A BME 2003/2004. TANÉVRE VONATKOZÓ FELVÉTELI
SZABÁLYZATA
(Elfogadta az Egyetemi Tanács 2002. június 2.-i, módosítását a 2002. szeptember 30-i
ülésén)

1. A szabályzat hatálya
1.1.

A Szabályzat a felsőoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXX. törvény
(továbbiakban: Ftv.) 83. §, valamint a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásainak
általános szabályairól szóló 269/2000. (XII. 26.) és a 187/2002. (VIII.29.) kormányrendelet (a továbbiakban: Rendelet) továbbá a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. C. törvény (2001. XII. 24.) alapján készült.

1.2.

A Szabályzat hatálya kiterjed a BME valamennyi karán és tagozatán a Felvételi
Tájékoztató szerint meghirdetett egyetemi vagy főiskolai szintű, illetve akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésre magyar állampolgárságú és a határon túli magyar nemzetiségű jelentkezőkre, az államilag finanszírozott és költségtérítéses képzésre jelentkezőkre egyaránt.

1.3.

A PhD és a DLA képzés felvételi eljárásáról külön szabályzat rendelkezik.

1.4.

Nem magyar állampolgárok idegen nyelven folyó költségtérítéses képzésére és a szakirányú továbbképzésre más szabályzat vonatkozik.
2. Az egyetemen oktatott szakok közzététele

2.1.

A BME karai 2002. július 15-ig megküldik az általuk 2003-ban meghirdetni kívánt
szakoknak a Rendelet 2.§ (4) és a 10.§ (1) bekezdése szerinti adatait az Oktatási Igazgatóságra. Az Oktatási Igazgatóság ezeket az adatokat 2002. augusztus 15-ig küldi
meg az Oktatási Minisztériumnak (továbbiakban OM).

2.2.

Csak szakindítási határozattal engedélyezett alapképzési szak és az oktatási miniszter
közleményében nyilvánosságra hozott akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzés hirdethető meg.

2.3.

A BME karai 2003. január 15-ig kiegészítést küldhetnek az Oktatási Igazgatóságra az
OM által a Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatóban (továbbiakban: Tájékoztató) közzétett, kompetenciájukba tartozó adatokhoz. A kiegészítéseket az Oktatási Igazgatóság
2003. január 31-ig továbbítja az OM-be.
3. A jelentkezési lap és mellékletei

3.1.

Az egyetemi és főiskolai szakokra azok kérhetik felvételüket, akik érettségi bizonyítvánnyal, vagy felsőfokú végzettséggel (vagy ezekkel azonos értékű végzettséggel)
rendelkeznek.
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3.2.

Az egyetemre az OM által erre a célra rendszeresített nyomtatványon, jelentkezési
lapon lehet jelentkezni a kar, a szak, illetve a választható felvételi tantárgyak pontos
megjelölésével.

3.3.

Jelentkezni csak a "Jelentkezési lap" benyújtásával lehet. A "B" jelű, intézményi
jelentkezési lapot az OM által meghatározott határidőig kell az illetékes kar címére
postázni. Nem vehető fel a BME-re az, aki az OM által meghatározott határidőig a jelentkezési lapot nem adja be.

3.4.

A megjelölt karra, szakra benyújtott jelentkezési laphoz csatolni kell:
- a legmagasabb középiskolai, illetve felsőfokú iskolai végzettséget dokumentáló
eredeti okirat másolatát (a jelentkezés évében érettségizőnek a jelentkezési lapon
kell igazoltatni tanulói jogviszonyát),
- a Rendelet 6.§ (4) bekezdésében meghatározott többletpontokra jogosító igazolások
másolatát,
- egyéb, a jelölt által becsatolásra szükségesnek látott okmányok másolatát.
A jelentkezés évében érettségizők vagy diplomázók az utolsó év végi eredményüket
és/vagy a középiskolai végzettségüket igazoló eredeti okirat másolatát később adják
be. A külföldön szerzett iskolai végzettséget tanúsító okirat külön jogszabály szerint,
vagy nemzetközi szerződésen alapuló elismerés, egyenértékűség esetén fogadható el.
A középiskolai végzettséget igazoló külföldi bizonyítványt a BME-n meghirdetett
szakra történő jelentkezés esetén az Oktatási Igazgatóságra kell benyújtani legkésőbb
2003. június 30-ig.
Az Oktatási Igazgatóság a kérelmezőtől további igazolásokat kérhet a 2001. évi C.
törvény szerint.
Az Oktatási Igazgatóság a bizonyítvány elismeréséről vagy elutasításáról értesíti a kérelmezőt és az Oktatási Minisztériumot legkésőbb 2003. július 15-ig.
A döntésről tájékoztatja a kérelmező által megjelölt kar dékáni hivatalát is.
A kérelmező által fizetendő eljárási díj 10.000.-Ft, amely összeget az Oktatási Igazgatóságon igényelhető csekken kell befizetni és a csekk feladóvevényét bemutatni legkésőbb 2003. június 30-ig.

