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A BME 2005 /2006 . TANÉVRE VONATKOZÓ FELVÉTELI  

SZABÁLYZATA  

 
Elfogadta az Egyetemi Tanács 2004. július 5-i ülésén  

(a 234/2004. (VIII.6.) kormányrendelet előírásaival módosítva) 

 

 

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 többször módosított 269/2000. (XII. 26.) kormányrendelet 

és a 246/2003. (XII.18.) kormányrendelet (a továbbiakban: Rendelet) továbbá a kül-

földi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. C. törvény (XII. 24.) alap-

ján készült. 

 A 2005.-ben kerül sor először a kétszintű érettségi vizsga megszervezésére. A 

kétszintű érettségi vizsga jogszabályi hátterét két rendelet alkotja: 

- az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI.13.) 

Korm. rendelet, 

- az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V.24.) OM 

rendelet. 

 (A kormányrendelet a vizsgaszabályzatot, központi követelményre épülő ösz-

szes vizsgatárgy vagy vizsgatárgy-csoport felsorolását és ezek általános követelmé-

nyeit, a miniszteri rendelet a fenti felsorolásban szereplő valamennyi vizsgatárgy rész-

letes követelményeit tartalmazza.) 

 

1.2. A Szabályzat hatálya kiterjed a BME valamennyi karán és tagozatán a Felsőoktatási 

Felvételi Tájékoztató (továbbiakban: Tájékoztató) szerint meghirdetett egyetemi vagy 

főiskolai szintű, illetve a felsőfokú szakképzésre jelentkezőkre, az államilag finanszí-

rozott és költségtérítéses képzésre jelentkezőkre egyaránt. 

 

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

 

1.4. Idegen nyelven folyó költségtérítéses képzésre és a szakirányú továbbképzésre más 

szabályzatok vonatkoznak. 

 

2. Az egyetemen oktatott szakok közzététele 

 

2.1. A BME karai előzetes egyetemi szintű egyeztetés után az általuk 2005-ben meghirdet-

ni kívánt szakoknak a Rendelet 2.§ (4) és a 10.§ (1) bekezdése szerinti aktualizálását 

az OM-OFFI részére elkészíti és korrektúráját elvégzi 

 

2.2. Csak szakindítási határozattal engedélyezett alapképzési szak és az oktatási miniszter 

közleményében nyilvánosságra hozott felsőfokú szakképzés hirdethető meg. 

 

2.3. A BME karai 2005. január 15-ig kiegészítést küldhetnek az Oktatási Igazgatóságra az 

OM által a Tájékoztatóban közzétett, kompetenciájukba tartozó adatokhoz. A kiegé-

szítéseket az Oktatási Igazgatóság 2005. január 31-ig továbbítja az OM-be. 



 

 2 

 

3. A jelentkezési lap és mellékletei 

 

3.1. Az egyetemi és főiskolai szakokra azok kérhetik felvételüket, akik érettségi bizonyít- 

vánnyal, vagy felsőfokú végzettséggel (vagy ezekkel azonos értékű végzettséggel) 

rendelkeznek. 

 

3.2. Az egyetemre az OM által erre a célra rendszeresített nyomtatványon, "A" és legalább 

egy "B" jelű jelentkezési lapon lehet jelentkezni az érettségi vizsgatárgyak szintjének 

(közép vagy emelt szintű) megjelölésével.  

Az "A" és a "B" jelű jelentkezési lapon szereplő adatok eltérése esetén az "A" jelű 

törzslapon feltüntetett adatokat vesszük figyelembe. 

 

3.3. Jelentkezni csak a "Jelentkezési lap" benyújtásával lehet. A "B" jelű, intézményi 

jelentkezési lapot az OM által meghatározott határidőig kell a Központi Tanulmányi 

Hivatal címére postázni. Nem vehető fel az, aki az OM által meghatározott határidőig 

a jelentkezési lapot nem adja be. 

