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A BME 2007 /2008. TANÉVRE VONATKOZÓ FELVÉTELI
SZABÁLYZATA

1. A szabályzat hatálya
1.1.

A Szabályzat a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény
(továbbiakban: Ftv.), 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) alapján készült.

1.2.

A Szabályzat hatálya kiterjed a BME valamennyi karán és tagozatán a Felsőoktatási
Felvételi Tájékoztató (továbbiakban: Tájékoztató) szerint meghirdetett szakokra
jelentkezőkre, az államilag finanszírozott 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, az MSc 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 2007-ben
meghirdetni kívánt szakok aktualizálását az OM-OFIK részére elkészítik, és
korrektúráját elvégzik.

2.2.

Csak szakindítási határozattal engedélyezett képzési szak és az oktatási miniszter
közleményében nyilvánosságra hozott felsőfokú szakképzés hirdethető meg.

2.3.

Az OM kiadvány januári megjelentetéséhez az abban szereplő képzésekre vonatkozó
információkat az OM/OFIK által megadott határidőre kell megadni.
3. A jelentkezési lap és mellékletei

3.1.

A meghirdetett szakokra (az intézményben a második szakra is) azok kérhetik
felvételüket, akik legalább középszintű érettségi bizonyítvánnyal, vagy felsőfokú
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.

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 vagy elektronikus úton beküldeni. Nem vehető fel az, aki az
OM által meghatározott határidőig a jelentkezési lapot nem adja be.
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3.4.

3.5.

A megjelölt karra, szakra benyújtott jelentkezési laphoz másolatban
a.) csatolni kell:
- a legmagasabb középiskolai, illetve felsőfokú iskolai végzettséget dokumentáló
eredeti okirat másolatát,
b.) csatolni lehet:
- 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 adhatják
be, a Tájékoztatóban megjelölt határidőig.
A külföldön szerzett iskolai végzettséget tanúsító okirat az erre vonatkozó jogszabály
szerint, vagy nemzetközi szerződésen alapuló elismerés vagy egyenértékűség esetén
fogadható el. Az Oktatási Minisztérium Magyar Ekvivalencia Központ által készített
ajánlás szerint járunk el.

3.6.

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, ennek bebizonyosodása esetén az egyetem
rektora a felvételről szóló döntést utólag köteles megsemmisíteni.

3.7.

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.

3.8.

A jelentkező adatainak kezelésére a személyes adatok védelméről és a közérdekű
adatok nyilvánosságról szóló 1992. évi LXIII. Törvény rendelkezései az irányadóak.
4. Szakmai alkalmassági vizsga

A Dékáni Hivatal - a KTH adatszolgáltatása alapján - szervezi a szakmai alkalmassági
vizsgákat; a vizsgák idejéről és helyéről, és egyéb szükséges információkról legkésőbb 15
nappal a vizsga kezdete előtt írásban tájékoztatja a jelentkezőket. A szakmai alkalmassági
vizsga nem nyilvános. A szakmai alkalmassági vizsgán való megfelelés a felvétel feltétele.
Minősítése "Megfelelt" vagy "Nem felelt meg" lehet. Az értékelés ellen jogorvoslatnak helye
nincs, kivéve a számszaki vagy eljárási hiba esetét.
5. A felvételi eljárásban közreműködő bizottságok
5.1.

A felvételivel kapcsolatos feladatok ellátására, és amennyiben a karon van ilyen, úgy a
szakmai alkalmassági vizsga megszervezésére és lebonyolítására,
a) felvételi bizottságot és
b) szakmai alkalmasságot vizsgáló bizottságot és
c) felülvizsgáló bizottságot
kell létrehozni. A bizottságok létrehozása karonként a dékán feladata.
A KTH vezetője gondoskodik a dékánok által létrehozott bizottságok működéséhez
szükséges adatok átadásáról.
A rektor Egyetemi Fellebbezési Bizottságot hoz létre, amelynek elnöke az oktatásért
felelős rektorhelyettes, tagjai a karok oktatásért felelős dékánhelyettesei.
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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 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.
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
minimális ponthatárra.

5.4.

A fogyatékosokat megillető kedvezmények biztosítása érdekében a BME a
fogyatékosság típusát figyelembevevő szakmai alkalmassági 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
titkára az Esélyegyenlőségi Koordinátor. A bizottság elnökét és tagjait az oktatásért
felelős rektorhelyettes bízza meg.
6. A felvételi pontszámítási rendszer

6.1.

A jelentkezők 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
egységes 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
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) az érettségi vizsga tantárgyak alapján számított pontok megkettőzésével, vagy
c) korábbi felsőfokú tanulmányok alapján.
Alapképzésre történő jelentkezés esetén az érettségi évében és az azt követő három
évben az a)-b) pontok számításai közül azt kell alkalmazni, amelyik a jelentkező
számára előnyösebb.

