékairól, s arról is, hogy mennyire ismeri azt a szakmai 

közeget, amelybe a diploma megszerzése után be kíván illeszkedni. A szerezhető 

pontszám maximum 40 lehet. 

 

Többletpontok  

A többletpontokból összesen maximum 30 pontot lehet szerezni:  

1. Teljesítményért adható többletpontok (maximum 20 pont):  

 nyelvtudásért (maximum 2 nyelvvizsgáért): a második vagy harmadik középfo-

kú C vagy felsőfokú C típusú nyelvvizsgáért 5, illetve 10 pont. Csak az Európai 

Unió valamelyik országában hivatalos nyelvből, illetve orosz nyelvből letett 

nyelvvizsgáért adható többletpont.  

 OTDK/TDK konferencián elért 1-3. helyezésért: 10 pont  

2. Előnyben részesítés (maximum 10 pont)  

 Hátrányos helyzet 2 pont  

 Fogyatékossággal élő 6 pont  

 Gyermekét gondozó 6 pont  

Csatolandó dokumentumok  

A jelentkezés időpontjában rendelkezésére álló, a felvételi eljárást befolyásoló do-

kumentumok másolatát mellékelje a jelentkezéshez. A később megszerzett do-

kumentumok másolatának benyújtásáról minden évben külön szabály rendelke-

zik. 

A felvételhez szükséges végzettséget igazoló dokumentumok (pl. felsőfokú végzett-

séget igazoló oklevél) és a többletpontokat igazoló dokumentumok mellett az in-

tézmény a következő másolat(ok) csatolását kéri:  

 felsőfokú végzettséget igazoló dokumentum  

 felsőoktatási tanulmányok igazolása (leckekönyv/oklevél melléklet)  

 fogyatékosság igazolása  

 gyermekgondozás igazolása  

 hátrányos helyzet igazolása  

 nyelvvizsgát igazoló dokumentum  

 tanulmányi verseny eredményének igazolása (OTDK/TDK igazolás).  

 

Felvételi döntés:  
A felvételi eredményéről a jelentkezőket írásban értesítjük az országos felvételi eljá-

rás lezárása után.  

 

 

                                                 
170 Beiktatta a ../2014. (II.6.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2014. február 7-től. 
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17110.  

 
17211. NÉPEGÉSZSÉGÜGYI MESTERKÉPZÉSI SZAK (Népegészségügyi 

Kar) felvételi eljárási rendje 
 

Készült a 423/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet a felsőoktatási intézmények felvé-

teli eljárásairól előírásai alapján. 

 

A jelentkezők tájékoztatása: 

Az Oktatási Hivatal (OH) minden évben megjelenteti Felsőoktatási felvételi tájékoz-

tatóját, melyben a népegészségügyi mesterszakra vonatkozóan megjelenik:  

 a jelentkezés, illetve a felvétel feltételéül meghatározott, alapszakokon megszer-

zett alapfokozatok, illetve korábbi végzettségek és szakképzettségek megjelölé-

se; 

 felvehető keretszám (államilag finanszírozott és költségtérítéses képzési for-

mák); 

 az alapképzésben, mesterképzésben, illetve korábbi egyetemi vagy főiskolai 

képzésben nyújtott teljesítmény értékelésének módja, elvei; 

 az intézményi szabályzatban (Debreceni Egyetem felvételi szabályzata és annak 

a Népegészségügyi Karra vonatkozó, kari sajátosságokat tartalmazó melléklete) 

meghatározott felvételi feltételek, követelmények köre, ezek figyelembevételé-

nek módja, feltételei; 

 
173Jelentkezés felvételi eljárásra: 

A felvételi kérelmet az OH által előállított és forgalmazott nyomtatványon (postai 

úton), illetve az OH által működtetett informatikai rendszer segítségével kitöltött 

elektronikus nyomtatványon (postai vagy elektronikus úton) lehet benyújtani.  

Az OH a felsőoktatási intézmény számára elérhetővé teszi a pályázók személyi és 

elérhetőségi adatait, valamint a kérelmek elbírálásához szükséges adatokat. 

 

A népegészségügyi mesterképzés egyes szakirányaira történő jelentkezés/felvétel 

feltételeként előírt, alapszakokon megszerzett alapfokozatok, illetve korábbi vég-

zettségek és szakképzettségek felsorolása: 

 
Választható szak-

irány 

Belépési előzményként 

teljes kreditérték beszámí-

tásával 

Belépési előzményként meghatározott kreditek 

teljesítésével az alábbi szakokon (illetve az alábbi-

akkal egyenértékű főiskolai vagy egyetemi szintű 

alapképzési szakokon) szerzett oklevél 

Népegészségügyi 

felügyelő 

Főiskolai szintű közegész-

ségügyi és járványügyi felü-

gyelő 

- 

Epidemiológia Főiskolai szintű közegész-

ségügyi és járványügyi felü-

gyelő, főiskolai szintű védő-

nő 

Orvos- és egészségtudományi, természettudományi és 

informatikai képzési területek alapszakai; valamint 

állatorvos, környezetgazdálkodási és természetvédel-

mi mérnök, szociológus,  

bio-, környezet- és vegyészmérnök 

Környezet- és foglal- Főiskolai szintű közegész- Orvos- és egészségtudományi, természettudományi 

                                                 
171 Hatályon kívül helyezte a 11/F/2015. (II. 05.) sz. szenátusi határozat; hatálytalan 2014. február 6-tól. 
172 Módosította a 13/2018. (XII. 13.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2018. december 14-től. 
173 Módosította a 32/2014. (VI.26.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2014. június 27-től. 
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Választható szak-

irány 

Belépési előzményként 

teljes kreditérték beszámí-

tásával 

Belépési előzményként meghatározott kreditek 

teljesítésével az alábbi szakokon (illetve az alábbi-

akkal egyenértékű főiskolai vagy egyetemi szintű 

alapképzési szakokon) szerzett oklevél 

kozás-egészségügyi ségügyi és járványügyi felü-

gyelő, főiskolai szintű védő-

nő 

képzési területek alapszakai, valamint társadalomis-

mereti és szociális képzési ágak alapszakai, élelmi-

szermérnök, kertészmérnök, környezetgazdálkodási 

agrármérnök, természetvédelmi mérnök, vadgazda 

mérnök, bio-, környezet- és vegyészmérnök 

Egészségfejlesztés Főiskolai szintű közegész-

ségügyi és járványügyi felü-

gyelő, főiskolai szintű védő-

nő 

Orvos- és egészségtudományi, 

társadalomtudományi alapszakok; sporttudományi, 

jogi és igazgatási, 

gazdaságtudományi képzések alapszakai; 

magyar, történelem, modern filológia, pedagógia, és 

pszichológia, szabad bölcsészet képzési ágak alapsza-

kai; 

pedagógusképzés alapszakai 

 

A Népegészségügyi Kar azonos felvételi követelményeket alkalmaz, függetlenül at-

tól, hogy a jelentkező mely felsőoktatási intézményben szerezte az oklevelét. 

 
174A jelentkezés elfogadása 

A felvételi eljárási rend kritériumainak eleget tevő jelentkezőt a kreditelismerési el-

járás eredményéről és a szóbeli felvételi elbeszélgetés időpontjáról az intézmény 

írásban tájékoztatja. 

 
175A felvételin szalmai elbeszélgetés 
Rövid szakmai elbeszélgetés a pontszámítás alatt leírtaknak megfelelően. 

 

Pontszámítás: 

A jelentkezők teljesítményét 100 pontos rendszerben kell értékelni. 

 

A pontszámítás az alábbiak alapján történik. 

 Az alapképzésben, mesterképzésben, illetve korábbi egyetemi vagy főiskolai kép-

zésben szerzett oklevél minősítésének tízszerezése (max. 50 pont) 

 Szóbeli elbeszélgetés, amelyre a felvételizőnek max. 2 oldalas, írott anyagot (mo-

tivációs levelet) kell beküldenie, melyben a mesterképzésbe való belépési szándé-

kát indokolja. A szóbeli elbeszélgetés során a jelölt szakmai és általános tájéko-

zottságának, logikus gondolkodásának, a motivációs levél alapján megítélendő el-

kötelezettségének és íráskészségének értékelését követően max. 40 pont adható. 

 Többletpont (max. 10 pont): 

 többletpont szerezhető felsőfokú nyelvvizsgáért (5 pont), vagy második közép-

fokú nyelvvizsgáért (5 pont), valamint a szakterületen végzett eredményes diák-

köri tevékenységért (5 pont). 

 előnyben részesítés jogcímen maximum 5 többletpont adható: hátrányos helyze-

tűeknek (5 pont), fogyatékossággal élőknek (5 pont), gyermekét gondozóknak (5 

pont). 

 

                                                 
174 Beiktatta a 32/2014. (VI.26.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2014. június 27-től. 
175 Beiktatta a 32/2014. (VI.26.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2014. június 27-től. 
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A felvételi döntés: 

A felvételi döntést az Egyetem a képzés indítása szerinti év augusztus 1. napjáig 

meghozza. Az Egyetem a jelentkező felvételéről szakonként, intézményi rangsor 

alapján, ponthatár alkalmazásával dönt. Az Egyetem figyelembe veszi az intéz-

ménybe felvehető államilag támogatott létszáMKeretet. Ponthatár alatti eredmény-

nyel senki nem vehető fel; kötelező felvenni azt, aki a ponthatárt elérte vagy megha-

ladta. 

Az Egyetem a felvételről vagy a felvétel elutasításáról szóló döntését írásban közli a 

jelentkezővel. 

A felvételi eljárás egyéb szabályai tekintetében a felsőoktatási felvételi eljárásról 

szóló 423/2012. (XII.29.) Korm. rendelet szabályai szerint kell eljárni. 

 

A felvételi eljárás rendet a Debreceni Egyetem Szenátusa 2007. december 20-án, 

42/2007. (XII. 20.) sz. határozatával fogadta el. Rendelkezései 2007. december 21-

én lépnek hatályba, első alkalommal a 2008 februárjában induló képzésekre kell al-

kalmazni. 
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17612. NÖVÉNYORVOSI MESTERKÉPZÉSI SZAK (Mezőgazdaság-, 

Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar) felvételi eljárási rendje 

Jelentkezők tájékoztatása 

A Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató kiadványban a mesterszakra közzétett infor-

mációkat a Kar az alábbiakkal egészíti ki: 

 a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló – 423/2012. (XII. 29.) Korm. Rend. – 

alapján elfogadott intézményi szabályzat (Debreceni Egyetem Felvételi Szabály-

zata és annak a Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási 

Karra vonatkozó sajátosságokat tartalmazó melléklete) tartalmazza; 

 a jelentkezéshez a felvétel feltételéül javasolt, meghatározott alapszakokon (ko-

rábbi főiskolai / egyetemi szakokon) megszerzett alapfokozatok felsorolása; 

 a felvételi feltételek, követelmények, pontok számításának módja; 

 

A jelentkezéshez javasolt szakok: 

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: mezőgazdasági mérnöki, nö-

vénytermesztő mérnöki, kertészmérnöki, erdőmérnöki, valamint környezetgazdál-

kodási agrármérnöki alapképzési szakok. 

A bemenethez szükséges 60 kredit teljesítésével elsősorban számításba vehető alap-

képzési szakok: biológia, kémia, vegyészmérnöki, informatikus és szakigazgatási 

agrármérnöki, gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki, állattenyésztő mérnöki, 

természetvédelmi mérnöki szakok. 

A bemenethez szükséges 60 kredit teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá azok 

az alap- vagy mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi 

LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelye-

ket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a fel-

sőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

 

A felvétel feltételei: 

A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási tör-

vényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60-84 

kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben: növénytermesztés, 

kertészeti termesztés, növényvédelem, állattenyésztés, gazdasági ismeretek. 

 

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 

60 kredittel rendelkezzen a hallgató. A legalább 60 kredit elismerése esetén az in-

tézmény előírhatja, hogy a legfeljebb további 24 kreditet – a felsorolt ismeretkörök-

ben – a hallgató a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan (a 

felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak sze-

rint) szerezze meg. 

 

A mesterképzésre jelentkezőknek a felvételi laphoz az alábbiakat kell csatolni: 

- felsőfokú végzettséget igazoló oklevél másolata, 

- leckekönyv fénymásolata, 

- nyelvvizsga bizonyítványok másolata 

 

                                                 
176 Módosította a 13/2018. (XII. 13.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2018. december 14-től. 
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A Kar azonos felvételi követelményeket alkalmaz, függetlenül attól, hogy a jelent-

kező melyik felsőoktatásban szerezte az oklevelét. 

 

A jelentkezés elfogadása: 

A Kar Felvételi Bizottsága a benyújtott dokumentumok alapján megvizsgálja, hogy 

a jelentkező eleget tesz-e az előírt feltételeknek. A Kar értesíti a jelentkezőt a jelent-

kezés elfogadásáról vagy elutasításáról. A jelentkező a határozat ellen 15 napon be-

lül jogorvoslati kérelemmel élhet, amelyet az Egyetem rektorához kell írásban be-

nyújtania. A jelentkezés elfogadása esetén a Kar felvételi szakmai beszélgetésre hív-

ja be a jelentkezőt. 

 

A felvételi szakmai beszélgetés: 

A felvételi szakmai beszélgetés a jelentkező általános szakmai tájékozottságának a 

megítélése (a beszélgetés témakörei a Kar honlapján tekinthetők meg). 

 
177Pontszámítás 

- 50 pont: oklevél minősítés alapján szerezhető pontszám (minősítés * 10), 

- 40 pont: felvételi elbeszélgetésen szerezhető pontszám, 

- 10 pont többletpont címen szerezhető pontszám. 

 

Többletpont szerezhető felsőfokú vagy második középfokú nyelvvizsgáért, valamint 

a szakterületen végzett, eredményes diákköri tevékenységért (5 pont). 

 

Előnyben részesítés jogcímei (összesen maximum 5 pont adható): 

- hátrányos helyzetért (5 pont) vagy, 

- halmozottan hátrányos helyzetért (5 pont) vagy, 

- fogyatékosságért (5 pont) vagy, 

- gyermekgondozás jogcímen járó többletpont (5 pont). 

Felvételi döntés: 

A felvételi szakmai beszélgetést lefolytató bizottságok javaslatai alapján, a felvételi 

döntést a Kar Felvételi Bizottsága hozza meg és a határozatról a jelentkező írásbeli 

értesítést kap. 

 

A felvételi eljárás rendet a Debreceni Egyetem Szenátusa 2007. december 20-án, 

43/2007. (XII. 20.) sz. határozatával fogadta el. Rendelkezései 2007. december 21-

én lépnek hatályba, első alkalommal a 2008 februárjában induló képzésekre kell al-

kalmazni. 

 

                                                 
177 Módosította a 05/2008. (XI.13.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2008. november 14-től azzal, hogy a 

módosított rendelkezéseket első alkalommal a 2009 februárjában induló képzésekre kell alkalmazni. 
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178,17913. PROGRAMTERVEZŐ INFORMATIKUS MESTERKÉPZÉSI 
SZAK (Informatikai Kar) felvételi eljárási rendje 

 

A jelentkezők tájékoztatása: 

A Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató kiadványban (kiegészítésében) a mesterszakra 

közzétett információkat a Kar az alábbiakkal egészíti ki:  

 a jelentkezéshez a felvétel feltételéül javasolt, meghatározott alapszakokon (korábbi 

főiskolai/egyetemi szakokon) megszerzett alapfokozatok listája;  

 az alapképzésben, mesterképzésben, illetve korábbi egyetemi vagy főiskolai képzés-

ben nyújtott teljesítmény értékelésének módja, elvei;  

 a felvételi feltételek, követelmények, pontok számításának módja;  

 

Jelentkezéshez javasolt szakok:  

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe a gazdaságinformatikus, mérnökin-

formatikus, programtervező informatikus alapképzési szak. 

Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alap- vagy 

mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi 

LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló 

ismeretek összevetése alapján a Kar elfogad. 

 

A felvétel feltételei: 

A gazdaságinformatikus, mérnökinformatikus, programtervező informatikus alapképzé-

si szakokon végzett jelentkezők részére 60 kredit automatikusan elismerésre kerül. 

A jelentkezőnek a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási tör-

vényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60 kredit a 

korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben: 

 

– matematika és számítástudomány (30 kredit): Analízis (kalkulus), numerikus analízis, 

diszkrét matematika, lineáris algebra, operációkutatás, valószínűségszámítás és statisz-

tika, logikai alapok, számításelmélet, algoritmusok tervezése és elemzése, automaták és 

formális nyelvek, mesterséges intelligencia alapjai, számítógépes grafika, egyéb mate-

matikai és számítástudományi ismeretek. 

 

– informatika (30 kredit): A programozás módszertani alapjai, programozási nyelvek, 

fordítóprogramok, alkalmazások fejlesztése, programozási környezet; számítógép-

architektúrák, operációs rendszerek, számítógépes-hálózatok, osztott rendszerek, az 

adatbázisok. Szoftvertechnológia, információs rendszerek, internet eszközök és szolgál-

tatások, térinformatikai rendszerek, információbiztonság ismeretkörei. 

 

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 30 

kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére 

irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőokta-

tási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell 

szerezni. 

                                                 
178 Módosította a 22/2013. (III:28.) szs. szenátusi határozat; hatályos 2013. március 29-től. 
179 Módosította a 12/2017. (XI. 9.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2017. november 10-től. 
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A kreditek megszerzése érdekében a szak által előírt kreditszámon felül fel kell venni 

tárgyakat az egyes ismeretkörökben való hiányzó kreditek pótlására. A kreditekkel kap-

csolatos kérdésekben az Informatikai Kar Tanulmányi Bizottsága az illetékes. 

 

Az eredeti oklevelet és bizonyítványokat a szóbeli felvételi vizsgán kell bemutatni. A 

Kar azonos felvételi követelményeket alkalmaz, függetlenül attól, hogy a jelentkező 

mely felsőoktatási intézményben szerezte az oklevelét. 

A mesterszak kimenete megfelel a korábbi programtervező matematikus egyetemi vég-

zettségnek. 

 

A jelentkezés elfogadása: 

Az Informatikai Kar -, Tanulmányi Bizottsága - a benyújtott dokumentumok alapján 

megvizsgálja, hogy az előírt feltételeknek eleget tesz-e a jelentkező. 

Az intézmény értesíti a jelentkezőt a jelentkezés elfogadásáról vagy elutasításáról, s 

határozatában feltünteti az általa elismert kreditszámot. A jelentkező a határozat ellen 

15 napon belül jogorvoslati kérelemmel élhet, amelyet a rektornak írásban kell benyúj-

tania. A jelentkezés elfogadása esetén az intézmény felvételi vizsgára hívja be a jelent-

kezőt. 

 

A felvételi vizsga: 

A felvételi vizsga két részből áll, egy írásbeli és egy szóbeli részből. 

Az írásbeli felvételi vizsga tematikája a Kar honlapján tekinthető meg. 

A szóbeli felvételi vizsga célja a jelentkező általános tájékozottságának, motivációjá-

nak, valamint eddigi szakmai tevékenységének felmérése. 

 

Pontszámítás: 

A jelentkezők teljesítményét 100 pontos rendszerben kell értékelni. 

A pontszámítás az alábbiak alapján történik. 

 Az alapképzésben, mesterképzésben, illetve korábbi egyetemi vagy főiskolai képzés-

ben szerzett oklevél átlagának/minősítésének nyolcszorozása (max. 40 pont) 

 Írásbeli felvételi vizsga – (max. 30 pont) 

 Szóbeli elbeszélgetés, amelyre a felvételizőnek max. 2 oldalas, írott anyagot (motivá-

ciós levelet) kell hoznia, melyben a mesterképzésbe való belépési szándékát indokolja 

(max. 20 pont) 

 Többletpont (max. 10 pont):  

 többletpont szerezhető felsőfokú vagy második középfokú nyelvvizsgáért, valamint a 

szakterületen végzett eredményes diákköri tevékenységért (5-5 pont) 

 előnyben részesítés jogcímen (5-5 pont). 
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180,18114. TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK FELVÉTELI ELJÁRÁSI RENDJE 

 

A jelentkezők tájékoztatása 

A Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató kiadványban (kiegészítésében) a mesterszakra 

közzétett információkon túl a Karok az alábbiakkal egészítik ki. 
 

A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló – 423/2012. (XII. 29.) Korm. rend. – alapján 

elfogadott intézményi szabályzat (Debreceni Egyetem Felvételi Szabályzata és annak a 

Bölcsészettudományi Karra, az Informatikai Karra valamint a Természettudományi és 

Technológiai Karra vonatkozó kari sajátosságokat tartalmazó melléklete) egységes 

szerkezetben tartalmazza az előírásokat.  
 

Tagozat, képzési forma, képzési idő 

A képzés nappali tagozaton teljes idejű, államilag finanszírozott vagy költségtérítéses 

formában, kétszakos formában indul, alapképzési diplomával rendelkezők számára, a 

képzési idő 5 félév.  

A képzés levelező tagozaton csak részidejű, államilag finanszírozott vagy költségtérí-

téses, egyszakos formában, kiegészítő jellegű képzési formában indul, a képzési idő 2-

3 félév. 
 

Minden kar meghirdeti az általa gondozott tanári szakképzettségeket első és második 

tanári szakképzettségként is. Egy hirdetett első tanári szakképzettséghez bármelyik 

(esetleg másik karon hirdetett) második tanári szakképzettség választható. 

A tanári szakképzettségek külön megjelöléssel kerülnek hirdetésre a pedagógus oklevél-

lel rendelkezők részére. 
 

Első tanári szakképzettségként vagy pedagógus oklevéllel kiegészítő képzésben választ-

ható az angoltanár, biológiatanár, fizikatanár, földrajztanár, franciatanár, informatika-

tanár, kémiatanár, környezettan-tanár, latintanár, lengyeltanár, magyartanár, matema-

tikatanár, némettanár, orosztanár, pedagógiatanár, történelemtanár szakképzettség,  

második tanári szakképzettségnek vagy pedagógus oklevéllel rendelkezőknek kiegészítő 

képzésben választható a fentieken kívül az ábrázoló geometria és műszaki rajz tanár, 

könyvtárpedagógia-tanár szakképzettség. 
 

Nappali tagozatos képzésben informatika első tanári szakképzettség megszerzésére je-

lentkezhetnek azon hallgatók, akik alapképzésben programtervező informatikus vagy 

informatikus könyvtáros szakon tanultak. Informatika első tanári szakképzettség mellé 

második tanári szakképzettségként a matematikát választva az alapképzés 180 kredites, 

más szakpárt választva 23 kredittel több. 

 

Belépési feltétel nappali tagozaton 

--Az első tanári szakképzettségnek megfelelő alapképzési diploma 

--A választott második tanári szakképzettségnek megfelelő 50 kredites alapképzési mo-

dul elvégzése (ábrázoló geometria és műszaki rajz esetén 50 kredit matematika és ábrá-

zoló geometriai szakterületi ismeretet előzetes megszerzése) 

--A 10 kredites pályaorientációt segítő pedagógiai-pszichológiai blokk elvégzése 

                                                 
180 Módosította a 15/2008. (XI.13.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2008. november 14-től azzal, hogy a 

módosított rendelkezést első alkalommal a 2009. februárjában induló képzéseknél kell alkalmazni. 
181 Módosította a 13/2018. (XII. 13.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2018. december 14-től. 
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--Angol, francia, lengyel, német, orosz második tanári szakképzettség választása esetén 

az adott nyelvből felsőfokú C típusú államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelv-

vizsga szükséges 

 

Levelező tagozaton a képzési idő és a belépési feltételek 

 A képzés jellege Belépési feltétel 

 

I.K 4.2 a.) Mesterfokozatot adó szakon a nem tanári 

szakképzettség megszerzését követően vagy azzal 

párhuzamosan felvett tanár szakon, ua. szakmában 

tanári szakképzettség megszerzése  

3 félév, 90 kredit 

 

II 4.3 A főiskolai tanári szakképzettség birtokában a 

tanári mesterfokozat és a korábbi szakképzettség-

nek megfelelő (egy) tanári szakképzettség meg-

szerzése:  

2 félév, 60 kredit 

 

III 4.4a) Újabb tanári szakképzettség megszerzése, a 

tanári szakon szerzett mesterfokozat birtokában: 

2 félév, 60 kredit 

Belépési feltétel: 

az 50 kredites alapképzési 

szakmai modul elvégzése 

IV 4.4.b) Újabb tanári szakképzettség megszerzése, 

egyetemi szintű tanári szakképzettség esetén: 

2 félév, 60 kredit 

Belépési feltétel: 

az 50 kredites alapképzési 

szakmai modul elvégzése 

V 4.4.b) Újabb tanári szakképzettség megszerzése, 

főiskolai szintű tanári szakképzettség esetén: 

2 félév, 60 kredit 

Belépési feltétel: 

az 50 kredites alapképzési 

szakmai modul elvégzése 

A III-IV-V pontban a belépés feltétele az adott szak 50 kredites szakdiszciplináris alap-

képzési moduljának előzetes teljesítése. Ezen tantárgyakról tájékoztató a 

www.detek.unideb.hu oldalon a Tanárképzés menüpontban található Tájékoztató füzet 

az elsőéves alapképzésben részt vevő hallgatóknak (2009). 

Újabb tanári szakképzettség megszerzésére irányuló képzésben az angol, francia, len-

gyel, német, orosz tanári szakképzettség választása esetén az adott nyelvből felsőfokú C 

típusú államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga szükséges. 

 

Részismereti képzés 

A Debreceni Egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata lehetőséget biztosít arra, hogy 

szükség esetén a leendő hallgatók két félévre hallgatói jogviszonyt létesítsenek az egye-

temmel részismereti képzés céljából, mely időszak alatt költségtérítéses formában telje-

sítik az előtanulmányi feltételeket. 

 

Benyújtandó dokumentumok 

 alapképzési, mesterképzési, főiskolai vagy egyetemi oklevél másolata 

 a leckekönyv teljes másolata,  

 nyelvvizsga bizonyítványok másolata,  

 oklevélmelléklet  

 nappali tagozaton, alapképzés után jelentkezők számára, az 50 kredites alapkép-

zési modul és a 10 kredites pedagógiai-pszichológiai modul előzetes teljesítésé-

nek igazolása a leckekönyv másolatának bemutatásával. 

http://www.detek.unideb.hu/
http://www.detek.unideb.hu/tekeh/tanarkepzes/Tanarkepzesi%20tajkoztato%202008.pdf
http://www.detek.unideb.hu/tekeh/tanarkepzes/Tanarkepzesi%20tajkoztato%202008.pdf
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Az 50 kredites alapképzési modul egyes tárgyait a kreditátvitel általános szabályai sze-

rint korábbi tanulmányok alapján el lehet fogadtatni. Ilyen esetben a jelölt csatolja az 

általa tanult tantárgyleírások a vonatkozó ismeretkörökben, a kibocsátó intézmény által 

hitelesítve (kivéve: a Debreceni Egyetemen, Nyíregyházi Főiskolán, Eszterházy Károly 

Főiskolán végzett jelentkezőknek)  

Az eredeti oklevelet és bizonyítványokat, indexet a szóbeli felvételi elbeszélgetésen kell 

bemutatni.  

A Kar azonos felvételi követelményeket alkalmaz, függetlenül attól, hogy a jelentkező 

mely felsőoktatási intézményben szerezte az oklevelét. 

 

A jelentkezés elfogadása: 

Az illetékes Kar Felvételi Bizottsága a benyújtott dokumentumok által megvizsgálja, 

hogy a jelentkező eleget tesz-e az előírt feltételeknek. A Kar értesíti a jelentkezőt a je-

lentkezés elfogadásáról vagy elutasításáról. A jelentkező a határozat ellen 15 napon be-

lül jogorvoslati kérelemmel élhet, melyet az Egyetem rektorához írásban kell benyújta-

nia. A jelentkezés elfogadása esetén a Kar felvételi szakmai beszélgetésre hívja be a 

jelentkezőt. 

 

Felvételi vizsga 
 

A felvételi vizsga szakképzettségenként történik, kizárólag szóbeli elbeszélgetés formá-

jában. 
 

A jelölt egy pedagógia-pszichológia tárgyú és egy szakmai kérdést húz. A pedagógia-

pszichológia tárgyú kérdés a 10 kredites pályaorientációs alapképzési pedagógiai-

pszichológiai modul anyagára épül, a szakmai kérdés pedig a tanári szakképzettségnek 

megfelelő, alapképzési szintű, szakmai ismeretekre. Mindegyik kérdés a tanári attitűdö-

ket, motiváltságot/tudást vizsgálja. A pedagógiai-pszichológiai, valamint a szakképzett-

ségenként a szakmai kérdéseket mellékeljük. 

 

Pontszámítás: 

Pontszámítás: 

Hozott pontok:  max 30 pont (az alapképzési diploma, vagy beszámított  

főiskolai vagy egyetemi diploma minősítésének 6-szorosa) 

Szóbeli vizsga  max 60 pont:  

    max 30 pont pedagógia-pszichológia témakörből 

    max 30 pont a szakmai feleletre 

Többletpont:   max 10 pont 

--Második legalább középfokú nyelvvizsgáért 5 pont 

--Kiemelkedő szakmai tevékenységért (publikáció, OTDK, szakmai ösztöndíj) 10 pont 

--Előnyben részesítés jogcímen max. 5 pont: hátrányos helyzetért 5 pont, fogyatékossá-

gért 5 pont, gyermekgondozás jogcímen 5 pont. 
 

Nappali tagozaton kétszakos képzésben a jelentkező mindkét szakján felvételi vizsgát 

tesz, amire maximum 100-100 pontot kaphat. A pedagógia-pszichológia témakörből 

csak egyszer kell felelni, a pontszám (mint ahogy a hozott pontok és a többletpontok is) 

beszámítanak mindkét szakhoz. A felvétel feltétele nappali tagozatos kétszakos képzés-

ben az, hogy a hallgató mindkét szakképzettségére felvételt nyerjen. 
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18215.  

 

 
183,18416.  

 
185,18617.  
 
187,18818. A BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR MESTERKÉPZÉSI SZAKJAI-
NAK FELVÉTELI ELJÁRÁSI RENDJE 
 

A jelentkezők tájékoztatása: 

 

A kar mesterszakos felvételi eljárására vonatkozó információk az Oktatási Hivatal (OH) 

által megjelentetett Felsőoktatási felvételi tájékoztató diplomásoknak szóló papír alapú 

és/vagy elektronikus kiadványában, valamint a http://btk.unideb.hu kari honlapon érhe-

tők el. Az információkat a Kar az alábbiakkal egészíti ki:  

–  a jelentkezéshez a felvétel feltételéül javasolt, meghatározott alapszakokon (koráb-

bi főiskolai / egyetemi szakokon) megszerzett alapfokozatok felsorolása;  

– a felvételi feltételek, követelmények, pontok számításának módja.  

 

A jelentkezéshez javasolt szakok és a felvétel feltételei: 

 

Amerikanisztika 

Előzményként elfogadott szakok: 

– Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: anglisztika alapképzési szak. 

– A bemenethez a 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számí-

tásba vehető alapképzési szakok: a magyar, a történelem, a szabad bölcsészet, ger-

manisztika, romanisztika, romológia, szlavisztika, informatikus könyvtáros, kom-

munikáció és médiatudomány, kulturális antropológia, szociológia, társadalmi ta-

nulmányok alapképzési szakok. 

– A 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá 

azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról 

szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési 

szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése 

alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

A mesterképzésbe való felvétel feltételei: 

A kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meg-

határozott – összevetése alapján a hallgatónak elismerhető legyen legalább 50 kredit a 

korábbi tanulmányai szerint anglisztika és amerikanisztika ismeretkörökből, amelyből 

                                                 
182 Hatályon kívül helyezte a 11/F/2015. (II. 05.) sz. szenátusi határozat, hatálytalan 2015. február 6-tól. 
183 Beiktatta a 15/2008. (XI.13.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2008. november 14-től azzal, hogy a 

rendelkezéseket első alkalommal a 2009 februárjában induló képzésekre kell alkalmazni. 
184 Hatályos rendelkezések az 56. pontban. 
185 Beiktatta a 15/2008. (XI.13.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2008. november 14-től azzal, hogy a 

rendelkezéseket első alkalommal a 2009 februárjában induló képzésekre kell alkalmazni. 
186 Hatályos rendelkezések az 58. pontban. 
187 Beiktatta a 15/2008. (XI.13.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2008. november 14-től azzal, hogy a 

rendelkezéseket első alkalommal a 2009. februárjában induló képzésekre kell alkalmazni. 
188 Módosította a 16/2013. (V.09.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2013.május 10-től 
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az amerikai angol nyelv, valamint az amerikai irodalom és kultúra ismeret együttesen 

legalább 30 kredit értékű. Továbbá felsőfokú C típusú államilag elismert vagy azzal 

egyenértékű nyelvvizsga angol nyelvből. 

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a fenti ismeretkörökből legalább 38 kre-

dittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irá-

nyuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási 

intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell sze-

rezni. 

 
189Andragógia 

Előzményként elfogadott szakok: 

– Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: az andragógia alapképzési 

szak, továbbá a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai 

szintű művelődésszervező, személyügyi szervező, munkavállalási tanácsadó, egye-

temi szintű művelődési és felnőttképzési menedzser, művelődésszervező, humán-

szervező szakok, illetve ezekkel megfeleltethető korábbi főiskolai, egyetemi szintű 

szakok (népművelés, közművelődési). A bemenethez a 10. pontban meghatározott 

kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzési szakok: bölcsészet-

tudományi és társadalomtudományi képzési területek alapképzési szakjai. 

– A bemenethez a 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számí-

tásba vehető alapképzési szakok: a pedagógia, a pszichológia és az emberi erőforrá-

sok alapképzési szakok, továbbá bármely pedagógus szakképzettséget adó szak. 

A mesterképzésbe való felvétel feltételei: 

A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási tör-

vényben meghatározott – összevetése alapján a hallgatónak elismerhető legyen legalább 

30 kredit, amelyből  

– 10 kredit a bölcsész képzési területen a közös stúdiumainak ismeretei (filozófiatör-

ténet, társadalomismeret, kommunikáció, informatika, könyvtárismeret);  

– 20 kredit pedagógiai és/vagy pszichológiai ismeret.  

A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, 

a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsga-

szabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni. 

 

Anglisztika 

Előzményként elfogadott szakok: 

– Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: anglisztika alapképzési szak. 

– A bemenethez a 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számí-

tásba vehető alapképzési szakok: a magyar, germanisztika, szlavisztika, 

romanisztika, romológia, a történelem, a szabad bölcsészet, informatikus könyvtá-

ros, kommunikáció és médiatudomány, kulturális antropológia, szociológia, társa-

dalmi tanulmányok alapképzési szakok. 

– A 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá 

azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról 

szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési 

                                                 
189 Beiktatta a 33/2011. (II.17.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2011. február 18-tól azzal, hogy a módo-

sítást első alkalommal a 2011. szeptemberében induló képzésekre kell alkalmazni.  
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szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése 

alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

A mesterképzésbe való felvétel feltételei: 

A kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meg-

határozott – összevetése alapján a hallgatónak elismerhető legyen legalább 50 kredit a 

korábbi tanulmányai szerint anglisztika ismeretkörből. Továbbá felsőfokú C típusú ál-

lamilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga angol nyelvből. A mesterképzésbe 

való felvétel feltétele, hogy a fenti ismeretkörből legalább 38 kredittel rendelkezzen a 

hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhu-

zamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi 

és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni. 

 
190 Digitális bölcsészet 

Előzményként elfogadott szakok: 

– Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a bölcsészettudomány képzési 

területen a magyar, a történelem, a néprajz, az anglisztika, a germanisztika, a 

romanisztika, a romológia, a szlavisztika, az ókori nyelvek és kultúrák, a keleti 

nyelvek és kultúrák, valamint a szabad bölcsészet alapképzési szakok, továbbá a tár-

sadalomtudomány képzési terület társadalomismeret képzési ág alapképzési szakjai. 

– A 10. pontban meghatározott ismeretkörökben szerzett kreditek teljesítésével vehe-

tők figyelembe továbbá azok a bölcsészet-, valamint társadalomtudományi alap- 

vagy mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. 

törvény szerinti bölcsészet-, valamint társadalomtudományi főiskolai vagy egyetemi 

szintű szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek ösz-

szevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

A mesterképzésbe való felvétel feltételei: 

A mesterképzésbe való felvétel feltétele jártasság az alapvető informatikai rendszerek 

gyakorlati alkalmazásában és középszintű angol nyelvtudás. 

A 4.2 pontban meghatározott szakokon a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismere-

tek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján a hallgatónak elis-

merhető legyen legalább 10 kredit filozófiatörténet, esztétika, társadalomismeret, 

könyvtárismeret és kommunikáció ismeretkörökből. A mesterképzésbe való felvételnek 

nem feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben előtanulmányokkal rendelkezzen a hall-

gató. 

A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, 

a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsga-

szabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni. 

 

Esztétika 

Előzményként elfogadott szakok: 

– Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: szabad bölcsészet alapképzési 

szak esztétika szakiránnyal. 

– A bemenethez a 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számí-

tásba vehető alapképzési szakok: a bölcsészettudományi képzési terület alapképzési 

szakjai. 

                                                 
190 Beiktatta a 33/2011. (II.17.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2011. február 18-tól azzal, hogy a módo-

sítást első alkalommal a 2011. szeptemberében induló képzésekre kell alkalmazni. 
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– A 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehető figyelembe: azok az 

alap- és mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan vagy mesterképzési 

szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai 

vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alap-

jául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli 

bizottsága elfogad. 

A mesterképzésbe való felvétel feltételei: 

A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási tör-

vényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 50 kredit a 

szabad bölcsészet alapképzési szak esztétika ismeretköreiből. Továbbá középfokú C 

típusú vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga valamely élő nyelvből. 

 

Filozófia 

Előzményként elfogadott szakok: 

– Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe a szabad bölcsészet alapképzési 

szak filozófia szakirányon. 

– A 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban figyelembe vehető 

alapképzési szakok: a bölcsészettudományi képzési terület alapképzési szakjai. 

– A 10. pontban meghatározott ismeretkörökben szerzett kreditek teljesítésével vehe-

tők figyelembe továbbá azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési, egysé-

ges, osztatlan vagy mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi 

LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelye-

ket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a fel-

sőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

A mesterképzésbe való felvétel feltételei: 

A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási tör-

vényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 50 kredit 

értékű filozófiai ismeret (logika, filozófiai alapozó, filozófiatörténeti alapozó, 

propedeutika, szakszövegolvasás, módszertani alapozó, filozófiatörténet, kortárs filozó-

fia, ismeretelmélet, nyelvfilozófia, metafizika, politikai filozófia, társadalomfilozófia, 

etika, esztétika, elmefilozófia, történelemfilozófia, tudományfilozófia, vallásfilozófia, a 

társadalmi nemek filozófiája, más ismeretkörökön belül folytatott filozófiailag releváns 

tanulmányok, orvosi etika, üzleti etika vagy környezeti filozófia). A hiányzó krediteket 

a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított 

két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában megha-

tározottak szerint meg kell szerezni. 

 

Finnugrisztika 

Előzményként elfogadott szakok: 

– Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a magyar alapképzési szak 

finnugor, finn vagy észt szakiránya. 

– A bemenethez a 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számí-

tásba vehető alapképzési szakok: bölcsészettudományi alapképzési szakok. 

– A 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá 

azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan vagy mes-

terképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti 

főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapítá-
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sának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kre-

ditátviteli bizottsága elfogad. 

A mesterképzésbe való felvétel feltételei: 

A kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meg-

határozott – összevetése alapján a hallgatónak elismerhető legyen legalább 50 kredit 

értékű általános, idegen vagy magyar leíró és történeti nyelvészeti, finnugrisztikai, 

fennisztikai, esztológiai, baltisztikai ismeret, továbbá legalább középfokú C típusú 

nyelvvizsga, illetve annak megfelelő nyelvtudás finn, észt vagy más balti nyelvből. A 

mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a fenti ismeretkörökből legalább 30 kredit-

tel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokú képzéssel párhuzamosan 

– a felvételtől számított két féléven belül – az intézmény tanulmányi és vizsgaszabály-

zatában meghatározott módon kell teljesíteni. 

 

Fordító és tolmács 

Előzményként elfogadott szakok: 

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe – a nyelvi feltételek teljesítése ese-

tén –bármely képzési területhez tartozó alapképzési szak, valamint a felsőoktatásról 

szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti bármely főiskolai vagy egyetemi szintű szak.  

A mesterképzésbe való felvétel feltételei: 

Az első idegen nyelvből államilag elismert felsőfokú C típusú nyelvvizsga, a második 

idegen nyelvből államilag elismert középfokú C típusú nyelvvizsga megléte.  

 

 Fordító és tolmács mesterszakon a választható nyelvek (az A nyelv kötelező, egy B és 

egy attól különböző C nyelv): 

 A nyelv (anyanyelv): magyar  

 B nyelv (első idegen nyelv): angol, német, olasz, orosz, francia, holland  

 C nyelv (második idegen nyelv): angol, német, olasz, orosz, francia, holland  

 
191Hungarológia 

Előzményként elfogadott szakok: 

– Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a történelem és a magyar alap-

képzési szakok. 

– A bemenethez a 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számí-

tásba vehető alapképzési szakok: a néprajz, az anglisztika, a germanisztika, a 

romanisztika, a szlavisztika, a keleti nyelvek és kultúrák, a szabad bölcsészet (a kö-

vetkező szakirányok valamelyikével: esztétika, művészettörténet, kommunikáció és 

médiatudomány, filmelmélet és filmtörténet), a nemzetközi tanulmányok, a polito-

lógia, kommunikáció és médiatudomány, a kulturális antropológia. 

– A 10. pontban meghatározott ismeretkörökben szerzett kreditek teljesítésével vehe-

tők figyelembe továbbá azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, 

illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egye-

temi szintű alapképzési szakok, amelyet a kredit megállapításának alapjául szolgáló 

ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága el-

fogad. 

                                                 
191 Beiktatta a 33/2011. (II.17.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2011. február 18-tól azzal, hogy a módo-

sítást első alkalommal a 2011 szeptemberében induló képzésekre kell alkalmazni.  
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A mesterképzésbe való felvétel feltételei: 

Szakirány választása nélkül a mesterképzés követelményei teljesítésének feltétele, hogy 

a hallgatóknak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – a felsőoktatási tör-

vényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen magyar történelmi, 

illetve magyar nyelvészeti és magyar irodalmi ismeretkörökből legalább 12 kredit, ame-

lyet a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől szá-

mított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában 

meghatározottak szerint kell megszerezni. 

Szakirány választása esetén a szakirány felvételének feltétele: művelődés és történettu-

dományi szakiránynál történelem alapképzési szakon, magyar mint idegen nyelv szak-

iránynál magyar alapképzési szakon vagy valamely modern filológiai alapképzési sza-

kon szerzett oklevél. 

 

Klasszika-filológia 

Előzményként elfogadott szakok: 

– Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: az ókori nyelvek és kultúrák 

alapszak klasszika-filológia szakiránya. 

– A 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá 

azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan vagy mes-

terképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti 

főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapítá-

sának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kre-

ditátviteli bizottsága elfogad. 

A mesterképzésbe való felvétel feltételei: 

A kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meg-

határozott – összevetése alapján a hallgatónak elismerhető legyen legalább 50 kredit a 

korábbi tanulmányai szerint az ókori nyelvek és kultúrák alapképzési szak latin vagy 

(ó)görög szakirányának nyelvi, nyelvtudományi, irodalomtudományi és kultúratudomá-

nyi ismeretköreiből. 