3.5.

A jelentkezési lapon feltüntetett adatok valódiságáért a jelentkező a felelős. Más felsőoktatási intézményben korábban létrejött, illetve megszűnt hallgatói jogviszonyra vonatkozó vagy a felvétel eredményét befolyásoló valótlan adatszolgáltatás hátrányos
jogkövetkezménye a jelentkezőt terheli. Valótlan adatszolgáltatás esetén az egyetem
rektora a felvételről szóló döntést utólag köteles megsemmisíteni.

3.6.

Ha a jelentkezési lapok vagy mellékleteik hiányosak, illetőleg ha a felvételi eljárási díj
befizetését a jelentkező nem igazolta és a jelentkező a hiánypótlásra történt felhívás ellenére a Tájékoztatóban meghatározott időpontig a hiányt nem pótolja, nem vehet részt
a felvételi eljárásban.

3.7.

A jelentkező adatainak kezelésére a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény rendelkezései az irányadóak.
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4. A felvételi vizsga részei, vizsgaidőpontok
4.1.

A felvételi eljárás célja a felsőfokú tanulmányokra legalkalmasabb jelentkezők kiválasztása. A felvételi eljárás során a felsőoktatási tanulmányokra való alkalmasságot, a
felkészültséget, a képességeket és a szakmai rátermettséget kell vizsgálni. A felvételi
vizsgán nyújtott teljesítmény alapján számított pontok az úgynevezett szerzett pontok,
amelyeknek az összértéke legfeljebb 60 pont lehet.

4.2.

Az Egyetem a felvételi vizsgák idejéről és helyéről, a vizsga-kötelezettségekről és
egyéb információkról legkésőbb 15 nappal a vizsga kezdete előtt írásban tájékoztatja a
jelentkezőket. A felvételi vizsga nem nyilvános.

4.3.

Az egyes szakok szakmai alkalmassági vizsgát tarthatnak a Rendelet 9. § (8) pontja
szerint. A szakmai alkalmassági vizsgán való megfelelés a felvétel feltétele.
5. A felvételi eljárásban közreműködő bizottságok

5.1.

A felvételi vizsgák megszervezésére és lebonyolítására, illetőleg az ezzel kapcsolatos
feladatok ellátására
a) írásbeli vizsga esetén vizsgadolgozatokat javító bizottságot,
b) dolgozatok javítását felülvizsgáló bizottságot,
c) szakmai alkalmassági vizsga esetén vizsgáztató bizottságot
d) felvételi bizottságot
kell létrehozni a Rendelet 11. § szerint. A bizottságok létrehozása karonként a dékán
feladata.

5.2.

A vizsgáztatásban nem vehet részt az a személy, aki a vizsgázóval hozzátartozói
vagy függelmi viszonyban van, aki részt vett a vizsgázó felkészítésében, vagy akitől a
vizsga tárgyilagos elbírálása egyéb okból nem várható el.

5.3.

Ha a gyakorlati illetőleg a szakmai alkalmassági vizsgáztatást több - azonos feladatú bizottság végzi, a jelentkezőket az egyes vizsgáztató bizottságokhoz nyilvános sorsolással kell beosztani. A sorsoláson a vizsgázók részt vehetnek. A sorsolás időpontját és
módját a jelentkezőkkel közölni kell.

5.4.