 

3.4. A megjelölt karra, szakra benyújtott jelentkezési laphoz másolatban 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 többletpontokra jogosító igazolások másolatát, 

 - egyéb, a jelölt által 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 

2005. június 30-ig. 
Az Oktatási Igazgatóság a kérelmezőtől további igazolásokat kérhet. 

Az Oktatási Igazgatóság a bizonyítvány elismeréséről vagy elutasításáról értesíti a ké-

relmezőt és az Oktatási Minisztériumot legkésőbb 2005. július 8-ig. 

A döntésről tájékoztatja a KTH-t is. 

A kérelmező által fizetendő eljárási díj 10.000.-Ft, amely összeget az Oktatási Igazga-

tóságon igényelhető csekken kell befizetni és a csekk feladóvevényét ugyanott bemu-

tatni. 

 

3.5. A jelentkezési lapon feltüntetett adatok valódiságáért a jelentkező a felelős. Más felső-

oktatási intézményben korábban létrejött, illetve megszűnt hallgatói jogviszonyra vo-

natkozó vagy a felvétel eredményét befolyásoló valótlan adatszolgáltatás hátrányos 

jogkövetkezménye a jelentkezőt terheli, ennek bebizonyosodása 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 el-
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lenére 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 ada-

tok nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény rendelkezései az irányadóak. 

 

4. A felvételi vizsga részei, vizsgaidőszakok, alkalmassági felvételi vizsga 

 

A felsőoktatási felvételi vizsga szerepét - az alkalmassági vizsgák kivételével - 2005-től 

a kétszintű érettségi vizsgarendszer veszi át. A vizsgaidőszakok azonosak a Rendelet-

ben meghatározott érettségi időszakokkal: 

Az eddigiektől eltérően évente 3 vizsgaidőszakot határoz meg a vizsgaszabályzat.  

 Május-június hónapban valamennyi középiskola rendes, előrehozott, kiegészí-

tő, szintemelő, pótló és javító érettségi vizsgát szervez. 

 Szeptember-október folyamán az erre kijelölt középiskolák szerveznek rendes, 

előrehozott, pótló és javító érettségi vizsgákat. 

 Februárban és márciusban az országos és a területi vizsgaközpontok kiegészí-

tő, szintemelő, pótló és javító érettségi vizsgákat szerveznek. 

 

4.1. A felvételi eljárás célja a felsőfokú tanulmányokra legalkalmasabb jelentkezők kivá-

lasztása. A felvételi eljárás során a felsőoktatási tanulmányokra való alkalmasságot, a 

felkészültséget, a képességeket és a szakmai rátermettséget kell vizsgálni. 

 

4.2. A Dékáni hivatal -a KTH adatszolgáltatása alapján - szervezi az alkalmassági vizsgá-

kat; a vizsgák idejéről és helyéről, a vizsga-kötelezettségekről és egyéb információkról 

legkésőbb 15 nappal a vizsga kezdete előtt írásban tájékoztatja a jelentkezőket. A fel-

vételi vizsga nem nyilvános. A szakmai alkalmassági vizsgán való megfelelés a felvé-

tel feltétele. Minősítése "Megfelelt" vagy "Nem felelt meg" lehet. 

 

5. A felvételi eljárásban közreműködő bizottságok 

 

5.1. A szakmai alkalmassági vizsga megszervezésére és lebonyolítására, illetőleg a felvéte-

livel kapcsolatos feladatok ellátására 

a) szakmai alkalmasságot vizsgáló bizottságot és 

b) felvételi bizottságot  

kell létrehozni. A bizottságok létrehozása karonként a dékán feladata. 

A KTH vezetője gondoskodik a dékánok által létrehozott bizottságok működéséhez 

szükséges felvételi adatok átadásáról. 

A rektor Egyetemi Fellebbezési Bizottságot hoz létre, amelynek elnöke az oktatásért 

felelős rektorhelyettes, tagjai a karok oktatásért felelős dékánhelyettesei. 