 
192Kommunikáció- és médiatudomány 

Előzményként elfogadott szakok: 

– Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a kommunikáció- és médiatu-

domány alapképzési szak, valamint a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. tör-

vény szerinti főiskolai szintű kommunikáció alapképzési szak. 

– A bemenethez a 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban szá-

mításba vehető alapképzési szakok: bölcsészettudományi és társadalomtudományi 

képzési területek alapképzési szakjai. 

– Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alap- 

vagy mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan vagy mesterképzési sza-

kok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy 

egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául 

szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bi-

zottsága elfogad. 

A mesterképzésbe való felvétel feltételei: 

                                                 
192 Beiktatta a 18/2010. (IV.08.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2010. április 9-től azzal, hogy a módosí-

tásokat első alkalommal a 2010 szeptemberében induló képzésre kell alkalmazni. 
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A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási tör-

vényben meghatározott – összevetése alapján a hallgatónak elismerhető legyen legalább 

30 kredit értékű társadalomtudományi, kommunikáció- és médiatudományi ismeret. A 

hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a 

felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsga-

szabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni. 

 

Magyar nyelv és irodalom 

Előzményként elfogadott szakok: 

– Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: magyar nyelv és irodalom 

alapképzési szak, továbbá a főiskolai szintű magyar nyelv és irodalom szak. 

– A 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban figyelembe vehető 

alapképzési szakok: a modern filológia, a szabad bölcsészet és a történelem képzési 

ág alapszakjai, valamint az ókori nyelvek és kultúrák alapképzési szak. 

– A 10. pontban meghatározott ismeretkörökben szerzett kreditek teljesítésével vehe-

tők figyelembe továbbá azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési, egysé-

ges, osztatlan vagy mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi 

LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelye-

ket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a fel-

sőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

 

A mesterképzésbe való felvétel feltételei: 

A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási tör-

vényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 50 kredit a 

magyar alapképzési szak világirodalom, régi magyarországi irodalom, klasszikus ma-

gyar irodalom, modern magyar irodalom, irodalomelmélet, nyelvtörténet, 

finnugrisztika, nyelv és társadalom, kommunikáció szóban és írásban, helyesírás, fone-

tika, leíró magyar nyelvtan ismeretköreiből. A hiányzó krediteket (legfeljebb 20 kredit) 

a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított 

két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában megha-

tározottak szerint meg kell szerezni. 

 

Német nyelv, irodalom és kultúra 

Előzményként elfogadott szakok: 

– Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: germanisztika alapképzési 

szak német szakiránnyal, germanisztika alapképzési szak német nemzetiségi szak-

iránnyal, továbbá a főiskolai szintű német nyelv és irodalom és német nyelvtanár 

szakok. 

– A 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá 

azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan vagy mes-

terképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti 

főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapítá-

sának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kre-

ditátviteli bizottsága elfogad. 

A mesterképzésbe való felvétel feltételei: 

A kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meg-

határozott – összevetése alapján a hallgatónak elismerhető legyen legalább 50 kredit 

értékű a korábbi tanulmányok szerint a germanisztika alapképzési szak német szakirá-
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nyának nyelvtudományi, irodalomtudományi és kultúratudományi ismeretköreiből. To-

vábbi felsőfokú C típusú államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga német 

nyelvből. 

 

Néprajz 

Előzményként elfogadott szakok: 

– Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: néprajz alapképzési szak. 

– A 11. pontban meghatározott feltételekkel vehetők figyelembe továbbá azok az 

alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan vagy mesterképzési 

szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai 

vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alap-

jául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli 

bizottsága elfogad. 

A mesterképzésbe való felvétel feltételei: 

A kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meg-

határozott – összevetése alapján a hallgatónak elismerhető legyen legalább 50 kredit a 

korábbi tanulmányai szerint a folklorisztika, anyagi kultúra, társadalomnéprajz, kulturá-

lis antropológia, vallástudomány, művelődéstörténet ismeretköreiből. 

 

Neveléstudomány 

Előzményként elfogadott szakok: 

– Teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe: pedagógia, konduktor, tanító, 

óvodapedagógus, gyógypedagógus alapképzési szakok. 

– A bemenethez a 11. pontban meghatározott feltétellel számításba vehető alapképzési 

szakok: andragógia, pszichológia, szociálpedagógia. 

 

A mesterképzésbe való felvétel feltételei: 

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgatónak a kredit megállapításának 

alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése 

alapján elismerhető legyen legalább 15 kredit az alábbi ismeretkörökben: neveléstörté-

net, neveléspszichológia, kutatásmódszertan, informatika és számítógéphasználat, neve-

lési – segítőszolgálati terepgyakorlat. 

 

Pszichológia 

Előzményként elfogadott szakok: 

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe a pszichológia alapképzési szak, 

valamint a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti egyetemi szintű pszi-

chológia szak. 

 

Szlavisztika 

Előzményként elfogadott szakok: 

– Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a mesterképzési szak szakirá-

nyának megfelelő szlavisztika alapképzési szak szakiránya. 

– A bemenethez a 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számí-

tásba vehető alapképzési szakok: a bölcsészettudományi képzési területhez tartozó 

alapképzési szakok. 

– A 10. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá 

azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan vagy mes-
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terképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti 

főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapítá-

sának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kre-

ditátviteli bizottsága elfogad. 

A mesterképzésbe való felvétel feltételei: 

A kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meg-

határozott – összevetése alapján a hallgatónak elismerhető legyen legalább 50 kredit 

értékű, a szlavisztika alapképzési szak bármely szakirányán szerzett ismeret. A szlavisz-

tika alapképzési szaknak a mesterszakétól eltérő szakirányán vagy egyéb alapképzési 

szakon szerzett oklevéllel rendelkezők esetében a mesterszak szakirányának megfelelő 

középfokú C típusú nyelvvizsga is szükséges. A mesterképzésbe való felvétel feltétele, 

hogy a fenti ismeretkörökből legalább 30 kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó 

krediteket a mesterfokú képzéssel párhuzamosan – a felvételtől számított két féléven 

belül – az intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározott módon kell 

teljesíteni. 

 

Szociálpolitika 

Előzményként elfogadott szakok: 

– Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a szociális munka és a 

szociálpedagógia alapképzési szak. 

– A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számí-

tásba vehető alapképzési szakok: szociológia, társadalmi tanulmányok, politológia. 

– A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá 

azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról 

szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési 

szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése 

alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

 

A mesterképzésbe való felvétel feltételei: 

A szociológia, társadalmi tanulmányok, politológia alapképzési szakokon szerzett szak-

képzettség alapján a hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – 

felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen 30 

kredit a szociális munka és a szociálpolitika alapismereteiből. A hiányzó kredit a mes-

terfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két 

féléven belül is teljesíthető a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatá-

ban meghatározottak szerint. 

A 3. alpont szerinti szakokon szerzett szakképzettség alapján a mesterképzésbe való 

felvétel feltétele, hogy a hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek 

– felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen 60 

kredit a szociális munka, a szociálpolitika, a szociológia és a jogtudomány alapismerete-

iből, amelyből legalább 15 kredit a szociális munka témaköreiből, és legalább 15 kredit 

a szociálpolitika témaköreiből legyen elismerhető. A hiányzó legfeljebb 30 kredit a 

mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított 

két féléven belül is teljesíthető a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabály-

zatában meghatározottak szerint. 
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Szociológia 

Előzményként elfogadott szakok: 

– Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: szociológia, társadalmi tanul-

mányok alapképzési szakok. 

– A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számí-

tásba vehető szakok: történelem, nemzetközi tanulmányok, politológia, szociális 

munka, szociálpedagógia, informatikus könyvtáros, kommunikáció- és médiatudo-

mány, kulturális antropológia, alkalmazott közgazdaságtan, gazdaságelemzés, köz-

szolgálati, gazdálkodási és menedzsment, kereskedelem és marketing, emberi erő-

források, nemzetközi gazdálkodás, pénzügy és számvitel, turizmus-vendéglátás, üz-

leti szakoktató alapképzési szakok, jogász egységes, osztatlan szak. 

– A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá 

azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról 

szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési 

szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése 

alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

 

A mesterképzésbe való felvétel feltételei: 

A hallgatónak a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási tör-

vényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60 kredit a 

korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben: 

– társadalomtudományi alapismeretek: szociológia, pszichológia, filozófia, történe-

lemtudomány, antropológia, politológia; 

– gazdasági és jogi ismeretek: közgazdaságtan, vállalat-gazdaságtan, környezetvéde-

lem, jogtudomány; 

– kommunikációs, kulturális, piac- és közvélemény-kutatási ismeretek; 

–  szakmai ismeretek: szociológiai, társadalomtudományi kutatás módszertan; 

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 30 

kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére 

irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőokta-

tási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell 

szerezni. A 2. alpontban meghatározott szakokon szerzett szakképzettség alapján a hall-

gatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben 

meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen 20 kredit a szociológia és társa-

dalomtudományi ismeretkörökből. 

 

Történelem 

Előzményként elfogadott szakok: 

– Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a történelem alapképzési szak. 

– A bemenethez a 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számí-

tásba vehető alapképzési szakok: bölcsészettudományi, társadalomtudományi, ter-

mészettudományi, jogi és igazgatási, nemzetvédelmi és katonai képzési terület, va-

lamint a gazdaságtudományi képzési terület közgazdasági képzési ág alapképzési 

szakjai. 

– A 11. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá 

azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan vagy mes-

terképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti 

főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapítá-
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sának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kre-

ditátviteli bizottsága elfogad. 

A mesterképzésbe való felvétel feltételei: 

A kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meg-

határozott – összevetése alapján a hallgatónak elismerhető legyen legalább 50 kredit a 

korábbi tanulmányai szerint a történelem alapképzési szak ismeretköreiből. 

 
193,194A jelentkezés elfogadása: 

A jelentkezés benyújtása előtt a hallgatónak információt kell szereznie arról, hogy az 

adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél szük-

séges. Ha ez alapján a felvételiző nem teljes kreditértékű oklevéllel rendelkezik, úgy a 

karnálún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Ennek eredményessé-

ge esetén az erről szóló kreditelismerési határozatot a felvételi eljárás során legkésőbb a 

dokumentum pótlás végső határidejéig kell benyújtani az Oktatási Hivatalnak.  

 

A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul, 

de legkésőbb a dokumentum pótlás végső határidejéig kell benyújtani az Oktatási Hiva-

talhoz.  

 

A felvétel feltétele: felsőfokú oklevél. 

Többletpontok igazolásához szükséges: fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás 

igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, OTDK/TDK 

igazolás. 

 

A felvételi vizsga: 

A diszciplináris mesterszakokon a jelentkezőnek szóbeli felvételi vizsgán kell részt 

vennie. Kivételt képez a Fordító és tolmács mesterszak fordító szakiránya, ahol írásbeli 

vizsgát tesz a jelentkező. Az írásbeli vizsgával kapcsolatos információk az alábbi linken 

érhetők el: http://gi.unideb.hu/translating/?page_id=10 

 

A vizsgán való meg nem jelenés a felvételi eljárásból való kizárást vonja maga után. 

 

A felvételi vizsga tematikája, szakirodalma a http://btk.unideb.hu honlapon a Felvételi 

menüpont alatt lesz elérhető. 

  
195A pontszámítás: 

Diszciplináris mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a 

többletpontokat is. Előnyben részesítés címén a felsőoktatási intézmények saját hatás-

körben meghatározott, legalább 1, és legfeljebb 10 többletpontot adhatnak. 

Felvételi pontok: 

– felvételi vizsga (szóbeli, – fordító és tolmács mesterszak esetén írásbeli): 75 pont 

– oklevél minősítése alapján: 15 pont (minősítés x 3) 

–  

                                                 
193 Beiktatta a 33/2011. (II.17.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2011. február 18-tól azzal, hogy a módo-

sítást első alkalommal a 2011. szeptemberében induló képzésekre kell alkalmazni. 
194 Módosította a 16/2013. (V.09.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2013.május 10-től 
195 Módosította a 18/2010. (IC.08.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2010. április 9-től azzal, hogy a mó-

dosításokat első alkalommal a 2010. szeptemberében induló képzésekre kell alkalmazni. 
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A többletpontok megoszlása (maximum 10 többletpont adható):  

– előnyben részesítési maximális pont: 10 pont (fogyatékosság: 2 pont, gyermekgon-

dozás: 1 pont, hátrányos helyzet: 2 pont)  

– nyelvvizsga: 2. nyelvvizsga / felső C: 3 pont, 2. nyelvvizsga / közép C: 2 pont, 3. 

nyelvvizsga / felső C: 5 pont, 3. nyelvvizsga / közép C: 3 pont  

– tudományos teljesítmény: 5 pont  

A 2. nyelvvizsgáért adandó többletpont az első nyelvtől eltérő második nyelvből tett 

nyelvvizsga esetén jár. 

Diszciplináris mesterszakoknál az alábbi tudományos tevékenységre adható többlet-

pont (max. 5 pont):  OTDK 1-3. helyezés, publikáció, konferencia előadás, tehetség-

gondozó program. 

A leckekönyv, illetve az oklevélmelléklet másolatát csak abban az esetben kéri a Kar, 

ha a jelentkező alapoklevele nem teljes kreditértékkel vehető számításba az adott mes-

terképzési szakhoz. Ha egyéb, elsősorban számításba vehető vagy egyéb, meghatározott 

kreditek teljesítésével figyelembe vehető szakos alapdiplomával rendelkezik, előzetes 

kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie a karnál, beküldve leckekönyve fénymá-

solatát a DE BTK 4010 Debrecen, Pf. 38. postacímre általános felvételi eljárás-

ban legkésőbb az adott év. május 31-ig, keresztféléves felvételi eljárásban az adott év 

november 30-ig. 
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19619. EGÉSZSÉGPOLITIKA, TERVEZÉS ÉS FINANSZÍROZÁS MES-
TERKÉPZÉSI SZAK (Népegészségügyi Kar) felvételi eljárási rendje 

 

A jelentkezők tájékoztatása: 

Az Oktatási Hivatal (OH) minden évben megjelenteti Felsőoktatási felvételi tájékoztató-

ját, melyben az egészségpolitika, tervezés és finanszírozás mesterszakra vonatkozóan 

megjelenik:  

 a jelentkezés, illetve a felvétel feltételéül meghatározott alapszakokon megszer-

zett alapfokozatok, illetve korábbi végzettségek és szakképzettségek megjelölé-

se; 

 felvehető keretszám (államilag finanszírozott és költségtérítéses képzési for-

mák); 

 az alapképzésben, mesterképzésben, illetve korábbi egyetemi vagy főiskolai 

képzésben nyújtott teljesítmény értékelésének módja, elvei; 

 az intézményi szabályzatban (Debreceni Egyetem felvételi szabályzata és annak 

a Népegészségügyi Karra vonatkozó, kari sajátosságokat tartalmazó melléklete) 

meghatározott felvételi feltételek, követelmények köre, ezek figyelembevételé-

nek módja, feltételei. 

  
197A felvételi eljárásra történő jelentkezés módja: 

A felvételi kérelmet az OH által előállított és forgalmazott nyomtatványon (postai úton), 

illetve az OH által működtetett informatikai rendszer segítségével kitöltött elektronikus 

nyomtatványon (postai vagy elektronikus úton) lehet benyújtani.  

Az OH a felsőoktatási intézmény számára elérhetővé teszi a pályázók személyi és elér-

hetőségi adatait, valamint a kérelmek elbírálásához szükséges adatokat.    

 

A jelentkezéshez javasolt szakok: 

Az egészségpolitika, tervezés és finanszírozás mesterképzésre történő jelentke-

zés/felvétel feltételeként előírt, alapszakokon megszerzett alapfokozatok, illetve korábbi 

végzettségek és szakképzettségek felsorolása: 

A. A teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe: 

- Társadalomtudományi képzési terület 

  társadalomismeret képzési ág,  

 társadalmi tanulmányok alapképzési szak  

 szociológia alapképzési szak 

- Orvos- és egészségtudományi képzési terület 

egészségtudományi képzési ág,  

 egészségügyi gondozás és prevenció alapképzési szak  

 ápolás és betegellátás alapképzési szak 

 egészségügyi szervező alapképzési szak 

- Gazdaságtudományok képzési terület 

  közgazdasági képzési ág,  

 alkalmazott közgazdaságtan alapképzési szak 

                                                 
196 Beiktatta a 15/2008. (XI.13.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2008. november 14-től azzal, hogy a 

rendelkezéseket első alkalommal a 2009. februárjában induló képzésekre kell alkalmazni. 
197 Módosította a 32/2014. (VI.26.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2014. június 27-től. 
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 közszolgálati alapképzési szak közgazdálkodási szakiránya  

B.  A megadott feltételekkel elfogadott alapszakok, illetve kreditkövetelmé-

nyek: 

Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe azok az alapképzési vagy 

mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény 

szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megálla-

pításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kre-

ditátviteli bizottsága elfogad. 

 

A mesterképzésbe való felvétel feltételei: 

A feltételekkel elfogadott alapszakok esetében a mesterképzésbe való felvétel feltétele, 

hogy a hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási 

törvényben meghatározott – összevetése alapján korábbi tanulmányai alapján elismerhe-

tő legyen legalább 30 kredit az alábbi ismeretkörökből:  

közgazdasági ismeretek, társadalompolitika, statisztika, politikatudomány, pszichológia, 

kommunikáció, számítástechnika, epidemiológia, népegészségügyi medicina, egészség-

ügyi informatika, egészségügyi igazgatás. 

 

A jelentkezés elfogadása: 

A felvételi eljárási rend kritériumainak eleget tevő jelentkezőt a kreditelismerési eljárás 

eredményéről és a szóbeli felvételi elbeszélgetés időpontjáról az intézmény írásban tájé-

koztatja. 

 

A felvételi szakmai elbeszélgetés: 

Rövid szakmai elbeszélgetés a pontszámítás alatt leírtaknak megfelelően 

 
198Pontszámítás: 

A jelentkezők teljesítményét 100 pontos rendszerben kell értékelni. 

 

A pontszámítás az alábbiak alapján történik: 

 Az alapképzésben, mesterképzésben, illetve korábbi egyetemi vagy főiskolai 

képzésben szerzett oklevél minősítésének tízszerezése (max. 50 pont) 

 Szóbeli elbeszélgetés, amelyre a felvételizőnek max. 2 oldalas, írott anyagot 

(motivációs levelet) kell benyújtani, melyben a mesterképzésbe való belépési 

szándékát indokolja. A szóbeli elbeszélgetés során a jelölt szakmai és általános 

tájékozottságának, logikus gondolkodásának, a motivációs levél alapján megíté-

lendő elkötelezettségének értékelését követően max. 40 pont adható. 

 Többletpont (max. 10 pont):  

- többletpont szerezhető felsőfokú vagy második középfokú nyelvvizs-

gáért, valamint a szakterületen végzett eredményes diákköri tevé-

kenységért (5-5 pont). 

- előnyben részesítés: maximum 5 többletpont adható a Rendelet 24. §.-

ának (1), bekezdésében felsorolt felvételizőknek. 

 

 

                                                 
198 Módosította a 32/2014. (VI.26.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2014. június 27-től. 
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199Felvételi döntés: 

A felvételi döntést az Egyetem a képzés indítása szerinti év augusztus 1. napjáig meg-

hozza. Az Egyetem a jelentkező felvételéről szakonként, intézményi rangsor alapján, 

ponthatár alkalmazásával dönt. Az Egyetem figyelembe veszi az intézménybe felvehető 

államilag támogatott létszáMKeretet. Ponthatár alatti eredménnyel senki nem vehető fel; 

kötelező felvenni azt, aki a ponthatárt elérte vagy meghaladta. 

Az Egyetem a felvételről vagy a felvétel elutasításáról szóló döntését írásban közli a 

jelentkezővel. 

A felvételi eljárás egyéb szabályai tekintetélben a felsőoktatási felcételi eljárásról szóló 

423/2012. (XII.29.) Korm. rendelet szabályai szerint kell eljárni. 

                                                 
199 Módosította a 32/2014. (VI.26.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2014. június 27-től. 



 93  

200,20120.  
 
202,203,20421.  
 
205,206,20722. GAZDASÁGINFORMATIKUS MESTERKÉPZÉSI SZAK  

(Informatikai Kar) felvételi eljárási rendje 

 

A jelentkezők tájékoztatása: 

A Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató kiadványban (kiegészítésében) a mesterszakra 

közzétett információkat a Kar az alábbiakkal egészíti ki:  

 a jelentkezéshez a felvétel feltételéül javasolt, meghatározott alapszakokon (korábbi 

főiskolai/egyetemi szakokon) megszerzett alapfokozatok listája;  

 az alapképzésben, mesterképzésben, illetve korábbi egyetemi vagy főiskolai képzés-

ben nyújtott teljesítmény értékelésének módja, elvei;  

 a felvételi feltételek, követelmények, pontok számításának módja; 

 

Jelentkezéshez javasolt szakok:  

Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe, továbbá azok az alap- vagy 

mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti 

szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése 

alapján a Kar elfogad. 

 

A felvétel feltételei: 

A gazdaságinformatikus alapképzési szakokon végzett jelentkezők részére 70 kredit 

automatikusan elismerésre kerül. 

A jelentkezőnek a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási tör-

vényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 70 kredit a 

korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben: 

 

– természettudományos ismeretek (10 kredit): analízis (kalkulus), valószínűségszámítás, 

statisztika, operációkutatás, matematika, számítástudomány 

– gazdasági és humán ismeretek (20 kredit): közgazdaságtani, vállalatgazdaságtani, 

gazdaságtudományi, pénzügyi, jogi ismeretek, EU-ismeretek, menedzsment, vezetésel-

méleti (döntéselméleti, módszertan) ismeretek; 

– informatikai ismeretek (40 kredit): számítógép-architektúrák, operációs rendszerek, 

számítógép-hálózatok, programozáselmélet, programnyelvek, programtervezés, adatbá-

zis-kezelés, IR-architektúrák, -fejlesztés, -menedzselés, minőségbiztosítás, integrált 

                                                 
200 Beiktatta a 15/2008. (XI.13.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2008. november 14-től azzal, hogy a 

rendelkezéseket első alkalommal a 2009 februárjában induló képzésekre kell alkalmazni. 
201 Hatályon kívül helyezte a 11/F/2015. (II. 05.) sz. szenátusi határozat; hatálytalan 2014. február 6-tól. 
202 Beiktatta a 15/2008. (XI.13.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2008. november 14-től azzal, hogy a 

rendelkezéseket első alkalommal a 2009 februárjában induló képzésekre kell alkalmazni. 
203 Módosította a 33/2011. (II.17.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2011. február 18-tól azzal, hogy a 

rendelkezést első alkalommal a 2011 szeptemberében induló képzésekre kell alkalmazni. 
204 Hatályos rendelkezések a 61. pontban. 
205 Beiktatta a 15/2008. (XI.13.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2008. november 14-től azzal, hogy a 

rendelkezéseket első alkalommal a 2009. februárjában induló képzésekre kell alkalmazni. 
206 Módosította a 22/2013. (III:28.) szs. szenátusi határozat; hatályos 2013. március 29-től. 
207 Módosította a 12/2017. (XI. 9.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2017. november 10-től. 
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fejlesztőeszközök, fejlesztési támogatások, informatikai audit, integrált vállalatirányítási 

rendszerek, speciális alkalmazások 

 

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 40 

kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére 

irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőokta-

tási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell 

szerezni. A kreditek megszerzése érdekében a szak által előírt kreditszámon felül fel 

kell venni tárgyakat az egyes ismeretkörökben való hiányzó kreditek pótlására. A kredi-

tekkel kapcsolatos kérdésekben az Informatikai Kar Tanulmányi Bizottsága az illetékes. 

Az eredeti oklevelet és bizonyítványokat a szóbeli felvételi vizsgán kell bemutatni. 

A Kar azonos felvételi követelményeket alkalmaz, függetlenül attól, hogy a jelentkező 

mely felsőoktatási intézményben szerezte az oklevelét. 

 

A jelentkezés elfogadása: 

A Kar Tanulmányi Bizottsága a benyújtott dokumentumok alapján megvizsgálja, hogy 

az előírt feltételeknek eleget tesz-e a jelentkező. 

Az intézmény értesíti a jelentkezőt a jelentkezés elfogadásáról vagy elutasításáról, s 

határozatában feltünteti az általa elismert kreditszámot. A jelentkező a határozat ellen 

15 napon belül jogorvoslati kérelemmel élhet, amelyet a rektornak írásban kell benyúj-

tania. A jelentkezés elfogadása esetén az intézmény felvételi vizsgára hívja be a jelent-

kezőt. 

 

A felvételi vizsga: 

A felvételi vizsga két részből áll, egy írásbeli és egy szóbeli részből. Az írásbeli felvételi 

vizsga tematikája a Kar honlapján tekinthető meg. A szóbeli felvételi vizsga célja a je-

lentkező általános tájékozottságának, motivációjának, valamint eddigi szakmai tevé-

kenységének felmérése. 

 

Pontszámítás: 

A jelentkezők teljesítményét 100 pontos rendszerben kell értékelni. 

A pontszámítás az alábbiak alapján történik. 

 Az alapképzésben, mesterképzésben, illetve korábbi egyetemi vagy főiskolai képzés-

ben szerzett oklevél átlagának/minősítésének nyolcszorozása (max. 40 pont) 

 Írásbeli felvételi vizsga – (max. 30 pont) 

 Szóbeli elbeszélgetés, amelyre a felvételizőnek max. 2 oldalas, írott anyagot (motivá-

ciós levelet) kell hoznia, melyben a mesterképzésbe való belépési szándékát indokolja 

(max. 20 pont) 

 Többletpont (max. 10 pont):  

 többletpontok szerezhetők felsőfokú vagy második középfokú nyelvvizsgáért, vala-

mint a szakterületen végzett eredményes diákköri tevékenységért (5-5 pont) 

 előnyben részesítés jogcímen (5-5 pont). 
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208,20923.  
 
210,21124.  
 
212,213,21425. KÖNYVTÁRTUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK (Informatikai 

Kar) felvételi eljárási rendje 

 

A Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató kiadványban (illetve ennek kiegészítésében) köz-

zétett információk a Kar az alábbiakkal egészíti ki:  

 a jelentkezéshez javasolt alap- és mesterszakok, illetve korábban szerzett egyetemi 

vagy főiskolai diplomák; 

 a felvétel feltételei és a jelentkezés elfogadása (az alapképzésben, mesterképzésben, 

illetve korábbi egyetemi vagy főiskolai képzésben nyújtott teljesítmény értékelésének 

módja, elvei); 

a felvételi szakmai beszélgetés és a felvételi pontok számításának módja;  

 

A jelentkezéshez javasolt szakok:  

 informatikus könyvtáros alapképzési szak;  

 korábban szerzett főiskolai szintű könyvtáros vagy informatikus könyvtáros diploma;  

 bármilyen alap- vagy mesterképzési szak + 50 kredites informatikus könyvtáros alap-

képzési modul (vagy az azzal ekvivalens tárgyak legalább 50 kredit értékben, amelyeket 

a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a Kar elfo-

gad);  

 bármilyen korábban szerzett egyetemi vagy főiskolai szintű diploma + az 50 kredites 

informatikus könyvtáros alapképzési modullal ekvivalens tárgyak (legalább 50 kredit 

értékben), amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése 

alapján a Kar elfogad. 

 

A felvétel feltételei: 

Az informatikus könyvtáros alapképzési szakon végzett, vagy az (informatikus) könyv-

táros főiskolai szintű diplomával rendelkező jelentkezők automatikusan teljesítik a szak-

ra való felvétel (alábbiakban ismertetett) szakmai előfeltételeit. Nem informatikus 

könyvtáros alapképzési szakon végzett, és nem (informatikus) könyvtáros diplomával 

rendelkező jelentkezők esetén a szakra való felvétel előfeltétele, hogy elismerhető le-

gyen a jelentkező korábbi tanulmányai alapján — a kredit megállapítása alapjául szol-

gáló ismereteknek a felsőoktatási törvényben meghatározott összevetése révén — leg-

alább 30 kredit az alábbiak szerint:  

– társadalom- és bölcsészettudományok területéről legalább 2 kredit, 

                                                 
208 Beiktatta a 15/2008. (XI.13.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2008. november 14-től azzal, hogy a 

rendelkezéseket első alkalommal a 2009 februárjában induló képzésekre kell alkalmazni. 
209 Hatályos rendelkezések a 62. pontban. 
210 Beiktatta a 15/2008. (XI.13.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2008. november 14-től azzal, hogy a 

rendelkezéseket első alkalommal a 2009 februárjában induló képzésekre kell alkalmazni. 
211 Hatályos rendelkezések a 63. pontban. 
212 Beiktatta a 15/2008. (XI.13.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2008. november 14-től azzal, hogy a 

rendelkezéseket első alkalommal a 2009 februárjában induló képzésekre kell alkalmazni. 
213 Módosította a 22/2013. (III:28.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2013. március 29-től. 
214 Módosította a 12/2017. (XI. 9.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2017. november 10-től. 
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– könyvtártan és információszervezés, menedzsment ismeretek területéről legalább 2 

kredit, 

– informatika területéről legalább 2 kredit, 

– kommunikációs ismeretek területéről legalább 2 kredit. 

 

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 8 

kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére 

irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőokta-

tási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell 

szerezni. A kreditek megszerzése érdekében a szak által előírt kreditszámon felül fel 

kell venni tárgyakat az egyes ismeretkörökben való hiányzó kreditek pótlására. A kredi-

tekkel kapcsolatos kérdésekben az Informatikai Kar Tanulmányi Bizottsága az illetékes. 

 

Az eredeti oklevelet és bizonyítványokat, valamint a többletpontokra történő jogosult-

ság igazolását a szóbeli felvételi vizsgán be kell mutatni. 

 

A Kar azonos felvételi követelményeket alkalmaz, függetlenül attól, hogy a jelentkező 

mely felsőoktatási intézményben szerezte az oklevelét. 

 

A jelentkezés elfogadása: 

Az Informatikai Kar Tanulmányi Bizottsága a benyújtott dokumentumok alapján meg-

vizsgálja, hogy az előírt feltételeknek eleget tesz-e a jelentkező. 

Az intézmény értesíti a jelentkezőt a jelentkezés elfogadásáról vagy elutasításáról, s 

határozatában feltünteti az általa elismert kreditszámot. A jelentkező a határozat ellen 

15 napon belül jogorvoslati kérelemmel élhet, amelyet írásban kell benyújtania a Debre-

ceni Egyetem Rektorának. 

 

A jelentkezés elfogadása esetén az intézmény felvételi vizsgára hívja be a jelentkezőt. 

 

A felvételi szakmai beszélgetés: 

A felvételi vizsga informatikus könyvtáros mesterképzési szakon csak szóbeli részből 

áll. A szóbeli felvételi vizsga tematikája az Informatikai Kar, valamint a 

Könyvtárinformatikai Tanszék honlapján tekinthető meg. A szóbeli felvételi vizsga egy 

olyan szakmai elbeszélgetés, amelynek célja a jelentkező általános és szakmai tájéko-

zottságának, valamint motivációjának felmérése. 

 

Pontszámítás: 

A jelentkezők teljesítményét 100 pontos rendszerben kell értékelni. 

 

A pontszámítás az alábbiak alapján történik. 

 az alapképzésben, mesterképzésben, ill. korábbi egyetemi vagy főiskolai képzésben 

szerzett oklevél átlagának/minősítésének nyolcszorosa (max. 40 pont) 

 felvételi elbeszélgetés (szóbeli vizsga) (maximum 50 pont) 

 többletpontok (max. 10 pont) 

 

Többletpontok adhatóak a következő jogcímeken:  

 előnyben részesítés (max. 5 pont);  
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 felsőfokú C típusú nyelvvizsga: 5 pont;  

 második közép- vagy felsőfokú C típusú nyelvvizsga: 5 pont;  

 a szakterületen végzett eredményes diákköri tevékenység: 5 pont. 

 

 
215,216,21726. KLASSZIKUS HANGSZERMŰVÉSZ MESTERKÉPZÉSI SZAK 

(Zeneművészeti Kar) felvételi eljárási rendje 
 

A jelentkezők tájékoztatása: 

A mesterszakra jelentkezők tájékoztatása a Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató kiad-

ványban, valamint a Zeneművészeti Kar weboldalán (http://music.unideb.hu) történik. 

 
218 A jelentkezéshez javasolt szakok: 

Teljes kreditérték beszámításával: 

Klasszikus hangszerművész MA szakirányaira az előadó-művészet alapképzési szak 

bármely szakiránya és az alkotóművészet és muzikológia alapképzési szak bármely 

szakiránya és a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű 

zeneművészeti szakok. 

 

A jelentkezés elfogadása: 

A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát ha-

ladéktalanul, legkésőbb azonban a felvételi tájékoztatóban megjelölt időpontig 

kell benyújtani. Az ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók Az eljárás 

folyamán benyújtandó dokumentumok c. fejezetben. 

 

A felvétel feltételei: 

A jelentkezők teljesítményét a klasszikus főtárgy gyakorlati vizsgán nyújtottak alapján 

állapítjuk meg. 

A felvételi vizsgakövetelmények a Zeneművészeti Kar honlapján megtalálhatók. 

A jelentkezési laphoz csatolandó a jelentkező szakmai előtanulmányainak írásbeli ösz-

szefoglalása. 

 

Pontszámítás: 

A főtárgy gyakorlati vizsgán maximum 98 pont érhető el, előnyben részesítés jogcímen 

maximum 2 pont adható. 

 

Felvételi döntés: 

A felvételi vizsgát lefolytató bizottság javaslatot tesz a felvételi pontszámra. A felvételi 

döntést a Kar Felvételi Bizottsága hozza meg. A felvételizők az elért eredményekről a 

szakon szervezett valamennyi felvételi vizsga befejezését követően az országos felvételi 

eljárás elektronikus felvételi rendszerén keresztül kapnak tájékoztatást. 

 

                                                 
215 Beiktatta a 15/2008. (XI.13.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2008. november 14-től azzal, hogy a 

rendelkezéseket első alkalommal a 2009 februárjában induló képzésekre kell alkalmazni. 
216 Módosította a 13/2018. (XII. 13.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2018. december 14-től. 
217 Módosította a 10/2020. (XI. 5.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2020. november 6-tól. 
218 Módosította a 32/2014. (VI.26.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2014. június 27-től. 
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219,220,221,22227. KÓRUSKARNAGY MESTERKÉPZÉSI SZAK (Zeneművészeti 

Kar) felvételi eljárási rendje 

 

A jelentkezők tájékoztatása: 

A mesterszakra jelentkezők tájékoztatása a Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató kiad-

ványban, valamint a Zeneművészeti Kar weboldalán (http://music.unideb.hu) történik. 

 

A jelentkezéshez javasolt szakok: 
Teljes kreditérték beszámításával: 

Az előadó-művészet alapképzési szak zenekar- és kórusvezetés szakiránya, valamint a 

felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű zeneelmélet-

szolfézstanár, karvezetés, illetve fúvószenekari karnagy szak. 

 

Egyéb (elsősorban számításba vehető) alapképzési szakok: 

Az előadó-művészet alapképzési szak egyéb szakirányai, valamint az alkotóművészet és 

muzikológia alapképzési szak valamennyi szakiránya. A felsőoktatásról szóló 1993. évi 

LXXX. törvény szerinti zeneművészeti szakok, amelyeket a kredit megállapításának 

alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli 

bizottsága elfogad. 

A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 

 a zeneművészet elméleti, történeti ismeretei 30 kredit; 

 kóruskarnagyi előadó-művészet vagy annak kapcsolódó elméleti ismeretei 5 

kredit. 

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató az alapképzési tanulmányai 

alapján a felsorolt területeken legalább 20 kredittel rendelkezzen. A mesterképzésben a 

hiányzó krediteket a tanulmányi és vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint kell 

megszerezni. 

 

A jelentkezés elfogadása: 

A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul, 

legkésőbb azonban a felvételi tájékoztatóban megjelölt időpontig kell benyújtani. Az 

ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók Az eljárás folyamán benyújtandó dokumen-

tumok c. fejezetben. 

 

A felvétel feltételei: 
A jelentkezők teljesítményét a gyakorlati vizsgán nyújtottak alapján állapítjuk meg. 

A felvételi vizsgakövetelmények a Zeneművészeti Kar honlapján megtalálhatók. 

A jelentkezési laphoz csatolandó a jelentkező szakmai előtanulmányainak írásbeli ösz-

szefoglalása.  

 

Pontszámítás: 
A gyakorlati vizsgán maximum 98 pont érhető el, előnyben részesítés jogcímen maxi-

mum 2 pont adható. 

                                                 
219 Beiktatta a 15/2008. (XI.13.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2008. november 14-től azzal, hogy a 

rendelkezéseket első alkalommal a 2009. februárjában induló képzésekre kell alkalmazni. 
220 Módosította a 32/2014. (VI.26.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2014. június 27-től. 
221 Módosította a 13/2018. (XII. 13.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2018. december 14-től. 
222 Módosította a 10/2020. (XI. 5.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2020. november 6-tól. 
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Felvételi döntés: 
A felvételi vizsgát lefolytató bizottság javaslatot tesz a felvételi pontszámra. A fel- véte-

li döntést a Kar Felvételi Bizottsága hozza meg. A felvételizők az elért eredményekről a 

szakon szervezett valamennyi felvételi vizsga befejezését követően az országos felvételi 

eljárás elektronikus felvételi rendszerén keresztül kapnak tájékoztatást. 

 

 
223,22428. 

 

 

 
225,22629. KÖZIGAZGATÁSI MESTERKÉPZÉSI SZAK (Állam– és Jogtu-

dományi Kar) felvételi eljárási rendje 

 

A jelentkezők tájékoztatása 

A közigazgatási mesterszakra jelentkezők tájékoztatása elsősorban a Felsőoktatási Fel-

vételi Tájékoztató kiadványban, valamint az Állam- és Jogtudományi Kar weboldalán 

(http://jog.unideb.hu) történik. 

 

A jelentkezéshez javasolt szakok 

1. A képzési és kimeneti követelményeknek való megfelelés szempontjából teljes kre-

ditérték beszámításával vehető figyelembe az igazgatásszervező alapképzési szak, va-

lamint az 1993. évi LXXX. törvény szerinti igazgatásszervező főiskolai szak. 

 

2. A bemenethez szükséges 60 kredit teljesítésével elsősorban számításba vehető alap-

képzési szakok: bűnügyi igazgatási, rendészeti igazgatási, igazságügyi igazgatási, mun-

kaügyi és társadalombiztosítási igazgatási, nemzetközi igazgatási szakok. 

 

3. A bemenethez szükséges 60 kredit teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az 

alap- vagy mesterfokozatot adó szakok, illetve az 1993. évi LXXX. törvény szerinti 

főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának 

alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a DE ÁJK Kreditátviteli albizottsága 

elfogad. 

 

A felvétel feltételei 

1. A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgatónak a kreditek megállapítása 

alapjául szolgáló ismeretek felsőoktatási törvényben meghatározott összevetésének 

eredményeképpen korábbi tanulmányai alapján elismerhető legyen legalább 60 kredit az 

alábbi ismeretkörökből: társadalomtudományi ismeretek, állam- és jogtudományi alap-

ismeretek, általános igazgatási ismeretek, szakigazgatási ismeretek, pénzügyi-

                                                 
223 Beiktatta a 15/2008. (XI.13.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2008. november 14-től azzal, hogy a 

rendelkezéseket első alkalommal a 2009 februárjában induló képzésekre kell alkalmazni. 
224 Hatályos rendelkezések a 64. pontban. 
225 Beiktatta a 15/2008. (XI.13.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2008. november 14-től azzal, hogy a 

rendelkezéseket első alkalommal a 2009 februárjában induló képzésekre kell alkalmazni. 
226 Módosította a 13/2018. (XII. 13.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2018. december 14-től. 
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közgazdasági ismeretek, közszolgálati és munkajogi ismeretek, menedzsment ismeretek, 

európai uniós ismeretek, informatikai alapismeretek. 

 

2. A mesterképzésbe való felvétel feltétele lehetséges akkor is, ha az (1) bekezdésben 

felsorolt ismeretkörökben legalább 50 kredittel rendelkezik a hallgató. A hiányzó kredi-

teket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől 

számított két féléven belül kell megszerezni. 

 

3. A mesterképzésre jelentkezőknek a felvételi laphoz az alábbiakat kell csatolni: 

- felsőfokú végzettséget igazoló oklevél másolata; 

- leckekönyv másolata (a korábbi tanulmányok elismerhetőségének vizsgálatához); 

- nyelvvizsga bizonyítványok másolata; 

- motivációs levél; 

- szakmai tevékenységek, többletpontok igazolása (pl. előnyben részesítéshez kapcsoló-

dó dokumentumok, közigazgatási szakvizsga vagy versenyvizsga igazolása, OTDK iga-

zolások, OKJ bizonyítvány, tanulmányi versenyeredmények igazolása stb.) 

 

4. Az eredeti oklevelet és bizonyítványokat a felvételi szakmai beszélgetésen kell bemu-

tatni. A tárgyévben végzettek felvétele az oklevél bemutatásáig feltételes. 

 

5. A Kar valamennyi jelentkező esetén azonos felvételi követelményeket alkalmaz, füg-

getlenül attól, hogy a jelentkező melyik felsőoktatási intézményben szerezte oklevelét. 

 

A jelentkezés elfogadása 

1. A Kar Felvételi Bizottsága a benyújtott dokumentumok alapján megvizsgálja, hogy a 

jelentkező eleget tesz-e az előírt feltételeknek, illetőleg megvizsgálja a korábbi tanul-

mányok alapján elismerhető krediteket, valamint szükség esetén (a kreditátviteli albi-

zottság véleményének kikérésével) meghatározza a 3. § (2) bekezdésében foglaltak sze-

rint meghatározott, a jelentkező által sikeres felvételi vizsga esetén teljesítendő tárgya-

kat. 

 

2. A Kar értesíti a jelentkezőt a jelentkezés elfogadásáról vagy elutasításáról, s elfogadó 

határozatában feltünteti az általa elismert kreditszámot, és szükség esetén a 3. § (2) be-

kezdésében foglaltak szerint meghatározott, a jelentkező által sikeres felvételi vizsga 

esetén teljesítendő tárgyakat. 

 

3. A jelentkező a határozat ellen annak kézhezvételétől számított 15 napon belül az Ál-

lam- és Jogtudományi Kar Dékáni Hivatalához két példányban benyújtott, az Egyetem 

Rektorához címzett jogorvoslati kérelemmel élhet. 

 

4.A jelentkezés elfogadása esetén a Kar motivációs beszélgetésre hívja be a jelentkezőt. 

 

5. A Felvételi Bizottság elnöke a dékán, tagjai a közigazgatási mesterszak szakfelelőse, 

az oktatási dékánhelyettes és a Tanulmányi Bizottság egy oktató tagja, valamint a Hall-

gatói Önkormányzat elnöke. Amennyiben a Hallgatói Önkormányzat elnöke az adott 

évben jelentkezett a mesterszakra, úgy a Hallgatói Önkormányzat az adott évben a fel-

vételi eljárásban nem érdekelt tagjai közül titkos szavazással választja meg a Felvételi 

Bizottság hallgató tagját. 
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Motivációs beszélgetés 

1. A felvételi eljárás keretében a motivációs beszélgetés célja a jelentkező eddigi tevé-

kenységének, illetve céljainak megismerése a jelentkező által benyújtott motivációs 

levél figyelembe vételével. 

 

2. A motivációs beszélgetés időpontját, az Állam- és Jogtudományi Kar a Felsőoktatási 

Felvételi Tájékoztatóban teszi közzé. A meghatározott időpontokban a vizsganapok 

tényleges beosztását a Kar Felvételi Bizottsága határozza meg. 