A vizsgáztató bizottság az eredményeket a Rendelet 13. §-a szerint teszi közzé a kari
tájékoztatóban megadott módon. A felvételiző a Rendelet 14.§ (1) bekezdése szerint a
vizsgáztatással kapcsolatban panaszt tehet, amelyet a Rendelet 14.§ (2)-(3) bekezdésének megfelelően kell elbírálni.

5.5.

Az (5.1.) bekezdésben megfogalmazott bizottságok összetétele és feladata:
a) Írásbeli dolgozatokat javító bizottság:
összetétele: elnök és tagok (a dolgozatok számától függően)
feladata: a dolgozatok javítási útmutató szerinti javítása a részpontok
feltüntetésével.
A dolgozatok javítására rendelkezésre álló időt a dékán állapítja meg. A javítást
oktatói csoportok végzik, melyeknek tagjai egyetemi oktatók és igény szerinti
középiskolai tanárok. A javító bizottságok a javítás során szerzett tapasztalataikról, a felvételi tételekkel kapcsolatos észrevételeikről, rövid összefoglaló írásos
értékelést készítenek.
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b) Írásbeli dolgozatok javítását felülvizsgáló bizottság:
összetétele: a dékán által megbízott elnök és tagok
feladata: az írásbeli dolgozatok újraértékelése, ha azok javításával kapcsolatban a
felvételiző írásban panaszt tett a 10.2. bekezdés szerint.
c) Vizsgáztató bizottság:
összetétele: az illetékes kar dékánja által megbízott elnök és tagok.
feladata: a szakra jelentkezettek szakmai alkalmassági vizsgájának lebonyolítása és
értékelése.
d) Felvételi bizottság:
összetétele: elnök: a kar dékánja, tagjai: a kar oktatási dékánhelyettese, a szakok
vezetői, a HÖK által delegált hallgató(k)
feladata: szakonként és tagozatonként javaslatot tesz a felvételi ponthatárra, illetve
az országos ponthatár megállapító értekezlet előtt szakonként és tagozatonként a
megengedhető minimális ponthatárra.
5.6.

Súlyos érzékszervi fogyatékosok számára (1999. évi XXVI. törvény 23. § a, b és f
pontjában meghatározott esetekben) a BME a fogyatékosság típusát figyelembevevő
felvételi vizsgát tart. Az ezen való részvételt a felvételi jelentkezési "B" laphoz csatolt
beadványban kell kérni, a kérelmet alátámasztó orvosi igazolást mellékelve. A vizsga
lebonyolítására a rektor speciális felvételi bizottságot hoz létre, amely elnökből és tagokból áll. A bizottság tagja a Diákközpont képviselője is. A felvételi vizsgán két tantárgy szerepel. Tantárgyanként maximálisan 60 pont érhető el.
6. A felvételi pontszámítási rendszer

6.1.

Az egységes felvételi rendben maximum 120 pont érhető el a középiskolából hozott
eredmények és/vagy az írásbeli vizsgák eredménye alapján. A jelentkező számára előnyösebb módon számított pontszámhoz a később részletezendő többletpontokat hozzáadjuk. Az adott intézménybe (karra, szakra, tagozatra) jelentkezők felvételéről egységes rangsorolás alapján történik döntés.
A felvételi összpontszám meghatározása a következőképpen történik:
a) a hozott pontok és a szerzett pontok összegzésével, vagy
b) a felvételi vizsgán szerzett pontok megkettőzésével, vagy
c) a hozott pontok megkettőzésével.
A 2000-ben vagy azt követően érettségizettek (AIFSZ képzésre történő jelentkezés
esetén az 1998-ban vagy azt követően érettségizettek) élhetnek az a), b) vagy a c) szerinti pontszámítási móddal. A 2000 előtt (AIFSZ képzésre való jelentkezés esetén
1998 előtt) érettségizettek csak a b) szerinti pontszámítási módot kérhetik.
A közös érettségi-felvételi írásbeliken (vagy az egységes írásbeliken) résztvevők esetében az írásbeli vizsga pontszámából a következőképpen számítjuk ki a szerzett pontokat:
Ha az adott tantárgy írásbeli vizsgáján elért pontszám<90, a tantárgy felvételi pontszáma az írásbelin elért pontszám harmada.
Ha az adott tantárgy írásbeli vizsgáján elért pontszám≥90, a tantárgy felvételi pontszáma=30.
Az a), b) és c) számítási módok közül többet is lehet választani az érettségi évétől függő megszorítással. Ha a jelentkező a számítási módok közül kettőt vagy hármat jogosultan kiválaszt, akkor a számára kedvezőbb összpontszám alapján rangsoroljuk. A B
típusú jelentkezési lapon a műszaki felsőoktatási intézménybe felvételre pályázónak
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meg kell jelölnie, hogy az a), b) és c) lehetőségek közül mely/ek/et kívánja igénybe
venni.
6.2.