 

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 sorso-

lással kell beosztani. A sorsoláson a vizsgázók részt vehetnek. A sorsolás időpontját és 

módját a jelentkezőkkel közölni kell. 
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Szakmai alkalmasságot vizsgáló bizottság: 

összetétele: a dékán által megbízott elnök és tagok. 

feladata: a szakra jelentkezettek szakmai alkalmassági vizsgájának lebonyolítása és 

értékelése. 

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. 

 

5.4. A fogyatékosokat megillető kedvezmények biztosítása érdekében a BME a fogyaté-

kosság 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 az Esélyegyenlőségi Koor-

dinátor is.  

 

6. A felvételi pontszámítási rendszer 

 

 A 2005. május-júniusban érettségiző diákok - tanulmányaikat a 13. évfolyamon 

(pl. két tanítási nyelvű középiskolákban) befejező tanulók kivételével - már az új köve-

telmények szerint vizsgáznak a 4 kötelező (magyar nyelv és irodalom, történelem, ma-

tematika, idegen nyelv/nemzetiségi nyelv és irodalom) és a legalább egy kötelezően vá-

lasztható (összesen tehát legalább 5) vizsgatantárgyból közép- vagy emelt szinten. 

 Azok a tanulók, akik 2005. májusában a 13. évfolyam végén érettségiznek 

(vagyis a 9. évfolyamot 2000. szeptemberében kezdték meg), még a "régi" rendszer és 

követelmények szerint vizsgáznak, és ez a vizsga minden vizsgatárgyból középszintű 

érettséginek számít. Ugyanakkor ezeknek a tanulóknak is joguk van az új követelmé-

nyek szerinti emelt szintű érettségi vizsgát tenni az általuk választott vizsga-

tárgy(ak)ból. 

 

6.1.  A jelentkező felvételéről egységes rangsorolás alapján kell dönteni. A rangsorolást 

pontszámmal kell kifejezni. 

 

6.2. A pontozási rendszert úgy kell kialakítani, hogy biztosítsa az objektív elbírálást, a 

differenciált felvételi döntés lehetőségét, valamint azt, hogy minden jelentkező az egy-

séges rangsorba besorolható legyen.  

 

6.3. Az egységes felvételi rendben maximum 120 pont érhető el a középiskolából hozott 

eredmények és/vagy az érettségi vizsgák eredménye alapján. A jelentkező számára 

előnyösebb módon számított pontszámhoz a később részletezendő többletpontokat hoz-

záadjuk. Az adott intézménybe (karra, szakra, tagozatra) jelentkezők felvételéről egy-

séges rangsorolás alapján történik döntés. 

 A felvételi összpontszám meghatározása a következőképpen történik: 

a) a hozott pontok és a szerzett pontok összegzésével, vagy 

b) az érettségi vizsgán szerzett pontok megkettőzésével, vagy 

c) korábbi felsőfokú tanulmányok alapján. 
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6.4. A középszintű érettségi vizsga 

 A középszintű érettségi a középfokú tanulmányokat lezáró, központi követelményrend-

szerre épülő, de belső lebonyolítású és belső értékelésű vizsga marad. 

 A középszintű érettségi vizsga az adott tantárgy általános érettségi követelményei 

alapján állhat írásbeli, gyakorlati és szóbeli vizsgarészből, csak írásbeli vagy csak 

szóbeli vizsgarészből. 

6.5. Az emelt szintű érettségi vizsga 

Az emelt szintű érettségi vizsga - szemben a középszintű vizsgával - sok tekintetben el-

tér a jelenleg megszokott érettségi vizsgától. Mindez abból adódik, hogy az emelt szin-

tű vizsga külső vizsga lesz, azaz a vizsgáztatás elszakad a felkészítő iskola tanáraitól. 

Az írásbeli dolgozatokat nem a tanuló iskolájában javítják és értékelik, hanem ezt füg-

getlen értékelők végzik. 