 

3. A motivációs szakmai beszélgetés kéttagú vizsgabizottság előtt történik. A vizsgabi-

zottság tagjait a Felvételi Bizottság jelöli ki az Állam- és Jogtudományi Kar közalkal-

mazott oktatói közül. A vizsgabizottság legalább egyik tagja minden esetben egyetemi 

tanár vagy docens, kivételesen egyetemi adjunktus. 

 

4. A vizsgabizottság jegyzőkönyvben rögzíti a 6. § b, pontja szerinti pontokat. A moti-

vációs beszélgetés értékelését a jelentkező meghallgatását követően nyomban meg kell 

határozni és a jelentkezővel haladéktalanul közölni kell. 

 

Pontszámítás 

A közigazgatási mesterszak esetében a felvételi pontok számítása az alábbiak szerint 

történik. 

a, A felsőfokú végzettséget igazoló és a felvétel feltételéül elfogadott oklevél minősíté-

sének  tízszerese, maximum 50 pont 

b, a motivációs beszélgetés értékelése alapján nyert pontok, maximum 40 pont 

c, többletpontok, maximum 10 pont 

- előnyben részesítésért adható többletpontok: hátrányos helyzetű jelentkezők ese-

tén 4 pont, halmozottan hátrányos helyzetű jelentkezők esetén további 4 pont, 

fogyatékossággal élő hallgatók esetén 8 pont, gyermekgondozás jogcímen 8 

pont 

- második államilag elismert nyelvvizsgáért adható többletpontok: középfokú „C” 

típusú nyelvvizsgáért 4 pont, szakmai középfokú „C” nyelvvizsga vagy felsőfo-

kú „C” típusú nyelvvizsga esetén 8 pont, szakmai felsőfokú „C” nyelvvizsga 

esetén 10 pont 

- emelt szintű OKJ-s végzettség esetén 3 pont, felsőfokú OKJ-s végzettség esetén 

5 pont 

- OTDK 1-3. helyezésért 5 pont, OTDK különdíjért 3 pont 

- szakmai tevékenységért (közigazgatási szakvizsga vagy versenyvizsga) 10 pont. 

 

Felvételi döntés 

1. A motivációs beszélgetést lefolytató bizottságok értékelése alapján a felvételi döntést 

a Kar Felvételi Bizottsága hozza meg, és határozatát írásban közli a jelentkezővel. A 

felvételi döntést a felvételi vizsgák befejezését követően 5 munkanapon belül kell meg-

hozni. 

 

2. A Kar a jelentkezők felvételéről ponthatár alkalmazásával dönt, figyelemmel a mes-

terszakra felvehető államilag támogatott és költségtérítéses hallgatók létszáMKeretére. 
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Ponthatár alatti eredménnyel senki nem vehető fel; kötelező felvenni azt, aki a pontha-

tárt elérte vagy meghaladta. 

 

 
227,22830.   

 

 
229,23031.  

 

 

 
231,23232.TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK (Mező-

gazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar) FELVÉTELI EL-
JÁRÁSI RENDJE 
 
Jelentkezők tájékoztatása 

A Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató kiadványban a mesterszakra közzétett informáci-

ókat a Kar az alábbiakkal egészíti ki: 

 a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet 

alapján elfogadott intézményi szabályzat (Debreceni Egyetem Felvételi Szabály-

zata és annak a Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási 

Karra vonatkozó sajátosságokat tartalmazó melléklete) tartalmazza; 

 a jelentkezéshez a felvétel feltételéül javasolt, meghatározott alapszakokon (ko-

rábbi főiskolai / egyetemi szakokon) megszerzett alapfokozatok felsorolása; 

 a felvételi feltételek, követelmények, pontok számításának módja; 

 

A jelentkezéshez javasolt szakok: 

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: természetvédelmi mérnöki alap-

képzési szak. 

A bemenethez szükséges 60 kredit teljesítésével elsősorban számításba vehető alapkép-

zési szakok: 

– agrár képzési területről: környezetgazdálkodási agrármérnöki, növénytermesztő 

mérnöki, állattenyésztő mérnöki, kertészmérnöki, tájrendező- és kertépítő mérnöki, 

mezőgazdasági mérnöki, vadgazda mérnöki, erdőmérnöki alapképzési szakok; 

– műszaki képzési területről: környezetmérnöki alapképzési szak; 

– természettudományi képzési területről: biológia, földrajz, földtudományi, környezet-

tan alapképzési szakok, továbbá biológiatanár, biológus, földrajztanár, geográfus, 

geológus, környezettan-tanári, környezettudományi, környezetvédelem- tanár főis-

kolai, illetve egyetemi szintű szakok. 

                                                 
227 Beiktatta a 15/2008. (XI.13.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2008. november 14-től azzal, hogy a 

rendelkezéseket első alkalommal a 2009 februárjában induló képzésekre kell alkalmazni. 
228 Hatályos rendelkezések a 65. pontban. 
229 Beiktatta a 15/2008. (XI.13.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2008. november 14-től azzal, hogy a 

rendelkezéseket első alkalommal a 2009 februárjában induló képzésekre kell alkalmazni. 
230 Hatályon kívül helyezte a 11/F/2015. (II. 05.) sz. szenátusi határozat; hatálytalan 2014. február 6-tól. 
231 Beiktatta a 15/2008. (XI.13.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2008. november 14-től azzal, hogy a 

rendelkezéseket első alkalommal a 2009 februárjában induló képzésekre kell alkalmazni. 
232 Módosította a 13/2018. (XII. 13.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2018. december 14-től. 
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A bemenethez szükséges 60 kredit teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá azok az 

alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. 

évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelye-

ket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőok-

tatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

 

A felvétel feltételei: 

A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási tör-

vényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60-84 kredit 

a korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben: 

Természettudományi, gazdaság- és társadalomtudomány tárgykörök (15-25 kredit); 

szakmai törzsanyag tárgykörök (45-65 kredit): természetvédelmi állattan és növénytan, 

biogeográfiai és ökológiai ismeretek, gazdálkodás védett területeken, növény-, állat- és 

élőhelyvédelem, természetvédelmi alapismeretek, természetvédelmi biológia. 

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 60 

kredittel rendelkezzen a hallgató. A legalább 60 kredit elismerése esetén az intézmény 

előírhatja, hogy a legfeljebb további 24 kreditet – a felsorolt ismeretkörökben – a hall-

gató a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan (a felsőoktatási 

intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint) szerezze meg. 

 

A mesterképzésre jelentkezőknek a felvételi laphoz az alábbiakat kell csatolni: 

- felsőfokú végzettséget igazoló oklevél másolata, 

- leckekönyv fénymásolata, 

- nyelvvizsga bizonyítványok másolata 

A Kar azonos felvételi követelményeket alkalmaz, függetlenül attól, hogy a jelentkező 

melyik felsőoktatásban szerezte az oklevelét. 

 

A jelentkezés elfogadása: 

A Kar Felvételi Bizottsága a benyújtott dokumentumok alapján megvizsgálja, hogy a 

jelentkező eleget tesz-e az előírt feltételeknek. A Kar értesíti a jelentkezőt a jelentkezés 

elfogadásáról vagy elutasításáról. A jelentkező a határozat ellen 15 napon belül jogor-

voslati kérelemmel élhet, amelyet az Egyetem rektorához kell írásban benyújtania. A 

jelentkezés elfogadása esetén a Kar felvételi szakmai beszélgetésre hívja be a jelentke-

zőt. 

 

A felvételi szakmai beszélgetés: 

A felvételi szakmai beszélgetés a jelentkező általános szakmai tájékozottságának a meg-

ítélése (a beszélgetés témakörei a Kar honlapján tekinthetők meg). 

 

Pontszámítás: 

A kar Felvételi Szabályzata szerint a mesterképzésben a rangsorolás alapját az alábbi 

pontszámítás képezi: 

- 50 pont: oklevél minősítés alapján szerezhető pontszám (minősítés * 10), 

- 40 pont: felvételi elbeszélgetésen szerezhető pontszám,  

- 10 pont többletpont címen szerezhető pontszám. 

 

Többletpont szerezhető felsőfokú vagy második középfokú nyelvvizsgáért, valamint a 

szakterületen végzett, eredményes diákköri tevékenységért (5 pont). 
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Előnyben részesítés jogcímei (összesen maximum 5 pont adható): 

- hátrányos helyzetért (5 pont) vagy, 

- halmozottan hátrányos helyzetért (5 pont) vagy, 

- fogyatékosságért (5 pont) vagy, 

- gyermekgondozás jogcímen járó többletpont (5 pont). 

 

Felvételi döntés: 

A felvételi szakmai beszélgetést lefolytató bizottságok javaslatai alapján, a felvételi 

döntést a Kar Felvételi Bizottsága hozza meg és a határozatról a jelentkező írásbeli érte-

sítést kap. 

 
233,23433.  

 
235,23634.  
 
237,23835.  
 
239,24036.  
 

 
241,242,24337. MOLEKULÁRIS BIOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK (Általá-

nos Orvostudományi Kar) felvételi eljárási rendje 

 

A jelentkezők tájékoztatása:  

Az Oktatási Hivatal által megjelentetett Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató kiadvány-

ban a mesterszakra közzétett információkat a Kar az alábbiakkal egészíti ki:  

• a jelentkezéshez – az 59/2016. (III. 25.) Korm. rendelet által előírt – a felvétel fel-

tételéül javasolt, meghatározott alapszakokon (korábbi főiskolai/egyetemi sza-

kokon) megszerzett alapfokozatok felsorolása;  

• a felvételi feltételek, követelmények, pontok számításának módja.  

  

A jelentkezéshez javasolt szakok:  

                                                 
233 Beiktatta a 15/2008. (XI.13.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2008. november 14-től azzal, hogy a 

rendelkezéseket első alkalommal a 2009 februárjában induló képzésekre kell alkalmazni. 
234 Hatályon kívül helyezte a 11/F/2015. (II. 05.) sz. szenátusi határozat; hatálytalan 2014. február 6-tól. 
235 Beiktatta a 15/2008. (XI.13.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2008. november 14-től azzal, hogy első 

alkalommal a 2009 februárjában induló képzésekre kell alkalmazni. 
236 Hatályos rendelkezések a 66. pontban. 
237 Beiktatta a 15/2008. (XI.13.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2008. november 14-től azzal, hogy a 

rendelkezéseket első alkalommal a 2009 februárjában induló képzésekre kell alkalmazni. 
238 Hatályon kívül helyezte a 11/F/2015. (II. 05.) sz. szenátusi határozat; hatálytalan 2014. február 6-tól. 
239 Beiktatta a 18/2009. (II.26.) sz. szenátusi határozat; hatályos 200. február 27-től. 
240 Hatályos rendelkezések az 57. pontban. 
241 Beiktatta a 18/2009. (II.26.) sz. szenátusi határozat; hatályos 200. február 27-től. 
242 Módosította a 29/2013. (VI.28.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2013. június 28-tól. 
243 Módosította a 22/2017. (VI. 22.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2017. június 23-tól. 
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- Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a biológus alapképzési 

szak 

- Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: 

o a természettudomány képzési területről a kémia, a környezettan, a fizika alap-

képzési szak, az agrár képzési terület alapképzési szakjai, a műszaki képzési terület-

ről a biomérnöki, a vegyészmérnöki, az orvos- és egészségtudomány képzési terület 

alapképzési szakjai 

o valamint azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról 

szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításá-

nak alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kre-

ditátviteli bizottsága elfogad. 

A fentiekben megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési cik-

lusba való belépés minimális feltételei:  

A mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányokból szükséges minimális kre-

ditek száma 100 kredit az alábbi területekről: 

matematika területéről legalább 6 kredit, 

informatika területéről legalább 6 kredit, 

fizika területéről legalább 4 kredit, 

kémia területéről legalább 20 kredit, 

biológia területéről legalább 60 kredit. 

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi tanulmányai alapján 

legalább 70 kredittel rendelkezzen. A hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény ta-

nulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni. 

 

A mesterképzésre jelentkezőknek a felvételi folyamat során a következő dokumen-

tumokat kell feltölteni: 

- felsőfokú végzettséget igazoló oklevél másolata,  

- a többletpontok megszerzéséhez szükséges igazolások (nyelvvizsga bizonyítványok 

másolata, TDK és OTDK szereplések igazolása, demonstrátori tevékenység igazo-

lása és egyéb igazolások)  

- azon tantárgyak hitelesített, részletes leírása, amelyeket a bemeneti kreditek beszá-

mításnál a jelentkező el akar fogadtatni (tantárgyleírás nem kell a biológia alap-

szakon, valamint az orvos- és egészségtudományi képzési terület alapképzési és 

egységes osztatlan szakjain végzettek esetében)  

 

Előzetes kreditelismerési eljárás:  

Ha a jelentkező nem a teljes kreditérték beszámításával figyelembe vehető szakok va-

lamelyikén szerezte előző diplomáját, úgy az erre vonatkozó leckekönyvkivonat be-

nyújtásával egyben kezdeményezi az ún. előzetes kreditelismerési eljárást. Ehhez a fel-

vételizőnek csatolnia kell a beszámítandó tantárgyakat tartalmazó lecke-

könyv/leckekönyvek másolatát, megjelölve azokat a tárgyakat, amelyeket be szeretne 

számíttatni a Molekuláris biológia mesterszak felvételi feltételeinek teljesítése céljából.  

1. Lehetőség van az előzetes kreditelismerési eljárás kérvényezésére még a felvételi 

kérelem beadása előtt. Így a jelentkező a felvételi eljárás kezdeményezése előtt 
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tisztázhatja, hogy jogosult-e a Molekuláris biológus képzés elkezdésére előzetes 

tanulmányai alapján, ill. felmérheti, hogy a hiányzó krediteket meg tudja-e sze-

rezni. 

 

2. A felvételi jelentkezések beadását követően a jelentkező beadott dokumentumai 

alapján a Tanulmányi Osztály hivatalból lefolytatja az előzetes kreditelismerési 

eljárást. A szakfelelős előzetes javaslata alapján az Osztott Képzések Tanulmányi 

és Kreditátviteli Albizottsága döntést hoz arról, hogy a jelentkező eleget tesz-e az 

előírt feltételeknek, felvehető-e a Molekuláris biológia mesterképzési szakra. A 

döntéséről szóló kreditelismerési határozatot a kar Tanulmányi Osztálya elküldi a 

felvételiző postacímére. A jelentkező a határozat ellen 15 napon belül jogorvoslati 

kérelemmel élhet, amelyet az Általános Orvostudományi Kar dékánjához kell 

írásban benyújtania. 

 

A felvételi szakmai beszélgetés:  

A Felvételi Vizsgabizottságok előtt zajlik, melyre a jelentkezőnek hoznia kell a felvételi 

pontszámítás alapjául szolgáló eredeti dokumentumokat vagy hitelesített másolatokat. 

A szóbeli elbeszélgetésre ezeken kívül a felvételizőnek max. 1 oldalas, írott anyagot 

(motivációs levelet) kell hoznia, melyben a mesterképzésbe való belépési szándékát 

indokolja. 

A felvételi szakmai beszélgetés a jelentkező szakmai és általános tájékozottságának, 

logikus gondolkodásának és motivációjának felmérése céljából történik az előző diplo-

májának megfelelő, a molekuláris biológiával kapcsolatos alapozó témakörök ismeret-

anyagából. A jelentkező a szóbeli elbeszélgetés időpontját és a beszélgetés témaköreit 

írásban megkapja a Kar Tanulmányi Osztályától.  

  

A pontszámítás módja:  

A jelentkezők teljesítményét az Intézmény 100 pontos rendszerben értékeli. A pontszá-

mítás módja az alábbiak szerint történik:  

- A bemeneti feltételként meghatározott alapképzésben, mesterképzésben, illetve ko-

rábbi egyetemi vagy főiskolai képzésben szerzett oklevél minősítésének tízszerese 

(maximum 50 pont).  

- Szóbeli elbeszélgetés a kar honlapján közzétett témakörökből, a jelölt szakmai tájé-

kozottságának és motivációjának felmérésére. A szóbeli elbeszélgetés során maxi-

mum 40 pont szerezhető.  

- Többletpontok címén maximum 10 pont szerezhető.  

 

Többletpontok odaítélésének szabályai a felvételi eljárásban:  

- igazolt OTDK szereplés (előadás és pályamunka): 5 pont  

- igazolt TDK szereplés (előadás és pályamunka): 3 pont  

- igazolt demonstrátori tevékenység: 5 pont  

- további államilag elismert vagy azzal egyenértékű általános nyelvi középfokú (B2), 

komplex típusú nyelvvizsga: 5 pont  
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- államilag elismert vagy azzal egyenértékű általános nyelvi felsőfokú (C1) komplex 

típusú nyelvvizsga: 8 pont  

- kiemelkedő szakmai tevékenység (közlemény, szakmai ösztöndíj): 10 pont  

- előnyben részesítés jogcímén max. 5 pont adható (hátrányos helyzetűeknek 5 pont, 

fogyatékossággal élőknek 5 pont (ha az korábbi tanulmányai alatt is fennállt), 

gyermekét gondozónak 5 pont).  

  

Felvételi bizottságok: 

Mesterképzésben a felvételi eljárással kapcsolatos feladatok ellátására a Kar Felvételi 

Bizottságot, illetve Felvételi Vizsgáztató Bizottságokat hoz létre. A Bizottságok elnö-

keit és tagjait az Általános Orvostudományi Kar dékánja kéri fel. Valamennyi Bizott-

ságba a képzésben résztvevő karok (ÁOK, TTK, MÉK) oktatói és a hallgatók közül is 

kell 1-1 tagot delegálni, így a bizottság legalább 4 tagból áll.  

 

A felvételi döntés:  

A felvételizők teljesítményét a Felvételi Vizsgáztató Bizottság értékeli és pontozza. A 

felvételi szakmai beszélgetést folytató bizottságok javaslatai alapján, a felvételi döntést 

a Kar felvételi Bizottsága hozza meg.   

A döntésről a Tanulmányi Osztály – az Oktatási Hivatal által meghatározott ponthatár 

megállapítási időpontot követően – legkésőbb augusztus 1-jéig a hallgatót írásban érte-

síti. 

A felvételi eljárás egyéb szabályai tekintetében a felsőoktatási felvételi eljárásairól szó-

ló 423/2012. (XII.29.) Kormányrendelet szabályai szerint kell eljárni.  

 

 
244,24538.TÁPLÁLKOZÁSTUDOMÁNYI MESTERKÉPZÉSI SZAK (Általános 

Orvostudományi Kar) felvételi eljárási rendje 
 

A jelentkezők tájékoztatása:  

Az Oktatási Hivatal által megjelentetett Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató kiadvány-

ban a mesterszakra közzétett információkat a Kar az alábbiakkal egészíti ki:  

• a jelentkezéshez a – az 59/2016. (III. 25.) Korm. rendelet által előírt – felvétel feltéte-

léül javasolt, meghatározott alapszakokon (korábbi főiskolai/egyetemi szakokon) 

megszerzett alapfokozatok felsorolása illetve korábbi végzettségek és szakképzett-

ségek megjelölése;  

• a felvételi feltételek, követelmények, pontok számításának módja.  

 

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: 

az orvos- és egészségtudomány képzési területről az ápolás és betegellátás alapképzési 

szak ápoló, dietetikus szakirányai, az egészségügyi gondozás és prevenció alapképzési 

szak védőnő, népegészségügyi ellenőr szakirányai, az agrár képzési területről az élelmi-

szermérnöki alapképzési szak, a természettudomány képzési területről a biológia alap-

                                                 
244 Beiktatta a 18/2009. (II.26.) sz. szenátusi határozat; hatályos 200. február 27-től. 
245 Módosította a 22/2017. (VI. 22.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2017. június 23-tól. 
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képzési szak, továbbá a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főisko-

lai szintű ápoló, dietetikus, közegészségügyi- járványügyi felügyelő, védőnő, élelmiszer 

technológus mérnöki, biológiatanári, biológus laboratóriumi operátor alapképzési sza-

kok. 

 

Meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető: 
a sporttudomány képzési területről a humánkineziológia, a rekreációszervezés és egész-

ségfejlesztés alapképzési szak egészségfejlesztés specializációja, az agár képzési terü-

letről a növénytermesztő mérnöki, az állattenyésztő mérnöki, a kertészmérnöki, a me-

zőgazdasági mérnöki, a természettudomány képzési területről a kémia, a műszaki kép-

zési területről a biomérnöki, a környezetmérnöki alapképzési szak. 

 

Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: 

azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi 

LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló 

ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfo-

gad. 

 

A fentiekben megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési cik-

lusba való belépés minimális feltételei 

A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 50 kredit az 

alábbi területekről: 

- természet- és egészségtudományi ismeretek (biológia, sejtbiológia, mikrobiológia, 

genetika, kémia, biokémia, anatómia) területéről 40 kredit; 

- agrártudományi és gazdasági ismeretek (élelmiszerkémia, élelmiszeripari alapművele-

tek, gazdasági-gazdálkodási ismeretek) területéről 10 kredit. 

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató legalább 40 kredittel rendel-

kezzen. A hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályza-

tában meghatározottak szerint meg kell szerezni.  

A mesterképzésre jelentkezőknek a felvételi folyamat során a következő dokumen-

tumokat kell feltölteni:  

- felsőfokú végzettséget igazoló oklevél másolata,  

- a többletpontok megszerzéséhez szükséges igazolások (nyelvvizsga bizonyítványok 

másolata, TDK és OTDK szereplések igazolása, demonstrátori tevékenység igazolá-

sa és egyéb igazolások)  

- indexének, leckekönyvének másolata (az 1.1. alatt felsorolt teljes kreditérték be-

számításával figyelembe vehető szakok esetében nem szükséges)   

  

Előzetes kreditelismerési eljárás  

Ha a jelentkező nem a teljes kreditérték beszámításával figyelembe vehető szakok va-

lamelyikén szerezte előző diplomáját, úgy az erre vonatkozó leckekönyvkivonat benyúj-

tásával egyben kezdeményezi az ún. előzetes kreditelismerési eljárást. Ehhez a felvéte-

lizőnek csatolnia kell a beszámítandó tantárgyakat tartalmazó leckekönyv/leckekönyvek 

másolatát, megjelölve azokat a tárgyakat, amelyeket be szeretne számíttatni a Táplálko-

zástudományi mesterszak felvételi feltételeinek teljesítése céljából.  

1. A felvételi jelentkezések beadását követeően a jelentkező beadott dokumentumai 

alapján a Tanulmányi Osztály hivatalból lefolytatja az előzetes kreditelismerési 
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eljárást. A szakfelelős előzetes javaslata alapján az Osztott Képzések Tanulmányi 

és Kreditátviteli Albizottsága döntést hoz arról, hogy a jelentkező eleget tesz-e az 

előírt feltételeknek, felvehető-e a Táplálkozástudományi mesterképzési szakra. A 

döntéséről szóló kreditelismerési határozatot a kar Tanulmányi Osztálya elküldi a 

felvételiző postacímére. A jelentkező a határozat ellen 15 napon belül jogorvoslati 

kérelemmel élhet, amelyet az Általános Orvostudományi Kar dékánjához kell 

írásban benyújtania. 

 

Felvételi szakmai beszélgetés:  

A Felvételi Vizsgabizottságok előtt zajlik, melyre a jelentkezőnek hoznia kell a felvételi 

pontszámítás alapjául szolgáló eredeti dokumentumokat vagy hitelesített másolatokat. 

A szóbeli elbeszélgetésre ezeken kívül a felvételizőnek max. 1 oldalas, írott anyagot 

(motivációs levelet) kell hoznia, melyben a mesterképzésbe való belépési szándékát 

indokolja. A felvételi szakmai beszélgetés a jelentkező szakmai és általános tájékozott-

ságának, logikus gondolkodásának és motivációjának felmérése céljából történik az 

előző diplomájának megfelelő, a táplálkozástudománnyal kapcsolatos alapozó témakö-

rök ismeretanyagából. A jelentkező a szóbeli elbeszélgetés időpontját és a beszélgetés 

témaköreit írásban megkapja a Kar Tanulmányi Osztályától.   
 

 

Pontszámítás:  

A jelentkezők teljesítményét az Intézmény 100 pontos rendszerben értékeli. A pontszá-

mítás módja az alábbiak szerint történik:  

- A bemeneti feltételként meghatározott alapképzésben, mesterképzésben, illetve ko-

rábbi egyetemi vagy főiskolai képzésben szerzett oklevél minősítésének tízszerese 

(maximum 50 pont).  

- A szóbeli elbeszélgetés során maximum 40 pont szerezhető.  

- Többletpontok címén maximum 10 pont szerezhető.  

 

Többletpontok odaítélésének szabályai a felvételi eljárásban:  

- igazolt OTDK szereplés (előadás és pályamunka): 5 pont  

- igazolt TDK szereplés (előadás és pályamunka): 3 pont  

- igazolt demonstrátori tevékenység: 5 pont  

- további államilag elismert vagy azzal egyenértékű általános nyelvi középfokú (B/2) 

komplex típusú nyelvvizsga: 5 pont  

- államilag elismert vagy azzal egyenértékű általános nyelvi felsőfokú (C1) komplex 

típusú nyelvvizsga: 8 pont  

- kiemelkedő szakmai tevékenység (közlemény, szakmai ösztöndíj): 10 pont  

- előnyben részesítés jogcímén max. 5 pont adható (hátrányos helyzetűeknek 5 pont, 

fogyatékossággal élőknek 5 pont (ha az korábbi tanulmányai alatt is fennállt), 

gyermekét gondozónak 5 pont).  

 

Felvételi bizottságok: 
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Mesterképzésben a felvételi eljárással kapcsolatos feladatok ellátására a Kar Felvételi 

Bizottságot, illetve Felvételi Vizsgáztató Bizottságokat hoz létre, valamennyi Bizottság 

4 tagú. A Bizottságok elnökeit és tagjait az Általános Orvostudományi Kar dékánja kéri 

fel. Valamennyi Bizottságba a képzésben résztvevő karok (ÁOK, MÉK) oktatói és hall-

gatói közül kell 1-1 tagot delegálni, így a bizottság legalább 4 tagból áll.  

 

Felvételi döntés:  

A felvételizők teljesítményét a Felvételi Vizsgáztató Bizottság értékeli és pontozza. A 

felvételi szakmai beszélgetést lefolytató bizottságok javaslatai alapján, a felvételi dön-

tést a Kar Felvételi Bizottsága hozza meg. A Tanulmányi Osztály – az Oktatási Hivatal 

által meghatározott ponthatár-megállapítási időpontot követően – legkésőbb augusztus 

1-jéig a hallgatót írásban értesíti  

A felvételi eljárás egyéb szabályai tekintetében a felsőoktatási felvételi eljárásairól szó-

ló 423/2012. (XII.29.) Kormányrendelet szabályai szerint kell eljárni.  
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246,24739.  

 
24824940. 

 
 
250,25141. NÖVÉNYTERMESZTŐ MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK 

(Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar) felvételi 

eljárási rendje 
 

Jelentkezők tájékoztatása: 

A Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató kiadványban a mesterszakra közzétett informáci-

ókat a Kar az alábbiakkal egészíti ki: 

• a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló – 432/2012. (XII. 29.) Korm. rend. – 

alapján elfogadott intézményi szabályzat (Debreceni Egyetem Felvételi Szabály-

zata és annak a Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási 

Karra vonatkozó sajátosságokat tartalmazó melléklete) tartalmazza; 

• a jelentkezéshez a felvétel feltételéül javasolt, meghatározott alapszakokon (ko-

rábbi főiskolai / egyetemi szakokon) megszerzett alapfokozatok felsorolása; 

• a felvételi feltételek, követelmények, pontok számításának módja; 

 

A jelentkezéshez javasolt szakok: 

- A teljes kreditérték beszámításával figyelembe vehető alapszakok: 

- Növénytermesztő mérnöki BSc 

- Mezőgazdasági mérnöki BSc 

- Környezetgazdálkodási agrármérnöki BSc 

- Kertészmérnöki BSc szak. 
- A bemenethez szükséges 60 kredit teljesítésével számításba vehető alapképzési 

szakok: 
Élelmiszermérnöki, erdőmérnöki, vadgazda mérnöki, állattenyésztő mérnöki, gazda-

sági és vidékfejlesztési agrármérnöki, mezőgazdasági gépészmérnöki, valamint a 

biológia alapképzési szak. 
- A bemenethez szükséges 60 kredit teljesítésével vehetők figyelembe továbbá 

azok az alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőokta-

tásról szóló 1993. év LXXX. törvény szerinti főiskolai, vagy egyetemi szintű 

alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló isme-

retek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfo-

gad. 

 

A felvétel feltételei: 

A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási tör-

vényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60-84 kredit 

                                                 
246 Beiktatta a 22/2009. (X.01.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2009. október 2-től. 
247 Hatályos rendelkezések az 59. pontban. 
248 Beiktatta a 22/2009. (X.01.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2009. október 2-től. 
249 Hatályon kívül helyezte a 11/F/2015. (II. 05.) sz. szenátusi határozat; hatálytalan 2014. február 6-tól. 
250 Beiktatta a 22/2009. (X.01.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2009. október 2-től. 
251 Módosította a 13/2018. (XII. 13.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2018. december 14-től. 
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a korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben: természettudományi, termé-

szeti erőforrások, mezőgazdasági ismeretek, gazdasági és gazdálkodási ismeretek. 

 

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 60 

kredittel rendelkezzen a hallgató. A legalább 60 kredit elismerése esetén az intézmény 

előírhatja, hogy a legfeljebb további 24 kreditet – a felsorolt ismeretkörökben – a hall-

gató a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan (a felsőoktatási 

intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint) szerezze meg. 

A mesterképzésre jelentkezőknek a felvételi laphoz az alábbiakat kell csatolni: 

- felsőfokú végzettséget igazoló oklevél másolata, 

- leckekönyv fénymásolata, 

- nyelvvizsga bizonyítványok másolata 

A Kar azonos felvételi követelményeket alkalmaz, függetlenül attól, hogy a jelentkező 

melyik felsőoktatásban szerezte az oklevelét. 

 

A jelentkezés elfogadása: 

A Kar Felvételi Bizottsága a benyújtott dokumentumok alapján megvizsgálja, hogy a 

jelentkező eleget tesz-e az előírt feltételeknek. A Kar értesíti a jelentkezőt a jelentkezés 

elfogadásáról vagy elutasításáról. A jelentkező a határozat ellen 15 napon belül jogor-

voslati kérelemmel élhet, amelyet az Egyetem rektorához kell írásban benyújtania. A 

jelentkezés elfogadása esetén a Kar felvételi szakmai beszélgetésre hívja be a jelentke-

zőt. 

 

A felvételi szakmai beszélgetés: 

A felvételi szakmai beszélgetés a jelentkező általános szakmai tájékozottságának a meg-

ítélése (a beszélgetés témakörei a Kar honlapján tekinthetők meg). 

 

Pontszámítás 

A kar Felvételi Szabályzata szerint a mesterképzésben a rangsorolás alapját az alábbi 

pontszámítás képezi: 

- 50 pont: oklevél minősítés alapján szerezhető pontszám (minősítés * 10), 

- 40 pont: felvételi elbeszélgetésen szerezhető pontszám, 

- 10 pont többletpont címen szerezhető pontszám. 

 

Többletpont szerezhető felsőfokú vagy második középfokú nyelvvizsgáért, valamint 

a szakterületen végzett, eredményes diákköri tevékenységért (5 pont). 

 

Előnyben részesítés jogcímei (összesen maximum 5 pont adható): 

- hátrányos helyzetért (5 pont) vagy, 

- halmozottan hátrányos helyzetért (5 pont) vagy, 

- fogyatékosságért (5 pont) vagy, 

- gyermekgondozás jogcímen járó többletpont (5 pont). 

 

Felvételi döntés 

A felvételi szakmai beszélgetést lefolytató bizottságok javaslatai alapján, a felvételi 

döntést a Kar Felvételi Bizottsága hozza meg és a határozatról a jelentkező írásbeli érte-

sítést kap. 
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252,25342.TANÁR-ZENETANÁR MESTERKÉPZÉSI SZAK (Zeneművészeti 

Kar) felvételi eljárási rendje 

 

 
254,25543. ÁPOLÁS MESTERKÉPZÉSI SZAK (Egészségügyi Kar) felvételi 

eljárási rendje 

 

A mesterképzésbe való felvétel feltételei 

Az adott mesterképzési szakra az egészségtudományi képzési területen szerzett főisko-

lai/BSc ápoló diplomával végzett egészségügyi szakemberek jelentkezhetnek.   
 

A mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat 

is. Előnyben részesítés címén a felsőoktatási intézmények saját hatáskörben meghatáro-

zott, de legfeljebb 10 többletpontot adhatnak. 

Az összpontszámot az oklevél minősítése, a szóbeli elbeszélgetés és a többletpontok 

adják.  

A bemeneti feltételként meghatározott alapképzésben, illetve korábbi főiskolai képzés-

ben szerzett oklevél minősítésének nyolcszorosa (max. 40 pont). 

A szóbeli szakmai beszélgetés a jelentkező korábbi szakmai tanulmányaihoz, illetve 

ismereteihez, elsősorban az ápoláskutatás, ápolásvezetés, ápolásoktatás témaköreihez 

kapcsolódik. A felvételi szóbeli elbeszélgetés során a bizottság a szakmai jellegű tájé-

kozottság mellett a jelölt általános intelligenciáját, önálló gondolkodásra való képessé-

gét és problémafelismerő, illetve problémamegoldó képességét is vizsgálja.  
 

A pontszámítás módja 

Felvételi pontok: 

- felvételi elbeszélgetés (szóbeli): 50 pont 

- oklevél minősítése alapján: 40 pont (minősítés x 8) 

 

Felvételi szakirodalmak 

Barbara Fuszard: Innovatív tanítási módszerek az ápolásban. Medicina Könyvkiadó Rt. 

Budapest, 1997. 

Dr. Boncz Imre – Dr. Buda József: Kutatásmódszertan és egészségügyi statisztikai alap-

ismeretek. PTE, 1999. 

Bessie L. Marquis, Carol J. Huston: Vezetői szerepek és menedzsment az ápolásban – 

elmélet és alkalmazás. Medicina Könyvkiadó Rt. Budapest, 1999. 

A szóbeli elbeszélgetés során max. 50 pont szerezhető.  

 

Többletpontok odaítélésének szabályai a felvételi eljárásban 

Max. 10 többletpont adható. 

- Előnyben részesítési max. pont: 10 pont 

o fogyatékosság: 8 pont 

o gyermekgondozás: 8 pont 

                                                 
252 Módosította a 13/2018. (XII. 13.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2018. december 14-től. 
253 Hatályon kívül helyezte a 10/2020. (XI. 5.) sz. szenátusi határozat; hatálytalan 2020. november 6-tól. 
254 Beiktatta a 21/2009. (XII.17.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2009. december 18-tól azzal, hogy a 

rendelkezéseket a 2010. februárjában induló képzésekre kell alkalmazni. 
255 Módosította a 13/2018. (XII. 13.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2018. december 14-től. 
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o halmozottan hátrányos helyzet: 8 pont 

o hátrányos helyzet: 4 pont 

- 2. nyelvvizsga / közép C: 4 pont 

- demonstrátor: 3 pont 

- intézményi TDK 1-3. hely: 3 pont 

- 1. nyelvvizsga / felső C: 8 pont 

- 2. nyelvvizsga / felső C: 8 pont 

- OTDK: 5 pont 

- Igazolt szakmai gyakorlat befejezett 5 évenként: 2 pont 

 

Csatolandó dokumentumok: 

- felsőfokú oklevél 

- többletpontok igazolására szolgáló dokumentumok 

 

Jelentkezés felvételi eljárásra 

A felvételi kérelmet a mindenkor hatályos felsőoktatási felvételi eljárásnak megfelelően 

kell benyújtani. 

A felvételi eljárással kapcsolatos feladatok ellátására Debreceni Egyetem Egészségügyi 

Kara Felvételi Bizottságot hoz létre. A szóbeli vizsga lebonyolítására a Kar Vizsgáztató 

Bizottságot hoz létre. A Vizsgáztató Bizottság elnöke a Felvételi Bizottság tagja is. 

A Felvételi eljárási rend megsértése esetén a felvételi eljárásban hozott döntéssel kap-

csolatban, a határozat kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül a jelölt fellebbe-

zéssel élhet a kari Felvételi Fellebbezési Bizottsághoz. 

 

A felvételi döntés: 

A felvételi döntést az indítás évében legkésőbb augusztus 1. napjáig meg kell hozni. 

A jelentkező felvételéről az Intézményi rangsor alapján születik döntés. 

A felvételi eljárás egyéb szabályai tekintetében a 423/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet 

szabályai szerint kell eljárni. 
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25644. KOMPLEX REHABILITÁCIÓ MESTERKÉPZÉSI SZAK (Népegész-

ségügyi Kar) felvételi eljárási rendje 

 

A jelentkezők tájékoztatása 

Az Oktatási Hivatal (OH) minden évben megjelenteti Felsőoktatási felvételi tájékoztató-

ját, melyben a komplex rehabilitáció mesterképzési szakra vonatkozóan megjelenik:  

 a jelentkezés, illetve a felvétel feltételéül meghatározott alapszakokon megszer-

zett alapfokozatok, illetve korábbi végzettségek és szakképzettségek megjelölé-

se; 

 felvehető keretszám (államilag finanszírozott és költségtérítéses képzési for-

mák); 

 az alapképzésben, mesterképzésben, illetve korábbi egyetemi vagy főiskolai 

képzésben nyújtott teljesítmény értékelésének módja, elvei; 

 az intézményi szabályzatban (Debreceni Egyetem felvételi szabályzata és annak 

a Népegészségügyi Karra vonatkozó, kari sajátosságokat tartalmazó melléklete) 

meghatározott felvételi feltételek, követelmények köre, ezek figyelembevételé-

nek módja, feltételei. 

 
257A felvételi eljárásra történő jelentkezés módja 
A felvételi kérelmet az OH által előállított és forgalmazott nyomtatványon (postai úton), 

illetve az OH által működtetett informatikai rendszer segítségével kitöltött elektronikus 

nyomtatványon (postai vagy elektronikus úton) lehet benyújtani. 

Az OH a felsőoktatási intézmény számára elérhetővé teszi a pályázók személyi és elér-

hetőségi adatait, valamint a kérelmek ellátásához szükséges adatokat. 

 

A jelentkezéshez javasolt szakok: 

A komplex rehabilitáció mesterképzési szakra történő jelentkezés/felvétel feltételeként 

előírt, alapszakokon megszerzett alapfokozatok, illetve korábbi végzettségek és szak-

képzettségek felsorolása: 
 

A. A teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe: 

- ápolás és betegellátás alapképzési szak gyógytornász szakiránya,  

- egészségügyi gondozás és prevenció alapképzési szak,  

- humánkineziológia alapképzési szak,  

- szociális munka alapképzési szak,  

- szociálpedagógia alapképzési szak,  

- pszichológia alapképzési szak. 
 

B.  A megadott feltételekkel elfogadott alapképzési szakok, illetve kreditköve-

telmények: 

- ápolás és betegellátás alapképzési szak ápoló szakiránya;  

- konduktor alapképzési szak,  

- gyógypedagógia alapképzési szak,  

- rekreációszervezés és egészségfejlesztés alapképzési szak.  

                                                 
256 Beiktatta a 21/2009. (XII.17.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2009. december 18-tól azzal, hogy a 

rendelkezéseket a 2010 februárjában induló képzésekre kell alkalmazni 
257 Módosította a 32/2014. (VI.26.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2014. június 27-től. 
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Az alábbiakban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá a 

felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény főiskolai és egyetemi szakok, illetve 

azok az alap- vagy mesterfokozatot adó szakok, amelyeket a kredit megállapításának 

alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli 

bizottsága elfogad.  

 

A mesterképzésbe való felvétel feltételei 

A feltételekkel elfogadott alapszakok esetében a mesterképzésbe való felvétel feltétele, 

hogy a hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek felsőoktatási tör-

vényben meghatározott összevetése alapján korábbi tanulmányai alapján elismerhető 

legyen legalább 25 kredit az alábbi ismeretkörökből:  

fiziológia, pszichológia, kineziológia, pedagógia.  

A hiányzó legfeljebb 15 kreditet a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel pár-

huzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmá-

nyi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni. 
 

A mesterképzésre jelentkezőknek a felvételi laphoz az alábbiakat kell csatolni:  

- felsőfokú végzettséget igazoló oklevél másolata,  

- a többletpontok megszerzéséhez szükséges igazolások (nyelvvizsga bizonyít-

ványok másolata, TDK és OTDK szereplések igazolása, demonstrátori tevé-

kenység igazolása és egyéb igazolások)  

- azon tantárgyak hitelesített, részletes leírása, amelyeket a bemeneti kreditek 

beszámításnál a jelentkező el akar fogadtatni (tantárgyleírás nem kell a biológia 

alapszakon, valamint az orvos- és egészségtudományi képzési terület alapkép-

zési és egységes osztatlan szakjain végzettek esetében) 

 

A jelentkezés elfogadása 

A felvételi eljárási rend kritériumainak eleget tevő jelentkezőt a kreditelismerési eljárás 

eredményéről és a szóbeli felvételi elbeszélgetés időpontjáról az intézmény írásban tájé-

koztatja. 

 

A felvételi szakmai elbeszélgetés 

Rövid szakmai elbeszélgetés a pontszámítás alatt leírtaknak megfelelően. 

 

Pontszámítás 

A jelentkezők teljesítményét 100 pontos rendszerben kell értékelni. 

 

A pontszámítás az alábbiak alapján történik.  

 Az alapképzésben, mesterképzésben, illetve korábbi egyetemi vagy főiskolai 

képzésben szerzett oklevél minősítésének tízszerezése (max. 50 pont) 

 Szóbeli elbeszélgetés, amelyre a felvételizőnek max. 2 oldalas, írott anyagot 

(motivációs levelet) kell hoznia, melyben a mesterképzésbe való belépési szán-

dékát indokolja. A szóbeli elbeszélgetés során a jelölt szakmai és általános tájé-

kozottságának, logikus gondolkodásának, a motivációs levél alapján megítélen-

dő elkötelezettségének és íráskészségének értékelését követően max. 40 pont 

adható. 

 Többletpont (max. 10 pont):  
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- többletpont szerezhető felsőfokú vagy második középfokú nyelvvizs-

gáért, valamint a szakterületen végzett eredményes diákköri tevé-

kenységért (5-5 pont). 

- előnyben részesítés: maximum 5 többletpont adható a Rendelet 21.§.-

ának (2), (3), (4) bekezdésében felsorolt felvételizőknek. 

 
258Felvételi döntés 

A felvételi döntést az Egyetem a képzés indítása szerinti év augusztus 1. napjáig meg-

hozza. Az Egyetem a jelentkező felvételéről szakonként, intézményi rangsor alapján, 

ponthatár alkalmazásával dönt. Az Egyetem figyelembe veszi az intézménybe felvehető 

államilag támogatott létszámkeretet 

Ponthatár alatti eredménnyel senki nem vehető fel; kötelező felvenni azt, aki a pontha-

tárt elérte vagy meghaladta. 

Az Egyetem a felvételről vagy a felvétel elutasításáról szóló döntését írásban közli a 

jelentkezővel. 

A felvételi eljárás egyéb szabályai tekintetében a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 

423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet szabályai szerint kell eljárni. 

 

 

                                                 
258 Módosította a 32/2014. (VI.26.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2014. június 27-től, 
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259,26045.SZOCIÁLIS MUNKA ÉS SZOCIÁLIS GAZDASÁG MESTERKÉP-

ZÉSI SZAK (Egészségügyi Kar) felvételi eljárási rendje 
 

A mesterképzésbe való felvétel feltételei: 

A Szociális Munka és Szociális Gazdaság mesterképzésre az vehető fel, aki alapképzés-

ben fokozatot és szakképzettséget tanúsító oklevelet szerzett. 