A jelentkező felvételéről egységes rangsorolás alapján kell dönteni. A rangsorolást
pontszámmal kell kifejezni.

6.3.

A pontozási rendszert úgy kell kialakítani, hogy biztosítsa az objektív elbírálást, a
differenciált felvételi döntés lehetőségét, valamint azt, hogy minden jelentkező az egységes rangsorba besorolható legyen.

6.4.

A hozott pontok számítása:
Hozott pontszám csak osztályzatból képezhető, az alábbiak szerint:
a) öt tantárgy: a magyar nyelv és irodalom (vagy nemzetiségi nyelv és irodalom), a
történelem, a matematika, egy választott tantárgy valamint egy választott idegen nyelv
utolsó - tanult - két év végi érdemjegyeinek összege valamint
b) az érettségi érdemjegyek átlagának kétszerese, egész számra kerekítve.
Magyar nyelv és irodalomból (vagy nemzetiségi nyelv és irodalomból) évente a két
osztályzat átlagát kell számolni, majd azok összegét egész számra felkerekíteni.
A középiskolai eredmény meghatározásánál szakközépiskolában folytatott tanulmányok esetén választható tantárgyként - a felvételiző választása szerint - egy, legalább
két évig tanult, a választott szakiránynak megfelelő szakmai előkészítő, szakmai alapozó tárgy is figyelembe vehető.
Akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben (AIFSZ) végzettek esetében a
felvételi pontszámot a képzés négy félévének tanulmányi átlagából számított átlageredmény 24-szereseként kell meghatározni. Az akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzésre történő jelentkezés esetén a felvételi eredmény megállapítása az érettségi évében és az azt követő 5 évben a középiskolai eredmény alapján számított pontok megkettőzésével történik. Az 5 évnél régebben érettségizettek esetében a felvételi
pontszám megállapítása a felvételi beszélgetés alapján történik, a korábbi tanulmányi
eredmények figyelembevételével.
Megjegyzések a hozott pontok számításához:
Ha az érettségiző a középiskolában nem tanult idegen nyelvet, akkor a nyelvi osztályzat helyett (jeles minősítéssel) a BME elfogadja a C típusú középfokú nyelvvizsgát,
vagy az A vagy B típusú felsőfokú nyelvvizsgát.
A külföldön vagy külföldi rendszerű középiskolában folytatott tanulmányok során
szerzett osztályzatok, továbbá az érettségi vizsgán elért eredmények hozott pontként az
alábbiak szerint vehetők figyelembe:
A felvételre jelentkező kérheti a külföldön vagy külföldi rendszerű középiskolában
folytatott tanulmányai során szerzett osztályzatainak, továbbá az érettségi vizsgán elért
eredményeinek hozott pontként történő elismerését. Erre vonatkozó kérelmét a megküldött dokumentumok alapján 2003. május 31-ig adhatja be az Oktatási Igazgatóságra. A kérelmekről az oktatási rektorhelyettes által felkért bizottság dönt, a kérelme-

5

6.5.

zőkkel folytatott beszélgetés és a benyújtott dokumentumok alapján. A beszélgetésre
2003. június hónapban kerül sor.
Szerzett pontok számítása:
A szerzett pontok számítása két írásbeli felvételi vizsga eredménye alapján történik.
Közgazdász-gazdálkodási szakon az írásbeli vizsgákon 30-30, összesen 60 pont szerezhető.

6.6.