6.6. Szerzett pontok számítása (az érettségi vizsgán a felvételi tantárgyakból szerzett pont-

szám összege) 

 Új típusú érettségi vizsgák: 

 A vizsga összpontszámát százalékban is kifejezik és a vizsga érdemjegyét ezen száza-

lékértékek alapján állapítják meg. 

A szerzett pontokat a 2 vizsgatárgy százalékos eredményeiből a közép- és az emelt 

szintű érettségi vizsga esetén azonos módon kell számítani. Az átszámítási kulcsokat a 

rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. 

A két vizsgatantárgy az alábbiakból áll: 

- műszaki és informatikai szakcsoportban: matematika és 

fizika vagy informatika (kivéve az építészmérnöki szak) vagy a szaknak megfelelő 

szakmai előkészítő tárgy. Vegyészmérnöki szakon matematika és fizika vagy kémia, 

biomérnöki szakon matematika és fizika vagy kémia vagy biológia, környezetmérnöki 

szakon matematika és fizika vagy kémia. A műszaki szakcsoportba tartozó műszaki 

szakoktató szakon matematika és magyar nyelv és irodalom. 

- gazdasági szakcsoportban: matematika és 

idegen nyelv vagy történelem vagy gazdasági ismeretek vagy a szaknak megfelelő 

szakmai előkészítő tárgy. 

- természettudományos szakcsoportban: matematika. 

A szaknak megfelelő szakmai előkészítő tárgyak listáját az érintett Kar készíti el, és 

juttatja el az Oktatási Igazgatóságra - Központi Tanulmányi Hivatalba. 

 Régi típusú érettségi vizsgák: 

 A kétszintű érettségi vizsga bevezetése előtt  tett ("régi típusú") tantárgyi érett-

ségi vizsga 2005-től kezdve középszintű vizsgának minősül, és az érdemjegyek az aláb-

bi százalékos teljesítésnek felelnek meg (ezeket a százalékokat számítják majd át felvé-

teli pontokká): 

  a) jeles (5)  100% 

  b) jó (4)    79% 

  c) közepes(3)    59% 

  d) elégséges (2)   39%. 

2005-től az érettségi vizsgarendszer nyitottá válik, tehát az érettségi vizsga teljesítése 

után is lehetőség lesz új vizsgatárgyakból vizsgát tenni, vagy a már teljesített vizsgák 

eredményén javítani. 
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 Alapképzésre történő jelentkezés esetén az érettségi évében és az azt követő há-

rom évben a 6.3. bekezdésben meghatározott a)-b) pontok számításai közül azt kell al-

kalmazni, amelyik a jelentkező számára előnyösebb. 

 

6.7. 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. 

 

Az államilag finanszírozott alapképzésre történő jelentkezés esetén az érettségi évében 

és az azt követő 3 évben, továbbá a felsőfokú szakképzésre történő jelentkezés esetén 

az érettségi évében és az azt követő 5 évben legfeljebb 60 pontig értékelhető az e 

pontban foglaltak szerint a jelentkező középiskolai eredménye. 

 

Amennyiben a jelentkezőnek az a) pontban felsorolt tantárgyak valamelyikéből nincs 

osztályzata, a nem tanult tantárgy helyett – a felvételiző választása szerint – egy má-

sik, legalább két évig tanult tantárgyból elért osztályzatai is figyelembe vehetők. 

 

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 A kérelmekről az oktatásért felelős 

rektorhelyettes által felkért bizottság dönt, a benyújtott dokumentumok alapján.  

 

6.8. A felsőfokú szakképzés befejezését követően szakirány szerinti jelentkezés esetén - 

azon alapképzési szakon, amelyen a szakképzés ismeretanyaga beszámítható - vizsgát 

nem kell tenni. A felvételi pontszámot ebben az esetben a képzés négy félévének ta-

nulmányi átlagából számított átlageredmény 24-szereseként kell meghatározni. 