A Szociális Munka és Szociális Gazdaság mesterképzésbe az alábbi végzettséggel és 

szakképzettséggel rendelkezők adhatnak be felvételi kérelmet: 

 Általános szociális munka és szociális munka (hagyományos és bachelor) 

 Szociálpedagógia (hagyományos és bachelor) 

 A szociálpolitika, politológia, szociológia, társadalmi tanulmányok, pedagógia 

és pszichológia alapképzési szakokon szerzett szakképzettség (hagyományos és 

bachelor) 

 A pedagógusképzési terület alapképzési szakjain szerzett szakképzettség (ha-

gyományos és bachelor) 

 A közgazdasági képzési ág alapképzési szakjain, a jogi- és igazgatási képzési te-

rület igazgatási képzési ág alapképzési szakjain szerzett szakképzettség (hagyo-

mányos és bachelor) 

 Az egészségtudományi terület alapképzési szakjain szerzett szakképzettség (ha-

gyományos és bachelor) 
 

A Szociális Munka és Szociális Gazdaság mesterszakra jelentkezőket az Intézmény 

egységes felvételi követelmények szerint rangsorolja függetlenül attól, hogy a jelentke-

ző a fentiek közül mely felsőoktatási intézményben szerezte meg oklevelét. 

 

A pontszámítás módja: 

A jelentkezők teljesítményét az Intézmény 100 pontos rendszerben értékeli. 

A pontszámítás módja az alábbiak szerint történik: 

A bemeneti feltételként meghatározott alapképzésben, mesterképzésben, illetve korábbi 

egyetemi vagy főiskolai képzésben szerzett oklevél minősítésének nyolcszorosa (maxi-

mum 40 pont). 

Szóbeli elbeszélgetés, melynek témája a megadott felvételi irodalmak ismerete, a jelölt 

szakmai tájékozottsága. A szóbeli elbeszélgetés során maximum 50 pont szerezhető. 

 

Felvételi szakirodalmak: 

Szalai Júlia (2007): Nincs két ország...? Társadalmi küzdelmek az állami (túl)elosztásért 

a rendszerváltás utáni Magyarországon. Osiris Kiadó Budapest. 

Krémer Balázs: Ápolás-gondozás - kit, miért, hol, hogyan és egyáltalán... 

www.allamreform.hu/letoltheto/szocialis_ugyek/hazai 

Darvas Ágnes - Győri Péter - Kőnig Éva - Mózer Péter - Tóth Zoltán: Szükség van a 

változásra. Pénzbeli ellátások rendszere. 

www.allamreform.hu/letoltheto/szocialis_ugyek/hazai 

 

Többletpontok odaítélésének szabályai a felvételi eljárásban: 

                                                 
259 Beiktatta a 21/2009. (XII.17.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2009. december 18-tól azzal, hogy a 

rendelkezéseket a 2010 februárjában induló képzésekre kell alkalmazni. 
260 Módosította a 13/2018. (XII. 13.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2018. december 14-től. 

http://www.allamreform.hu/letoltheto/szocialis_ugyek/hazai
http://www.allamreform.hu/letoltheto/szocialis_ugyek/hazai
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a) Igazolt OTDK szereplés (előadás és pályamunka) 5 pont. 

b) Igazolt helyi TDK szereplés (előadás és pályamunka) helyezéssel (1-3. helyezés, 

különdíj) 3 pont. 

c) Igazolt demonstrátori tevékenység esetén 5 pont. 

d) Élő idegen nyelvből általános felsőfokú (B3), komplex típusú államilag elismert, 

vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga esetén 8 pont. 

e) Élő idegen nyelvből második államilag elismert, általános nyelvi középfokú (B2), 

komplex típusú, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga esetén 4 pont. 

f) Szociális szakvizsga esetén 5 pont. 

g) Előnyben részesítés többletpontjai: 

Fogyatékosság: 8 pont 

Gyermekgondozás: 8 pont 

Halmozottan hátrányos helyzet: 8 pont 

Hátrányos helyzet: 4 pont 
 

A felvételi eljárásban a jelentkezőnek a fennálló jogosultságát a felvételi eljárásban iga-

zolnia kell. 
 

A felvételi eljárásban mindösszesen 10 többletpontot lehet szerezni, illetve beszámítani, 

melyből a g) pont szerint járó többletpontok száma maximum 10 pont. 

 

Jelentkezés felvételi eljárásra: 

A felvételi kérelmet a mindenkor hatályos felsőoktatási felvételi eljárásnak megfelelően 

kell benyújtani. 

A felvételi eljárással kapcsolatos feladatok ellátására Debreceni Egyetem Egészségügyi 

Kara Felvételi Bizottságot hoz létre. A szóbeli vizsga lebonyolítására a Kar Vizsgáztató 

Bizottságot hoz létre. A Vizsgáztató Bizottság elnöke a Felvételi Bizottság tagja is. 

A Felvételi eljárási rend megsértése esetén a felvételi eljárásban hozott döntéssel kap-

csolatban, a határozat kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül a jelölt fellebbe-

zéssel élhet a kari Felvételi Fellebbezési Bizottsághoz. 

 

A felvételi döntés: 

A felvételi döntést az indítás évében legkésőbb augusztus 1. napjáig meg kell hozni. 

A jelentkező felvételéről az Intézményi rangsor alapján születik döntés. 

A felvételi eljárás egyéb szabályai tekintetében a 423/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet 

szabályai szerint kell eljárni. 
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26146. TERVEZŐ ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK (Műszaki 

Kar) felvételi eljárási rendje  
 

A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei:  
1. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:  

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a építészmérnöki alapképzési 

szak. 

A 2. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe azok az alap- 

vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. 

évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, ame-

lyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a 

felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.  

2. A mesterképzésre való felvétel feltételei:  

A hallgatónak a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek - felsőoktatási 

törvényben meghatározott - összevetése alapján elismerhető legyen legalább 70 kre-

dit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:  

 természettudományos alapismeretek (20 kredit): matematika, ábrázoló geomet-

ria, műszaki ábrázolás, CAD; 

 gazdasági és humán ismeretek (8 kredit): mikro-és makroökonómia, építési me-

nedzsment, építési jogi ismeretek filozófia, szociológia;  

 szakmai ismeretekből (147 kredit):  

 építészettörténet, művészettörténet, építészetelmélet: legalább 15 kredit,  

 statika, szilárdságtan, tartószerkezetek, szerkezettervezés: legalább 22 

kredit, 

 épületszerkezetek, építőanyagok, épületgépészet, épületfizika: legalább 34 

kredit,  

 építéskivitelezés, -szervezés, építésgazdaságtan: legalább 10 kredit,  

 szabadkézi rajz, mintázás-modellezés, tér- és színkompozíció: legalább 12 

kredit,  

 épülettervezés (elmélet, gyakorlat), településtervezés, komplex tervezés, 

diplomatervezés: legalább 54 kredit. 

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 

145 kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat meg-

szerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, 

a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak sze-

rint kell megszerezni. 

 
262263Felvételi pontok számítása:  
 

Felvételi pontok számítása:  

Oklevél minősítése  

Az oklevél minősítése szorozva 2-vell, maximum 10 pont lehet.  

Diplomaterv minősítése  

                                                 
261 Beiktatta a 21/2009. (XII.17.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2009. december 18-tól azzal, hogy a 

rendelkezéseket a 2010. februárjában induló képzésekre kell alkalmazni. 
262 Módosította az 5/C/2014. (II. 6.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2014. február 7-től. 
263 Módosította a 11/J/2015. (II. 05.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2015. február 6-tól. 
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A Diplomaterv minősítése szorozva 7-tel, maximum 35 pont lehet.  

Felvételi vizsga  

Felvételi vizsga alapján, maximum 45 pont lehet. 

Ezen belül:  

szakmai alkalmassági vizsga (írásbeli): 30 pont; 

szakmai aktivitás (pályázatok, kiállítások, workshop; aktivitásonként 2-2 pont): max.10 

pont; 

portfolió: 5 pont. 

 

Többletpontok  

A többletpontokból összesen maximum 10 pontot lehet szerezni:  

Maximum 10 többletpont adható  

- Esélyegyenlőségi maximális pont: 10 pont 

 - fogyatékosság: 3 pont 

 - gyermekgondozás: 4 pont 

 - hátrányos helyzet: 3 pont 

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

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

 - demonstrátor: 2 pont 

 - intézményi TDK 1. helyezés: 5 pont 

 - intézményi TDK 2. helyezés: 3 pont 

 - intézményi TDK 3. helyezés/dicséret: 1 pont 

 - nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 4 pont 

 - OTDK 1-3. hely: 10 pont 

 

Csatolandó dokumentumok  

A jelentkezés időpontjában rendelkezésére álló, a felvételi eljárást befolyásoló doku-

mentumok másolatát mellékelje a jelentkezéshez. A később megszerzett dokumentumok 

másolatának benyújtásáról minden évben külön szabály rendelkezik. 

A felvételhez szükséges végzettséget igazoló dokumentumok (pl. felsőfokú végzettséget 

igazoló oklevél) és a többletpontokat igazoló dokumentumok mellett az intézmény a 

következő másolat(ok) csatolását kéri:  

 felsőfokú végzettséget igazoló dokumentum  

 felsőoktatási tanulmányok igazolása (leckekönyv/oklevél melléklet)  

 fogyatékosság igazolása  

 gyermekgondozás igazolása  

 hátrányos helyzet igazolása  

 nyelvvizsgát igazoló dokumentum  

 tanulmányi verseny eredményének igazolása (OTDK/TDK igazolás).  

 

Felvételi döntés:  
A felvételi eredményéről a jelentkezőket írásban értesítjük az országos felvételi eljárás 

lezárása után.  
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264,26547.  
 
26648. KÖRNYEZETMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK (Műszaki Kar) felvételi 

eljárási rendje 

 

A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei 

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok 

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a környezetmérnöki alapképzési 

szak  

 

A bemenethez a 2. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba 

vehető alapképzési szakok: vegyészmérnöki, a biomérnöki, a műszaki földtudományi 

mérnöki  

 

A 2. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá azok az 

alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. 

évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelye-

ket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőok-

tatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.  

 

A mesterképzésre való felvétel feltételei 

A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási tör-

vényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60 kredit a 

korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben: 

 

 természettudományos ismeretek (20 kredit): matematika, fizika, kémia, biológia; 

 gazdasági és humán ismeretek (10 kredit): közgazdaságtan, jogi ismeretek, me-

nedzsment, kommunikáció; 

 szakmai ismeretek (30 kredit): mérnöki ismeretek (gépészeti ismeretek, számí-

tástechnika), biztonságtechnika, környezetvédelmi műszaki műveletek, informa-

tika. 

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább  

30 kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésé-

re irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőok-

tatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell 

szerezni. 

 
267A felvételi pontok számítása:  

Oklevél minősítése  

Az oklevél minősítése szorozva 6-tal, maximum 30 pont lehet.  

Motivációs beszélgetés: 

                                                 
264 Beiktatta a 18/2010. (IV.08.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2010. április 9-től azzal, hogy a rendel-

kezéseket a 2010 szeptemberében induló képzésre kell alkalmazni. 
265 Hatályos rendelkezések a 60. pontban. 
266 Beiktatta a 33/2011. (II.17.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2011. február 18-tól azzal, hogy a rendel-

kezéseket a 2011 szeptemberében induló képzésekre kell alkalmazni. 
267 Beiktatta a /2014. (II.6.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2014. február 7-től. 
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A motivációs beszélgetés során a felvételi bizottság meg kíván győződni a jelentkező 

szakkal kapcsolatos szándékairól, s arról is, hogy mennyire ismeri azt a szakmai köze-

get, amelybe a diploma megszerzése után be kíván illeszkedni. A szerezhető pontszám 

maximum 40 pont lehet. 

 

Többletpontok  

A többletpontokból összesen maximum 30 pontot lehet szerezni:  

 

1. Teljesítményért adható többletpontok (maximum 20 pont):  

 nyelvtudásért (maximum 2 nyelvvizsgáért): a második vagy harmadik  középfo-

kú C vagy felsőfokú C típusú EU-s vagy orosz nyelvvizsgáért adható többlet-

pont. Középfokú C 5 pont, felsőfokú C 10 pont.  

 OTDK/TDK konferencián elért 1-3. helyezésért: 10 pont  

2. Előnyben részesítés (maximum 10 pont)  

 Hátrányos helyzet 2 pont  

 Fogyatékossággal élő 6 pont  

 Gyermekét gondozó 6 pont  

 

Csatolandó dokumentumok  

A jelentkezés időpontjában rendelkezésére álló, a felvételi eljárást befolyásoló doku-

mentumok másolatát mellékelje a jelentkezéshez. A később megszerzett dokumentumok 

másolatának benyújtásáról minden évben külön szabály rendelkezik.  

A felvételhez szükséges végzettséget igazoló dokumentumok (pl. felsőfokú végzettséget 

igazoló oklevél) és a többletpontokat igazoló dokumentumok mellett az intézmény a 

következő másolat(ok) csatolását kéri:  

 felsőfokú végzettséget igazoló dokumentum  

 felsőoktatási tanulmányok igazolása (leckekönyv/oklevél melléklet)  

 fogyatékosság igazolása  

 gyermekgondozás igazolása  

 hátrányos helyzet igazolása  

 nyelvvizsgát igazoló dokumentum  

 tanulmányi verseny eredményének igazolása (OTDK/TDK igazolás).  

 

Felvételi döntés:  

A felvételi eredményéről a jelentkezőket írásban értesítjük az országos felvételi eljárás 

lezárása után. 
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268,26949.  
27027150. 

 

 
27227351. 

 

 
274,275,27652. KLINIKAI LABORATÓRIUMI KUTATÓ MESTERKÉPZÉSI SZAK 

(Általános Orvostudományi Kar) felvételi eljárási rendje 

 

A jelentkezők tájékoztatása:  

Az Oktatási Hivatal által megjelentetett Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató kiadvány-

ban a mesterszakra közzétett információkat a Kar az alábbiakkal egészíti ki:  

• a jelentkezéshez – az 59/2016. (III. 25.) Korm. rendelet által előírt – a felvétel fel-

tételéül javasolt, meghatározott alapszakokon (korábbi főiskolai/egyetemi sza-

kokon) megszerzett alapfokozatok felsorolása;  

• a felvételi feltételek, követelmények, pontok számításának módja.  

  

A jelentkezéshez javasolt szakok (a KKK-ból átemelve):  

 Teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe: az orvosi diagnoszti-

kai analitikus alapképzési szak orvosi kutatólaboratóriumi analitika specializáci-

ója, az orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus alapképzési 

szak orvosi kutatólaboratóriumi analitika specializációja, valamint a felsőokta-

tásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti orvosdiagnosztikai laboratóriumi 

analitikus főiskolai szintű szak. 

 Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: az orvos- és 

egészségtudomány képzési területről az orvosi diagnosztikai analitika alapkép-

zési szak orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitikus specializációja, a termé-

szettudomány képzési területről a biológia; a kémia; a molekuláris bionika és a 

műszaki képzési területről a biomérnöki alapképzési szak. 

                                                 
268 Beiktatta a 33/2011. (II.17.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2011. február 18-tól azzal, hogy a rendel-

kezéseket a 2011 szeptemberében induló képzésekre kell alkalmazni. 
269 Hatályon kívül helyezte a 13/2018. (XII. 13.) sz. szenátusi határozat; hatálytalan 2018. december 14-

től. 
270 Beiktatta a 33/2011. (II.17.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2011. február 18-tól azzal, hogy a rendel-

kezéseket a 2011 szeptemberében induló képzésekre kell alkalmazni. 
271 Hatályon kívül helyezte a 11/F/2015. (II. 05.) sz. szenátusi határozat; hatálytalan 2014. február 6-tól. 
272 Beiktatta a 33/2011. (II.17.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2011. február 18-tól azzal, hogy a rendel-

kezéseket a 2011 szeptemberében induló képzésekre kell alkalmazni. 
273 Hatályon kívül helyezte a 11/F/2015. (II. 05.) sz. szenátusi határozat; hatálytalan 2014. február 6-tól. 
274 Beiktatta a 33/2011. (II.17.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2011. február 18-tól azzal, hogy a rendel-

kezéseket a 2011 szeptemberében induló képzésekre kell alkalmazni. 
275 Módosította a 29/2012. (VI.27.) sz. szenátusi határozat, hatályos 2013. június 28-tól. 
276 Módosította a 22/2017. (VI. 22.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2017. június 23-tól. 
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 A fentebb megadott meghatározott kreditek teljesítésével figyelembe vehető 

szakon szerzett oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési cik-

lusba való belépés minimális feltételei 

o A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek szá-

ma legalább 40 kredit az alábbi területekről: orvosi biokémia, klinikai 

kémia, klinikai biokémia, molekuláris biológia, bioanalitika, mikrobioló-

gia, molekuláris genetika, genetika, sejtbiológia, élettan, sejtélettan, álta-

lános farmakológia, gyógyszertudományok, neurobiológia, 

neuroanatómia, sejt és szövettenyésztés, állatkísérleti ismeretek, hiszto-

kémia, kutatás menedzsment, hematológia és hemosztazeológia, reológia, 

áramlási citometria, mikroszkópos technikák, immunológia, toxikológia, 

tömegspektrometria, elválasztástechnika, mintavétel-mintakezelés, labora-

tóriumi minőségbiztosítás, biostatisztika ismeretekből. 

o A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató az alapkép-

zési tanulmányai alapján legalább 20 kredittel rendelkezzen. A hiányzó 

krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában 

meghatározottak szerint meg kell szerezni. 

A mesterképzésre jelentkezőknek a felvételi folyamat során a következő dokumen-

tumokat kell feltölteni: 

 felsőfokú végzettséget igazoló oklevél másolata,  

 a többletpontok megszerzéséhez szükséges igazolások (nyelvvizsga bizonyítványok 

másolata, TDK és OTDK szereplések igazolása, demonstrátori tevékenység igazolá-

sa és egyéb igazolások)  

 azon tantárgyak hitelesített, részletes leírása, amelyeket a bemeneti kreditek beszá-

mításnál a jelentkező el akar fogadtatni  

  

Előzetes kreditelismerési eljárás  

Ha a jelentkező nem a teljes kreditérték beszámításával figyelembe vehető szakok va-

lamelyikén szerezte előző diplomáját, úgy az erre vonatkozó leckekönyvkivonat benyúj-

tásával egyben kezdeményezi az ún. előzetes kreditelismerési eljárást. Ehhez a felvéte-

lizőnek csatolnia kell a beszámítandó tantárgyakat tartalmazó leckekönyv/leckekönyvek 

másolatát, megjelölve azokat a tárgyakat, amelyeket be szeretne számíttatni a Klinikai 

Laboratóriumi kutató mesterszak felvételi feltételeinek teljesítése céljából.  

1. Lehetőség van az előzetes kreditelismerési eljárás kérvényezésére még a felvételi 

kérelem beadása előtt. Így a jelentkező a felvételi eljárás kezdeményezése előtt 

tisztázhatja, hogy jogosult-e a Klinikai laboratóriumi kutató mesterképzés elkez-

désére előzetes tanulmányai alapján, ill. felmérheti, hogy folyó év második sze-

meszterében a hiányzó krediteket meg tudja-e szerezni.   

 

2. A felvételi jelentkezések beadását követően a jelentkező beadott dokumentumai 

alapján a Tanulmányi Osztály hivatalból lefolytatja az előzetes kreditelismerési 

eljárást. A szakfelelős előzetes javaslata alapján az Osztott Képzések Tanulmányi 
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és Kreditátviteli Albizottsága döntést hoz arról, hogy a jelentkező eleget tesz-e az 

előírt feltételeknek, felvehető-e a Klinikai laboratóriumi kutató mesterképzési 

szakra. A döntéséről szóló kreditelismerési határozatot a kar Tanulmányi Osztálya 

elküldi a felvételiző postacímére. A jelentkező a határozat ellen 15 napon belül 

jogorvoslati kérelemmel élhet, amelyet az Általános Orvostudományi Kar dékán-

jához kell írásban benyújtania.  

A felvételi szakmai beszélgetés:  

A Felvételi Vizsgabizottságok előtt zajlik, melyre a jelentkezőnek hoznia kell a felvételi 

pontszámítás alapjául szolgáló eredeti dokumentumokat vagy hitelesített másolatokat. 

A szóbeli elbeszélgetésre ezeken kívül a felvételizőnek max. 1 oldalas, írott anyagot 

(motivációs levelet) kell hoznia, melyben a mesterképzésbe való belépési szándékát 

indokolja. A felvételi szakmai beszélgetés a jelentkező szakmai és általános tájékozott-

ságának, logikus gondolkodásának és motivációjának felmérése céljából történik az 

előző diplomájának megfelelő, a molekuláris biológiával kapcsolatos alapozó témakö-

rök ismeretanyagából. A jelentkező a szóbeli elbeszélgetés időpontját és a beszélgetés 

témaköreit írásban megkapja a Kar Tanulmányi Osztályától.  

 

A pontszámítás módja:  

A jelentkezők teljesítményét az Intézmény 100 pontos rendszerben értékeli. A pontszá-

mítás módja az alábbiak szerint történik:   

 A bemeneti feltételként meghatározott alapképzésben, mesterképzésben, illetve 

korábbi egyetemi vagy főiskolai képzésben szerzett oklevél minősítésének 

tízszerese (maximum 50 pont).  

 Szóbeli elbeszélgetés a kar honlapján közzétett témakörökből, a jelölt szakmai tájé-

kozottságának és motivációjának felmérésére. A szóbeli elbeszélgetés során maxi-

mum 40 pont szerezhető.  

 Többletpontok  címén  maximum  10  pont  szerezhető.  

  

Többletpontok odaítélésének szabályai a felvételi eljárásban:  

 igazolt OTDK szereplés (előadás és pályamunka): 5 pont  

 igazolt TDK szereplés (előadás és pályamunka): 3 pont  

 igazolt demonstrátori tevékenység: 5 pont  

 további államilag elismert vagy azzal egyenértékű általános nyelvi középfokú (B2),  

komplex típusú nyelvvizsga: 5 pont  

 államilag elismert vagy azzal egyenértékű általános nyelvi felsőfokú (C1) szóbeli 

vagy írásbeli típusú nyelvvizsga: 5 pont  

 kiemelkedő szakmai tevékenység (közlemény, szakmai ösztöndíj): 10 pont  

 előnyben részesítés jogcímén max. 5 pont adható (hátrányos helyzetűeknek 5 pont, 

fogyatékossággal élőknek 5 pont (ha az korábbi tanulmányai alatt is fennállt), 

gyermekét gondozónak 5 pont).  
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Felvételi Bizottságok:  

Mesterképzésben a felvételi eljárással kapcsolatos feladatok ellátására a Kar Felvételi 

Bizottságot, illetve Felvételi Vizsgáztató Bizottságokat hoz létre. A Bizottságok elnöke-

it és tagjait az Általános Orvostudományi Kar dékánja kéri fel. Valamennyi Bizottságba 

a képzésben résztvevő karok (ÁOK, MÉK) oktatói és a hallgatók közül is kell 1-1 tagot 

delegálni, így a bizottság legalább 4 tagból áll.  

 

 

A felvételi döntés:  

A felvételizők teljesítményét a Felvételi Vizsgáztató Bizottság értékeli és pontozza. A 

felvételi szakmai beszélgetést lefolytató bizottságok javaslatai alapján, a felvételi dön-

tést a Kar Felvételi Bizottsága hozza meg. A döntésről a Tanulmányi Osztály - az Okta-

tási Hivatal által meghatározott ponthatár-megállapítási időpontot követően – legkésőbb 

augusztus 1-ig a hallgatót írásban értesíti.  

A felvételi eljárás egyéb szabályai tekintetében a 423/2012. (XII.29.) kormányrendelet 

szabályai szerint kell eljárni.  
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27753. MECHATRONIKAI MÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK (Műszaki Kar) 

felvételi eljárási rendje  

 

A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei  

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok  

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a mechatronikai mérnöki alapkép-

zési szak.  

A bemenethez a 2. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba 

vehető alapképzési szakok: a gépészmérnöki, a közlekedésmérnöki, a villamosmérnöki, 

a mérnök informatikus, a mezőgazdasági és élelmiszeripari a gépészmérnöki, az energe-

tikai mérnöki.  

A 2. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá azok az 

alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. 

évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelye-

ket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőok-

tatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.  

A mesterképzésbe való felvétel feltételei:  

A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek - felsőoktatási tör-

vényben meghatározott - összevetése alapján elismerhető legyen legalább 70 kredit a 

korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:  

- természettudományos ismeretek (20 kredit): matematika, fizika, hő-és áramlástan, 

mechanika;  

- gazdasági és humán ismeretek (10 kredit): közgazdaságtan, környezetvédelem, 

minőségbiztosítás, szaknyelv, társadalomtudomány;  

- elektrotechnikai és informatikai ismeretek (20 kredit): elektrotechnika, elektroni-

ka, villamos hajtások, rendszer- és irányítástechnika, analóg és digitális technika, 

szenzorok és aktuátorok, számítástechnika, programozás;  

-  gépészeti ismeretek (20 kredit): műszaki ábrázolás, gépelemek, gépszerkezettan, 

gépszerkesztés, géptervezés, gyártás- és anyagtechnológia, járműtechnika, energe-

tika, robottechnika, mechatronika, méréstechnika.  

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 40 

kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére 

irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőokta-

tási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint. 

A felvételi eljárás során a mechatronikai mérnök BSc diploma (bármely felsőoktatási 

intézmény bármilyen szakirányon) illetve a Debreceni Egyetem karain szerzett gépész-

mérnöki BSc, villamosmérnöki BSc és mérnök informatikus diplomák elismertetése 

automatikus: (részletek a kari honlapon találhatóak). 

Minden más esetben (más felsőoktatási intézményben szerzett gépészmérnöki, közleke-

désmérnöki, villamosmérnöki, mérnök informatikus, mezőgazdasági és élelmiszeripari 

a gépészmérnöki, energetikai mérnöki BSc oklevél) egyéni elbírálás alapján maximum 

30 kredit megszerzését lehet előírni abban az esetben  ha a jelölt rendelkezik 40 kredit 

BSc vagy más MSc szintű ismerettel, kredittel. 

A Debreceni Egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata  lehetőséget nyújt a hallgatók-

nak un. „Részismeretek megszerzése érdekében folytatott képzés” keretében megsze-
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rezni a hiányzó krediteket. A részismeretek megszerzése érdekében folytatott képzés 

esetén a hallgató levelező tagozatos hallgatóként, de egyéni ütemezés alapján, a nappali 

tagozaton veheti fel a tárgyakat. A képzés befejezését követően a kar a megszerzett is-

meretekről, kreditértékről igazolást állít ki. 

 

 
278Felvételi pontok (maximum 90 pont):  

- felvételi vizsga: maximum 45 pont (szóbeli és írásbeli)  

- tanulmányi átlag az utolsó két félévben: maximum 45 pont (A DE-MK mechatronikai 

mérnöki alapszakos hallgatói esetén alkalmazható) szerezhető az alábbiak szerint: 

 2,00-2,99: 10 pont; 3,00-3,49: 20 pont; 3,50-3,99: 30 pont; 4,00-4,49: 40 pont; 4,50-

5,00: 45 pont 

vagy  

- felvételi vizsga duplázása: 90 pont. 

 

A mechatronikai mérnöki mesterképzési szakra jelentkezőknek a felvételi vizsga pontos 

időpontjáról a Kar külön értesítést küld. A felvételi vizsga keretében egy tesztet kell 

kitölteni. A teszt során az alapképzettségnek megfelelő részt legalább 80%-ra és még 

egy részt legalább 50%-ra kell teljesíteni. Mechatronikai mérnöki alapképzettséggel 

rendelkezők esetében valamennyi részt minimum 60%-ra kell teljesíteni.  

 A teszt alapvetően 3 témakörre épül: 

 - alap gépészeti feladatok: elmozdulás, sebesség, gyorsulás, erő, mechanikai munka és 

teljesítmény számítása; géprajzokon ábrázolt gépelemek felismerése; síkbeli maximum 

4 tagú mechanizmusok elmozdulásai, sebesség gyorsulásábrái;  

 - alap villamossági feladatok: egyenáramú áramköri kapcsolások aktív és passzív ta-

gokkal, digitális technikai alapfeladatok;  

 - informatikai alapfeladatok: valamilyen választott programozási nyelven egyszerű 

probléma programozása, programrészlet feladatának leírása.  

 Mintateszt letölthető a Tanszék honlapjáról: www.eng.unideb.hu/vmt 

 

 Többletpontok: maximum 10 többletpont adható. 

- Esélyegyenlőségi maximális pont: 10 pont 

 - fogyatékosság: 3 pont 

 - gyermekgondozás: 4 pont 

 - hátrányos helyzet: 3 pont 

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

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

 - demonstrátor: 3 pont 

 - intézményi TDK 1. helyezés: 5 pont 

 - intézményi TDK 2. helyezés: 3 pont 

 - intézményi TDK 3. hely/különdíj: 1 pont 

 - kutatási és publikációs tevékenység: 2 pont 

 - nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 4 pont 

 - OTDK 1-3. hely: 10 pont 

 - szakmai tudományos munka: 2 pont 
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Szakmai és tudományos munka:  

Megjelent vagy legalább elfogadott folyóiratcikk vagy konferenciacikk, amelyben a 

felvételi vizsgát tevő szerzői hányada legalább 1/3: 2 pont;  

Megjelent vagy legalább elfogadott folyóiratcikk vagy konferenciacikk, amelyben a 

felvételi vizsgát tevő szerzői hányada kevesebb, mint 1/3: 1 pont; 

Szakmai kutatásokban való részvétel, a jelölt alapszakját gondozó tanszék igazolásával: 

2 pont. 

 

Csatolandó dokumentumok  

A jelentkezés időpontjában rendelkezésére álló, a felvételi eljárást befolyásoló doku-

mentumok másolatát mellékelje a jelentkezéshez. A később megszerzett dokumentumok 

másolatának benyújtásáról minden évben külön szabály rendelkezik.  

A felvételhez szükséges végzettséget igazoló dokumentumok (pl. felsőfokú végzettséget 

igazoló oklevél) és a többletpontokat igazoló dokumentumok mellett az intézmény a 

következő másolat(ok) csatolását kéri:  

- felsőfokú végzettséget igazoló dokumentum  

- felsőoktatási tanulmányok igazolása (leckekönyv/oklevél melléklet)  

- fogyatékosság igazolása  

- gyermekgondozás igazolása  

- hátrányos helyzet igazolása  

- nyelvvizsgát igazoló dokumentum  

- tanulmányi verseny eredményének igazolása (OTDK/TDK igazolás).  

 

Felvételi döntés:  

A felvételi eredményéről a jelentkezőket írásban értesítjük az országos felvételi eljárás 

lezárása után. 
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27954. MŰSZAKI MENEDZSER MESTERKÉPZÉSI SZAK (Műszaki Kar) felvételi 

eljárási rendje  

 

A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei  

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok  

 

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a műszaki menedzser alapképzési 

szak, valamint a főiskolai szintű műszaki menedzser alapképzési szak. 

 A bemenethez a 2. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba 

vehető alapképzési szakok: a műszaki képzési terület további alapképzési szakjai. 

 A 2. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az 

alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési, egységes, osztatlan vagy mesterképzési 

szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy 

egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szol-

gáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága 

elfogad. 

 

A mesterképzésbe való felvétel feltételei:  

A hallgatónak a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek - felsőoktatási tör-

vényben meghatározott - összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60 kredit a 

korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben: 

- természettudományos alapismeretek (20 kredit): matematika, fizika, kémia, me-

chanika, anyagismeret, biológia; 

- gazdasági és humán ismeretek (10 kredit): közgazdaságtan, vállalat-gazdaságtan, 

környezetvédelem, minőségbiztosítás, gazdaságstatisztika, társadalomtudomány; 

- szakmai ismeretek (30 kredit): műszaki ábrázolás, gépszerkezetek, informatika és 

alkalmazások, gyártási és technológiai ismeretek, menedzsment, pénzügyek, ál-

lamigazgatási-jogi ismeretek, differenciált szakmai ismeretek a műszaki, techno-

lógiai és a menedzsment, gazdálkodási szakterületekről.  

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 30 

kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére 

irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőokta-

tási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell 

szerezni. 

 

A felvételi pontok számítása:  

 

Oklevél minősítése  

Az oklevél minősítése szorozva 6-tal, maximum 30 pont lehet.  

Motivációs beszélgetés 

A motivációs beszélgetés során a felvételi bizottság meg kíván győződni a jelentkező 

szakkal kapcsolatos szándékairól, s arról is, hogy mennyire ismeri azt a szakmai köze-

get, amelybe a diploma megszerzése után be kíván illeszkedni. A szerezhető pontszám 

maximuma 40 pont lehet. 
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Többletpontok  

A többletpontokból összesen maximum 30 pontot lehet szerezni:  

1. Teljesítményért adható többletpontok (maximum 20 pont):  

- nyelvtudásért (maximum 2 nyelvvizsgáért): a második vagy harmadik kö-

zépfokú (B2) komplex (korábban középfokú C) vagy felsőfokú (C1) komp-

lex (korábban felsőfokú C) típusú EU-s vagy orosz nyelvvizsgáért adható 

többlet-pont. Középfokú (B2) komplex 5 pont, felsőfokú (C1) komplex 10 

pont.  

- OTDK/TDK konferencián elért 1-3. helyezésért: 10 pont  

2. Előnyben részesítés (maximum 10 pont)  

Hátrányos helyzet 2 pont  

Fogyatékossággal élő 6 pont  

Gyermekét gondozó 6 pont  

 

Csatolandó dokumentumok  

A jelentkezés időpontjában rendelkezésére álló, a felvételi eljárást befolyásoló doku-

mentumok másolatát mellékelje a jelentkezéshez. A később megszerzett dokumentumok 

másolatának benyújtásáról minden évben külön szabály rendelkezik.  

A felvételhez szükséges végzettséget igazoló dokumentumok (pl. felsőfokú végzettséget 

igazoló oklevél) és a többletpontokat igazoló dokumentumok mellett az intézmény a 

következő másolat(ok) csatolását kéri:  

- felsőfokú végzettséget igazoló dokumentum  

- felsőoktatási tanulmányok igazolása (leckekönyv/oklevél melléklet)  

- fogyatékosság igazolása  

- gyermekgondozás igazolása  

- hátrányos helyzet igazolása  

- nyelvvizsgát igazoló dokumentum  

- tanulmányi verseny eredményének igazolása (OTDK/TDK igazolás).  

 

Felvételi döntés:  

A felvételi eredményéről a jelentkezőket írásban értesítjük az országos felvételi eljárás 

lezárása után. 
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28055. TELEPÜLÉSMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK (Műszaki Kar) felvételi 

eljárási rendje  

 

A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei  

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok  

 

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: az építészmérnöki; a tájrendező és 

kertépítő mérnöki, az építőmérnöki alapképzési szak;  

A bemenethez a 2. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba 

vehető alapképzési szakok: a mérnökinformatikus, a műszaki földtudományi, a földmé-

rő és földrendező mérnök, a földrajz, a földtudományi, a környezetmérnöki, a közleke-

désmérnöki, a gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki 

A 2. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe: továbbá azok az 

alap- vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. 

évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelye-

ket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőok-

tatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.  

 

A mesterképzésbe való felvétel feltételei:  

A hallgatónak a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek - felsőoktatási tör-

vényben meghatározott - összevetése alapján elismerhető legyen legalább 175 kredit a 

korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökből:  

matematika, ábrázoló geometria, műszaki ábrázolás, CAD: legalább 20 kredit  

mikro-és makroökonómia, építési menedzsment, építési jogi ismeretek filozófia; szocio-

lógia: legalább 8 kredit,  

építészettörténet, művészettörténet, építészetelmélet: legalább 15 kredit 

statika, szilárdságtan, tartószerkezetek, szerkezettervezés: legalább 22 kredit, 

épületszerkezetek, építőanyagok, épületgépészet, épületfizika: legalább 34 kredit,  

építéskivitelezés, -szervezés, építésgazdaságtan: legalább 10 kredit,  

szabadkézi rajz, mintázás-modellezés, tér- és színkompozíció: legalább 12 kredit  

épülettervezés (elmélet,gyakorlat), településtervezés, komplex tervezés, diplomaterve-

zés: legalább 54 kredit.  

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 145 

kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére 

irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőokta-

tási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell meg-

szerezni. 

 

A felvételi pontok számítása:  

Oklevél minősítése  

Az oklevél minősítése szorozva 6-tal, maximum 30 pont lehet.  

Motivációs beszélgetés 

A motivációs beszélgetés során a felvételi bizottság meg kíván győződni a jelentkező 

szakkal kapcsolatos szándékairól, s arról is, hogy mennyire ismeri azt a szakmai köze-
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get, amelybe a diploma megszerzése után be kíván illeszkedni. A szerezhető pontszám 

maximuma 40 pont lehet. 
 

Többletpontok  

A többletpontokból összesen maximum 30 pontot lehet szerezni:  

1. Teljesítményért adható többletpontok (maximum 20 pont):  

- nyelvtudásért (maximum 2 nyelvvizsgáért): a második vagy harmadik kö-

zépfokú (B2) komplex (korábban középfokú C) vagy felsőfokú (C1) komp-

lex (korábban felsőfokú C) típusú EU-s vagy orosz nyelvvizsgáért adható 

többlet-pont. Középfokú (B2) komplex 5 pont, felsőfokú (C1) komplex 10 

pont.  

- OTDK/TDK konferencián elért 1-3. helyezésért: 10 pont  

2. Előnyben részesítés (maximum 10 pont)  

- Hátrányos helyzet 2 pont  

- Fogyatékossággal élő 6 pont  

- Gyermekét gondozó 6 pont  
 

Csatolandó dokumentumok  

A jelentkezés időpontjában rendelkezésére álló, a felvételi eljárást befolyásoló doku-

mentumok másolatát mellékelje a jelentkezéshez. A később megszerzett dokumentumok 

másolatának benyújtásáról minden évben külön szabály rendelkezik.  

A felvételhez szükséges végzettséget igazoló dokumentumok (pl. felsőfokú végzettséget 

igazoló oklevél) és a többletpontokat igazoló dokumentumok mellett az intézmény a 

következő másolat(ok) csatolását kéri:  

- felsőfokú végzettséget igazoló dokumentum  

- felsőoktatási tanulmányok igazolása (leckekönyv/oklevél melléklet)  

- fogyatékosság igazolása  

- gyermekgondozás igazolása  

- hátrányos helyzet igazolása  

- nyelvvizsgát igazoló dokumentum  

- tanulmányi verseny eredményének igazolása (OTDK/TDK igazolás).  
 

Felvételi döntés:  

A felvételi eredményéről a jelentkezőket írásban értesítjük az országos felvételi eljárás 

lezárása után. 
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281,28256. ALKALMAZOTT MATEMATIKUS MESTERKÉPZÉSI SZAK (Természet-

tudományi és Technológiai Kar) felvételi eljárási rendje 

 

A jelentkezők tájékoztatása: 

Az Oktatási Hivatal által megjelentetett Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató kiadványban 

a mesterszakra közzétett információkat a Kar az alábbiakkal egészíti ki: 

 A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) kormányrendelet 

alapján elfogadott intézményi szabályzat (Debreceni Egyetem Felvételi 

Szabályzata és annak a Természettudományi és Technológiai Karra vonatkozó, 

Kari sajátosságokra kiterjedő melléklete) egységes szerkezetben tartalmazza az 

előírásokat. 

 A jelentkezéshez a felvételi feltételéül javasolt alapszakokon (illetve korábbi 

főiskolai/egyetemi szakokon) megszerzett alapfokozatok listája. 

 Az alapképzésben, mesterképzésben, illetve korábbi egyetemi vagy főiskolai 

képzésben nyújtott teljesítmény értékelésének módja, elvei. 

 A felvételi feltételek, követelmények, pontok számításának módja. 

 

Jelentkezéshez javasolt szakok: 

1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: matematika alapképzési 

szak. 

2. Feltételekkel elsősorban számításba vehető alapképzési szak: a 

természettudomány, a műszaki, az informatika képzési területek alapképzési 

szakjai, a gazdaságtudományok képzési terület gazdaság- és pénzügy-

matematikai elemzés alapképzési szakja. 

3. A Felvétel feltételeiben meghatározott kreditek teljesítésével vehetők 

figyelembe: azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a 

felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a 

kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a 

felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

 

A felvétel feltételei: 

1. A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 65 

kredit a korábbi tanulmányokból az algebra, analízis, geometria, halmazelmélet, 

kombinatorika, matematikai logika, operációkutatás, számelmélet, 

valószínűség-számítás, statisztika területeiről. Ezen belül legfeljebb 10 kredit 

tartalomban beszámíthatók kiterjedt matematikai apparátusra épülő más tárgyak 

ismeretei is. 

2. A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi tanulmányai 

alapján legalább 50 kredittel rendelkezzen. A hiányzó krediteket a 

mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől 

számított két féléven belül meg kell szerezni. A kreditek az Alkalmazott 

matematikus mesterképzési szakon előírt 120 kreditbe nem számolhatók el. 

 

 

                                                 
281 Az 56-66. pontban felsorolt mesterképzési szakokra vonatkozó szabályozást hatályon kívül helyezte, 

illetve az új szabályozást, valamint a 66/A. pontot beiktatta a 17/2018. (VI. 28.) sz. szenátusi határozat; 

hatályos 2018. június 29-től. 
282 Módosította a 13/2018. (XII. 13.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2018. december 14-től. 
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A felvételi laphoz csatolandó: 

 főiskolai, egyetemi, illetve BSc oklevél és mellékletei másolata 

 a leckekönyv teljes másolata 

 nyelvvizsga bizonyítvány(ok) másolata(i) 

 a 65 kredit elfogadásához, a jelentkező által beszámítani kívánt tárgyak listája, 

mely tartalmazza a krediteket, a kontaktórák számát, valamint a kérdéses 

tantárgyak tematikáját 

 a szakmai motiváció felmérésére a felvételi bizottság egy motivációs levelet kér 

mellékelni 

Az eredeti oklevel(ek)et és bizonyítványokat a szóbeli felvételi vizsgán kell bemutatni. 

A tárgyévben végzők felvételi jelentkezése az oklevél bemutatásáig feltételes. A Kar 

azonos felvételi követelményeket alkalmaz, függetlenül attól, hogy a jelentkezők mely 

felsőoktatási intézményben szerezték meg oklevelüket. 

 

A jelentkezés elfogadása: 

A Kar illetékes felvételi bizottsága a benyújtott dokumentumok alapján megvizsgálja, 

hogy a jelentkező eleget tesz-e az előírt feltételeknek. Az intézmény értesíti a 

jelentkezőt a jelentkezés elfogadásáról vagy elutasításáról, s a határozatban feltünteti az 

általa elismert kreditszámot. A jelentkező a határozat ellen 15 napon belül jogorvoslati 

kérelemmel élhet, amelyet az egyetem rektorához írásban kell benyújtania. A 

jelentkezés elfogadása esetén a Kar felvételi vizsgára hívja a jelentkezőt. 

 

A felvételi vizsga: 

A felvételi vizsga 3 tagú felvételi bizottság előtt, szóban történik. A felvételi bizottság 

összetétele: MSc szakfelelős, egy fő az intézet képviseletében és egy fő hallgatói 

képviselő. Célja a jelentkezők szakmai tájékozottságának, motivációjának, valamint 

eddigi szakmai tevékenységének felmérése. A felvételi vizsga témakörei a Kar/Intézet 

honlapján megtekinthetők. 