Költségtérítéses képzésre jelentkezők pontszámítása:
A jelentkező összpontszámát a 6.1. szerint állapítjuk meg. Az a költségtérítéses képzésre jelentkező, aki korábban legalább 2 félévig egyetemi (főiskolai) tanulmányokat
folytatott, és minimum 30 kreditet megszerzett, kérheti, hogy a felvételi pontszámát a
korábbi felsőfokú tanulmányi eredményei alapján állapítsa meg az illetékes kari felvételi bizottság. Amennyiben a kari felvételi bizottság a korábbi tanulmányokat a jelentkező által megjelölt szak profiljához közel állónak ítéli, az összpontszámot a korábbi
tanulmányok megszakításakor fennálló görgetett átlag 24-szeresét véve állapítja meg.
Amennyiben a jelentkező korábbi tanulmányait nem kredit rendszerben végezte, akkor
görgetett átlag helyett a tanulmányok megszakításáig befejezett félévi eredmények átlagát kell figyelembe venni. Ha a jelentkező összpontszámának megállapítását korábbi
felsőfokú tanulmányi eredményei alapján kéri, akkor ezzel párhuzamosan a 6.1.-ben
leírt egyik számítási mód alkalmazását sem kérheti.

6.7.

Többletpontok:
A jelentkező számára kedvezőbb módon számított összpontszámhoz a BME az alábbi
többletpontokat adja (összesen: a+b+c max. 11 pont):
a) legfeljebb egy államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsgáért legfeljebb
5 pont: alapfokú C típusú nyelvvizsgáért 1 pont, középfokú A vagy B típusú nyelvvizsgáért 2 pont, középfokú C típusú nyelvvizsgáért 3 pont, felsőfokú A vagy B típusú nyelvvizsgáért 4 pont, felsőfokú C típusú nyelvvizsgáért 5 pont,
b) az Országos Képzési Jegyzékben szereplő, szakiránynak megfelelő felsőfokú
szakképesítésért, illetve szakirányú technikusi képesítő bizonyítványért 3 pont
(csak egy szakképesítés vagy bizonyítvány vehető figyelembe),
c) olimpiai sportágban országos, illetve olimpiai, világ- és Európa-bajnokságon elért
1-3 helyezésért 3 pont (sportteljesítményért összesen legfeljebb 3 pont).
Olimpiai sportágban elért helyezésért a BME-n többletpont csak a Testnevelés Tanszék véleménye alapján adható.

6.8.

Diplomával rendelkezők számára meghirdetett képzésre jelentkezők besorolása a felvételi évében június 30.-ig lezárt féléves eredmények átlaga alapján történik. A jelentkezőknek ezeket az eredményeket az illetékes dékáni hivatalba el kell juttatni legkésőbb július 1.-ig.
7. Vizsgamentességek

7.1.

A közgazdász-gazdálkodási szakot kivéve felvesszük azt, aki – ha az adott szakon van
alkalmassági vizsga, azon megfelelt és:
az Oktatási Minisztérium által kiadott Felvételi tájékoztató 2003 "Amit
minden jelentkezőnek tudnia kell" c. fejezetben a "Versenyek, vetélkedők"
címszó alatt felsorolt
1. Országos Középiskolás Tanulmányi Versenyen felvételi tantárgyból az
oktatási miniszter által figyelembe venni ajánlott helyezést ért el,
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2. Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen a szakiránynak megfelelő területen 1-3. helyezést ért el,
3. Tanulmányi versenyek valamelyikén felvételi tantárgyból az oktatási
miniszter által figyelembe venni ajánlott helyezést ért el (a kari szabályzatok korlátozásokat tartalmazhatnak),
4. Egyéb versenyek, vetélkedők valamelyikén felvételi tantárgyból az oktatási miniszter által figyelembe venni ajánlott helyezést ért el (a kari
szabályzatok korlátozásokat tartalmazhatnak),
az Országos Innovációs Verseny egyéni kategóriájában 1-3. helyezést ért
el.
A karok a szakterületükön nagyszámú résztvevővel lebonyolított OSZTV további helyezettjeit (de maximálisan az oktatási miniszteri ajánlásban szereplő helyezésig) is
maximális összpontszámmal vehetik figyelembe.
A fent felsorolt versenyeken elért helyezéseket a megszerzést követő három éven át
vesszük figyelembe.
7.2.