 

6.9. Többletpontok: maximálisan 24 pont. 

A jelentkező számára kedvezőbb módon számított összpontszámhoz az alábbi többlet-

pontok adhatók: 

- A szakiránynak megfelelő jelentkezés esetén azoknak a jelentkezőknek, akik a 

versenykiírásnak megfelelően az oktatási miniszter által ajánlott Országos Közép-

iskolai Tanulmányi és Országos Szakmai Tanulmányi Versenyeken emelt szintű 

érettségi eredménynek megfelelő helyezést értek el, a meghatározott maximális 

többletpontot adjuk.  

- Emelt szintű érettségiért, közepes vagy annál jobb eredmény esetén tantárgyan-

ként 7 többletpont, 

- Legfeljebb két államilag elismert nyelvvizsgáért 

Középfokú C típusú nyelvvizsga esetén 7 pont 

Felsőfokú C típusú nyelvvizsga esetén 10 pont. 

(Államilag elismert középfokú A vagy B típusú, illetve felsőfokú A vagy B típusú 

vagy azzal egyenértékű nyelvvizsgával rendelkezőnek akkor adható 7, illetve 10 
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többletpont, ha  a jelentkező sajátos nevelési igénye miatt - igazoltan - nem tudja a 

C típusú nyelvvizsgát letenni.) 

- Országos Képzési Jegyzékben szereplő, szakiránynak megfelelő emelt szintű vagy 

felsőfokú szakképesítésért, illetve szakirányú technikus képesítő bizonyítványért 7 

pont.  

- Országos Ifjúsági Tudományos Innovációs Versenyen szakirányú egyéni kategó-

riában 1-3. helyezés esetén 5 pont, 

- Olimpiai sportágban világ- és Európa-bajnokságon elért 1-3. helyezésért 5 pont 

- Olimpiai sportágban országos bajnokságon elért 1-3 helyezésért 3 pont.  

 

 

6.10. Diplomával rendelkezők számára meghirdetett képzésre jelentkezők besorolása a 2005 

június 30.-ig megszerzett féléves eredmények átlaga alapján történik. A 6.9. b.) c.) d.) 

pontok alapján többletpont valamint a diploma minősítése szerint (közepes 10, jó 15, 

jeles/kiváló 20) plusz pont adható. A jelentkezőknek az ezeket az eredményeket igazo-

ló leckekönyv másolatokat és a többletpontra jogosító dokumentumokat a KTH-ba el 

kell juttatni legkésőbb 2005 július 1.-ig.  

 

7. Vizsgamentesség 

 

7.1. Teljes felvételi mentesség illeti meg az olimpiai bajnokságokon 1-3. helyezést elért 

jelentkezőket bármely általuk választott szakon, tagozaton 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 keret- 

számon 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 sor- 

rendben megelőző felsőoktatási intézmény felvesz. 

 

8.5. Sem államilag finanszírozott sem költségtérítéses képzésre nem vehető fel az a jelent-

kező, 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 költségtérí-

téses képzés lehetőségét adott szakon vagy akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú 

szakképzésben. 
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9. A felvételi döntések közzététele 

 

9.1. A BME illetékes karának döntését követően a KTH a felvételről vagy a felvétel eluta-

sításáról szóló értesítésben a jelentkezőket tájékoztatja a ponthatárról és az általuk el-

ért eredményről. 

 

9.2. A felvételt elutasító határozat ellen a Ftv. 83.§ (6) bekezdésében foglaltak szerint a 

kézhezvételtől számított 8 munkanapon belül fellebbezéssel lehet fordulni kizárólag 

jogsérelem esetén az Egyetem rektorához. A fellebbezéseket a KTH-nak kell megkül-

deni. Az Egyetemi Fellebbezési Bizottság dönt a fellebbezésekről. 

 

9.3. A fellebbezéssel kapcsolatos döntésről az érintetteket a fellebbezési határidő lejártát 

követő 15 napon belül a KTH-nak értesíteni kell. A döntéssel kapcsolatban további 

fellebbezésnek helye nincs. 

 

 

 

Budapest, 2004. október 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Molnár Károly 

rektor 