 

Pontszámítás: 

Az összesen szerezhető pontok száma 100. 

 Legfeljebb 40 pontot a korábbi teljesítés alapján szerezhet a jelölt, amely az 

oklevél átlagának (minősítésének) nyolcszorosa. 

 Szóbeli felvételi vizsgán legfeljebb 50 pont szerezhető. 

 A többletpontok száma maximum 10 lehet. 

Többletpont szerezhető felsőfokú, vagy második nyelvből tett középfokú 

nyelvvizsgáért (max. 5 pont), a szakterületen végzett eredményes tudományos 

vagy diákköri tevékenységért (max. 5 pont), előnyben részesítés jogcímén (max. 

5 pont). 

 

Felvételi döntés: 

A felvételi vizsgát lefolytató bizottságok javaslatai alapján a felvételi döntést a Kar 

Felvételi Bizottsága hozza meg, és a határozatról írásban értesíti a jelentkezőt. 
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283,28457. ANYAGTUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK (Természettudományi és 

Technológiai Kar) felvételi eljárási rendje 

 

A jelentkezők tájékoztatása: 

Az Oktatási Hivatal által megjelentetett Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató kiadványban 

a mesterszakra közzétett információkat a Kar az alábbiakkal egészíti ki. 

 A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló – 423/2012. (XII. 29.) korm. rend – 

alapján elfogadott intézményi szabályzat (Debreceni Egyetem Felvételi Szabály-

zata és annak a Természettudományi és Technológiai Karra vonatkozó, Kari sa-

játosságokra kiterjedő melléklete) egységes szerkezetben tartalmazza az előírá-

sokat. 

 A jelentkezéshez a felvételi feltételéül javasolt alapszakokon (ill. korábbi főisko-

lai/egyetemi szakokon) megszerzett alapfokozatok listája. 

 Az alapképzésben, mesterképzésben, ill. korábbi egyetemi vagy főiskolai kép-

zésben nyújtott teljesítmény értékelésének módja, elvei. 

 A felvételi feltételek, követelmények, pontok számításának módja. 

 

Jelentkezéshez javasolt szakok: 

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a fizika, a kémia és az anyagmér-

nöki alapképzési szak. 

 

Feltétellel elfogadott szakok: a természettudomány képzési területről a biológia, a kör-

nyezettan, a földtudományi alapképzési szak, a műszaki képzési területről a vegyész-

mérnöki, a biomérnöki, a környezetmérnöki, az energetikai mérnöki, a gépészmérnöki, 

a villamosmérnöki, a mechatronikai mérnöki alapképzési szak.   

 

A felvételi felvételekben meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe to-

vábbá: azok az alapképzési és mesterképzési szakok, valamint a felsőoktatásról szóló 

1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául 

szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsá-

ga elfogad. 

 

A felvétel feltételei: 

A feltétel nélkül elfogadott megadott alapképzésektől eltérő szakokról az anyagtudomá-

nyi mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 60 kredit az 

alábbi területekről: 

 

fizikai ismeretek (általános fizika, szilárdtest-fizika, elektronika, műszaki fizika, sta-

tisztikus fizika, kvantummechanika, anyagfizika, fizikai laboratórium) területéről 20 

kredit 

 

kémiai ismeretek (általános kémia, anyagismeret, kémiai anyagtudomány, szervetlen 

kémia, szerves kémia, kolloidika, felületkémia, kémiai laboratórium) területéről 20 

kredit; 

                                                 
283 Az 56-66. pontban felsorolt mesterképzési szakokra vonatkozó szabályozást hatályon kívül helyezte, 

illetve az új szabályozást, valamint a 66/A. pontot beiktatta a 17/2018. (VI. 28.) sz. szenátusi határozat; 

hatályos 2018. június 29-től. 
284 Módosította a 13/2018. (XII. 13.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2018. december 14-től. 
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matematikai, informatikai ismeretek területéről 10 kredit; 

 

egyéb szakmai ismeretek (ásványtan, nukleáris technika, környezetvédelem, mérés-

technika, folyamatszabályozás, irányítástechnika, automatizálás, biológia) területéről 

10 kredit. 

 

Felvételt nyerhet a mesterképzésbe az a hallgató is, akinek nincs meg a fenti 60 kredit-

pontja, de a felsorolt ismeretkörökben legalább 40 kredittel rendelkezik. Ebben az eset-

ben a hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamo-

san, a felvételtől számított két féléven belül kell megszereznie. A kreditek az Anyagtu-

domány mesterképzési szakon előírt 120 kreditbe nem számolhatók el. 

 

Az anyagtudós mesterképzésre jelentkezőknek a felvételi laphoz az alábbiakat kell 

csatolni: 

 főiskolai, egyetemi, ill. BSc oklevél és mellékletei másolata 

 a leckekönyv teljes másolat 

 nyelvvizsga bizonyítvány(ok) másolata(i) 

 a 40 kredit elfogadásához, a jelentkező által beszámítani kívánt tárgyak listája, 

mely tartalmazza a krediteket, a kontakt órák számát, valamint a kérdéses tan-

tárgyak tematikáját. 

 A szakmai motiváció felmérésére a felvételi bizottság egy motivációs levelet 

kér mellékelni. 

 

Az eredeti oklevel(ek)et és bizonyítványokat a szóbeli felvételi vizsgán kell bemutatni. 

A tárgyévben végzők felvételi jelentkezése az oklevél bemutatásáig feltételes. 

 

A Kar azonos felvételi követelményeket alkalmaz, függetlenül attól, hogy jelentkezők 

mely felsőoktatási intézményben szerezték meg oklevelüket. 

 

A jelentkezés elfogadása: 

A Kar illetékes felvételi bizottsága a benyújtott dokumentumok alapján megvizsgálja, 

hogy a jelentkező eleget tesz-e az előírt feltételeknek. Az intézmény értesíti a jelentke-

zőt a jelentkezés elfogadásáról vagy elutasításáról, s a határozatban feltünteti az általa 

elismert kreditszámot. A jelentkező a határozat ellen 15 napon belül jogorvoslati kére-

lemmel élhet, amelyet az egyetem rektorához írásban kell benyújtania. A jelentkezés 

elfogadása esetén a Kar felvételi vizsgára hívja a jelentkezőt. 

 

A felvételi vizsga: 

A felvételi vizsga 3 tagú felvételi bizottság előtt, szóban történik. A felvételi bizottság 

összetétele: MSc szakfelelős, egy fő az intézet képviseletében és egy fő hallgatói képvi-

selő. Célja a jelentkezők szakmai tájékozottságának, motivációjának, valamint eddigi 

szakmai tevékenységének felmérése. A felvételi vizsga témakörei a Kar/Intézet honlap-

ján megtekinthetők. 

 

Pontszámítás: 

Az összesen szerezhető pontok száma 100. 
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 Legfeljebb 40 pontot a korábbi teljesítés alapján szerezhet a jelölt, amely az ok-

levél átlagának (minősítésének) nyolcszorosa     

 Szóbeli felvételi vizsgán legfeljebb 50 pont szerezhető. 

 A többletpontok száma maximum 10 lehet. 

Többletpont szerezhető felsőfokú, vagy második nyelvből tett középfokú nyelv-

vizsgáért (max. 5 pont), a szakterületen végzett eredményes tudományos, vagy 

diákköri tevékenységért (max. 5 pont), előnyben részesítés jogcímén (max. 5 

pont). 

 

Felvételi döntés: 

A felvételi vizsgát lefolytató bizottságok javaslatai alapján a felvételi döntést a Kar Fel-

vételi Bizottsága hozza meg, és a határozatról írásban értesíti a jelentkezőt.  
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285,28658. BIOLÓGUS MESTERKÉPZÉSI SZAK (Természettudományi és Techno-

lógiai Kar) felvételi eljárási rendje 

 

A jelentkezők tájékoztatása 

Az Oktatási Hivatal által megjelentetett Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató kiadvány-

ban a mesterszakra közzétett információkat a Biológiai és Ökológiai Intézet az alábbi-

akkal egészíti ki: 

 A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló – 423/2012. (XII. 29.) korm. rend. – 

alapján elfogadott intézményi szabályzat (Debreceni Egyetem Felvételi 

Szabályzata és annak a Természettudományi és Technológiai Karra vonatkozó, 

kari sajátságokra kiterjedő melléklete) egységes szerkezetben tartalmazza az 

előírásokat.  

 A biológus MSc-re felvételt nyert hallgató meghatározott specializációkon 

kezdheti meg tanulmányait nappali tagozaton. A választható specializációk: 

genetika és mikrobiológia; növénybiológia; ökológia, evolúció- és 

konzervációbiológia; zoológus. 

 Levelező tagozaton a képzés specializáció nélküli.  

 A jelentkezéshez a felvétel feltételéül javasolt alapszakokon (korábbi 

főiskolai/egyetemi szakokon) megszerzett alapfokozatok listája. 

 Az alapképzésben, mesterképzésben, illetve korábbi egyetemi vagy főiskolai 

képzésben nyújtott teljesítmény értékelésének módja, elvei. 

 A felvételi feltételek, követelmények, pontok számításának módja. 

 

Jelentkezéshez javasolt szakok 

 Teljes kreditérték beszámítással vehető figyelembe a biológia alapképzési szak. 

 A bemenethez szükséges 100 kredit teljesítésével elsősorban számításba vehető 

alapképzési szakok: a természettudományi képzési területről a környezettan, a 

műszaki képzési területről a biomérnök, az agrár képzési területről a 

természetvédelmi mérnök. 

 A bemenethez szükséges 100 kredit teljesítésével vehetők figyelembe továbbá 

azok az alap- és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi 

LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű szakok, amelyek kredit 

megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a Kar illetékes 

kreditátviteli bizottsága elfogad, azaz egyedi elbírálás alapján más szakokon 

végzettek is jelentkezhetnek. 

 

A felvétel feltételei 

A biológia alapszakokon végzett jelentkezők részére 100 kredit automatikusan elisme-

résre kerül. 

A jelentkezőnek a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek felsőoktatási tör-

vényben meghatározott összevetése alapján elismerhető legyen legalább 100 kredit a 

korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben: 

                                                 
285 Az 56-66. pontban felsorolt mesterképzési szakokra vonatkozó szabályozást hatályon kívül helyezte, 

illetve az új szabályozást, valamint a 66/A. pontot beiktatta a 17/2018. (VI. 28.) sz. szenátusi határozat; 

hatályos 2018. június 29-től. 
286 Módosította a 13/2018. (XII. 13.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2018. december 14-től. 
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 természettudományos ismeretek: matematika (legalább 6 kredit), informatika 

(legalább 6 kredit), fizika (legalább 4 kredit), kémia (legalább 20 kredit); 

 szakmai ismeretek (legalább 60 kredit): biokémia, sejtbiológia, molekuláris 

biológia, biotechnológia, genetika, mikrobiológia, növényszervezettan, 

növényrendszertan, növényélettan, állatszervezettan, állatrendszertan, 

állatélettan, ökológia, környezet- és természetvédelem, etológia, mikológia, 

evolúcióbiológia, populációgenetika és biogeográfia. 

 

Felvételt nyerhet a mesterképzésbe az a hallgató is, akinek nincs meg a fenti 100 kredit-

pontja, de a felsorolt ismeretkörökben legalább 70 kredittel rendelkezik. Ebben az eset-

ben a hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamo-

san, a felvételtől számított két féléven belül kell megszereznie. A kreditek a Biológus 

mesterképzési szakon előírt 120 kreditbe nem számolhatók el. 

 

A biológus mesterképzésre jelentkezőknek a felvételi laphoz az alábbiakat kell csa-

tolni: 

 főiskolai vagy egyetemi oklevél és melléklet másolata; 

 a leckekönyv teljes másolata; 

 nyelvvizsga bizonyítvány(ok) másolata(i); 

 a 100 kredit elfogadásához, a jelentkező által beszámítani kívánt tárgyak listája, 

mely tartalmazza a krediteket és a kontakt órák számát, valamint a kérdéses 

tantárgyak tematikája. 

 A szakmai motiváció felmérésére a felvételi bizottság egy motivációs levelet kér 

mellékelni. 

 

Az eredeti oklevelet és bizonyítványokat a szóbeli felvételi vizsgán kell bemutatni. A 

tárgyévben végzők felvételi jelentkezése az oklevél bemutatásáig feltételes.  

 

A Kar azonos felvételi követelményeket alkalmaz, függetlenül attól, hogy a jelentkező 

mely felsőoktatási intézményben szerezte meg az oklevelét. 

 

A jelentkezés elfogadása 

A Kar illetékes felvételi bizottsága a benyújtott dokumentumok alapján megvizsgálja, 

hogy az előírt feltételeknek eleget tesz-e a jelentkező.  

Az intézmény értesíti a jelentkezőt a jelentkezés elfogadásáról vagy elutasításáról, s 

határozatban feltünteti az általa elismert kreditszámot. A jelentkező a határozat ellen 15 

napon belül jogorvoslati kérelemmel élhet, amelyet a rektornak írásban kell benyújtania. 

A jelentkezés elfogadása esetén az intézmény felvételi vizsgára hívja a jelentkezőt. 

 

Felvételi vizsga 

A felvételi vizsga szóban történik. Célja a jelentkező szakmai tájékozottságának, moti-

vációjának, valamint eddigi szakmai tevékenységének felmérése. A vizsga tematikája az 

intézet honlapján tekinthető meg. 

 

Pontszámítás 

Az összesen szerezhető pontok száma 100. 

 Legfeljebb 40 pontot a korábbi teljesítés alapján szerezhet a jelölt, amely az 

oklevél átlagának (minősítésének) nyolcszorosa     
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 Szóbeli felvételi vizsgán legfeljebb 50 pont szerezhető. 

 A többletpontok száma maximum 10 lehet. 

Többletpont szerezhető felsőfokú, vagy második nyelvből tett középfokú nyelv-

vizsgáért (max. 5 pont), a szakterületen végzett eredményes tudományos, vagy 

diákköri tevékenységért (max. 5 pont), előnyben részesítés jogcímén (max. 5 

pont). 

 

Felvételi döntés 

A felvételi vizsgát lefolytató bizottságok javaslatai alapján, a felvételi döntést a Kar 

Felvételi Bizottsága hozza meg és a határozatról írásban értesíti a jelentkezőt. 
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287,28859. BIOMÉRNÖK MESTERKÉPZÉSI SZAK (Természettudományi és Tech-

nológiai Kar) felvételi eljárási rendje 

 

Jelentkezők tájékoztatása: 

Az Oktatási Hivatal által megjelentetett Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató kiadványban 

a biomérnök mesterszakra vonatkozó ismereteket a Kar a következőkkel egészíti ki:  

 a felvétel feltételéül meghatározott alapszakokon (korábbi főiskolai/egyetemi 

szakokon) megszerzett képzettségek felsorolása; 

 a felvételi feltételek, követelmények, a felvételi pontszám kiszámításának mód-

ja;  

 a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló – 423/2012. (XII. 29.) Korm. rend. alap-

ján elfogadott intézményi szabályzat (Debreceni Egyetem Felvételi Szabályzata, 

és annak a Természettudományi és Technológiai Karra vonatkozó, kari sajátos-

ságokat tartalmazó melléklete).  

 

A jelentkezéshez javasolt szakok: 

 Előfeltételek nélkül figyelembe vehető alapképzési szakok: 

o Biomérnök alapképzési szak (Biomérnök BSc) 

 Előfeltételek alapján figyelembe vehető alapképzési szakok:  

Azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 

1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának 

alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kredit-

átviteli bizottsága elfogad. 

 

A felvétel feltételei: 

 A felvételnek – a sikeres felvételi vizsgán túlmenően – nincs egyéb, előre 

meghatározott feltétele azokban az esetekben, amikor a jelentkező a MAB által 

akkreditált vagy az Eurobachelor fokozat kibocsátásával felruházott 

felsőoktatási intézményben Biomérnök BSc végzettséggel rendelkezik. 

 Az egyéb esetekben a Biomérnök MSc fokozat megszerzéséhez a jelöltnek 

legalább 70 kredit olyan szakmai előképzettséget kell igazolnia, amely a 

szakirányú Biomérnök BSc képzésnek megfeleltethető. Az előírt 70 kredit 

megoszlása a következő: 

o Természettudományos alapismeretek (30 kredit): matematika, fizika, 

kémia (legalább 10 kredit), biológia (legalább 10 kredit); 

o Gazdasági és humán ismeretek (10 kredit): közgazdasági és menedzs-

ment ismeretek, jogi ismeretek, munkavédelem; 

o Szakmai ismeretek (30 kredit): fizikai kémia, biokémia és molekuláris 

biológiai ismeretek és alkalmazásaik, mérés- és irányítástechnika, gép-

tan, vegyi- illetve bioipari művelettan, bioipari technológiák. 

 Egyéni elbírálás alapján felvételt nyerhet a biomérnöki mesterképzésbe az a 

hallgató is, akinek nincs meg a fenti 70 kreditpontja, de a felsorolt ismeretkö-

rökben legalább 40 kredittel rendelkezik, és eredményes felvételi vizsgát tett. 

                                                 
287 Az 56-66. pontban felsorolt mesterképzési szakokra vonatkozó szabályozást hatályon kívül helyezte, 

illetve az új szabályozást, valamint a 66/A. pontot beiktatta a 17/2018. (VI. 28.) sz. szenátusi határozat; 

hatályos 2018. június 29-től. 
288 Módosította a 13/2018. (XII. 13.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2018. december 14-től. 
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Ebben az esetben a hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló 

képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül meg kell sze-

rezni. A hiányzó vizsgák pótlására minden vizsgaidőszakban lehetőséget biztosí-

tunk. A megszerzett ismeretekről a hallgatók úgy adhatnak számot, hogy csatla-

koznak a mindenkori aktuális Biomérnök BSc-t végző hallgatók vizsgarendjé-

hez. A kreditek a Biomérnök mesterképzési szakon előírt 120 kreditbe nem 

számolhatók el. 

 

A mesterképzésre jelentkezőnek a felvételi laphoz az alábbi dokumentumokat kell 

csatolnia: 

♦ főiskolai vagy egyetemi oklevél másolata 

♦ főiskolai/egyetemi leckekönyv másolata 

♦ nyelvvizsga bizonyítvány(ok) másolata 

♦ a jelentkező által készített és aláírt motivációs levél 

♦ többletpont (TDK, tudományos közlés, vagy hátrányos helyzet) szerzésére jogosító 

igazolás 

 

A jelentkezés elfogadása: 

A Kar (Felvételi Bizottsága, vagy Oktatási, Tanulmányi és Minőségellenőrzési 

Bizottsága) a benyújtott dokumentumok alapján megvizsgálja, hogy az előírt 

feltételeknek eleget tesz-e a jelentkező. Az intézmény értesíti a jelentkezőt a jelentkezés 

elfogadásáról vagy elutasításáról és határozatában feltünteti az általa elismert/vagy a 

felvétel után teljesítendő kreditszámot. A jelentkező a határozat ellen 15 napon belül 

jogorvoslati kérelemmel élhet, amelyet a rektornak írásban kell benyújtania. A 

jelentkezés elfogadása esetén az intézmény felvételi vizsgára hívja be a jelentkezőt. 

 

A felvételi vizsga: 

A felvételi vizsga szóban történik. Célja a jelentkezők szakmai tájékozottságának, 

motivációjának, valamint eddigi szakmai tevékenységének felmérése. A felvételi 

beszélgetés szakmai tárgykörei (biomérnöki ismeretek) a Természettudományi és 

Technológiai Kar honlapján előzetesen megtekinthetők. A szakmai tárgykörök 

valamennyi jelentkező számára azonosak, függetlenül attól, hogy a jelentkező melyik 

felsőoktatási intézményben és milyen alapképzési fokozatot szerzett.  

 

Pontszámítás: 

Az összesen szerezhető pontok száma 100. 

 Legfeljebb 40 pontot a korábbi teljesítés alapján szerezhet a jelölt, amely az 

oklevél átlagának (minősítésének) nyolcszorosa     

 Szóbeli felvételi vizsgán legfeljebb 50 pont szerezhető. 

 A többletpontok száma maximum 10 lehet. Többletpont szerezhető felsőfokú, 

vagy második nyelvből tett olyan középfokú nyelvvizsgáért, amelyen a tudo-

mányterületnek – angol, német, francia, spanyol, olasz és orosz – jelentős szak-

irodalma van (max. 5 pont), a szakterületen végzett eredményes TDK szereplés, 

vagy egyéb tudományos közlés (max. 5 pont), előnyben részesítés jogcímén 

(max. 5 pont). (Mindhárom feltétel fennállása esetén is csak max. 10 többletpont 

szerezhető) 
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Felvételi döntés: 

A felvételi vizsgát lefolytató bizottságok javaslatai alapján, a felvételi döntést a Kar 

Felvételi Bizottsága hozza meg és a határozatról írásban értesíti a jelentkezőt. 
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289,29060. BIOTECHNOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK (Természettudományi és 

Technológiai Kar) felvételi eljárási rendje 

 

A jelentkezők tájékoztatása 

Az Oktatási Hivatal által megjelentetett Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató kiadvány-

ban a mesterszakra közzétett információkat a Biológiai és Ökológiai Intézet az alábbi-

akkal egészíti ki: 

 A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló – 423/2012. (XII. 29.) Korm. rend. – 

alapján elfogadott intézményi szabályzat (Debreceni Egyetem Felvételi Szabály-

zata és annak a Természettudományi és Technológiai Karra vonatkozó, kari sa-

játságokra kiterjedő melléklete) egységes szerkezetben tartalmazza az előíráso-

kat.  

 A biotechnológia MSc-re felvételt nyert hallgató a tanulmányai alatt a következő 

specializációk közül egyet kötelezően választhat: gyógyszer-biotechnológia spe-

cializáció, környezet-biotechnológia specializáció, mezőgazdasági biotechnoló-

gia specializáció és orvosi biotechnológia specializáció. Emellett csak második 

specializációként, költségtérítéses formában választhatják a biotechnológiai vál-

lalkozás specializációt. 

 A jelentkezéshez a felvétel feltételéül javasolt alapszakokon (korábbi főisko-

lai/egyetemi szakokon) megszerzett alapfokozatok listája. 

 Az alapképzésben, mesterképzésben, illetve korábbi egyetemi vagy főiskolai 

képzésben nyújtott teljesítmény értékelésének módja, elvei. 

 A felvételi feltételek, követelmények, pontok számításának módja. 

 

Jelentkezéshez javasolt szakok 

 Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a természettudomány kép-

zési területről a biológia, a környezettan, a műszaki képzési területről a 

biomérnöki, a környezetmérnöki alapképzési szak. 

 A felvétel feltételeiben meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe 

továbbá a természettudomány, az agrár, a műszaki, az orvos- és egészségtudo-

mány képzési terület alapképzési szakjai. 

 Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alap-

képzési, mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. 

törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló 

ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága 

elfogad. 

 

A felvétel feltételei 

A biológia, biomérnöki, környezettan és környezetmérnöki alapképzési szakokon vég-

zett jelentkezők részére a belépéshez szükséges kreditszám automatikusan elismerésre 

kerül. 

A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma a korábbi ta-

nulmányokból 70 kredit az alábbi területekről: 

                                                 
289 Az 56-66. pontban felsorolt mesterképzési szakokra vonatkozó szabályozást hatályon kívül helyezte, 

illetve az új szabályozást, valamint a 66/A. pontot beiktatta a 17/2018. (VI. 28.) sz. szenátusi határozat; 

hatályos 2018. június 29-től. 
290 Módosította a 13/2018. (XII. 13.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2018. december 14-től. 
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- természettudományi ismeretek területéről legalább 20 kredit, amelyből fizika 

(biofizika) legalább 4 kredit, kémia és analitika (bioanalitika) legalább 10 kredit, 

matematika és informatika (bioinformatika) legalább 6 kredit; 

- biológiai alapozó ismeretek [állatbiológia, biokémia, biotechnológia (fermentá-

ciós technológia, biomérnöki műveletek, ökológiai vizsgálómódszerek és 

környezetállapot értékelés), genetika, mikrobiológia (mikrobiális ökológia), 

molekuláris biológia, növénybiológia, ökológia, sejtbiológia, természet- és 

környezetvédelem] területéről legalább 50 kredit. 

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi tanulmányai alapján 

legalább 40 kredittel rendelkezzen. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére 

irányuló képzéssel párhuzamosan a felvételtől számított két féléven belül meg kell sze-

rezni. A teljesítendő tárgyakat a Biotechnológia MSc szak szakfelelőse jelöli ki a Deb-

receni Egyetemen akkreditált Biológia BSc szak természettudományos alapozó modul-

jának, szakmai alapozó moduljának, szakmai törzsanyagának és kötelező szakmai diffe-

renciális anyagának a tárgyai köréből. A kijelölt tárgyakat a hallgatók a Biotechnológia 

MSc képzés során egyéni tanrend szerint teljesítik. A kreditek a Biotechnológia mester-

képzési szakon előírt 120 kreditbe nem számolhatók el. 

 

A mesterképzésre jelentkezőknek a felvételi laphoz az alábbiakat kell csatolni: 

 főiskolai vagy egyetemi oklevél és melléklet másolata; 

 a leckekönyv teljes másolata; 

 nyelvvizsga bizonyítvány(ok) másolata(i); 

 a 70 kredit elfogadásához, a jelentkező által beszámítani kívánt tárgyak listája, 

mely tartalmazza a krediteket és a kontakt órák számát, valamint a kérdéses tan-

tárgyak tematikája. 

 A szakmai motiváció felmérésére a felvételi bizottság egy motivációs levelet kér 

mellékelni. 

 

Az eredeti oklevelet és bizonyítványokat a szóbeli felvételi vizsgán kell bemutatni. A 

tárgyévben végzők felvételi jelentkezése az oklevél bemutatásáig feltételes.  

A Kar azonos felvételi követelményeket alkalmaz, függetlenül attól, hogy a jelentkező 

mely felsőoktatási intézményben szerezte meg az oklevelét. 

 

A jelentkezés elfogadása 

A Kar illetékes felvételi bizottsága a benyújtott dokumentumok alapján megvizsgálja, 

hogy az előírt feltételeknek eleget tesz-e a jelentkező.  

Az intézmény értesíti a jelentkezőt a jelentkezés elfogadásáról vagy elutasításáról, s 

határozatban feltünteti az általa elismert kreditszámot. A jelentkező a határozat ellen 15 

napon belül jogorvoslati kérelemmel élhet, amelyet a rektornak írásban kell benyújtania. 

A jelentkezés elfogadása esetén az intézmény felvételi vizsgára hívja a jelentkezőt. 

 

Felvételi vizsga 

A felvételi vizsga szóban történik. Célja a jelentkező szakmai tájékozottságának, moti-

vációjának, valamint eddigi szakmai tevékenységének felmérése. A vizsga tematikája az 

intézet honlapján tekinthető meg. 

 

Pontszámítás 

Az összesen szerezhető pontok száma 100. 
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 Legfeljebb 40 pontot a korábbi teljesítés alapján szerezhet a jelölt, amely az ok-

levél átlagának (minősítésének) nyolcszorosa  

 Szóbeli felvételi vizsgán legfeljebb 50 pont szerezhető. 

 A többletpontok száma maximum 10 lehet. 

Többletpont szerezhető felsőfokú, vagy második nyelvből tett középfokú nyelv-

vizsgáért (max. 5 pont), a szakterületen végzett eredményes tudományos, vagy 

diákköri tevékenységért (max. 5 pont), előnyben részesítés jogcímén (max. 5 

pont). 

 

Felvételi döntés 

A felvételi vizsgát lefolytató bizottságok javaslatai alapján, a felvételi döntést a Kar 

Felvételi Bizottsága hozza meg és a határozatról írásban értesíti a jelentkezőt. 
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291,29261. FIZIKUS MESTERKÉPZÉSI SZAK (Természettudományi és Technológi-

ai Kar) felvételi eljárási rendje 

 

A jelentkezők tájékoztatása 

Az Oktatási Hivatal által megjelentetett Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató kiadványban 

a fizikus mesterszakra vonatkozó ismereteket a Kar a következőkkel egészíti ki:  

 a felvétel feltételéül meghatározott alapszakokon (korábbi főiskolai/egyetemi 

szakokon) megszerzett képzettségek felsorolása; 

a felvételi feltételek, követelmények, a felvételi pontszám kiszámításának módja;  

a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló – 423/2012. (XII. 29.) Korm. rend. alapján 

elfogadott intézményi szabályzat (Debreceni Egyetem Felvételi Szabályzata, és 

annak a Természettudományi és Technológiai Karra vonatkozó, kari 

sajátosságokat tartalmazó melléklete).  

 

A felvétel feltételéül meghatározott szakok (képzettségek) 

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe, a fizika alapképzési (BSc) szak.  

A felvételhez szükséges, alább részletezett 65 kredit teljesítésével számításba vehető 

alapképzési szakok: kémia, környezettan, matematika, mérnökinformatika alapképzési 

szakok, villamosmérnök, vegyészmérnök, gépészmérnök, mechatronikai mérnök, 

anyagmérnök alapképzési szakok.  

Az előző pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: 

azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi 

LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló 

ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfo-

gad. 

 

A felvétel feltételei  

A jelentkező rendelkezzen korábbi tanulmányai alapján beszámítható ismerettel. A be-

számítható kreditek megállapítása alapjául szolgáló ismeretköröket — a felsőoktatási 

törvényben meghatározottak alapján — a képzési és kimeneti követelményekkel történő 

összevetés alapján kell megállapítani. A jelentkezőnek az alábbi ismeretkörökben leg-

alább az itt felsorolt beszámítható kredittel kell rendelkeznie: 

 fizika, fizikai kémia, elektronika, műszaki fizika 25 kredit 

 matematika, informatika 18 kredit (ebből matematika legalább 10 kredit); 

 egyéb természettudományos (kémia, anyagtudomány, nukleáris és 

környezetvédelmi ismeretek, mérés, folyamatszabályozás, irányítástechnika) 

ismeretek 15 kredit, 

összesen legalább 65 kredit. A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt 

ismeretkörökben legalább 40 kredittel rendelkezzen a hallgató. A 65 kredithez hiányzó 

krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvétel-

től számított két féléven belül meg kell szerezni. A kreditek a Fizikus mesterképzési 

szakon előírt 120 kreditbe nem számolhatók el. 

 

 

                                                 
291 Az 56-66. pontban felsorolt mesterképzési szakokra vonatkozó szabályozást hatályon kívül helyezte, 

illetve az új szabályozást, valamint a 66/A. pontot beiktatta a 17/2018. (VI. 28.) sz. szenátusi határozat; 

hatályos 2018. június 29-től. 
292 Módosította a 13/2018. (XII. 13.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2018. december 14-től. 
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Mesterképzésre jelentkezőknek a felvételi laphoz az alábbiakat kell csatolni:  

1. főiskolai vagy egyetemi oklevél másolata,  

2. a leckekönyv teljes másolata,  

3. nyelvvizsga bizonyítványok másolata.  

4. A szakmai motiváció felmérésére a felvételi bizottság egy motivációs levelet kér 

mellékelni. 

Az eredeti oklevelet és bizonyítványokat a szóbeli felvételi vizsgán kell bemutatni. A 

tárgyévben végzők felvétele az oklevél bemutatásáig feltételes.  

A Kar azonos felvételi követelményeket alkalmaz, függetlenül attól, hogy a jelentkező 

mely felsőoktatási intézményben szerezte az oklevelét.  

 

A jelentkezés elfogadása  

A Kar - Oktatási, Tanulmányi és Minőségellenőrzési Bizottsága - a benyújtott doku-

mentumok alapján megvizsgálja, hogy az előírt feltételeknek eleget tesz-e a jelentkező. 

Az intézmény értesíti a jelentkezőt a jelentkezés elfogadásáról vagy elutasításáról, s 

határozatában feltünteti az általa elismert kreditszámot. A jelentkező a határozat ellen 

15 napon belül jogorvoslati kérelemmel élhet, amelyet a rektornak írásban kell benyúj-

tania. A jelentkezés elfogadása esetén az intézmény felvételi vizsgára hívja be a jelent-

kezőt.  

 

A felvételi vizsga  

A felvételi vizsga szóbeli vizsga. Az felvételi vizsga témakörei a Kar honlapján tekint-

hető meg. A felvételi vizsga célja a jelentkező általános tájékozottságának, motivációjá-

nak, valamint eddigi szakmai tevékenységének felmérése.  

 

Pontszámítás  

A Kar Felvételi Szabályzata szerint a jelentkezők teljesítményét 100 pontos rendszerben 

kell értékelni, és a felvételi rangsort ennek alapján kell megállapítani.  

A pontszámítás az alábbiak alapján történik: 

 Az alapképzésben, mesterképzésben, illetve korábbi egyetemi vagy főiskolai 

képzésben szerzett oklevél átlagának/minősítésének nyolcszorosa (legfeljebb 40 

pont), 

 Szóbeli vizsga. amelyre a felvételizőnek legfeljebb egy oldal terjedelmű, írott 

anyagot kell hoznia, melyben a mesterképzésbe való belépési szándékát és 

szakmai érdeklődését mutatja be (legfeljebb 50 pont), 

 Többletpont (legfeljebb 10 pont):  

 többletpont szerezhető felsőfokú vagy második középfokú 

nyelvvizsgáért, valamint a szakterületen végzett eredményes diákköri 

tevékenységért (legfeljebb 5-5 pont),  

 előnyben részesítés jogcímen (legfeljebb 5 pont).  

 

Felvételi döntés 

A szóbeli felvételi vizsgát lefolytató bizottság javaslatot tesz a felvételi pontszámra. A 

felvételi döntést a Kar Felvételi Bizottsága hozza meg és határozatáról értesíti a jelent-

kezőt. 
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293,29462. GEOGRÁFUS MESTERKÉPZÉSI SZAK (Természettudományi és Tech-

nológiai Kar) felvételi eljárási rendje 

 

Jelentkezők tájékoztatása: 

Az Oktatási Hivatal által megjelentetett Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató kiadványban 

a geográfus mesterszakra vonatkozó ismereteket a Kar a következőkkel egészíti ki:  

 a felvétel feltételéül meghatározott alapszakokon (korábbi főiskolai/egyetemi sza-

kokon) megszerzett képzettségek felsorolása; 

 a felvételi feltételek, követelmények, a felvételi pontszám kiszámításának módja;  

 a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló – 423/2012. (XII. 29.) Korm. rend. alapján 

elfogadott intézményi szabályzat (Debreceni Egyetem Felvételi Szabályzata, és an-

nak a Természettudományi és Technológiai Karra vonatkozó, kari sajátosságokat 

tartalmazó melléklete).  

 

A jelentkezéshez javasolt szakok: 

- Előfeltételek nélkül figyelembe veendő alapképzési szakok: 

 Földrajzi alapképzési szak (Földrajz BSc) 

- Előfeltételek alapján figyelembe veendő alapképzési szakok: 

Műszaki földtudomány 

Földtudomány 

Környezettan 

Földmérő és földrendező mérnök 

Tájrendező és kertépítő mérnök 

Környezetmérnök 

Turizmus-vendéglátás 

Továbbá azon alap, illetve mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 

1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, melyeket a kredit megállapításának alapjául 

szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény Kredit Átviteli Bizott-

sága elfogad. 

 

A felvétel feltételei: 

- A felvételnek – a sikeres felvételi vizsgán túlmenően – nincs egyéb, előre meghatáro-

zott feltétele azokban az esetekben, amikor a jelentkező a MAB által akkreditált vagy az 

Eurobachelor fokozat kibocsátásával felruházott felsőoktatási intézményben Földrajz 

BSc végzettséggel rendelkezik. 

- Az egyéb esetekben a Geográfus MSc fokozat megszerzéséhez a jelöltnek legalább 65 

kredit olyan szakmai előképzettséget kell igazolnia, amely a Földrajz BSc képzésnek 

megfeleltethető. Az előírt 65 kredit megoszlása a következő: 

      – természettudományos ismeretek (10 kredit): matematika, geomatematika, fizika, 

kémia, biológia (ökológia), geodézia; 

      – gazdasági és humán ismeretek (10 kredit): közgazdaságtan, jogi ismeretek, szocio-

lógia, menedzsment, európai uniós ismeretek; 

      – szakmai ismeretek (45 kredit): mindazon tárgyak, amelyek megfeleltethetőek a 

Debreceni Egyetem földrajz BSc tantervében szereplő földtani alapozó, földrajzi alapo-

                                                 
293 Az 56-66. pontban felsorolt mesterképzési szakokra vonatkozó szabályozást hatályon kívül helyezte, 

illetve az új szabályozást, valamint a 66/A. pontot beiktatta a 17/2018. (VI. 28.) sz. szenátusi határozat; 

hatályos 2018. június 29-től. 
294 Módosította a 13/2018. (XII. 13.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2018. december 14-től. 
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zó, földrajzi szakmai, regionális földrajzi és differenciált földrajzi szakmai modulba 

tartozó tárgyakkal [geomorfológia, hidrogeográfia, biogeográfia, talajföldrajz, népesség- 

és településföldrajz, általános gazdasági földrajz, regionális földrajz (Európa, Magyar-

ország), geoinformatika] (információ: DE TTK honlapja (http://ttk.unideb.hu) → Felvé-

telizőknek → Alapképzések). 

- A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 45 

kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére 

irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül meg kell sze-

rezni. A kreditek a Geográfus mesterképzési szakon előírt 120 kreditbe nem számolha-

tók el. 

- A beérkezett kérvényekről a Geográfus MSc szakfelelőséből (Prof. dr. Szabó Szilárd), 

a DE TTK Kreditátviteli Bizottságába a Földtudományi Intézet által delegált tagból (dr. 

habil Kozma Gábor) és a Földtudományi Intézet Oktatási Bizottságának elnökéből 

(Prof. dr. Csorba Péter) álló bizottság dönt. Hiányzó kreditek esetében a bizottság – a 

felvételiző eddigi tanulmányait figyelembe véve – előírhatja, mely tárgyak felvételét 

várja el. 

- Az érdeklődő hallgatóknak javasoljuk, hogy a jelentkezési lap beadása előtt érdeklőd-

jenek arról, mely tárgyaikat tudja az egyetem elfogadni. Ennek érdekében kérünk min-

denkit arra, hogy az általa tanult kurzusok listáját juttassa el dr. Kozma Gáborhoz, a DE 

TTK Kreditátviteli Bizottságba a Földtudományi Intézetből delegált taghoz. Az érdek-

lődők ugyanakkor vegyék figyelembe azt a tényt, hogy az állam csak a 120 kredites 

MSc képzés 10%-os kredit-túllépését finanszírozza, a többit a hallgatónak kell állnia (a 

jelenlegi szabályozás szerint 1 kredit 6.500 Ft).  

 

A mesterképzésre jelentkezőnek a felvételi laphoz az alábbi dokumentumokat kell 

csatolnia: 

 főiskolai vagy egyetemi oklevél másolata 

 főiskolai/egyetemi leckekönyv másolata 

 nyelvvizsga bizonyítvány(ok) másolata 

 a jelentkező által készített motivációs levél 

 többletpont (TDK, tudományos közlés, hátrányos helyzet) szerzésére jogosító 

igazolás 

 

A jelentkezés elfogadása: 

A Kar (Felvételi Bizottsága, vagy Oktatási és Minőségellenőrző Bizottsága) a benyújtott 

dokumentumok alapján megvizsgálja, hogy az előírt feltételeknek eleget tesz-e a jelent-

kező. Az intézmény értesíti a jelentkezőt a jelentkezés elfogadásáról vagy elutasításáról, 

és határozatában feltünteti az általa elismert/vagy a felvétel után teljesítendő kreditszá-

mot. A jelentkező a határozat ellen 15 napon belül jogorvoslati kérelemmel élhet, ame-

lyet a rektornak írásban kell benyújtania. A jelentkezés elfogadása esetén az intézmény 

felvételi vizsgára hívja be a jelentkezőt. 

 

A felvételi vizsga: 

A felvételi vizsga szóbeli formában kerül lebonyolításra, célja a jelentkező általános 

szakmai tájékozottságának a megítélése. A felvételi beszélgetés szakmai tárgykörei a 

Földtudományi Intézet honlapján előzetesen megtekinthetőek. A szakmai tárgykörök 

valamennyi jelentkező számára azonosak, függetlenül attól, melyik felsőoktatási intéz-

ményben milyen alapképzési fokozatot szerzett. 



 153  

Pontszámítás: 

Az összesen szerezhető pontok száma 100. 

 Legfeljebb 40 pontot a korábbi teljesítés alapján szerezhet a jelölt, amely az ok-

levél átlagának (minősítésének) nyolcszorosa     

 Szóbeli felvételi vizsgán legfeljebb 50 pont szerezhető. 

 A többletpontok száma maximum 10 lehet. 

Többletpont szerezhető felsőfokú, vagy második nyelvből tett középfokú nyelv-

vizsgáért (max. 5 pont), a szakterületen végzett eredményes tudományos, vagy 

diákköri tevékenységért (max. 5 pont), előnyben részesítés jogcímén (max. 5 

pont). 

 

Felvételi döntés 

A szóbeli felvételi vizsgát lefolytató bizottság javaslatot tesz a felvételi pontszámra. A 

felvételi döntést a Kar Felvételi Bizottsága hozza meg és határozatáról értesíti a jelent-

kezőt. 
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295,29663. HIDROBIOLÓGUS MESTERKÉPZÉSI SZAK (Természettudományi és 

Technológiai Kar) felvételi eljárási rendje 

 

A jelentkezők tájékoztatása 

Az Oktatási Hivatal által megjelentetett Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató kiadványban 

a mesterszakra közzétett információkat a Kar az alábbiakkal egészíti ki. 

 A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló – 423/2012. (XII. 29.) Korm. rend – 

alapján elfogadott intézményi szabályzat (Debreceni Egyetem Felvételi Szabály-

zata és annak a Természettudományi és Technológiai Karra vonatkozó, Kari sa-

játosságokra kiterjedő melléklete) egységes szerkezetben tartalmazza az előírá-

sokat. 

 A jelentkezéshez a felvételi feltételéül javasolt alapszakokon (ill. korábbi főisko-

lai/egyetemi szakokon) megszerzett alapfokozatok listája. 

 Az alapképzésben, mesterképzésben, ill. korábbi egyetemi vagy főiskolai kép-

zésben nyújtott teljesítmény értékelésének módja, elvei. 

 A felvételi feltételek, követelmények, pontok számításának módja. 

 

Jelentkezéshez javasolt szakok 

 Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a biológia alapképzési 

szak. 

 A bemenethez szükséges 80 kredit teljesítésével elsősorban számításba vehető a 

környezettan, földrajz, földtudományi, a kémia alapképzési szak, az agrár kép-

zési területen a természetvédelmi mérnök, a mezőgazdasági mérnök, az állatte-

nyésztő mérnöki alapképzési szak, a műszaki képzési területen a biomérnöki, a 

környezetmérnöki alapképzési szak. 

 A bemenethez szükséges 80 kredit teljesítésével vehetők figyelembe továbbá 

azok az alap- vagy mesterfokozatot adó szakok, ill. a felsőoktatásról szóló 1993. 

évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű szakok, amelyeket a 

kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a Deb-

receni Egyetem illetékes kreditátviteli bizottsága elfogad. Ezekben az esetekben 

a szakterületi bizottság egyénre szabott döntése és meghatározott kreditteljesíté-

si követelménye esetén lehetséges a felvétel. 

 

A felvétel feltételei 

A biológia alapképzési szakon végzett jelentkezők részére a 80 kredit automatikusan 

elismerésre kerül. 

A mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányokból szükséges minimális kre-

ditek száma 80 kredit a természettudományi, a környezettudományi, a természetvédel-

mi, az agrártudományi területekről, amelyből a természettudományi és a környezettu-

dományi ismeretek kreditszáma legalább 50. 