Teljes felvételi mentesség illeti meg az olimpiai bajnokokat a versenyt követő 5. év
végéig egy alkalommal a BME bármely szakán.
8. Döntés a felvételről

8.1.

A felvételi bizottság a felvétel kimondásáról, vagy annak elutasításáról határozatot
hoz.

8.2.

A felvételhez szükséges minimális teljesítmény meghatározása a megadott keretszámon belül ponthatár alkalmazásával történik. A ponthatárt elért pályázókat kivétel
nélkül fel kell venni, a ponthatár alatt senki sem vehető fel.

8.3.

A megállapított ponthatárt nyilvánosságra kell hozni.

8.4.

Nem vehető fel az a jelentkező, akit az általa megadott intézményi jelentkezési sorrendben megelőző felsőoktatási intézmény felvesz.

8.5.

Sem államilag finanszírozott sem költségtérítéses képzésre nem vehető fel az a jelentkező, akinek felvételi összpontszáma többletpontok nélkül nem éri el a 72 pontot.

8.6.

A felvételi eljárást követően a BME-re államilag finanszírozott képzésre jelentkezett,
de egyetlen felsőoktatási intézménybe sem felvett jelentkező számára az illetékes kar az oktatási miniszter által meghatározott időtartamon belül - felajánlhatja a költségtérítéses képzés lehetőségét adott szakon vagy akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú
szakképzésben.
9. A felvételi döntések közzététele

9.1.

A BME illetékes kara a felvételről vagy a felvétel elutasításáról szóló értesítésben a
jelentkezőket tájékoztatja a ponthatárról és az általuk elért eredményről. A felvételi
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vizsgát tett, illetve felvett jelentkezők névsorát és eredményeit az illetékes kar az egyetemen teszi közzé.
9.2.

A felvételt elutasító határozat ellen a Ftv. 83.§ (6) bekezdésében foglaltak szerint a
kézhezvételtől számított 8 munkanapon belül fellebbezéssel lehet fordulni az Egyetem
rektorához, a fellebbezéseket a Dékáni Hivatalba kell megküldeni.

9.3.

A fellebbezéssel kapcsolatos döntésről az érintetteket a fellebbezési határidő lejártát
követő 15 napon belül értesíteni kell. A döntéssel kapcsolatban további fellebbezésnek
helye nincs.
10. A jelentkező jogai és kötelezettségei

10.1. Kizárólag a jelentkezőnek van joga az írásbeli dolgozat értékelésébe a felvételről szóló
döntést megelőzően betekinteni.
Az írásbeli vizsga eredményeinek közzétételéről, ill. a dolgozatba való betekintés helyéről és időpontjáról az illetékes Dékáni Hivatal a pályázót a vizsgabehívóban tájékoztatja.
10.2. A jelentkezőnek joga van a dolgozatba való betekintés napját követő munkanap végéig
írásban kérni az általa észlelt javítási, pontszámítási hiba kivizsgálását a Rendelet
12.§-a szerint. A kérelmet az illetékes kar dékánjához kell címezni és a Dékáni Hivatalban leadni.
A határidő elmulasztása esetén igazolásnak helye nincs.
10.3. Ha a jelentkező elháríthatatlan akadályok miatt bármelyik vizsgán nem tudna részt
venni, köteles ezt legkésőbb a vizsga napjáig a Dékáni Hivatalba bejelenteni. (A továbbiakról a dékán intézkedik.)
10.4. A fogyatékosok számára a BME szakjain a Rendelet 9.§ (10) bekezdése szerinti
vizsgakedvezmények nyújthatók.
11. Külföldi hallgatók felvétele
11.1. A külföldi hallgatók a vonatkozó rendelet alapján csak költségtérítéses képzésre jelentkezhetnek.
A külföldi hallgatókat az adott szakon meghirdetett írásbeli felvételi vizsgán elért
eredményük alapján rangsorolni kell.
11.2. Ha a határon túli magyar anyanyelvű hallgatók felvételi vizsgát tesznek, akkor azt a
magyar állampolgárságú jelentkezőkkel azonos feltételekkel teszik.
Budapest, 2002. szeptember 30.

Dr. Detrekői Ákos
rektor
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