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi tanulmányai alapján 

legalább 60 kredittel rendelkezzen. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére 

irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül meg kell sze-

                                                 
295 Az 56-66. pontban felsorolt mesterképzési szakokra vonatkozó szabályozást hatályon kívül helyezte, 

illetve az új szabályozást, valamint a 66/A. pontot beiktatta a 17/2018. (VI. 28.) sz. szenátusi határozat; 

hatályos 2018. június 29-től. 
296 Módosította a 13/2018. (XII. 13.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2018. december 14-től. 
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rezni. A kreditek a Hidrobiológus mesterképzési szakon előírt 120 kreditbe nem szá-

molhatók el. 

 

A hidrobiológus mesterképzésre jelentkezőknek a felvételi laphoz az alábbiakat 

kell csatolni: 

 főiskolai, egyetemi, ill. BSc oklevél és mellékletei másolata 

 a leckekönyv teljes másolata 

 nyelvvizsga bizonyítvány(ok) másolata(i) 

 a 80 kredit elfogadásához, a jelentkező által beszámítani kívánt tárgyak listája, 

mely tartalmazza a krediteket, a kontakt órák számát, valamint a kérdéses tan-

tárgyak tematikáját. 

 A szakmai motiváció felmérésére a felvételi bizottság egy motivációs levelet 

kér mellékelni. 

 

Az eredeti oklevel(ek)et és bizonyítványokat a szóbeli felvételi vizsgán kell bemutatni. 

A tárgyévben végzők felvételi jelentkezése az oklevél bemutatásáig feltételes. 

 

A Kar azonos felvételi követelményeket alkalmaz, függetlenül attól, hogy jelentkezők 

mely felsőoktatási intézményben szerezték meg oklevelüket. 

 

A jelentkezés elfogadása 

A Kar illetékes felvételi bizottsága a benyújtott dokumentumok alapján megvizsgálja, 

hogy a jelentkező eleget tesz-e az előírt feltételeknek. Az intézmény értesíti a jelentke-

zőt a jelentkezés elfogadásáról vagy elutasításáról, s a határozatban feltünteti az általa 

elismert kreditszámot. A jelentkező a határozat ellen 15 napon belül jogorvoslati kére-

lemmel élhet, amelyet az egyetem rektorához írásban kell benyújtania. A jelentkezés 

elfogadása esetén a Kar felvételi vizsgára hívja a jelentkezőt. 

 

A felvételi vizsga 

A felvételi vizsga szóban történik. Célja a jelentkezők szakmai tájékozottságának, moti-

vációjának, valamint eddigi szakmai tevékenységének felmérése. A felvételi vizsga té-

makörei a Kar/Intézet honlapján megtekinthetők. 

 

Pontszámítás 

Az összesen szerezhető pontok száma 100. 

 Legfeljebb 40 pontot a korábbi teljesítés alapján szerezhet a jelölt, amely az ok-

levél átlagának (minősítésének) nyolcszorosa. 

 Szóbeli felvételi vizsgán legfeljebb 50 pont szerezhető. 

 A többletpontok száma maximum 10 lehet. 

Többletpont szerezhető felsőfokú, vagy második nyelvből tett középfokú nyelv-

vizsgáért (max. 5 pont), a szakterületen végzett eredményes tudományos, vagy 

diákköri tevékenységért (max. 5 pont), előnyben részesítés jogcímén (max. 5 

pont). 

 

Felvételi döntés 

A felvételi vizsgát lefolytató bizottságok javaslatai alapján a felvételi döntést a Kar Fel-

vételi Bizottsága hozza meg, és a határozatról írásban értesíti a jelentkezőt. 
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297,29864. KÖRNYEZETTUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK (Természettudo-

mányi és Technológiai Kar) felvételi eljárási rendje 

 

A jelentkezők tájékoztatása 

Az Oktatási Hivatal által megjelentetett Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató kiadványban 

a mesterszakra közzétett információkat a Kar az alábbiakkal egészíti ki. 

 A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló –423/2012. (XII. 29.) Korm. rend – 

alapján elfogadott intézményi szabályzat (Debreceni Egyetem Felvételi Szabály-

zata és annak a Természettudományi és Technológiai Karra vonatkozó, Kari sa-

játosságokra kiterjedő melléklete) egységes szerkezetben tartalmazza az előírá-

sokat. 

 A jelentkezéshez a felvételi feltételéül javasolt alapszakokon (ill. korábbi főisko-

lai/egyetemi szakokon) megszerzett alapfokozatok listája. 

 Az alapképzésben, mesterképzésben, ill. korábbi egyetemi vagy főiskolai kép-

zésben nyújtott teljesítmény értékelésének módja, elvei. 

 A felvételi feltételek, követelmények, pontok számításának módja. 

 

Jelentkezéshez javasolt szakok 

A bemenethez a következő bekezdésben meghatározott kreditérték teljes beszámításával 

vehető figyelembe: a természettudomány területről a környezettan, az agrárképzési terü-

letről a környezetgazdálkodási agrármérnök és a természetvédelmi mérnök, a műszaki 

képzési területről a környezetmérnök alapképzési szak. 

A következő bekezdésben meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba 

vehető további szakok: a természettudomány területről a biológia, a fizika, a földtudo-

mány, a kémia alapképzési szakok, a műszaki képzési területről a biomérnöki és a ve-

gyészmérnöki alapképzési szak. 

A következő bekezdésben meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe 

továbbá azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 

1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául 

szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsá-

ga elfogad. 

 

A felvétel feltételei 

A hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási 

törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen 80 kredit a korábbi 

tanulmányai szerint természettudományi, környezettudományi, műszaki, 

környezetgazdasági ismeretekből. 

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 60 

kredittel rendelkezzék a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére 

irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül meg kell 

szerezni. A kreditek a Környezettudomány mesterképzési szakon előírt 120 kreditbe 

nem számolhatók el. 
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hatályos 2018. június 29-től. 
298 Módosította a 13/2018. (XII. 13.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2018. december 14-től. 
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A környezettudomány mesterképzésre jelentkezőknek a felvételi laphoz az alábbi-

akat kell csatolni: 

 főiskolai, egyetemi, ill. BSc oklevél és melléket másolat 

 a leckekönyv teljes másolata 

 nyelvvizsga bizonyítvány(ok) másolata(i) 

 a 60 kredit elfogadásához, a jelentkező által beszámítani kívánt tárgyak listája, 

mely tartalmazza a krediteket a kontakt órák számát, valamint a kérdéses tantár-

gyak tematikáját 

 a szakmai motiváció felmérésére a felvételi bizottság egy motivációs levelet kér 

mellékelni 

 

Az eredeti oklevel(ek)et és bizonyítványokat a szóbeli felvételi vizsgán kell bemutatni. 

A tárgyévben végzők felvételi jelentkezése az oklevél bemutatásáig feltételes. 

 

A Kar azonos felvételi követelményeket alkalmaz, függetlenül attól, hogy jelentkezők 

mely felsőoktatási intézményben szerezték meg oklevelüket. 

 

A jelentkezés elfogadása 

A Kar illetékes felvételi bizottsága a benyújtott dokumentumok alapján megvizsgálja, 

hogy a jelentkező eleget tesz-e az előírt feltételeknek. Az intézmény értesíti a jelentke-

zőt a jelentkezés elfogadásáról, vagy elutasításáról, s a határozatban feltünteti az általa 

elismert kreditszámot. A jelentkező a határozat ellen 15 napon belül jogorvoslati kére-

lemmel élhet, amelyet az egyetem rektorához írásban kell benyújtania. A jelentkezés 

elfogadása esetén a Kar felvételi vizsgára hívja a jelentkezőt. 

 

A felvételi vizsga 

A felvételi vizsga szóban történik. Célja a jelentkezők szakmai tájékozottságának, moti-

vációjának, valamint eddigi szakmai tevékenységének felmérése. A felvételi vizsga té-

makörei a Kar/Intézet honlapján megtekinthetők. 

 

Pontszámítás 

Az összesen szerezhető pontok száma 100. 

 Legfeljebb 40 pontot a korábbi teljesítés alapján szerezhet a jelölt, amely az ok-

levél átlagának (minősítésének) nyolcszorosa     

 Szóbeli felvételi vizsgán legfeljebb 50 pont szerezhető. 

 A többletpontok száma maximum 10 lehet. 

Többletpont szerezhető felsőfokú, vagy második nyelvből tett középfokú nyelv-

vizsgáért (max. 5 pont), a szakterületen végzett eredményes tudományos, vagy 

diákköri tevékenységért (max. 5 pont), előnyben részesítés jogcímén (max. 5 

pont). 

 

Felvételi döntés 

A felvételi vizsgát lefolytató bizottságok javaslatai alapján, a felvételi döntést a Kar 

Felvételi Bizottsága hozza meg és a határozatról írásban értesíti a jelentkezőt. 
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299,30065. MATEMATIKUS MESTERKÉPZÉSI SZAK (Természettudományi és 

Technológiai Kar) felvételi eljárási rendje 

 

A jelentkezők tájékoztatása: 

A Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató kiadványban a mesterszakra közzétett 

információkat a Kar az alábbiakkal egészíti ki: 

 A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) kormányrendelet 

alapján elfogadott intézményi szabályzat (Debreceni Egyetem Felvételi 

Szabályzata és annak a Természettudományi és Technológiai Karra vonatkozó, 

Kari sajátosságokra kiterjedő melléklete) egységes szerkezetben tartalmazza az 

előírásokat. 

 A jelentkezéshez a felvételi feltételéül javasolt alapszakokon (illetve korábbi 

főiskolai/egyetemi szakokon) megszerzett alapfokozatok listája. 

 Az alapképzésben, mesterképzésben, illetve korábbi egyetemi vagy főiskolai 

képzésben nyújtott teljesítmény értékelésének módja, elvei. 

 A felvételi feltételek, követelmények, pontok számításának módja. 

 

Jelentkezéshez javasolt szakok: 

1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: matematika alapképzési 

szak. 

2. Feltételekkel elsősorban számításba vehető alapképzési szak: a 

természettudomány, a műszaki, az informatika képzési területekről valamennyi 

alapképzési szak, a gazdaságtudományok képzési területről a gazdaság- és 

pénzügy-matematikai elemzés alapképzési szak. 

3. A Felvétel feltételeiben meghatározott kreditek teljesítésével vehetők 

figyelembe: azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a 

felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a 

kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a 

felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

 

A felvétel feltételei: 

1. A mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányokból szükséges 

minimális kreditek száma 65 kredit az algebra, az analízis, a geometria, a 

halmazelmélet, a kombinatorika, a matematikai logika, az operációkutatás, a 

számelmélet, a valószínűség-számítás, a statisztika területeiről. Ezen belül 

legfeljebb 10 kredit tartalomban beszámíthatók kiterjedt matematikai 

apparátusra épülő más tárgyak ismeretkörei is. 

2. A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi tanulmányai 

alapján legalább 50 kredittel rendelkezzen. A hiányzó krediteket a 

mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől 

számított két féléven belül meg kell szerezni. A kreditek a Matematikus 

mesterképzési szakon előírt 120 kreditbe nem számolhatók el. 

 

 

                                                 
299 Az 56-66. pontban felsorolt mesterképzési szakokra vonatkozó szabályozást hatályon kívül helyezte, 

illetve az új szabályozást, valamint a 66/A. pontot beiktatta a 17/2018. (VI. 28.) sz. szenátusi határozat; 

hatályos 2018. június 29-től. 
300 Módosította a 13/2018. (XII. 13.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2018. december 14-től. 



 159  

A felvételi laphoz csatolandó: 

 főiskolai, egyetemi, illetve BSc oklevél és mellékletei másolata 

 a leckekönyv teljes másolata 

 nyelvvizsga bizonyítvány(ok) másolata(i) 

 a 65 kredit elfogadásához, a jelentkező által beszámítani kívánt tárgyak listája, 

mely tartalmazza a krediteket, a kontaktórák számát, valamint a kérdéses 

tantárgyak tematikáját 

 a szakmai motiváció felmérésére a felvételi bizottság egy motivációs levelet kér 

mellékelni 

Az eredeti oklevel(ek)et és bizonyítványokat a szóbeli felvételi vizsgán kell bemutatni. 

A tárgyévben végzők felvételi jelentkezése az oklevél bemutatásáig feltételes. A Kar 

azonos felvételi követelményeket alkalmaz, függetlenül attól, hogy a jelentkezők mely 

felsőoktatási intézményben szerezték meg oklevelüket. 

 

A jelentkezés elfogadása: 

A Kar illetékes felvételi bizottsága a benyújtott dokumentumok alapján megvizsgálja, 

hogy a jelentkező eleget tesz-e az előírt feltételeknek. Az intézmény értesíti a 

jelentkezőt a jelentkezés elfogadásáról vagy elutasításáról, s a határozatban feltünteti az 

általa elismert kreditszámot. A jelentkező a határozat ellen 15 napon belül jogorvoslati 

kérelemmel élhet, amelyet az egyetem rektorához írásban kell benyújtania. A 

jelentkezés elfogadása esetén a Kar felvételi vizsgára hívja a jelentkezőt. 

 

A felvételi vizsga: 

A felvételi vizsga 3 tagú felvételi bizottság előtt, szóban történik. A felvételi bizottság 

összetétele: MSc szakfelelős, egy fő az intézet képviseletében és egy fő hallgatói 

képviselő. Célja a jelentkezők szakmai tájékozottságának, motivációjának, valamint 

eddigi szakmai tevékenységének felmérése. A felvételi vizsga témakörei a Kar/Intézet 

honlapján megtekinthetők. 

 

Pontszámítás: 

Az összesen szerezhető pontok száma 100. 

 Legfeljebb 40 pontot a korábbi teljesítés alapján szerezhet a jelölt, amely az 

oklevél átlagának (minősítésének) nyolcszorosa. 

 Szóbeli felvételi vizsgán legfeljebb 50 pont szerezhető. 

 A többletpontok száma maximum 10 lehet. 

Többletpont szerezhető felsőfokú, vagy második nyelvből tett középfokú 

nyelvvizsgáért (max. 5 pont), a szakterületen végzett eredményes tudományos 

vagy diákköri tevékenységért (max. 5 pont), előnyben részesítés jogcímén (max. 

5 pont). 

 

Felvételi döntés: 

A felvételi vizsgát lefolytató bizottságok javaslatai alapján a felvételi döntést a Kar 

Felvételi Bizottsága hozza meg, és a határozatról írásban értesíti a jelentkezőt. 
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301,30266. VEGYÉSZ MESTERKÉPZÉSI SZAK (Természettudományi és Technoló-

giai Kar) felvételi eljárási rendje 

 

Jelentkezők tájékoztatása: 

A Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató kiadványban a vegyész mesterszakra vonatkozó 

ismereteket a Kar a következőkkel egészíti ki:  

 a felvétel feltételéül meghatározott alapszakokon (korábbi főiskolai/egyetemi 

szakokon) megszerzett képzettségek felsorolása; 

 a felvételi feltételek, követelmények, a felvételi pontszám kiszámításának mód-

ja;  

 a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló – 423/2012. (XII. 29.) Korm. rend. alap-

ján elfogadott intézményi szabályzat (Debreceni Egyetem Felvételi Szabályzata, 

és annak a Természettudományi és Technológiai Karra vonatkozó, kari sajátos-

ságokat tartalmazó melléklete).  

 

A jelentkezéshez javasolt szakok: 

- Előfeltételek nélkül figyelembe vehető alapképzési szakok: 

 Kémia alapképzési szak (Kémia BSc) 

 Vegyészmérnök alapképzési szak (Vegyészmérnök BSc.) 

- Előfeltételek alapján figyelembe vehető alapképzési szakok:  

Biológia, fizika, földrajz, földtudományi, környezettan, matematika, biomérnök, 

anyagmérnök, környezetmérnök, molekuláris bionika mérnöki, orvosi 

laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus, orvosi diagnosztikai 

analitikus, illetve ezekkel ekvivalensnek tekinthető alap- és mesterképzési, 

valamint a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok 

(amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése 

alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad). 

 

A felvétel feltételei: 

- A felvételnek – a sikeres felvételi vizsgán túlmenően – nincs egyéb, előre 

meghatározott feltétele azokban az esetekben, amikor a jelentkező a MAB által 

akkreditált vagy az Eurobachelor fokozat kibocsátásával felruházott felsőoktatási 

intézményben Kémia BSc vagy Vegyészmérnök BSc végzettséggel rendelkezik.  

- Az egyéb esetekben a Vegyész MSc fokozat megszerzéséhez a jelöltnek legalább 65 

kredit olyan szakmai előképzettséget kell igazolnia, amely a szakirányú Kémia BSc 

képzésnek megfeleltethető. Az előírt 65 kredit megoszlása a következő:  

természettudományos ismeretek (matematika, fizika, informatika, biológia, 

földtudomány, környezettan): 15 kredit 

szakmai (kémiai ) ismeretek: 50 kredit az alábbiak szeint:  

általános és szervetlen kémia legalább 10 kredit 

szerves kémia legalább 10 kredit 

analitikai kémia legalább 10 kredit 

fizikai kémia legalább 10 kredit 

                                                 
301 Az 56-66. pontban felsorolt mesterképzési szakokra vonatkozó szabályozást hatályon kívül helyezte, 

illetve az új szabályozást, valamint a 66/A. pontot beiktatta a 17/2018. (VI. 28.) sz. szenátusi határozat; 

hatályos 2018. június 29-től. 
302 Módosította a 13/2018. (XII. 13.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2018. december 14-től. 
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A Vegyész MSc képzésbe a felvétel a fentieknek megfelelő minimum 40 kredit 

elismerése után már megtörténhet és a fennmaradó max. 25 kreditet a mesterfokozat 

megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven be-

lül meg kell szerezni. A kreditek a Vegyész mesterképzési szakon előírt 120 kreditbe 

nem számolhatók el. 

A mesterképzésre jelentkezőnek a felvételi laphoz az alábbi dokumentumokat kell 

csatolnia: 

♦ főiskolai vagy egyetemi oklevél másolata 

♦ főiskolai/egyetemi leckekönyv másolata 

♦ nyelvvizsga bizonyítvány(ok) másolata 

♦ a jelentkező által készített és aláírt motivációs levél 

♦ többletpont (TDK, tudományos közlés, vagy hátrányos helyzet) szerzésére jogosító 

igazolás 

 

A jelentkezés elfogadása: 

A Kar (Felvételi Bizottsága, vagy Oktatási, Tanulmányi és Minőségellenőrzési 

Bizottsága) a benyújtott dokumentumok alapján megvizsgálja, hogy az előírt 

feltételeknek eleget tesz-e a jelentkező. Az intézmény értesíti a jelentkezőt a jelentkezés 

elfogadásáról vagy elutasításáról és határozatában feltünteti az általa elismert/vagy a 

felvétel után teljesítendő kreditszámot. A jelentkező a határozat ellen 15 napon belül 

jogorvoslati kérelemmel élhet, amelyet a rektornak írásban kell benyújtania. A 

jelentkezés elfogadása esetén az intézmény felvételi vizsgára hívja be a jelentkezőt. 

 

A felvételi vizsga: 

A felvételi vizsga a jelentkező általános szakmai tájékozottságának megítélésére 

szolgál. A felvételi beszélgetés szakmai tárgykörei (kémiai ismeretek) a Kémiai Intézet 

honlapján előzetesen megtekinthetők. A szakmai tárgykörök valamennyi jelentkező 

számára azonosak, függetlenül attól, hogy a jelentkező melyik felsőoktatási 

intézményben és milyen alapképzési fokozatot szerzett.  

 

Pontszámítás: 

Az összesen szerezhető pontok száma 100. 

 Legfeljebb 40 pontot a korábbi teljesítés alapján szerezhet a jelölt, amely az oklevél 

átlagának (minősítésének) nyolcszorosa 

 Szóbeli felvételi vizsgán legfeljebb 50 pont szerezhető. 

 A többletpontok száma maximum 10 lehet. 

Többletpont szerezhető  

− felsőfokú, vagy második nyelvből tett olyan középfokú nyelvvizsgáért – angol, 

német, francia, spanyol, olasz és orosz –, amelyen a tudományterületnek jelentős 

szakirodalma van (max. 5 pont) 

− a szakterületen végzett eredményes TDK szereplés egyéb tudományos közlés 

(max. 5 pont)  

− előnyben részesítés jogcímén (max. 5 pont).  

(Mindhárom feltétel fennállása esetén is csak max. 10 többletpont szerezhető) 

 

Felvételi döntés: 

A felvételi vizsgát lefolytató bizottságok javaslatai alapján, a felvételi döntést a Kar 

Felvételi Bizottsága hozza meg és a határozatról írásban értesíti a jelentkezőt. 
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303,30466/A. VEGYÉSZMÉRNÖK MESTERKÉPZÉSI SZAK (Természettudományi 

és Technológiai Kar) felvételi eljárási rendje 

 

Jelentkezők tájékoztatása: 

A Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató kiadványban a vegyészmérnök mesterszakra vo-

natkozó ismereteket a Kar a következőkkel egészíti ki: 

 a felvétel feltételéül meghatározott alapszakokon (korábbi főiskolai/egyetemi 

szakokon) megszerzett képzettségek felsorolása; 

 a felvételi feltételek, követelmények, a felvételi pontszám kiszámításának 

módja;  

 a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló – 423/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet 

alapján elfogadott intézményi szabályzat (Debreceni Egyetem Felvételi Szabály-

zata, és annak a Természettudományi és Technológiai Karra vonatkozó, kari 

sajátosságokat tartalmazó melléklete). 

 

A jelentkezéshez javasolt szakok: 

- Előfeltételek nélkül figyelembe vehető alapképzési szakok: 

 Vegyészmérnök alapképzési szak (Vegyészmérnök BSc) 

 Biomérnök alapképzési szak (Biomérnök BSc.) 

- Előfeltételek alapján figyelembe vehető alapképzési szakok: 

 Kémia alapképzési szak (Kémia BSc) 

 Anyagmérnök, faipari mérnök, könnyűipari mérnök, gépészmérnök, 

környezetmérnök alapképzési szakok 

 A fentiekkel ekvivalensnek tekinthető természettudományos és műszaki jellegű 

alap- és mesterképzési, valamint a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. 

törvény szerinti szakok (amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló 

ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága 

elfogad.) 

 

A felvétel feltételei: 

- A felvételnek – a sikeres felvételi vizsgán túlmenően – nincs egyéb, előre meghatáro-

zott feltétele azokban az esetekben, amikor a jelentkező a MAB által akkreditált vagy az 

Eurobachelor fokozat kibocsátásával felruházott felsőoktatási intézményben Vegyész-

mérnök vagy Biomérnök BSc végzettséggel rendelkezik. 

- Az egyéb esetekben a Vegyészmérnök MSc fokozat megszerzéséhez a jelöltnek leg-

alább 70 kredit olyan szakmai előképzettséget kell igazolnia, amely a vegyészmérnök 

BSc képzésnek megfeleltethető. Az előírt 70 kredit megoszlása a következő: 

 

A vegyészmérnök szakon előzményként előírt kritérium ismeretkörök és kreditértékek: 

 

Tantárgycsoport Kredit Megjegyzés 

Természettudományos alapismeretek 

(matematika, fizika, kémia, anyagtu-

domány, biológia) 

20 

kémia: legalább 10 kredit (ezen be-

lül szerves és/vagy 

makromolekuláris kémia minimum 

3 kredit) 

                                                 
303 Beiktatta a 17/2018. (VI. 28.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2018. június 29-től. 
304 Módosította a 13/2018. (XII. 13.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2018. december 14-től. 
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Vegyészmérnöki szakmai ismeretek 

(művelettan, vegyipari méréstechnika 

és analitika, irányítástechnika, bizton-

ságtechnika, minőségbiztosítás, kémiai 

és környezettechnológia, vegyipari 

ágazati technológiák) 

40 

kémia BSc diplomával rendelkezők 

esetén a vegyészmérnök BSc tárgyai 

közül a Folyamatirányítás I., Ve-

gyipari művelettan I-III. és Vegyi-

pari géptan I. tárgyak pótlására van 

szükség 

Gazdasági és humán ismeretek 

(közgazdaságtani és menedzsmentis-

meretek, minőségbiztosítás, munkavé-

delem, társadalomtudomány) 

10  

MINDÖSSZESEN ELŐÍRT  70  

 

- A Vegyészmérnök MSc képzésbe a felvétel a fentieknek megfelelő minimum 40 kredit 

elismerése után már megtörténhet és a maradó max. 30 kreditet a mesterfokozat meg-

szerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül 

meg kell szerezni. A kreditek a Vegyészmérnök mesterképzési szakon előírt 120 kredit-

be nem számolhatók el. 

 

A szakra való belépéshez szükséges minimálisan 40 kredit:* 

 

Tantárgycsoport Kredit Megjegyzés 

Természettudományos alapismeretek 

(matematika, fizika, kémia) 
15 ebből a kémia legalább 7 kredit 

Szakmai ismeretek 

(vegyipari művelettan, vegyipari gép-

tan, mérés- és irányítástechnika, kémiai 

technológia) 

20 

 

Gazdasági és humán ismeretek 5  

*A fenti tantárgyak/ismeretek az első féléves MSc-s tárgyak felvételéhez, illetve azok 

szakmai megértéséhez már szükségesek. 

 

- A mesterképzésre jelentkezőnek a felvételi laphoz az alábbi dokumentumokat kell 

csatolnia: 

 főiskolai vagy egyetemi oklevél másolata 

 főiskolai/egyetemi leckekönyv másolata 

 nyelvvizsga bizonyítvány(ok) másolata 

 a jelentkező által készített és aláírt motivációs levél 

 többletpont (TDK, tudományos közlés, vagy hátrányos helyzet) szerzésére 

jogosító igazolás 

 

A jelentkezés elfogadása: 

A Kar illetékes felvételi bizottsága a benyújtott dokumentumok alapján megvizsgálja, 

hogy az előírt feltételeknek eleget tesz-e a jelentkező. Az intézmény értesíti a jelentke-

zőt a jelentkezés elfogadásáról vagy elutasításáról és határozatában feltünteti az általa 

elismert/vagy a felvétel után teljesítendő kreditszámot. A jelentkező a határozat ellen 15 

napon belül jogorvoslati kérelemmel élhet, amelyet a rektornak írásban kell benyújtania. 

A jelentkezés elfogadása esetén az intézmény felvételi vizsgára hívja be a jelentkezőt. 

 



 164  

A felvételi vizsga: 

A felvételi vizsga a jelentkező általános szakmai tájékozottságának megítélésére szol-

gál. A felvételi beszélgetés szakmai tárgykörei a Kémiai Intézet honlapján előzetesen 

megtekinthetők. A szakmai tárgykörök valamennyi jelentkező számára azonosak, füg-

getlenül attól, hogy a jelentkező melyik felsőoktatási intézményben és milyen alapkép-

zési fokozatot szerzett. 

 

Pontszámítás: 

Az összesen szerezhető pontok száma 100. 

 Legfeljebb 40 pontot a korábbi teljesítés alapján szerezhet a jelölt, amely az oklevél 

átlagának (minősítésének) nyolcszorosa  

 Szóbeli felvételi vizsgán legfeljebb 50 pont szerezhető. 

 A többletpontok száma maximum 10 lehet. 

Többletpont szerezhető  

− felsőfokú, vagy második nyelvből tett olyan középfokú nyelvvizsgáért – angol, 

német, francia, spanyol, olasz és orosz –, amelyen a tudományterületnek jelentős 

szakirodalma van (max. 5 pont) 

− a szakterületen végzett eredményes TDK szereplés egyéb tudományos közlés 

(max. 5 pont)  

− előnyben részesítés jogcímén (max. 5 pont).  

(Mindhárom feltétel fennállása esetén is csak max. 10 többletpont szerezhető) 

 

Felvételi döntés: 

A felvételi vizsgát lefolytató bizottságok javaslatai alapján, a felvételi döntést a Kar 

Felvételi Bizottsága hozza meg és a határozatról írásban értesíti a jelentkezőt. 
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305,306,30767. ELŐADÓMŰVÉSZET ALAPKÉPZÉSI SZAK (Zeneművészeti Kar) 

felvételi eljárási rendje  

 

A jelentkezők tájékoztatása:  

Az alapképzési szakra jelentkezők tájékoztatása a Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató 

kiadványban, valamint a Zeneművészeti Kar weboldalán (http://music.unideb.hu) törté-

nik. 

 

Szakirányok: klasszikus zongora, klasszikus orgona, klasszikus gitár, klasszikus hege-

dű, klasszikus mélyhegedű, klasszikus gordonka, klasszikus gordon, klasszikus furulya, 

klasszikus fuvola, klasszikus oboa, klasszikus klarinét, klasszikus szaxofon, klasszikus 

fagott, klasszikus kürt, klasszikus trombita, klasszikus harsona, klasszikus tuba, klasszi-

kus ütőhangszerek, klasszikus ének, zenekar- és kórusvezetés, egyházzene-orgona, egy-

házzene-kórusvezetés  

 

A felvétel feltételei: 

A felvételi eljárásban sorrend szerint legelső a főtárgy(ak) vizsgája. A felvételi vizsga 

akkor folytatható, ha a főtárgy pontszám eléri a 150 pontot (kivéve a zenekar- és kórus-

vezető; egyházzene szakirányokat). A minimum 150 pontot elérők azonosítóját a Kar a 

lezajlott főtárgy felvételi vizsgák befejezését követően teszi közzé. Az a jelentkező, 

akinek az összpontszáma nem éri el a legalább 150 pontot, kiesik a felvehetők köréből. 

A kiegészítő tárgyak alkalmassági vizsgáján (szolfézs, zeneelmélet és zongora) az érté-

kelés megfelelt/nem felelt meg. (Kivéve a zenekar- és kórusvezető valamint az egyház-

zene szakirányokon.)  Eredményes gyakorlati (főtárgy) vizsga esetén sem vehető fel az 

a hallgató, aki az alkalmassági vizsgán „nem felelt meg” értékelést kap.  

A zenekar- és kórusvezető szakirányon a főtárgy gyakorlati vizsga elemei: szolfézs, 

zeneelmélet, ének, népzene, zongora, zeneirodalom és vezénylési vizsgaelem. Az a je-

lentkező, akinek az összpontszáma nem éri el a 150 pontot, kiesik a felvehetők köréből. 

Az egyházzene szakirányon főtárgy gyakorlati vizsga elemei: szolfézs, zeneelmélet, 

ének, népzene, zongora és zeneirodalom, valamint egyházzenei gyakorlati vizsga. Az 

egyházzene-orgona alapképzési szakirányon a felvételi vizsga orgona felvételivel egé-

szül ki.  Az a jelentkező, akinek az összpontszáma nem éri el a 150 pontot, kiesik a fel-

vehetők köréből. 

A felvételi vizsgák bármely részeleméről való távolmaradás a felsőoktatási felvételi 

eljárásból való kizárást vonja maga után. A főtárgy felvételi vizsgák különeljárási díja 3 

000 Ft.  

Az előadó-művészet alapképzési szakok felvételi vizsgakövetelményei megtalálhatók az 

Intézmény honlapján: www.music.unideb.hu 

 

A jelentkezés elfogadása:  

A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul, 

legkésőbb azonban a felvételi tájékoztatóban megjelölt időpontig kell benyújtani. Az 

ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók Az eljárás folyamán benyújtandó dokumen-

tumok c. fejezetben. 

 

                                                 
305 Beiktatta a 32/2014. (VI.26.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2014. június 27-től. 
306 Módosította a 13/2018. (XII. 13.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2018. december 14-től. 
307 Módosította a 10/2020. (XI. 5.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2020. november 6-tól. 
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Pontszámítás: 

A pontszámítás alapja a gyakorlati vizsgán szerzett maximum 200 pont, melynek meg-

kettőzésével jön létre az összpontszám. A felvételi összpontszám kizárólag a felvételi 

teljesítmény alapján állapítható meg. A Zeneművészeti Kar a felvételi eljárás során 

többletpontot semmilyen jogcímen nem ad.  

 

A felvételi döntés:  

A felvételi vizsgát lefolytató bizottság javaslatot tesz a felvételi pontszámra. A felvételi 

döntést a Kar Felvételi Bizottsága hozza meg. A felvételizők az elért eredményekről az 

országos felvételi eljárás elektronikus felvételi renfódszerén keresztül kapnak tájékozta-

tást. 
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308,309,31068. ALKOTÓMŰVÉSZET ÉS MUZIKOLÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK (Ze-

neművészeti Kar) felvételi eljárási rendje  

 

A jelentkezők tájékoztatása:  

Az alapképzési szakra jelentkezők tájékoztatása a Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató 

kiadványban, valamint a Zeneművészeti Kar weboldalán (http://music.unideb.hu) törté-

nik. 

 

Szakirányok: zeneismeret, zeneelmélet 

 

A felvétel feltételei: 

A főtárgy gyakorlati felvételi vizsga elemei: szolfézs, zeneelmélet, ének, népzene, zon-

gora és zeneirodalom. Az a jelentkező, akinek az összpontszáma nem éri el a legalább 

150 pontot, kiesik a felvehetők köréből. A minimum 150 pontot elérők azonosítóját a 

Kar alapképzési szakon lezajlott felvételi vizsgák befejezését követően teszi közzé.  

A felvételi vizsgák bármely részeleméről való távolmaradás a felsőoktatási felvételi 

eljárásból való kizárást vonja maga után. A főtárgy felvételi vizsgák különeljárási díja 3 

000 Ft.  

Az alkotóművészet és muzikológia alapképzési szakok felvételi vizsgakövetelményei 

megtalálhatók az Intézmény honlapján: www.music.unideb.hu. 

 

A jelentkezés elfogadása:  

A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul, 

legkésőbb azonban a felvételi tájékoztatóban megjelölt időpontig kell benyújtani. Az 

ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók Az eljárás folyamán benyújtandó dokumen-

tumok c. fejezetben.  

 

Pontszámítás: 

 

A pontszámítás alapja a gyakorlati vizsgán szerzett maximum 200 pont, melynek meg-

kettőzésével jön létre az összpontszám. A felvételi összpontszám kizárólag a felvételi 

teljesítmény alapján állapítható meg. A Zeneművészeti Kar a felvételi eljárás során 

többletpontot semmilyen jogcímen nem ad.  

 

A felvételi döntés:  

A szóbeli felvételi vizsgát lefolytató bizottság javaslatot tesz a felvételi pontszámra. A 

felvételi döntést a Kar Felvételi Bizottsága hozza meg. A felvételizők az elért eredmé-

nyekről az országos felvételi eljárás elektronikus felvételi rendszerén keresztül kapnak 

tájékoztatást. 

 

                                                 
308 Beiktatta a 32/2014. (VI.26.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2014. június 27-től. 
309 Módosította a 13/2018. (XII. 13.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2018. december 14-től. 
310 Módosította a 10/2020. (XI. 5.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2020. november 6-tól. 

http://www.music.unideb.hu/
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311,31269.OSZTATLAN TANÁR SZAKOK (Zeneművészeti Kar) felvételi eljárási rendje  

 

1) ZENETANÁR ÉS ZENEMŰVÉSZ TANÁR SZAKOK 

 

A jelentkezők tájékoztatása:  

 

Az alapképzési szakra jelentkezők tájékoztatása a Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató 

kiadványban, valamint a Zeneművészeti Kar weboldalán (http://music.unideb.hu) törté-

nik. 

 

Zenetanár szakirányok 

okleveles zongoratanár  

okleveles orgonatanár  

okleveles gitártanár  

okleveles hegedűtanár  

okleveles mélyhegedűtanár  

okleveles gordonkatanár  

okleveles gordontanár  

okleveles fuvolatanár  

okleveles furulyatanár  

okleveles oboatanár  

okleveles klarinéttanár  

okleveles szaxofontanár  

okleveles fagott-tanár  

okleveles kürttanár  

okleveles trombitatanár  

okleveles harsonatanár  

okleveles tubatanár  

okleveles ütőhangszertanár  

okleveles magánénektanár  

okleveles egyházzenetanár  

okleveles zeneismeret-tanár  

okleveles ének-zene tanár  

 

Zeneművésztanár szakirányok: 

okleveles egyházzeneművész-tanár (egyházzene-kóruskarnagy),  

okleveles egyházzeneművész-tanár (egyházzene-orgonaművész),  

okleveles zeneelmélet-tanár,  

okleveles kóruskarnagyművész-tanár,  

okleveles ének-zene művésztanár  

 

A felvétel feltételei: 

A hangszeres és magánénektanár szakokhoz kapcsolódó felvételi eljárásban sorrend 

szerint legelső a főtárgy(ak) vizsgája. A felvételi vizsga akkor folytatható, ha a főtárgy 

pontszám eléri a 150 pontot (kivéve a Szolfézs-Zeneelmélet, Karvezetés Tanszék kép-

                                                 
311 Módosította a 13/2018. (XII. 13.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2018. december 14-től. 
312 Módosította a 10/2020. (XI. 5.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2020. november 6-tól. 
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zéseit) A minimum 150 pontot elérők azonosítóját a Kar a lezajlott felvételi vizsgák 

befejezését követően teszi közzé. 

Az a jelentkező, akinek az összpontszáma nem éri el a legalább 150 pontot, kiesik a 

felvehetők köréből. 

A hangszeres és magánénektanár felvételi vizsgákhoz kapcsolódó kiegészítő tárgyak 

alkalmassági vizsgáján (szolfézs, zeneelmélet és zongora) az értékelés megfelelt/nem 

felelt meg. Eredményes gyakorlati (főtárgy) vizsga esetén sem vehető fel az a hallgató, 

aki az alkalmassági vizsgán „nem felelt meg” értékelést kap.  

 

A zeneismeret-tanár, ének-zene tanár, egyházzene-tanár, zeneelmélet-tanár, ének-zene 

művésztanár, kóruskarnagyművész-tanár és egyházzeneművész-tanár szakokon a fő-

tárgy gyakorlati vizsga elemei: szolfézs, zeneelmélet, ének, népzene, zongora és zene-

irodalom. 

Az egyházzene-tanár és az egyházzene-művésztanár szakokon a fentiek kiegészülnek 

egy egyházzenei gyakorlati vizsgával, továbbá az egyházzeneművész-tanár szakon az 

egyházzene-orgonatanár szakirányhoz orgona felvételi vizsgaelem, az egyházzene-

kóruskarnagy szakirányhoz karvezetés vizsgaelem kapcsolódik. 

A kóruskarnagyművész-tanár szakon a főtárgy gyakorlati vizsga elemei vezénylési 

vizsgaelemmel egészülnek ki. 

A zeneelmélet-tanár, ének-zene művésztanár, kóruskarnagyművész-tanár és egyházze-

neművész-tanár szakokon (5+1 éves képzés) a jelentkezőktől a felvételi feladatok ma-

gasabb szintű teljesítését várjuk.  

 

Az a jelentkező, akinek az összpontszáma nem éri el a 150 pontot, kiesik a felvehetők 

köréből. 

A felvételi vizsgák bármely részeleméről való távolmaradás a felsőoktatási felvételi 

eljárásból való kizárást vonja maga után. A főtárgy felvételi vizsgák különeljárási díja 3 

000 Ft.  

 

Az osztatlan tanár szakokra jelentkezők pályaalkalmassági vizsgálaton vesznek részt, 

melynek részleteiről a Debreceni Egyetem Tanárképzési Központ honlapján tájékozód-

hatnak. 

A zeneművészeti osztatlan tanár szakok felvételi vizsgakövetelményei megtalálhatók a 

Kar honlapján: www.music.unideb.hu 

A jelentkezés elfogadása:  

A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul, 

legkésőbb azonban a felvételi tájékoztatóban megjelölt időpontig kell benyújtani. Az 

ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók Az eljárás folyamán benyújtandó dokumen-

tumok c. fejezetben.  

 

Pontszámítás: 

A pontszámítás alapja a gyakorlati vizsgán szerzett maximum 200 pont, melynek meg-

kettőzésével jön létre az összpontszám. A felvételi összpontszám kizárólag a felvételi 

teljesítmény alapján állapítható meg. A Zeneművészeti Kar a felvételi eljárás során 

többletpontot semmilyen jogcímen nem ad.  
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A felvételi döntés:  

A szóbeli felvételi vizsgát lefolytató bizottság javaslatot tesz a felvételi pontszámra. A 

felvételi döntést a Kar Felvételi Bizottsága hozza meg. A felvételizők az elért eredmé-

nyekről az országos felvételi eljárás elektronikus felvételi rendszerén keresztül kapnak 

tájékoztatást. 

 

2) KÖZISMERETI ÉNEK-ZENE TANÁR SZAK 

 

A jelentkezők tájékoztatása: 

Az alapképzési szakra jelentkezők tájékoztatása a Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató 

kiadványban, valamint a Zeneművészeti Kar weboldalán (http://music.unideb.hu) törté-

nik. 

 

A jelentkezés elfogadása: 

A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát 

haladéktalanul, legkésőbb azonban a felvételi tájékoztatóban megjelölt 

időpontig kell benyújtani. Az ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók 

Az eljárás folyamán benyújtandó dokumentumok c. fejezetben. 

 

A felvétel feltételei: 

A közismereti ének-zene tanár szakon a főtárgy gyakorlati vizsga elemei: 

szolfézs, zeneelmélet, ének, népzene, zongora és zeneirodalom. 

Annak a jelentkezőnek, akinek a közismereti ének-zene tanár szak gyakor-

lati vizsgájának összpontszáma nem éri el a 100 pontot, felvétele nem ja-

vasolt. 

A felvételi vizsgák bármely részeleméről való távolmaradás a felsőoktatási 

felvételi eljárásból való kizárást vonja maga után. A főtárgy felvételi vizs-

gák különeljárási díja 3 000 Ft. 

Az osztatlan tanár szakokra jelentkezők pályaalkalmassági vizsgálaton 

vesznek részt, melynek részleteiről a Debreceni Egyetem Tanárképzési 

Központ honlapján tájékozódhatnak. 

A szak felvételi vizsgakövetelményei megtalálhatók az Intézmény honlapján: 

www.music.unideb.hu 

 

Pontszámítás: 

A pontszámítás alapja a gyakorlati vizsgán szerzett maximum 100 pont, 

melynek meg- kettőzésével jön létre az összpontszám. A felvételi 

összpontszám kizárólag a felvételi teljesítmény alapján állapítható meg. A 

Zeneművészeti Kar a felvételi eljárás során többletpontot semmilyen jog-

címen nem ad. 

 

 A felvételi döntés: 

A felvételi vizsgát lefolytató bizottság javaslatot tesz a felvételi pontszám-

ra. A felvételi döntést a Kar Felvételi Bizottsága hozza meg. A felvételizők 

az elért eredményekről az országos felvételi eljárás elektronikus felvételi 

rendszerén keresztül kapnak tájékoztatást. 

 

http://www.music.unideb.hu/
http://www.music.unideb.hu/
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313,31470. KÉT FÉLÉVES, HATVAN KREDITES ZENEMŰVÉSZTANÁR SZAKOK 

(Zeneművészeti Kar) felvételi eljárási rendje 

 

A jelentkezők tájékoztatása: 

A szakra jelentkezők tájékoztatása a Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató kiad-

ványban, valamint a Zeneművészeti Kar weboldalán (http://music.unideb.hu) tör-

ténik. 

 

A jelentkezéshez javasolt szakirányok: 

Zeneművésztanár szakok: okleveles zongoraművész-tanár, okleveles orgonamű-

vész-tanár, okleveles gitárművész-tanár, okleveles fuvolaművész-tanár, okleveles 

oboaművész-tanár, okleveles klarinétművész-tanár, okleveles szaxofonművész-

tanár, okleveles kürtművész-tanár, okleveles trombitaművész-tanár, okleveles 

ütőhangszerművész-tanár, okleveles énekművész-tanár. 

 

A felvétel feltételei: 

A 2 féléves zeneművésztanár szakra kizárólag azok jelentkezhetnek, 

akik jelenleg valamely zenei felsőoktatási intézmény azonos (szakirány 

szerinti) művész mesterképzési szakán hallgatói jogviszonnyal, vagy 

azok valamelyikén szerzett művész mesterképzési, illetve korábbi egye-

temi szintű művész oklevéllel rendelkeznek. 

A jelentkezők teljesítménye a gyakorlati szakmai felvételi vizsgán és a szóbeli pe-

dagógia-pszichológia gyakorlati felvételi vizsgán nyújtottak alapján kerül megál-

lapításra. Az azonos tanári szakképzettségre jelentkezők mindegyike azonos sze-

mélyi összetételű vizsgabizottság előtt teljesítik a felvételi vizsgakövetelménye-

ket.  

A részletes felvételi vizsgakövetelmények a Zeneművészeti Kar honlapján 

(www.music.unideb.hu) megtalálhatók. 

 

 A jelentkezés elfogadása: 

A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladék-

talanul, legkésőbb azonban a felvételi tájékoztatóban megjelölt időpontig kell be-

nyújtani. Az ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók Az eljárás folyamán be-

nyújtandó dokumentumok c. fejezetben. 

 

 A felvétel feltétele: 

Felsőfokú oklevél. 

Többletpontok igazolásához szükséges: fogyatékosság igazolása, gyermekgondo-

zás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, 

OTDK/TDK igazolás. 

A főtárgy vizsga és a szakmai felvételi vizsga: 

A felvételi vizsgakövetelmények a Zeneművészeti Kar honlapján 

(www.music.unideb.hu) megtalálhatók. 

 

 

 

                                                 
313 Módosította a 13/2018. (XII. 13.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2018. december 14-től. 
314 Módosította a 10/2020. (XI. 5.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2020. november 6-tól. 
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A pontszámítás: 

 

Mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpon-

tokat is. Előnyben részesítés címén a felsőoktatási intézmények saját hatáskörben 

meghatározott, de legfeljebb 10 többletpontot adhatnak. 

 felvételi vizsga: 98 pont 

o szakmai gyakorlati vizsga: 68 pont 

o pedagógia-pszichológia vizsga: 30 pont 

 többletpont: 2 pont 

A többletpontok megoszlása (maximum 2 többletpont adható): 

– előnyben részesítési maximális pont: 2 pont (fogyatékosság: 2 pont, gyermek-

gondozás: 1 pont, halmozottan hátrányos helyzet: 2 pont, hátrányos helyzet: 1 

pont) 

– nyelvvizsga: 2. nyelvvizsga / felső C: 2 pont, 2. nyelvvizsga / közép C: 1 pont, 

3. nyelvvizsga / felső C: 2 pont, 3. nyelvvizsga / közép C: 2 pont, 

– kiemelkedő szakmai teljesítmény: 2 pont 

 

 A felvételi döntés: 

A felvételi vizsgát lefolytató bizottság javaslatot tesz a felvételi pontszámra. A 

felvételi döntést a Kar Felvételi Bizottsága hozza meg. A felvételizők az elért 

eredményekről az országos felvételi eljárás elektronikus felvételi rendszerén ke-

resztül kapnak tájékoztatást. 
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315,31671.MÉRNÖK INFORMATIKUS MESTERKÉPZÉSI SZAK (Informatikai Kar) 

felvételi eljárási rendje  

 

A jelentkezők tájékoztatása: 

A Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató kiadványban (kiegészítésében) a mesterszakra 

közzétett információkat a Kar az alábbiakkal egészíti ki:  

 a jelentkezéshez a felvétel feltételéül javasolt, meghatározott alapszakokon (korábbi 

főiskolai/egyetemi szakokon) megszerzett alapfokozatok listája;  

 az alapképzésben, mesterképzésben, illetve korábbi egyetemi vagy főiskolai képzés-

ben nyújtott teljesítmény értékelésének módja, elvei;  

 a felvételi feltételek, követelmények, pontok számításának módja. 

 

Jelentkezéshez javasolt szakok:  

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe a mérnökinformatikus alapképzési 

szak. Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alap- 

vagy mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. tör-

vény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek 

összevetése alapján a Kar elfogad. 

 

A felvétel feltételei: 

A mérnökinformatikus alapképzési szakon végzett jelentkezők részére 80 kredit auto-

matikusan elismerésre kerül. 

A jelentkezőnek a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási tör-

vényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 80 kredit a 

korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben: 

 

– természettudományi ismeretek (20 kredit): analízis, algebra, valószínűségszámítás, 

matematikai statisztika, fizika; 

– gazdasági és humán ismeretek (15 kredit): közgazdaságtan, környezetvédelem, minő-

ségbiztosítás, szaknyelv, társadalomtudomány; 

– számításelméleti és programozási ismeretek (15 kredit): számítás- és algoritmuselmé-

let, programnyelvek, programtervezés, szoftver technológia; 

– számítógép ismeretek (15 kredit): elektronika, digitális technika, mérés- és szabályo-

zástechnika, számítógép architektúrák, operációs rendszerek, számítógépes hálózatok; 

– információs rendszerek ismeretek (15 kredit): adatbázis-kezelés, tudásreprezentáció, 

informatikai rendszerek modellezése, analízise, megvalósítása, biztonsági kérdései. 

 

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 50 

kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére 

irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőokta-

tási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell 

szerezni. A kreditek megszerzése érdekében a szak által előírt kreditszámon felül fel 

kell venni tárgyakat az egyes ismeretkörökben való hiányzó kreditek pótlására. A kredi-

tekkel kapcsolatos kérdésekben az Informatikai Kar Tanulmányi Bizottsága az illetékes. 

 

                                                 
315 Beiktatta a 32/2014. (VI.26.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2014. június 27-től. 
316 Módosította a 12/2017. (XI. 9.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2017. november 10-től. 
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Az eredeti oklevelet és bizonyítványokat a szóbeli felvételi vizsgán kell bemutatni. 

A Kar azonos felvételi követelményeket alkalmaz, függetlenül attól, hogy a jelentkező 

mely felsőoktatási intézményben szerezte az oklevelét. 

 

A jelentkezés elfogadása: 

Az Informatikai Kar -, Tanulmányi Bizottsága - a benyújtott dokumentumok alapján 

megvizsgálja, hogy az előírt feltételeknek eleget tesz-e a jelentkező. 

Az intézmény értesíti a jelentkezőt a jelentkezés elfogadásáról vagy elutasításáról, s 

határozatában feltünteti az általa elismert kreditszámot. A jelentkező a határozat ellen 

15 napon belül jogorvoslati kérelemmel élhet, amelyet a rektornak írásban kell benyúj-

tania. A jelentkezés elfogadása esetén az intézmény felvételi vizsgára hívja be a jelent-

kezőt. 

 

A felvételi vizsga: 

A felvételi vizsga két részből áll, egy írásbeli és egy szóbeli részből. Az írásbeli felvételi 

vizsga tematikája a Kar honlapján tekinthető meg. A szóbeli felvételi vizsga célja a je-

lentkező általános tájékozottságának, motivációjának, valamint eddigi szakmai tevé-

kenységének felmérése. 

 

Pontszámítás: 

A jelentkezők teljesítményét 100 pontos rendszerben kell értékelni. 

A pontszámítás az alábbiak alapján történik. 

 Az alapképzésben, mesterképzésben, illetve korábbi egyetemi vagy főiskolai képzés-

ben szerzett oklevél átlagának/minősítésének nyolcszorozása (max. 40 pont) 

 Írásbeli felvételi vizsga – (max. 30 pont) 

 Szóbeli elbeszélgetés, amelyre a felvételizőnek max. 2 oldalas, írott anyagot (motivá-

ciós levelet) kell hoznia, melyben a mesterképzésbe való belépési szándékát indokolja 

(max. 20 pont) 

 Többletpont (max. 10 pont):  

 többletpontok szerezhetők felsőfokú vagy második középfokú nyelvvizsgáért, vala-

mint a szakterületen végzett eredményes diákköri tevékenységért (5-5 pont) 

 előnyben részesítés jogcímen (5-5 pont). 
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31772. EGÉSZSÉGÜGYI MENEDZSER MESTERKÉPZÉSI SZAK (Népegészség-

ügyi Kar) felvételi eljárási rendje  

 

A jelentkezők tájékoztatása:  

Az Oktatási Hivatal (OH) minden évben megjelenteti Felsőoktatási felvételi tájékoztató-

ját, melyben az egészségügyi menedzser mesterszakra vonatkozóan megjelenik:  

 a jelentkezés, illetve a felvétel feltételéül meghatározott alapszakokon megszer-

zett alapfokozatok, illetve korábbi végzettségek és szakképzettségek megjelölé-

se;  

 felvehető keretszám (államilag finanszírozott és költségtérítéses képzési for-

mák);  

 az alapképzésben, mesterképzésben, illetve korábbi egyetemi vagy főiskolai 

képzésben nyújtott teljesítmény értékelésének módja, elvei;  

 az intézményi szabályzatban (Debreceni Egyetem felvételi szabályzata és annak 

a Népegészségügyi Karra vonatkozó, kari sajátosságokat tartalmazó melléklete) 

meghatározott felvételi feltételek, követelmények köre, ezek figyelembevételé-

nek módja, feltételei.  

 

A felvételi eljárásra történő jelentkezés módja:  

A felvételi kérelmet az OH  által előállított és forgalmazott nyomtatványon (postai 

úton), illetve az OH  által működtetett informatikai rendszer segítségével kitöltött elekt-

ronikus nyomtatványon (postai vagy elektronikus úton) lehet benyújtani.  

Az OH a felsőoktatási intézmény számára elérhetővé teszi a pályázók személyi és elér-

hetőségi adatait, valamint a kérelmek elbírálásához szükséges adatokat.  

 

A jelentkezéshez javasolt szakok:  

Az egészségügyi menedzser mesterképzésre történő jelentkezés/felvétel feltételeként 

előírt, alapszakokon megszerzett alapfokozatok, illetve korábbi végzettségek és szak-

képzettségek felsorolása:  

 

A. A teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe:  

 

 egészségügyi szervező alapképzési szak  

 gazdaságtudományok képzési terület alapképzési szakjai 

 

B. A megadott feltételekkel elfogadott alapszakok, illetve kreditkövetelmények:  

Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alap- és osz-

tatlan vagy mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. 

törvény szerinti főiskolai, egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit meg-

állapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény 

kreditátviteli bizottsága elfogad. 

 

A mesterképzésbe való felvétel feltételei:  

 

                                                 
317 Beiktatta a 32/2014. (VI.26.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2014. június 27-től. 
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A feltételekkel elfogadott alapszakok esetében a mesterképzésbe való felvétel feltétele, 

hogy a hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek - felsőoktatási 

törvényben meghatározott - összevetése alapján elismerhető legyen 30 kredit a pénzügy-

számvitel, menedzsment alapjai, szervezeti magatartás, controlling és kerettervezés is-

meretkörökből.  

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 15 

kredittel rendelkezzen a hallgató, továbbá rendelkezzen az egészségügyi ellátó rendszer 

szervezésében szerzett legalább egy éves szakmai gyakorlattal. A hiányzó - legfeljebb 

15 - kreditet a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvé-

teltől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgasza-

bályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni. 

 

A jelentkezés elfogadása:  

A felvételi eljárási rend kritériumainak eleget tevő jelentkezőt a kreditelismerési eljárás 

eredményéről és a szóbeli felvételi elbeszélgetés időpontjáról az intézmény írásban tájé-

koztatja.  

 

A felvételi szakmai elbeszélgetés:  

Rövid szakmai elbeszélgetés a pontszámítás alatt leírtaknak megfelelően az alábbi té-

makörökből: 

 az egészségügy területén jelentkező legjelentősebb problémák 

 a menedzsment hatása az egészségügy rendszerekben 

 az egészségügy humánerőforrás helyzete 

 az egészségügy finanszírozása 

 egészségügyi reformok 

 

Pontszámítás:  

A jelentkezők teljesítményét 100 pontos rendszerben kell értékelni.  

A pontszámítás az alábbiak alapján történik:  

 Az alapképzésben, mesterképzésben, illetve korábbi egyetemi vagy főiskolai 

képzésben szerzett oklevél minősítésének tízszerezése (max. 50 pont)  

 Szóbeli elbeszélgetés, amelyre a felvételizőnek max. 2 oldalas, írott anyagot 

(motivációs levelet) kell benyújtani, melyben a mesterképzésbe való belépési 

szándékát indokolja. A szóbeli elbeszélgetés során a jelölt szakmai és általános 

tájékozottságának, logikus gondolkodásának, a motivációs levél alapján megíté-

lendő elkötelezettségének értékelését követően max. 40 pont adható.  

 Többletpont (max. 10 pont):  

o többletpont szerezhető felsőfokú vagy második középfokú nyelvvizsgáért, 

valamint a szakterületen végzett eredményes diákköri tevékenységért (5-

5 pont).  

o előnyben részesítés: maximum 5 többletpont adható a kormányrendelet 24. 

§. (1) bekezdésében felsorolt felvételizőknek.  
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Felvételi döntés:  

A felvételi döntést az Egyetem a képzés indítása szerinti év augusztus 1. napjáig meg-

hozza. Az Egyetem a jelentkező felvételéről szakonként, intézményi rangsor alapján, 

ponthatár alkalmazásával dönt. Az Egyetem figyelembe veszi az intézménybe felvehető 

államilag támogatott létszámkeretet 

Ponthatár alatti eredménnyel senki nem vehető fel; kötelező felvenni azt, aki a pontha-

tárt elérte vagy meghaladta. 

Az Egyetem a felvételről vagy a felvétel elutasításáról szóló döntését írásban közli a 

jelentkezővel. 

A felvételi eljárás egyéb szabályai tekintetében a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 

423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet szabályai szerint kell eljárni. 
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318,319,32073. EMBERI ERŐFORRÁS TANÁCSADÓ MESTERKÉPZÉSI SZAK 

(Gazdaságtudományi Kar) felvételi eljárási rendje 
 

 
A jelentkezéshez javasolt szakok: 

 A teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: andragógia, közös-

ségszervező alapképzési szak, továbbá a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. 

törvény szerinti főiskolai szintű személyügyi szervező, munkavállalási ta-

nácsadó, valamint a bölcsészettudomány képzési területről a pedagógia, a 

pszichológia; a gazdaságtudományok képzési területről az emberi erőforrások, a 

társadalomtudomány képzési területről a szociológia, a politológia, az informat-

ikus könyvtáros és a kulturális antropológia alapképzési szak; valamint a peda-

gógusi képzési terület alapképzési szakjai. 

 A bemenethez szükséges, a szak képzési és kimeneti követelményeinek 9.4. 

pontjában meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető 

alapképzési szakok: azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a 

felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a 

kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a 

felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

 

 
A felvétel feltételei: 

A mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányok szerint szükséges kreditek 

száma összesen 30 kredit az alábbi területekről 

 bölcsészettudomány (pedagógia, pszichológia, filozófia, etika); 

 felnőttképzési ismeretek, 

 kommunikációtudomány, kommunikációfejlesztés; 

 informatika, könyvtárismeret; 

 társadalomtudomány (társadalomismeret, szociológia, antropológia, politológia); 

 gazdasági és jogi ismeretek. 

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi tanulmányai 

alapján az előzőkből legalább 15 kredittel rendelkezzen. A hiányzó krediteket a fel-

sőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint 

meg kell szereznie. 

 

A mesterképzésre jelentkezőknek a felvételi laphoz az alábbiakat kell csatolni: 

– felsőfokú végzettséget igazoló oklevél másolata, 

– nyelvvizsga bizonyítványok másolata, 

– leckekönyvmásolat, vagy oklevélmelléklet és azon tantárgyak hitelesített leírása, 

amelyeket a bemeneti kreditbeszámításnál (30 kredit) el akar fogadtatni (a lec-

kekönyvmásolatot/oklevélmellékletet és tantárgyleírást nem kell a teljes kredit-

érték beszámításával figyelembe vehető szakokon végzetteknek beadniuk). 

 

                                                 
318 Beiktatta a 11/F/2015. (II. 05.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2015. február 6-tól. 
319 Módosította a 23/2017. (VI. 22.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2017. június 23-tól. 
320 Módosította a 9/2018. (XI. 8.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2018. november 9-től. 
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A mesterképzési szakra való jelentkezéskor előzetes kreditelismerési eljárást kell kez-

deményezni, az ehhez szükséges nyomtatvány („adatlap kreditek elismertetéséhez”) 

megtalálható a kar honlapján. Az előzetes kreditelismerési eljárás nem szükséges az 

teljes kreditérték beszámításával figyelembe vehető szakokon végzettek számára. 

 

Az eredeti oklevelet és a bizonyítványokat a felvételi szakmai és motivációs beszélgeté-

sen kell bemutatni. A tárgyévben végzettek felvétele az oklevél bemutatásáig feltételes. 

 

A kar azonos felvételi követelményeket alkalmaz, függetlenül attól, hogy a jelentkező 

melyik felsőoktatásban szerezte az oklevelét. 

 
Pontszámítás:  

A felvételi pontok kiszámítása a tanulmányi pontok, a felvételi vizsga pontok és a több-

let pontok összegzésével történik. A jelentkező teljesítményét 100 pontos rendszerben 

kell értékelni. 

A pontszámítás az alábbiak szerint történik: 

– a felsőfokú végzettséget igazoló és a felvétel feltételei alapján elfogadott oklevél 

minősítésének tízszerezése (max. 50 pont) 

– a felvételi szakmai és motivációs beszélgetés (max. 40 pont) 

– Többletpontok (max. 10 pont): 

 második államilag elismert, általános nyelvi középfokú (B2), komplex 

típusú nyelvvizsga - 4 pont 

 második nyelvből államilag elismert szaknyelvi középfokú (B2), komp-

lex típusú, vagy általános nyelvi felsőfokú (C1) komplex típusú nyelv-

vizsga – 8 pont 

 második nyelvből államilag elismert, szaknyelvi felsőfokú (C1), komp-

lex típusú nyelvvizsga – 10 pont 

 emelt szintű OKJ-s végzettség – 3 pont 

 felsőfokú OKJ-s végzettség – 5 pont 

 OTDK-n elért 1-3 helyezés - 10 pont 

 OTDK különdíj – 5 pont 

 kiemelkedő szakmai teljesítmény (publikáció, szakmai ösztöndíj) – 10 

pont 

 előnyben részesítés címén – max. 6 pont az alábbiak szerint:  

o hátrányos helyzetért – 4 pont,  

o halmozottan hátrányos helyzetért – 6 pont,  

o fogyatékossággal élő – 6 pont,  

o a jelentkezési határidő és a felvételi döntés közötti időszakban 

gyermeke gondozása céljából fizetés nélküli szabadságon lévő, 

csecsemőgondozási segélyben, gyermekgondozási segélyben, 

gyermeknevelési támogatásban vagy gyermekgondozási díjban 

részesülő jelentkező – 6 pont 
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321,322,32374. ELLÁTÁSILÁNC MENEDZSMENT MESTERKÉPZÉSI SZAK 

(Gazdaságtudományi Kar) felvételi eljárási rendje 
 

A jelentkezéshez javasolt szakok: 

 A teljes 60 kreditérték beszámításával vehetők figyelembe: a kereskedelem és 

marketing, a gazdálkodási és menedzsment, a nemzetközi gazdálkodás, a pénz-

ügy és számvitel, a turizmus-vendéglátás, az emberi erőforrás, a közszolgálati, 

az alkalmazott közgazdaságtan alapképzési szak.  

 A bemenethez szükséges 60 kredit teljesítésével elsősorban számításba vehető 

alapképzési szakok: a gazdaságtudományok képzési területről a gazdaság- és 

pénzügy-matematikai elemzés, az üzleti szakoktató, az informatikai képzési te-

rületről a gazdaságinformatikus, a mérnökinformatikus, a programtervező in-

formatikus, a műszaki képzési területről a közlekedésmérnöki, a műszaki mene-

dzser, gépészmérnöki alapképzési szak.  

 A bemenethez szükséges 60 kredit teljesítésével vehetők figyelembe továbbá 

azok az alap- vagy mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 

1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési 

szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek össze-

vetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

 

A felvétel feltételei:  

A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 60 kredit az 

alábbi területekről: 

- módszertani alapismeretek (matematika, statisztika, informatika) területről 15 kre-

dit;  

- közgazdasági ismeretek (mikro- és makroökonómia, nemzetközi gazdaságtan, kör-

nyezet-gazdaságtan, gazdaságelmélet, gazdaságstatisztika, közgazdaságtan-

elmélettörténet, gazdaságmodellezés, gazdaságpolitika ágazati és funkcionális gazda-

ságtan, közösségi gazdaságtan) területről 10 kredit; 

- társadalomtudományi ismeretek (európai uniós, általános és gazdasági jogi ismere-

tek, gazdaságtörténet, szociológia, pszichológia, filozófia) területéről 10 kredit; 

- üzleti és kötelező szakmai alapismeretek (vállalatgazdaságtan, gazdasági jog, mar-

keting, vezetés és szervezés, döntéselmélet és módszertan, üzleti etika, tevékenységme-

nedzsment, értékteremtő folyamatok menedzsmentje, stratégiai tervezés, pénzügy, 

számvitel, kontrolling) területéről 25 kredit. 

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi tanulmányai alap-

ján a felsorolt területeken legalább 30 kredittel rendelkezzen. A mesterképzésben a hi-

ányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában megha-

tározottak szerint meg kell szerezni. 

 

A mesterképzésre jelentkezőknek a felvételi laphoz az alábbiakat kell csatolni: 
– felsőfokú végzettséget igazoló oklevél másolata, 

– nyelvvizsga bizonyítványok másolata, 

                                                 
321 Beiktatta a 11/F/2015. (II. 05.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2015. február 6-tól. 
322 Módosította a 23/2017. (VI. 22.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2017. június 23-tól. 
323 Módosította a 9/2018. (XI. 8.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2018. november 9-től. 
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– leckekönyvmásolat, vagy oklevélmelléklet és azon tantárgyak hitelesített leírása, 

amelyeket a bemeneti kreditbeszámításnál (60 kredit) el akar fogadtatni. (A 

leckekönyvmásolatot/oklevélmellékletet és tantárgyleírást nem kell a teljes 

kreditérték beszámításával figyelembe vehető szakokon végzetteknek beadniuk). 

 

A mesterképzési szakra való jelentkezéskor előzetes kreditelismerési eljárást kell kez-

deményezni, az ehhez szükséges nyomtatvány („adatlap kreditek elismertetéséhez”) 

megtalálható a kar honlapján Az előzetes kreditelismerési eljárás nem szükséges a teljes 

kreditérték beszámításával figyelembe vehető szakokon végzettek számára. 

 

Az eredeti oklevelet és a bizonyítványokat a felvételi szakmai beszélgetésen kell bemu-

tatni. A tárgyévben végzettek felvétele az oklevél bemutatásáig feltételes. 

 

A kar azonos felvételi követelményeket alkalmaz, függetlenül attól, hogy a jelentkező 

melyik felsőoktatásban szerezte az oklevelét. 

 

Pontszámítás:  

A felvételi pontok kiszámítása a tanulmányi pontok, a felvételi vizsga pontok és a több-

let pontok összegzésével történik. A jelentkező teljesítményét 100 pontos rendszerben 

kell értékelni. 

A pontszámítás az alábbiak szerint történik: 

– a felsőfokú végzettséget igazoló és a felvétel feltételei alapján elfogadott oklevél 

minősítésének tízszerezése (max. 50 pont) 

– a felvételi szakmai és motivációs beszélgetés (max. 40 pont) 

– Többletpontok (max. 10 pont): 

 második államilag elismert, általános nyelvi középfokú (B2), komplex 

típusú nyelvvizsga - 4 pont 

 második nyelvből államilag elismert szaknyelvi középfokú (B2), komp-

lex típusú, vagy általános nyelvi felsőfokú (C1) komplex típusú nyelv-

vizsga – 8 pont 

 második nyelvből államilag elismert, szaknyelvi felsőfokú (C1), komp-

lex típusú nyelvvizsga – 10 pont 

 emelt szintű OKJ-s végzettség – 3 pont 

 felsőfokú OKJ-s végzettség – 5 pont 

 OTDK-n elért 1-3 helyezés - 10 pont 

 OTDK különdíj – 5 pont 

 kiemelkedő szakmai teljesítmény (publikáció, szakmai ösztöndíj) – 10 

pont 

 előnyben részesítés címén – max. 6 pont az alábbiak szerint:  

o hátrányos helyzetért – 4 pont,  

o halmozottan hátrányos helyzetért – 6 pont,  

o fogyatékossággal élő – 6 pont,  

o a jelentkezési határidő és a felvételi döntés közötti időszakban 

gyermeke gondozása céljából fizetés nélküli szabadságon lévő, 

csecsemőgondozási segélyben, gyermekgondozási segélyben, 

gyermeknevelési támogatásban vagy gyermekgondozási díjban 

részesülő jelentkező – 6 pont. 

 



 182  

324,325,32675. NEMZETKÖZI GAZDASÁG ÉS GAZDÁLKODÁS MESTER-

KÉPZÉSI SZAK (Gazdaságtudományi Kar) felvételi eljárási rendje 
 

 

Jelentkezők tájékoztatása 

Az Oktatási Hivatal (OH) által megjelentetett Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató kiad-

ványban a mesterszakra közzétett információkat a kar az alábbiakkal egészíti ki: 

 a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló – 423/2012. (XII.29.) Korm. rend. - alap-

ján elfogadott intézményi szabályzat (Debreceni Egyetem Felvételi Szabályzata 

és annak a Gazdaságtudományi Karra vonatkozó sajátosságokat tartalmazó mel-

léklete) tartalmazza; 

 a jelentkezéshez a felvétel feltételéül javasolt, meghatározott alapszakokon (ko-

rábbi főiskolai/egyetemi szakokon) megszerzett alapfokozatok felsorolása; 

 az alapképzésben, mesterképzésben, illetve korábbi egyetemi vagy főiskolai 

képzésben nyújtott teljesítmény értékelésének módja, elvei; 

 a felvételi feltételek, követelmények, pontok számításának módja; 

 

A jelentkezéshez javasolt szakok: 

 A teljes 45 kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a nemzetközi gazdál-

kodás alapképzési szak. 

 A bemenethez szükséges 45 kredit teljesítésével elsősorban számításba vehető 

alapképzési szakok: gazdaságtudományok képzési területről a gazdálkodási és 

menedzsment, az emberi erőforrások, a kereskedelem és marketing, a pénzügy 

és számvitel, a turizmus-vendéglátás, az üzleti szakoktató, az alkalmazott köz-

gazdaságtan, a gazdaságelemzés, a közszolgálati, valamint a társadalomtudo-

mány képzési területről a nemzetközi tanulmányok alapképzési szak. 

 A bemenethez szükséges 45 kredit teljesítésével vehetők figyelembe továbbá 

azok az alapképzési és mester képzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 

1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai alapképzési szakok, amelyeket a 

kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felső-

oktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

 

A felvétel feltételei: 

 

Az alapképzéstől eltérő mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kredi-

tek száma 45 kredit az alábbi területekről: 

- közgazdasági és módszertani ismeretek (mikro- és makroökonómia, nemzetközi 

gazdaságtan, gazdaságelmélet, közgazdaság-elmélettörténet, gazdaságpolitika, matema-

tika, statisztika, informatika) területéről legalább 18 kredit; 

- üzleti alapismeretek (pénzügytan, vállalati pénzügyek, vállalati gazdaságtan, marke-

ting, számvitel, vezetés és szervezés, emberi erőforrás gazdálkodás) területéről legalább 

12 kredit; 

- szakmai ismeretek területéről legalább 15 kredit. 

                                                 
324 Beiktatta a 11/F/2015. (II. 05.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2015. február 6-tól. 
325 Módosította a 23/2017. (VI. 22.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2017. június 23-tól. 
326 Módosította a 9/2018. (XI. 8.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2018. november 9-től. 
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A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi tanulmányai alap-

ján a felsorolt területeken legalább 15 kredittel rendelkezzen. A mesterképzésben a hi-

ányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában megha-

tározottak szerint meg kell szerezni.  

A mesterképzési szak angol nyelvű képzésére történő felvétel feltétele, hogy angol 

nyelvből államilag elismert, legalább középfokú (B2) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsgával rendelkezzen a jelentkező. 

 

A mesterképzésre jelentkezőknek a felvételi laphoz az alábbiakat kell csatolni: 

– felsőfokú végzettséget igazoló oklevél másolata, 

– nyelvvizsga bizonyítványok másolata, 

– leckekönyvmásolat, vagy oklevélmelléklet és azon tantárgyak hitelesített leírása, 

amelyeket a bemeneti kreditbeszámításnál (45 kredit) el akar fogadtatni (A lec-

kekönyvmásolatot/oklevélmellékletet és tantárgyleírást nem kell a teljes kredit-

érték beszámításával figyelembe vehető szakokon végzetteknek beadniuk.) 

 

A mesterképzési szakra való jelentkezéskor előzetes kreditelismerési eljárást kell kez-

deményezni, az ehhez szükséges nyomtatvány („adatlap kreditek elismertetéséhez”) 

megtalálható a kar honlapján. Az előzetes kreditelismerési eljárás nem szükséges a tel-

jes kreditérték beszámításával figyelembe vehető szakokon végzettek számára. 

 

Az eredeti oklevelet és a bizonyítványokat a felvételi szakmai és motivációs beszélgeté-

sen kell bemutatni. A tárgyévben végzettek felvétele az oklevél bemutatásáig feltételes. 

 

A kar azonos felvételi követelményeket alkalmaz, függetlenül attól, hogy a jelentkező 

melyik felsőoktatásban szerezte az oklevelét. 

 

Pontszámítás:  

A felvételi pontok kiszámítása a tanulmányi pontok, a felvételi vizsga pontok és a több-

let pontok összegzésével történik. A jelentkező teljesítményét 100 pontos rendszerben 

kell értékelni. 

A pontszámítás az alábbiak szerint történik: 

– a felsőfokú végzettséget igazoló és a felvétel feltételei alapján elfogadott oklevél 

minősítésének tízszerezése (max. 50 pont) 

– a felvételi szakmai és motivációs beszélgetés (max. 40 pont) 

– Többletpontok (max. 10 pont): 

 második államilag elismert, általános nyelvi középfokú (B2), komplex 

típusú nyelvvizsga - 4 pont 

 második nyelvből államilag elismert szaknyelvi középfokú (B2), komp-

lex típusú, vagy általános nyelvi felsőfokú (C1) komplex típusú nyelv-

vizsga – 8 pont 

 második nyelvből államilag elismert, szaknyelvi felsőfokú (C1), komp-

lex típusú nyelvvizsga – 10 pont 

 emelt szintű OKJ-s végzettség – 3 pont 

 felsőfokú OKJ-s végzettség – 5 pont 

 OTDK-n elért 1-3 helyezés - 10 pont 

 OTDK különdíj – 5 pont 
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 kiemelkedő szakmai teljesítmény (publikáció, szakmai ösztöndíj) – 10 

pont 

 előnyben részesítés címén – max. 6 pont az alábbiak szerint:  

o hátrányos helyzetért – 4 pont,  

o halmozottan hátrányos helyzetért – 6 pont,  

o fogyatékossággal élő – 6 pont,  

o a jelentkezési határidő és a felvételi döntés közötti időszakban 

gyermeke gondozása céljából fizetés nélküli szabadságon lévő, 

csecsemőgondozási segélyben, gyermekgondozási segélyben, 

gyermeknevelési támogatásban vagy gyermekgondozási díjban 

részesülő jelentkező – 6 pont 
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327,328,32976. SZÁMVITEL MESTERKÉPZÉSI SZAK (Gazdaságtudományi Kar) 

felvételi eljárási rendje 
 

A jelentkezéshez javasolt szakok: 

 A teljes 60 kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a pénzügy és számvi-

tel alapképzési szak. 

 A bemenethez szükséges 60 kredit teljesítésével elsősorban számításba vehető 

alapképzési szakok: a gazdálkodás és menedzsment, a kereskedelem és market-

ing, a nemzetközi gazdálkodás, a turizmus-vendéglátás, az emberi erőforrások, 

az üzleti szakoktató alapképzési szakok.  

 A bemenethez szükséges 60 kredit teljesítésével vehetők figyelembe továbbá 

azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 

1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai alapképzési szakok, amelyeket a 

kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felső-

oktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

 

A felvétel feltételei:  
A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 60 kredit az 

alábbi területekről: 

– módszertani ismeretek (matematika, statisztika, informatika) területéről 15 kred-

it;  

– közgazdasági alapismeretek (mikro- és makroökonómia, pénzügytan, 

nemzetközi gazdaságtan, környezet-gazdaságtan, gazdaságelmélet, gaz-

daságstatisztika, közgazdaság-elmélettörténet, gazdaságmodellezés, gazdaság-

politika, ágazati és funkcionális gazdaságtan, közösségi gazdaságtan, világ- és 

Európa-gazdaságtan, közpolitikai ismeretek) területről (10 kredit); 

– üzleti ismeretek (emberi erőforrás gazdálkodás, gazdasági jog, marketing, veze-

tés és szervezés, értékteremtő folyamatok menedzsmentje, döntéselmélet és 

módszertan, üzleti etika, stratégiai tervezés, üzleti kommunikáció) területről 10 

kredit; 

– társadalomtudományi ismeretek (Európai Unió, általános és gazdasági jogi is-

meretek, gazdaságtörténet, szociológia, filozófia) területéről 10 kredit;  

– szakmai ismeretek (vállalati gazdaságtan, pénzügy, pénzügyi számítások és 

pénzügyi piacok, vezetői számvitel, pénzügyi számvitel, éves beszámoló 

összeállítása és elemzése, hitelintézeti és költségvetési számvitel, konszolidált 

beszámoló, számviteli informatika, vállalati pénzügyek, adózási ismeretek, vál-

lalatértékelés, pénzügyi jog) területéről 15 kredit. 

 

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi tanulmányai alapján 

a felsorolt területeken legalább 30 kredittel rendelkezzen. A mesterképzésben a hiányzó 

krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározot-

tak szerint meg kell szerezni. 
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A mesterképzésre jelentkezőknek a felvételi laphoz az alábbiakat kell csatolni: 

– felsőfokú végzettséget igazoló oklevél másolata, 

– nyelvvizsga bizonyítványok másolata, 

– leckekönyvmásolat, vagy oklevélmelléklet és azon tantárgyak hitelesített leírása, 

amelyeket a bemeneti kreditbeszámításnál el akar fogadtatni (A leckekönyvmá-

solatot/oklevélmellékletet és tantárgyleírást nem kell a teljes kreditérték beszá-

mításával figyelembe vehető szakokon végzetteknek beadniuk.) 

 

A mesterképzési szakra való jelentkezéskor előzetes kreditelismerési eljárást kell kez-

deményezni, az ehhez szükséges nyomtatvány („adatlap kreditek elismertetéséhez”) 

megtalálható a kar honlapján. Az előzetes kreditelismerési eljárás nem szükséges a tel-

jes kreditérték beszámításával figyelembe vehető szakokon végzettek számára. 

 

Az eredeti oklevelet és a bizonyítványokat a felvételi szakmai és motivációs beszélgeté-

sen kell bemutatni. A tárgyévben végzettek felvétele az oklevél bemutatásáig feltételes. 

 

A kar azonos felvételi követelményeket alkalmaz, függetlenül attól, hogy a jelentkező 

melyik felsőoktatásban szerezte az oklevelét. 

 

Pontszámítás:  

A felvételi pontok kiszámítása a tanulmányi pontok, a felvételi vizsga pontok és a több-

let pontok összegzésével történik. A jelentkező teljesítményét 100 pontos rendszerben 

kell értékelni. 

A pontszámítás az alábbiak szerint történik: 

– a felsőfokú végzettséget igazoló és a felvétel feltételei alapján elfogadott oklevél 

minősítésének tízszerezése (max. 50 pont) 

– a felvételi szakmai és motivációs beszélgetés (max. 40 pont) 

– Többletpontok (max. 10 pont): 

 második államilag elismert, általános nyelvi középfokú (B2), komplex 

típusú nyelvvizsga - 4 pont 

 második nyelvből államilag elismert szaknyelvi középfokú (B2), komp-

lex típusú, vagy általános nyelvi felsőfokú (C1) komplex típusú nyelv-

vizsga – 8 pont 

 második nyelvből államilag elismert, szaknyelvi felsőfokú (C1), komp-

lex típusú nyelvvizsga – 10 pont 

 emelt szintű OKJ-s végzettség – 3 pont 

 felsőfokú OKJ-s végzettség – 5 pont 

 OTDK-n elért 1-3 helyezés - 10 pont 

 OTDK különdíj – 5 pont 

 kiemelkedő szakmai teljesítmény (publikáció, szakmai ösztöndíj) – 10 

pont 

 előnyben részesítés címén – max. 6 pont az alábbiak szerint:  

o hátrányos helyzetért – 4 pont,  

o halmozottan hátrányos helyzetért – 6 pont,  

o fogyatékossággal élő – 5 6 pont,  

o a jelentkezési határidő és a felvételi döntés közötti időszakban 

gyermeke gondozása céljából fizetés nélküli szabadságon lévő, 

csecsemőgondozási segélyben, gyermekgondozási segélyben, 
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gyermeknevelési támogatásban vagy gyermekgondozási díjban 

részesülő jelentkező – 6 pont 
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330,331,33277. VEZETÉS ÉS SZERVEZÉS MESTERKÉPZÉSI SZAK 

(Gazdaságtudományi Kar) felvételi eljárási rendje 
 

A jelentkezéshez javasolt szakok: 

 A teljes 60 kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a gazdálkodási és me-

nedzsment alapképzési szak. 

 A bemenethez szükséges 60 kredit teljesítésével elsősorban számításba vehető 

alapképzési szakok: a kereskedelem és marketing, a gazdálkodási és menedzs-

ment, a nemzetközi gazdálkodás, a pénzügy és számvitel, a turizmus-

vendéglátás, az emberi erőforrások, az alkalmazott közgazdaságtan, a gazdaság-

elemzés, az üzleti szakoktató, a közszolgálati alapképzési szak. 

 A bemenethez szükséges 60 kredit teljesítésével vehetők figyelembe továbbá 

azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 

1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának 

alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kredit-

átviteli bizottsága elfogad. 

 

A felvétel feltételei: 

A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 60 kredit az 

alábbi területekről: 

– módszertani ismeretek (matematika, statisztika, informatika) területéről 15 kred-

it;  

– közgazdasági ismeretek (mikro- és makroökonómia, nemzetközi gazdaságtan, 

környezet-gazdaságtan, gazdaságelmélet, gazdaságstatisztika, közgazdaság-

elmélettörténet, gazdaságmodellezés, gazdaságpolitika, ágazati és funkcionális 

gazdaságtan, közösségi gazdaságtan) területről (10 kredit); 

– üzleti ismeretek (vállalati gazdaságtan, gazdasági jog, marketing, pénzügy, 

számvitel, döntéselmélet és módszertan, üzleti etika, üzleti kommunikáció, 

adózási ismeretek; vállalati pénzügyek) területről 10 kredit; 

– társadalomtudományi ismeretek (Európai Uniós ismeretek, közpolitikai is-

meretek, gazdaságtörténet, szociológia, filozófia, pszichológia) területéről 10 

kredit;  

– szakmai ismeretek (értékteremtő folyamatok menedzsmentje, vezetés és 

szervezés, üzleti tervezés, vállalkozásmenedzsment, stratégiai tervezés, kontrol-

ling, emberi erőforrás gazdálkodás, vezetői készségfejlesztés, információs rend-

szerek) területéről 15 kredit. 

 

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi tanulmányai alapján 

a felsorolt területeken legalább 30 kredittel rendelkezzen. A mesterképzésben a hiányzó 

krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározot-

tak szerint meg kell szerezni. 

 

 

 

                                                 
330 Beiktatta a 11/F/2015. (II. 05.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2015. február 6-tól. 
331 Módosította a 23/2017. (VI. 22.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2017. június 23-tól. 
332 Módosította a 9/2018. (XI. 8.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2018. november 9-től. 
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A mesterképzésre jelentkezőknek a felvételi laphoz az alábbiakat kell csatolni: 

– felsőfokú végzettséget igazoló oklevél másolata, 

– nyelvvizsga bizonyítványok másolata, 

– leckekönyvmásolat, vagy oklevélmelléklet és azon tantárgyak hitelesített leírása, 

amelyeket a bemeneti kreditbeszámításnál (60 kredit) el akar fogadtatni (A lec-

kekönyvmásolatot/oklevélmellékletet és tantárgyleírást nem kell a teljes kredit-

érték beszámításával figyelembe vehető szakokon végzetteknek beadniuk.) 

 

A mesterképzési szakra való jelentkezéskor előzetes kreditelismerési eljárást kell kez-

deményezni, az ehhez szükséges nyomtatvány („adatlap kreditek elismertetéséhez”) 

megtalálható a kar honlapján. Az előzetes kreditelismerési eljárás nem szükséges a tel-

jes kreditérték beszámításával figyelembe vehető szakokon végzettek számára. 

 

Az eredeti oklevelet és a bizonyítványokat a felvételi szakmai és motivációs beszélgeté-

sen kell bemutatni. A tárgyévben végzettek felvétele az oklevél bemutatásáig feltételes. 

 

A kar azonos felvételi követelményeket alkalmaz, függetlenül attól, hogy a jelentkező 

melyik felsőoktatásban szerezte az oklevelét. 

 

Pontszámítás:  

A felvételi pontok kiszámítása a tanulmányi pontok, a felvételi vizsga pontok és a több-

let pontok összegzésével történik. A jelentkező teljesítményét 100 pontos rendszerben 

kell értékelni. 

A pontszámítás az alábbiak szerint történik: 

– a felsőfokú végzettséget igazoló és a felvétel feltételei alapján elfogadott oklevél 

minősítésének tízszerezése (max. 50 pont) 

– a felvételi szakmai és motivációs beszélgetés (max. 40 pont) 

– Többletpontok (max. 10 pont): 

 második államilag elismert, általános nyelvi középfokú (B2), komplex 

típusú nyelvvizsga - 4 pont 

 második nyelvből államilag elismert szaknyelvi középfokú (B2), komp-

lex típusú, vagy általános nyelvi felsőfokú (C1) komplex típusú nyelv-

vizsga – 8 pont 

 második nyelvből államilag elismert, szaknyelvi felsőfokú (C1), komp-

lex típusú nyelvvizsga – 10 pont 

 emelt szintű OKJ-s végzettség – 3 pont 

 felsőfokú OKJ-s végzettség – 5 pont 

 OTDK-n elért 1-3 helyezés - 10 pont 

 OTDK különdíj – 5 pont 

 kiemelkedő szakmai teljesítmény (publikáció, szakmai ösztöndíj) – 10 

pont 

 előnyben részesítés címén – max. 6 pont az alábbiak szerint:  

o hátrányos helyzetért – 4 pont,  

o halmozottan hátrányos helyzetért – 6 pont,  

o fogyatékossággal élő – 6 pont,  

o a jelentkezési határidő és a felvételi döntés közötti időszakban 

gyermeke gondozása céljából fizetés nélküli szabadságon lévő, 

csecsemőgondozási segélyben, gyermekgondozási segélyben, 
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gyermeknevelési támogatásban vagy gyermekgondozási díjban 

részesülő jelentkező – 6 pont 
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333,33478. GAZDASÁGI AGRÁRMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK 
 

                                                 
333 Beiktatta a 11/F/2015. (II. 05.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2015. február 6-tól. 
334 Hatályon kívül helyezte a 23/2017. (VI. 22.) sz. szenátusi határozat; hatálytalan 2017. június 23-tól. 
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335,336,33779. MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION (MBA) MESTER-

KÉPZÉSI SZAK (Gazdaságtudományi Kar) felvételi eljárási rendje 

 

A jelentkezéshez javasolt szakok: 

 A teljes 60 kreditérték beszámításával vehetők figyelembe: a gazdaságtudomá-

nyok képzési terület alapképzési szakjai, továbbá a műszaki képzési területről a 

műszaki menedzser, az agrár képzési területről a vidékfejlesztési agrármérnöki, 

az informatikus képzési területről a gazdaságinformatikus, valamint az orvos-

egészségtudomány képzési területről az egészségügyi szervező alapképzési szak. 

 A bemenethez szükséges 60 kredit teljesítésével vehetők figyelembe továbbá 

azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 

1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának 

alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kredit-

átviteli bizottsága elfogad. 

 

A felvétel feltételei: 

 

A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 60 kredit az 

alábbi területekről: 

- módszertani ismeretek (matematika, statisztika, informatika) területéről 15 kredit; 

- közgazdasági ismeretek (mikro- és makroökonómia, nemzetközi gazdaságtan, kör-

nyezet- gazdaságtan, gazdaságelmélet, gazdaságstatisztika, közgazdaság-

elmélettörténet, gazdaságmodellezés, gazdaságpolitika, ágazati és funkcionális gaz-

daságtan, közösségi gazdaságtan, világ- és Európa-gazdaságtan, közpolitikai ismere-

tek) területéről 10 kredit; 

- üzleti ismeretek (vállalati gazdaságtan, pénzügytan, gazdasági jog, döntéselmélet és 

módszertan, üzleti etika, üzleti kommunikáció) területéről 10 kredit; 

- társadalomtudományi ismeretek (Európai Unió, általános és gazdasági jogi ismere-

tek, gazdaságtörténet, szociológia, pszichológia, filozófia) területéről 10 kredit; 

- szakmai ismeretek (szervezeti viselkedés, számvitel, vállalati pénzügyek, marketing, 

termelésmenedzsment, vezetés és szervezés, kontrolling stratégiai tervezés, emberi 

erőforrás menedzsment) területéről 15 kredit. 

 

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi tanulmányai alapján 

a felsorolt területeken legalább 30 kredittel rendelkezzen A mesterképzésben a hiányzó 

krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározot-

tak szerint meg kell szerezni.  

 

A képzésbe való belépés feltétele a mesterképzésbe történő belépéskor előzményként 

elfogadott alapfokozat vagy főiskolai szintű végzettség birtokában megszerzett legalább 

három, mesterfokozat vagy egyetemi szintű végzettség birtokában megszerzett legalább 

kétéves szakmai, vezetői gyakorlat. 

 

 

                                                 
335 Beiktatta a 11/F/2015. (II. 05.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2015. február 6-tól. 
336 Módosította a 23/2017. (VI. 22.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2017. június 23-tól. 
337 Módosította a 9/2018. (XI. 8.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2018. november 9-től. 
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A mesterképzésre jelentkezőknek a felvételi laphoz az alábbiakat kell csatolni: 

– felsőfokú végzettséget igazoló oklevél másolata, 

– nyelvvizsga bizonyítványok másolata, 

– leckekönyvmásolat, vagy oklevélmelléklet és azon tantárgyak hitelesített leírása, 

amelyeket a bemeneti kreditbeszámításnál (60 kredit) el akar fogadtatni (a lec-

kekönyvmásolatot/oklevélmellékletet és tantárgyleírást nem kell a teljes kredit-

érték beszámításával figyelembe vehető szakokon végzetteknek beadni).  

 

A mesterképzési szakra való jelentkezéskor előzetes kreditelismerési eljárást kell kez-

deményezni, az ehhez szükséges nyomtatvány („adatlap kreditek elismertetéséhez”) 

megtalálható a kar honlapján. Az előzetes kreditelismerési eljárás nem szükséges a tel-

jes kreditérték beszámításával figyelembe vehető szakokon végzettek számára. 

 

Az eredeti oklevelet és a bizonyítványokat a felvételi szakmai beszélgetésen kell bemu-

tatni. A tárgyévben végzettek felvétele az oklevél bemutatásáig feltételes. 

 

A kar azonos felvételi követelményeket alkalmaz, függetlenül attól, hogy a jelentkező 

melyik felsőoktatásban szerezte az oklevelét. 

 

Pontszámítás:  

A felvételi pontok kiszámítása a tanulmányi pontok, a felvételi vizsga pontok és a több-

let pontok összegzésével történik. A jelentkező teljesítményét 100 pontos rendszerben 

kell értékelni. 

A pontszámítás az alábbiak szerint történik: 

– a felsőfokú végzettséget igazoló és a felvétel feltételei alapján elfogadott oklevél 

minősítésének tízszerezése (max. 50 pont) 

– a felvételi szakmai és motivációs beszélgetés (max. 40 pont) 

– Többletpontok (max. 10 pont): 

 második államilag elismert, általános nyelvi középfokú (B2), komplex 

típusú nyelvvizsga - 4 pont 

 második nyelvből államilag elismert szaknyelvi középfokú (B2), komp-

lex típusú, vagy általános nyelvi felsőfokú (C1) komplex típusú nyelv-

vizsga – 8 pont 

 második nyelvből államilag elismert, szaknyelvi felsőfokú (C1), komp-

lex típusú nyelvvizsga – 10 pont 

 emelt szintű OKJ-s végzettség – 3 pont 

 felsőfokú OKJ-s végzettség – 5 pont 

 OTDK-n elért 1-3 helyezés - 10 pont 

 OTDK különdíj – 5 pont 

 kiemelkedő szakmai teljesítmény (publikáció, szakmai ösztöndíj) – 10 

pont 

 előnyben részesítés címén – max. 6 pont az alábbiak szerint:  

o hátrányos helyzetért – 4 pont,  

o halmozottan hátrányos helyzetért – 6 pont,  

o fogyatékossággal élő – 6 pont,  

o a jelentkezési határidő és a felvételi döntés közötti időszakban 

gyermeke gondozása céljából fizetés nélküli szabadságon lévő, 

csecsemőgondozási segélyben, gyermekgondozási segélyben, 
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gyermeknevelési támogatásban vagy gyermekgondozási díjban 

részesülő jelentkező – 6 pont 
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338,33980. SZAKIGAZGATÁS-SZERVEZŐ ÉS INFORMATIKUS 

AGRÁRMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI SZAK 

                                                 
338 Beiktatta a 11/F/2015. (II. 05.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2015. február 6-tól. 
339 Hatályon kívül helyezte a 23/2017. (VI. 22.) sz. szenátusi határozat; hatálytalan 2017. június 23-tól. 
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340,341,34281. VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉS MESTERKÉPZÉSI SZAK 

(Gazdaságtudományi Kar) felvételi eljárási rendje 
 

 
A jelentkezéshez javasolt szakok: 

 A teljes 30 kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a gazdálkodási és 

menedzsment, valamint nemzetközi gazdálkodás alapképzési szakok. 

 A bemenethez szükséges 30 kredit teljesítésével elsősorban számításba vehető 

alapképzési szakok: az alkalmazott közgazdaságtan, a gazdaság- és pénzügy-

matematikai elemzés, a közszolgálati, a kereskedelem és marketing, az emberi 

erőforrások, a pénzügy és számvitel, a turizmus- vendéglátás, az üzleti szakok-

tató alapképzési szak. 

 A bemenethez szükséges 30 kredit teljesítésével vehetők figyelembe továbbá 

azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 

1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit  

megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási 

intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

 

A felvétel feltételei: 

A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 30 kredit az 

alábbi területekről: 

- módszertani ismeretek (matematika, statisztika) területéről 8 kredit; 

- elméleti-gazdaságtani ismeretek (mikroökonómia, makroökonómia, pénzügytan) te-

rületéről 10 kredit; 

- üzleti ismeretek (marketing, gazdasági jog, vállalatgazdaságtan, számvitel, vállalati 

pénzügy) területéről 12 kredit. 

 

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi tanulmányai alapján 

a felsorolt területeken legalább 30 kredittel rendelkezzen.  

 

A mesterképzési szak angol nyelvű képzésére történő felvétel feltétele, hogy angol 

nyelvből államilag elismert, legalább középfokú (B2) komplex (korábban C típusú) 

nyelvvizsgával rendelkezzen a jelentkező. 

 

A mesterképzésre jelentkezőknek a felvételi laphoz az alábbiakat kell csatolni: 

– felsőfokú végzettséget igazoló oklevél másolata, 

– nyelvvizsga bizonyítványok másolata, 

– leckekönyvmásolat, vagy oklevélmelléklet és azon tantárgyak hitelesített leírása, 

amelyeket a bemeneti kreditbeszámításnál (30 kredit) el akar fogadtatni (A lec-

kekönyvmásolatot/oklevélmellékletet és tantárgyleírást nem kell a teljes kredit-

érték beszámításával figyelembe vehető szakokon végzetteknek beadniuk.) 

 

A mesterképzési szakra való jelentkezéskor előzetes kreditelismerési eljárást kell kez-

deményezni, az ehhez szükséges nyomtatvány („adatlap kreditek elismertetéséhez”) 

                                                 
340 Beiktatta a 11/F/2015. (II. 05.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2015. február 6-tól. 
341 Módosította a 23/2017. (VI. 22.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2017. június 23-tól. 
342 Módosította a 9/2018. (XI. 8.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2018. november 9-től. 
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megtalálható a kar honlapján. Az előzetes kreditelismerési eljárás nem szükséges a tel-

jes kreditérték beszámításával figyelembe vehető szakokon végzettek számára. 

 

Az eredeti oklevelet és a bizonyítványokat a felvételi szakmai és motivációs beszélgeté-

sen kell bemutatni. A tárgyévben végzettek felvétele az oklevél bemutatásáig feltételes. 

 

A kar azonos felvételi követelményeket alkalmaz, függetlenül attól, hogy a jelentkező 

melyik felsőoktatásban szerezte az oklevelét. 

 

Pontszámítás:  

A felvételi pontok kiszámítása a tanulmányi pontok, a felvételi vizsga pontok és a több-

let pontok összegzésével történik. A jelentkező teljesítményét 100 pontos rendszerben 

kell értékelni. 

A pontszámítás az alábbiak szerint történik: 

– a felsőfokú végzettséget igazoló és a felvétel feltételei alapján elfogadott oklevél 

minősítésének tízszerezése (max. 50 pont) 

– a felvételi szakmai és motivációs beszélgetés (max. 40 pont) 

– Többletpontok (max. 10 pont): 

 második államilag elismert, általános nyelvi középfokú (B2), komplex 

típusú nyelvvizsga - 4 pont 

 második nyelvből államilag elismert szaknyelvi középfokú (B2), komp-

lex típusú, vagy általános nyelvi felsőfokú (C1) komplex típusú nyelv-

vizsga – 8 pont 

 második nyelvből államilag elismert, szaknyelvi felsőfokú (C1), komp-

lex típusú nyelvvizsga – 10 pont 

 emelt szintű OKJ-s végzettség – 3 pont 

 felsőfokú OKJ-s végzettség – 5 pont 

 OTDK-n elért 1-3 helyezés - 10 pont 

 OTDK különdíj – 5 pont 

 kiemelkedő szakmai teljesítmény (publikáció, szakmai ösztöndíj) – 10 

pont 

 előnyben részesítés címén – max. 6 pont az alábbiak szerint:  

o hátrányos helyzetért – 4 pont,  

o halmozottan hátrányos helyzetért – 6 pont,  

o fogyatékossággal élő – 6 pont,  

o a jelentkezési határidő és a felvételi döntés közötti időszakban 

gyermeke gondozása céljából fizetés nélküli szabadságon lévő, 

csecsemőgondozási segélyben, gyermekgondozási segélyben, 

gyermeknevelési támogatásban vagy gyermekgondozási díjban 

részesülő jelentkező – 6 pont 
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343,344,34582. VIDÉKFEJLESZTÉSI AGRÁRMÉRNÖKI MESTERKÉPZÉSI 

SZAK 

(Gazdaságtudományi Kar) felvételi eljárási rendje 
 
 
A jelentkezéshez javasolt szakok: 

 A teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a vidékfejlesztési agrár-

mérnöki, a mezőgazdasági mérnöki, a gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnö-

ki, az informatikus és szakigazgatási agrármérnöki alapképzési szak.  

 A szak képzési és kimeneti követelményeinek 9.4. pontjában meghatározott kre-

ditek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzési szakok: az agrár 

képzési terület további alapképzési szakjai, valamint a gazdaságtudományok, a 

természettudomány és a társadalomtudomány képzési terület alapképzési szak-

jai.  

 A szak képzési és kimeneti követelményeinek 9.4. pontjában meghatározott kre-

ditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alapképzési és mester-

képzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti 

szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek össze-

vetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad. 

 
A felvétel feltételei:  

 

Az alapképzéstől eltérő mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányok szerint 

szükséges minimális kreditek száma legalább 84 kredit a természettudományi ismeretek, 

a mezőgazdasági ismeretek, a gazdasági, vidékfejlesztési, társadalomtudományi és szak-

igazgatási ismeretek területeiről az alábbiak szerint: 

természettudományi és agrárismeretek legalább 5 kredit, vagy 

gazdaság- és társadalomtudományi ismeretek legalább 5 kredit. 

 

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi tanulmányai alapján 

legalább 60 kredittel rendelkezzen. A hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény ta-

nulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni. 

 
A mesterképzésre jelentkezőknek a felvételi laphoz az alábbiakat kell csatolni: 

– felsőfokú végzettséget igazoló oklevél másolata, 

– nyelvvizsga bizonyítványok másolata, 

– leckekönyvmásolat, vagy oklevélmelléklet és azon tantárgyak hitelesített leírása, 

amelyeket a bemeneti kreditbeszámításnál (84 kredit) el akar fogadtatni (A lec-

kekönyvmásolatot/oklevélmellékletet és tantárgyleírást nem kell a teljes kredit-

érték beszámításával figyelembe vehető szakokon végzetteknek beadniuk.) 

 

A mesterképzési szakra való jelentkezéskor előzetes kreditelismerési eljárást kell kez-

deményezni, az ehhez szükséges nyomtatvány („adatlap kreditek elismertetéséhez”) 

                                                 
343 Beiktatta a 11/F/2015. (II. 05.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2015. február 6-tól. 
344 Módosította a 23/2017. (VI. 22.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2017. június 23-tól. 
345 Módosította a 9/2018. (XI. 8.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2018. november 9-től. 
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megtalálható a kar honlapján. Az előzetes kreditelismerési eljárás nem szükséges a tel-

jes kreditérték beszámításával figyelembe vehető szakokon végzettek számára. 

 

Az eredeti oklevelet és a bizonyítványokat a felvételi szakmai és motivációs beszélgeté-

sen kell bemutatni. A tárgyévben végzettek felvétele az oklevél bemutatásáig feltételes. 

 

A kar azonos felvételi követelményeket alkalmaz, függetlenül attól, hogy a jelentkező 

melyik felsőoktatásban szerezte az oklevelét. 

 

Pontszámítás:  

A felvételi pontok kiszámítása a tanulmányi pontok, a felvételi vizsga pontok és a több-

let pontok összegzésével történik. A jelentkező teljesítményét 100 pontos rendszerben 

kell értékelni. 

A pontszámítás az alábbiak szerint történik: 

– a felsőfokú végzettséget igazoló és a felvétel feltételei alapján elfogadott oklevél 

minősítésének tízszerezése (max. 50 pont) 

– a felvételi szakmai és motivációs beszélgetés (max. 40 pont) 

– Többletpontok (max. 10 pont): 

 második államilag elismert, általános nyelvi középfokú (B2), komplex 

típusú nyelvvizsga - 4 pont 

 második nyelvből államilag elismert szaknyelvi középfokú (B2), komp-

lex típusú, vagy általános nyelvi felsőfokú (C1) komplex típusú nyelv-

vizsga – 8 pont 

 második nyelvből államilag elismert, szaknyelvi felsőfokú (C1), komp-

lex típusú nyelvvizsga – 10 pont 

 emelt szintű OKJ-s végzettség – 3 pont 

 felsőfokú OKJ-s végzettség – 5 pont 

 OTDK-n elért 1-3 helyezés - 10 pont 

 OTDK különdíj – 5 pont 

 kiemelkedő szakmai teljesítmény (publikáció, szakmai ösztöndíj) – 10 

pont 

 előnyben részesítés címén – max. 6 pont az alábbiak szerint:  

o hátrányos helyzetért – 4 pont,  

o halmozottan hátrányos helyzetért – 6 pont,  

o fogyatékossággal élő – 6 pont,  

o a jelentkezési határidő és a felvételi döntés közötti időszakban 

gyermeke gondozása céljából fizetés nélküli szabadságon lévő, 

csecsemőgondozási segélyben, gyermekgondozási segélyben, 

gyermeknevelési támogatásban vagy gyermekgondozási díjban 

részesülő jelentkező – 6 pont 
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346,34783. SPORTKÖZGAZDÁSZ MESTERKÉPZÉSI SZAK 

(Gazdaságtudományi Kar) felvételi eljárási rendje 
 

Jelentkezők tájékoztatása 

Az Oktatási Hivatal (OH) által megjelentetett Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató kiad-

ványban a mesterszakra közzétett információkat a kar az alábbiakkal egészíti ki: 

 a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló – 423/2012. (XII.29.) Korm. rend. - alap-

ján elfogadott intézményi szabályzat (Debreceni Egyetem Felvételi Szabályzata 

és annak a Gazdaságtudományi Karra vonatkozó sajátosságokat tartalmazó mel-

léklete) tartalmazza; 

 a jelentkezéshez a felvétel feltételéül javasolt, meghatározott alapszakokon (ko-

rábbi főiskolai/egyetemi szakokon) megszerzett alapfokozatok felsorolása; 

 az alapképzésben, mesterképzésben, illetve korábbi egyetemi vagy főiskolai 

képzésben nyújtott teljesítmény értékelésének módja, elvei; 

 a felvételi feltételek, követelmények, pontok számításának módja. 

 

A jelentkezéshez javasolt szakok: 

 A teljes 30 kreditérték beszámításával vehetők figyelembe: a gazdaságtudomá-

nyok képzési terület üzleti alapképzési szakjai, valamint az informatika képzési 

területről a gazdaságinformatikus alapképzési szak. 

 A bemenethez szükséges 30 kredit teljesítésével elsősorban számításba vehető 

alapképzési szakok: a sporttudomány képzési területről a sportszervező, a 

rekreációszervezés és egészségfejlesztés, valamint a sport- és rekreációszervezés 

alapképzési szak, a gazdaságtudományok képzési területről az alkalmazott köz-

gazdaságtan, a gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés, a közszolgálati, a 

gazdaságelemzés alapképzési szak.  

 A bemenethez szükséges 30 kredit teljesítésével vehetők figyelembe továbbá 

azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 

1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának 

alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kredit-

átviteli bizottsága elfogad. 

 

A felvétel feltételei:  

A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 30 kredit az 

alábbi területekről: 

- módszertani ismeretek (matematika, statisztika) területéről 8 kredit; 

- elméleti gazdaságtani ismeretek (mikroökonómia, makroökonómia, pénzügytan) te-

rületéről 10 kredit; 

- egységes üzleti alapozó ismeretek (marketing, gazdasági jog, vállalat-gazdaságtan, 

számvitel, vállalati pénzügy) területéről 12 kredit. 

 

A mesterképzésre jelentkezőknek a felvételi laphoz az alábbiakat kell csatolni: 

– felsőfokú végzettséget igazoló oklevél másolata, 

– nyelvvizsga bizonyítványok másolata, 

                                                 
346 Beiktatta a 23/2017. (VI. 22.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2017. június 23-tól. 
347 Módosította a 9/2018. (XI. 8.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2018. november 9-től. 



 201  

– leckekönyvmásolat, vagy oklevélmelléklet és azon tantárgyak hitelesített leírása, 

amelyeket a bemeneti kreditbeszámításnál (30 kredit) el akar fogadtatni. (A lec-

kekönyvmásolatot/oklevélmellékletet és tantárgyleírást nem kell a teljes kredit-

érték beszámításával figyelembe vehető szakokon végzetteknek beadniuk.) 

 

A mesterképzési szakra való jelentkezéskor előzetes kreditelismerési eljárást kell kez-

deményezni, az ehhez szükséges nyomtatvány („adatlap kreditek elismertetéséhez”) 

megtalálható a kar honlapján. Az előzetes kreditelismerési eljárás nem szükséges a tel-

jes kreditérték beszámításával figyelembe vehető szakokon végzettek számára. 

 

Az eredeti oklevelet és a bizonyítványokat a felvételi szakmai beszélgetésen kell bemu-

tatni. A tárgyévben végzettek felvétele az oklevél bemutatásáig feltételes. 

 

A kar azonos felvételi követelményeket alkalmaz, függetlenül attól, hogy a jelentkező 

melyik felsőoktatásban szerezte az oklevelét. 

 

A jelentkezés elfogadása: 

A kar Felvételi Bizottsága a benyújtott dokumentumok alapján megvizsgálja, hogy a 

jelentkező eleget tesz-e az előírt feltételeknek. A kar értesíti a jelentkezőt a jelentkezés 

elfogadásáról vagy elutasításáról, s határozatában feltünteti az általa elismert kreditszá-

mot. A jelentkező a határozat ellen 15 napon belül felülbírálati kérelemmel élhet, ame-

lyet az egyetem Rektorához címezve, a kar Tanulmányi Osztályára kell írásban benyúj-

tania. A jelentkezés elfogadása esetén a kar felvételi szakmai és motivációs beszélgetés-

re hívja be a jelentkezőt. 

 

A felvételi szakmai és motivációs beszélgetés: 

 

A felvételi szakmai és motivációs beszélgetés két részből áll: 

– a jelentkező általános szakmai tájékozottságának a megítélése (a beszélgetés té-

makörei a kar honlapján tekinthetők meg), 

– a jelentkező motivációjának, valamint eddigi szakmai tevékenységének felméré-

se. 

 

Pontszámítás: 

A felvételi pontok kiszámítása a tanulmányi pontok, a felvételi vizsga pontok és a több-

let pontok összegzésével történik. A jelentkező teljesítményét 100 pontos rendszerben 

kell értékelni. 

A pontszámítás az alábbiak szerint történik: 

– a felsőfokú végzettséget igazoló és a felvétel feltételei alapján elfogadott oklevél 

minősítésének tízszerezése (max. 50 pont) 

– a felvételi szakmai és motivációs beszélgetés (max. 40 pont) 

– Többletpontok (max. 10 pont): 

o második államilag elismert, általános nyelvi középfokú (B2), komplex 

típusú nyelvvizsga - 4 pont 

o második nyelvből államilag elismert szaknyelvi középfokú (B2), komp-

lex típusú, vagy általános nyelvi felsőfokú (C1) komplex típusú nyelv-

vizsga – 8 pont 
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o második nyelvből államilag elismert, szaknyelvi felsőfokú (C1), komp-

lex típusú nyelvvizsga – 10 pont 

o emelt szintű OKJ-s végzettség – 3 pont 

o felsőfokú OKJ-s végzettség – 5 pont 

o OTDK-n elért 1-3 helyezés – 10 pont 

o OTDK különdíj – 5 pont 

o kiemelkedő szakmai teljesítmény (publikáció, szakmai ösztöndíj) – 10 

pont 

o előnyben részesítés címén – max. 6 pont az alábbiak szerint: 

 hátrányos helyzetért – 3 pont, 

  halmozottan hátrányos helyzetért – 6 pont, 

 fogyatékosság esetén – 6 pont 

o a jelentkezési határidő és a felvételi döntés közötti időszakban gyermeke 

gondozása céljából fizetés nélküli szabadságon lévő, csecsemőgondozási 

segélyben, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban 

vagy gyermekgondozási díjban részesülő jelentkező – 6 pont 

 

Felvételi döntés 

A felvételi szakmai és motivációs beszélgetést lefolytató bizottságok javaslatai alapján, 

a felvételi döntést a kar Felvételi Bizottsága hozza meg és a határozatról a jelentkező 

írásbeli értesítést kap. 
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3482. számú melléklet 

 

Felsőoktatási szakmai vizsga eljárási szabályai 

 

A felsőoktatási szakmai vizsga 

1.§ 

 

(1) Egy adott érettségi vizsgatárgyból letett felsőoktatási felvételi szakmai vizsgát vala-

mennyi, az adott emelt szintű érettségi vizsgatárgyat megkövetelő jelentkezésnél 

figyelembe vesznek (olyan szakon, ahol abból a tárgyból nincs emelt szintű érettsé-

gi követelmény, a felsőoktatási felvételi szakmai vizsga alapján többletpont nem 

adható). 

 

(2) 349Felsőoktatási felvételi szakmai vizsgára csak a jelentkezési időszakban lehet je-

lentkezni, a jelentkezési határidőt követően erre nincs lehetőség. A felsőoktatási fel-

vételi szakmai vizsgára történő jelentkezés feltételeinek fennállását az Oktatási Hiva-

tal, a pótfelvételi eljárással párhuzamosan zajló határon túli kihelyezett képzés eseté-

ben a vizsgát szervező kar ellenőrzi. Az eljárás díjmentes. 

 

(3)  A felsőoktatási felvételi szakmai vizsgát csak egyszer, a jelentkezéskor meghatáro-

zott elbírálási sorrendben előbb jelzett felsőoktatási intézményben kell letenni. 

Ezekben az esetekben a vizsga eredményét a többi intézményben, szakon is el kell 

fogadni. 

 

(4) A vizsgát a jelentkező csak a behívó felsőoktatási intézményben és a 

vizsgabehívóban szereplő időpontban teheti le, pótlásra, más vizsganapra vagy más 

intézménybe történő átkérésre a jelentkezőnek nincs lehetősége.  

 

(5) A vizsgabehívót a felsőoktatási intézmények igazolható módon, legalább 14 nappal a 

vizsga előtt küldik meg a jelentkezők részére, amely tartalmazza a vizsga napját, a 

vizsga kezdetének időpontját, a vizsga lebonyolításának részletes szabályait, a 

vizsgához esetleg szükséges segédeszközök felsorolását (melyet a jelentkezőnek 

kell vinnie magával), a vizsgaeredmény nyilvánosságra hozatalának módját, vala-

mint a betekintési és jogorvoslati lehetőség részleteit.  

 

(6) A felsőoktatási intézmény a jelentkezővel az általa, a felvételi eljárás során megadott 

és az Oktatási Hivatal nyilvántartásában szereplő elektronikus levelezési címen 

keresztül tartja a kapcsolatot. 

 

(7) A felsőoktatási intézmény az Oktatási Hivataltól kapott jelentkezési névsortól nem 

térhet el (más tantárgyból nem vizsgáztathatja le a jelentkezőt, nem vizsgáztathat le 

olyan jelentkezőt, aki nem jelentkezett ilyen vizsgára).  

 

 

                                                 
348 Beiktatta a 10/2017. (VI. 1.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2017. június 2-től. 
349 Módosította a 13/2017. (IX. 21.) sz. szenátusi határozat; hatályos 2017. szeptember 22-től. 
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A felsőoktatási szakmai vizsga szervezése 

2.§ 

 

(1) A felsőoktatási felvételi szakmai vizsgák lebonyolítására érettségi vizsgatár-

gyanként kerül sor.  

 

(2) 350A vizsgára kiválasztott feladatlapokat és a hozzájuk tartozó javítási út-

mutatókat az Oktatási Hivatal megküldi az intézmények részére. Az in-

tézményi koordinátor a behívottak számának megfelelően tantárgyanként 

gondoskodik a feladatlapok kinyomtatásáról, a vizsga lebonyolításáról, a dol-

gozatok javításáról és a jogorvoslati lehetőségről. A pótfelvételi eljárással 

párhuzamosan zajló határon túli kihelyezett képzés esetében az Oktatási 

Igazgatóság sorsolja ki a feladatlapokat és adja át a vizsgát szervező kar ré-

szére. 

 

(3) Az írásbeli vizsgát a felsőoktatási intézmény olyan hivatalos helyiségeiben kell 

megszervezni, melyeknek felügyelete megfelelő módon biztosítható. Egy 

vizsgahelyszínen legalább két fő teremfelügyelőt kell biztosítani. 

 

(4) Teremfelügyelőnek csak olyan személyt lehet megbízni, aki az adott vizsga ér-

tékelésében, illetve annak felülvizsgálatában nem vesz részt. 

 

(5) Gyakorlati vizsga és technikai berendezés igénybevételével készített írásbeli 

vizsga esetében a felsőoktatás intézmény hivatalos helyiségeiben - amennyi-

ben ez a vizsga biztonságos lebonyolításának érdekében szükséges - az in-

tézményi koordinátor engedélyével jelen lehet olyan személy, aki a technikai 

feltételek folyamatos biztosításáért felelős. 

 

(6) A vizsga időtartama alatt a vizsgaterembe a jelentkezőkön, a 

teremfelügyelőkön, a vizsga ellenőrzésére érkező hivatalos szervek 

képviselőin kívül csak az intézményi koordinátor engedélyével lehet belépni. 

 

(7) A teremfelügyelők az írásbeli vizsgáról jegyzőkönyvet vezetnek. A 

jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell: 

 a helyszínt,  

 az időpontot, 

 a résztvevőket, 

 az ülésrendet és  

 a vizsga menetével kapcsolatos eseményeket.  

A jegyzőkönyvet a teremfelügyelő az intézményi koordinátor részére történő 

átadás előtt aláírja. 

Valamennyi vizsgatárgy egy-egy feladatlapját a vizsga jegyzőkönyvéhez kell 

csatolni. 
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(8) A vizsga kezdete előtt a teremfelügyelők megállapítják a jelenlévők személya-

zonosságát. Ezt követően a teremfelügyelők ismertetik az írásbeli vizsga sza-

bályait, és azok megszegésének lehetséges következményeit, a javított dol-

gozatok megtekintésének helyét és idejét, illetve a javítással kapcsolatos ész-

revételek megtételének lehetőségét, majd minden jelentkező részére átadnak 

két-két borítékot. Az egyik boríték a jelentkező személyes adataival 

előzetesen kitöltött formanyomtatványt tartalmazza, ezt a jelentkező el-

lenőrzés után aláírja, visszateszi a borítékba, majd azt leragasztja. Mindkét 

borítékon fel kell tüntetni a jelentkező felvételi azonosító jelét és a vizsgatár-

gyat. A borítékokon a jelentkező nevét nem szabad feltüntetni. A jelentkező 

mindegyik átvett feladatlap minden oldalán, valamint a pótlapokon feltünteti 

a felvételi azonosító jelét, valamint a pótlapokon a vizsganap keltét és a vizs-

gatárgy nevét.  

 

(9) A jelentkező jelenlétét jelenléti íven igazolja. 

 

(10) A feladatlapok kiosztását követően a teremfelügyelő jelzi, hogy a jelentkezők a 

munkát megkezdhetik, és ennek időpontját rögzíti a vizsga jegyzőkönyvében. 

A feladatok kidolgozására rendelkezésre álló időt ezen időponttól kell 

számítani. 

 

(11) Az írásbeli munka befejezése után a jelentkező a vizsgadolgozat üresen maradt 

részeit, valamint a piszkozatlapokat áthúzza, a felhasznált pótlapok számát 

felírja a vizsgadolgozat címlapjára. A megoldást tartalmazó vizsgadolgozatot, 

a piszkozatlapokat is tartalmazó áthúzott pótlapokkal együtt belehelyezi az 

üres borítékba és nyitva átadja a teremfelügyelőnek a lezárt, személyes adato-

kat tartalmazó borítékkal együtt. A teremfelügyelő - a jelentkező jelenlétében 

- ellenőrzi a pótlapok számát, és azt, hogy a vizsgadolgozat üresen maradt ré-

szeit és a piszkozatlapokat a jelentkező áthúzta-e. Ezt követően a jelentkező 

jelenlétében leragasztja a borítékot. A teremfelügyelő a jegyzőkönyvben fel-

jegyzi a befejezés időpontját, és aláírja. 

 

(12) Az intézményi koordinátor az írásbeli vizsga folyamán vezetett jegyzőkönyve-

ket, valamint a vizsgadolgozatokat tartalmazó borítékokat, az üres 

feladatlapokkal együtt a kidolgozási idő lejártával átveszi a 

teremfelügyelőktől. A jegyzőkönyveket aláírásával lezárja és a vizsgairato-

khoz mellékeli. 

 

(13) Az írásbeli vizsga vizsgadolgozatait az intézmény által kijelölt személy(ek) 

javítja(k) ki. Az intézményi koordinátor a megoldásokat tartalmazó lezárt bo-

rítékokat - megszámlálva - elbírálásra átadja a dolgozatot javító(k)nak. Az in-

tézményi koordinátor a javítandó dolgozatokkal együtt a javítandó dolgoza-

tokról listát ad át, amelyen fel kell tüntetni az elért eredményt. A vizsgakér-

désekre kidolgozott megoldásokat az Oktatási Hivatal által megadott javítási-

értékelési útmutató alapján kell javítani és értékelni, a hibákat, tévedéseket a 

jelentkező által használt tintától jól megkülönböztethető színű tintával kell 

megjelölni. A dolgozatot javító személy a kijavított vizsgadolgozatra rávezeti 

az általa javasolt pontszámot, a javítás időpontját, majd aláírásával látja el, és 
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az intézményi koordinátor által meghatározott időben, a borítékokkal és a 

javítandó dolgozatokról készült listával együtt átadja az intézményi koordi-

nátor részére. 

 

(14) Az intézményi koordinátor az írásbeli vizsgára adott értékelésről tájékoztatja az 

illetékes kar Tanulmányi Osztályát. A vizsga eredményét a Gólya program-

ban az alábbiak szerint kell rögzíteni: megfelelt, nem felelt meg, nem jelent 

meg. 

 

A felsőoktatási szakmai vizsga szabályai 

3.§ 

 

(1) Az írásbeli vizsga kidolgozásához a jelentkezőnek vizsgatárgyanként 240 

perc áll rendelkezésére. Ha az írásbeli vizsgát bármilyen esemény 

megzavarja, a kiesett idővel a rendelkezésre álló időt meg kell növelni. 

 

(2) A vizsgateremben az ülésrendet a vizsganap kezdetekor a teremfelügyelők - az 

előzetes csoportbeosztás alapján - úgy kötelesek kialakítani, hogy a je-

lentkezők egymást ne zavarhassák vagy segíthessék. 

 

(3) A jelentkezőnek legalább harminc perccel az írásbeli vizsga időpontja előtt 

meg kell jelennie a vizsga helyszínén. 

 

(4) Az írásbeli vizsgán csak a kiadott feladatlapon, valamint a vizsgát szervező in-

tézmény bélyegzőjével ellátott pótlapokon lehet dolgozni. A rajzokat ce-

ruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával 

(golyóstollal) kell elkészíteni. Vázlatot, jegyzetet csak ezeken a lapokon lehet 

készíteni.  

 

(5) A vizsga során a jelentkező köteles a felügyeletet ellátókkal együttműködni, 

utasításaiknak megfelelően eljárni, így különösen meg nem engedett módszer, 

segédeszköz birtoklásának vagy használatának gyanúja esetén, a számonkérés 

tisztaságának megőrzése érdekében, a birtokában (testen vagy ruházaton) lé-

vő, meg nem engedett segédeszközként használt vagy akként használható tár-

gyakat felszólításra haladéktalanul bemutatni, illetve ideiglenesen, az 

esetleges vizsgálat lezárultáig a felügyeletet ellátónak jegyzőkönyvbe foglalt 

módon átadni.  

 

(6) A vizsga teljes időtartama alatt a padokon, asztalokon csak az íróeszközök, il-

letve a személyazonosító okmányok maradhatnak. Táskát és egyéb személyes 

holmit a jelentkezők nem tarthatnak maguknál. A vizsga ideje alatt a je-

lentkezők kötelesek mobiltelefonjukat kikapcsolni és az arra a célra kijelölt 

helyre tenni. 

 

(7) A jelentkezőknek a feladat elkészítéséhez útbaigazítás, segítség nem adható. A 

vizsgateremben gondoskodni kell az állandó felügyeletről. A teremfelügyelők 

feladata annak megakadályozása, hogy a jelentkező meg nem engedett 
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segédeszközt használjon, társaitól vagy más személytől segítséget vegyen 

igénybe. 

 

(8) Az íróeszközökről és a segédeszközökről a jelentkezők gondoskodnak. Az 

érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM ren-

delet határozza meg, hogy melyek azok az eszközök, amelyekről a 

vizsgaszervező intézménynek kell gondoskodnia. A segédeszközöket a je-

lentkezők egymás között nem cserélhetik. 

 

(9) Az írásbeli vizsga alatt a helyiséget csak indokolt esetben lehet elhagyni, s 

egyidejűleg csak egy jelentkezőnek. A folyóson a teremfelügyelő gondos-

kodik arról, hogy a jelentkezők ne kerülhessenek kapcsolatba senkivel. A 

helyiséget elhagyó jelentkező átadja vizsgadolgozatát a teremfelügyelőnek, 

aki a távozás és a visszaérkezés pontos idejét arra rávezeti. 

 

Vizsgabizottság 

4.§ 

 

(1) Az intézmény a szabálytalanságok kivizsgálására, valamint a vizsgadolgoza-

tokra tett észrevételek elfogadására vagy elutasítására legalább háromfős in-

tézményi vizsgabizottságot hoz létre. 

 

 

Szabálytalanságok kezelése 

5.§ 

 

(1) Ha a teremfelügyelő az írásbeli vizsgán szabálytalanságot észlel, elveszi a je-

lentkező vizsgadolgozatát, ráírja, hogy milyen szabálytalanságot észlelt, to-

vábbá az elvétel pontos idejét, aláírja és visszaadja a jelentkezőnek, aki foly-

tathatja az írásbeli vizsgát, továbbá a teremfelügyelő értesíti az intézményi 

koordinátort. 

 

(2) Az intézményi koordinátor az írásbeli vizsga befejezését követően haladékta-

lanul kivizsgálja a szabálytalanság elkövetésével kapcsolatos bejelentést. 

Megállapításait jegyzőkönyvbe foglalja. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell 

a jelentkező és a teremfelügyelő nyilatkozatát, továbbá minden olyan 

eseményt, amely lehetővé teszi a szabálytalanság elkövetésének kivizsgálását. 

A jegyzőkönyvet a teremfelügyelő, az intézményi koordinátor és a jelentkező 

írja alá. A jelentkező külön véleményét a jegyzőkönyvre rávezetheti. 

 

(3) Ha a dolgozatot javító a vizsgadolgozatok javítása során arra a feltételezésre 

jut, hogy a jelentkező meg nem engedett segédeszközt használt, segítséget 

vett igénybe, megállapítását rávezeti a vizsgadolgozatra és a dolgozat 

átadásakor az intézményi koordinátort tájékoztatja erről. 

 

(4) Szabálytalanság észlelése esetén – az ügy kivizsgálása után – a vizsgabizottság 

a szabálytalanság intézményi koordinátor általi észlelésétől számított 3 

munkanapon belül dönt az írásbeli vizsgával kapcsolatos szabálytalanságról. 
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(5) Az intézményi vizsgabizottság indokolt esetben meghallgatja a jelentkezőt, a 

teremfelügyelőt, a javításra kijelölt személyt, az érdekelt és más je-

lentkezőket. A szabálytalanság kivizsgálásával kapcsolatosan - minden eset-

ben - jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell minden 

olyan eseményt, tényt, amelyből megállapítható, hogy mi történt, továbbá az 

elhangzott nyilatkozatokat. A jegyzőkönyvet a vizsgabizottság elnöke és 

jegyzője, a jelentkező, valamint, akiket meghallgattak, írják alá. 

 

(6) Ha a vizsgabizottság megállapítja, hogy a jelentkező szabálytalanságot követett 

el, a vizsgabizottság a cselekmény súlyosságának mérlegelésével a következő 

döntést hozhatja: 

a) a vizsgakérdésre adott megoldást részben vagy egészben érvénytelennek 

nyilvánítja, és az érvénytelen rész figyelmen kívül hagyásával értékeli a 

vizsgán nyújtott teljesítményt, 

b) az adott vizsgatárgyból a jelentkező teljesítményét „nem megfelelt” 

minősítéssel értékeli. 

 

(7) A szabálytalansággal összefüggésben hozott döntést, annak indokait, valamint 

a döntés elleni jogorvoslati lehetőséget határozatba kell foglalni.  

 

 

Vizsgadolgozat megtekintése 

6.§ 

 

(1) A vizsgadolgozatot és az útmutatót a jelentkező az intézmény képviselőjének 

jelenlétében, a vizsgabehívó levélben meghatározott helyen és időben meg-

tekintheti és az értékelésre észrevételt tehet. A megtekintésre egy munkanapot 

- nyolc órát - kell biztosítani. A jelentkező észrevételeit a megtekintést követő 

első munkanap végéig - tizenhat óráig - adhatja le az intézmény által me-

ghatározott helyen, módon.  

 

(2) Észrevétel kizárólag az útmutatóban foglaltaktól eltérő javítás vagy az értéke-

lés hibája esetében tehető. 

 

(3) Az észrevételek elfogadásáról vagy elutasításáról a vizsgabizottság a kérelem 

benyújtásától számított 2 munkanapon belül dönt. A vizsgabizottság döntése 

ellen az intézményen belül további jogorvoslatra nincs lehetőség. 

 

(4) A vizsga értékelésének felülvizsgálatában nem vehet részt az, aki a vizsga ér-

tékelésében részt vett. 

 

Vizsga értékelése 

7.§ 

 

(1) A vizsga értékekése „megfelelt” vagy „nem felelt meg” minősítés lehet. A 

felsőoktatási felvételi szakmai vizsga eredménye megfelelt, ha az eléri a 45%-

ot, ebben az esetben váltja ki az emelt szintű érettségit, és a jelentkező 
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megkapja az 50 többletpontot. Az érettségi pontok számításánál a felsőok-

tatási felvételi szakmai vizsga tantárgyának megfelelő középszintű érettségi 

vizsgaeredmény kerül beszámításra, illetve többletpontként 50 többletpontot 

kap a jelentkező. 

 

(2) A felsőoktatási felvételi szakmai vizsga eredménye csak az adott felsőoktatási 

felvételi eljárásban használható fel és nem eredményez az adott tantárgyból 

emelt szintű érettségi eredményről szóló bármilyen igazolást vagy ta-

núsítványt. 

 

(3) Az elért eredmény nem módosítja az eredeti érettségi százalékos eredményét. 

 

(4) Egy érettségi tárgyból letett felsőoktatási felvételi szakmai vizsgát valamen-

nyi, az adott emelt szintű érettségi vizsgatárgyat megkövetelő jelentkezésnél 

figyelembe kell venni.  

 

(5) Ha egy emelt szintű érettségi követelmény van az adott szakon, de a je-

lentkező több szakmai vizsga tantárgy vizsgáján megfelel, a pontszámító a 

legjobb érettségi eredménye alapján számol pontot (és csak egyszer jár a töb-

bletpont).  

 

(6) Az idegen nyelvből írt és megfelelt szakmai vizsga nem egyenértékű a nyelv-

vizsgával. 

 

Jogorvoslat 

8.§ 

 

(1) A jelentkező a vizsgabizottság szabálytalanságot megállapító döntése ellen, 

annak kézhezvételétől számított 1 munkanapon belül jogorvoslati kérelmet 

nyújthat be. 

 

(2) Az intézmény által kijelölt bizottság 2 munkanapon belül dönt. 

 

Az eljárás során keletkezett dokumentumok megőrzése 

9.§ 

 

(1) Az eljárás végén a jegyzőkönyveket és a javított dolgozatokat 2 évig meg kell 

őrizni. 

 

 

 

 