6.4.

Szerzett pontok (az érettségi vizsgán a felvételi tantárgyakból szerzett pontszám
összege) számítása
Új típusú érettségi vizsgák:
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A vizsga összpontszámát százalékban is kifejezik és a vizsga érdemjegy ezen
százalékértékek alapján kerül megállapításra.
A szerzett pontokat a 2 vizsgatárgy százalékos eredményeiből a közép- és az emelt
szintű érettségi vizsga esetén azonos módon kell számítani.
Régi típusú érettségi vizsgák:
A kétszintű érettségi vizsga bevezetése előtt tett ("régi típusú") tantárgyi
érettségi középszintű vizsgának minősül.
6.5.

Külföldön vagy külföldi rendszerű középiskolában tett érettségi vizsga esetén az
alábbiak szerint járunk el:
a) EU tagországok jelentkezőinek felvételi eljárása azonos a magyar
állampolgárokéval.
b) Külföldön vagy külföldi rendszerű középiskolában az érettségi vizsgán az adott
szaknál a Felvételi Tájékoztatóban meghirdetett felvételi vizsgatárgyakból elért
eredményeket szerzett pontként fogadjuk el. A jelentkező érettségi
bizonyítványában szereplő két felvételi tantárgy eredményéből kell a szerzett
pontot számítani. Hozott pontokat nem veszünk figyelembe a pontszámításnál.
c) A külföldi érettségi szintjét középszintű érettséginek fogadjuk el.
d) Az IBO nemzetközi érettségit emelt szintűnek fogadunk el, a nemzetközi érettségi
bizonyítvány tulajdonosát megilletik mindazok a jogok, amelyek a magyar
érettségi bizonyítvánnyal rendelkezőket.
e) A "B" jelű jelentkezési laphoz csatolni kell a dokumentumok másolatát. A
külföldön 2007-ben érettségizőknek legkésőbb a tájékoztatóban megadott
határidőig kell az érettségi bizonyítvány másolatát a KTH-nak megküldeni.

6.6.

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.
A hozott pontok összértéke legfeljebb 60 pont lehet.
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
másik, legalább két évig tanult tantárgyból elért osztályzatai is figyelembe vehetők.

6.7.

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
görgetett tanulmányi átlagának 24-szereseként kell meghatározni vagy az oklevél
eredményének 24-szereseként.

6.8.

Többletpontok: maximálisan 24 pont.
A jelentkező összpontszámához az alábbiak szerint adunk többletpontokat:
- A szakiránynak megfelelő jelentkezés esetén azoknak a jelentkezőknek, akik az
Országos Középiskolai Tanulmányi, Országos Szakmai Tanulmányi és a szakmai
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-
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-

-

6.9.

előkészítő Érettségi Tantárgyak Versenyein emelt szintű jeles érettségi
eredménynek megfelelő, az erre vonatkozó miniszteri ajánlás szerinti helyezést
értek el, maximális többletpontot adunk.
Emelt szintű érettségiért - közepes vagy annál jobb eredmény esetén tantárgyanként 7 többletpontot adunk, ha a tantárgyból az érettségin szerzett
jegyet a szerzett pontok meghatározásakor figyelembe vették.
Legfeljebb két emelt szinten teljesített tantárgyi vizsgáért adható többletpont.
Amennyiben az adott szaknál csak egy érettségi vizsgatárgy szerepel kötelező
módon, az emelt szinten teljesített tantárgyi vizsgáért 14 többletpontot adunk.
Legfeljebb két államilag elismert nyelvvizsgáért
Középfokú C típusú nyelvvizsga esetén 7 pontot,
Felsőfokú C típusú nyelvvizsga esetén 10 pontot adunk.
(Államilag elismert középfokú A vagy B típusú, illetve felsőfokú A vagy B típusú
vagy azzal egyenértékű nyelvvizsgával rendelkezőnek akkor adható 7, illetve 10
többletpont, ha a jelentkező sajátos nevelési igénye miatt - igazoltan - nem tudja a
C típusú nyelvvizsgát letenni.)
Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferencia versenyein
szakirányban elért helyezés alapján nagydíjasoknak 5, első díjasoknak 3 pontot
adunk.
Országos Képzési Jegyzékben szereplő, szakiránynak megfelelő emelt szintű vagy
felsőfokú szakképesítésért, illetve szakirányú technikus képesítő bizonyítványért 7
pontot adunk.
Országos Ifjúsági Tudományos Innovációs Versenyen szakirányú egyéni
kategóriában 1-3. helyezés esetén 5 pontot adunk,
Olimpiai sportágban világ- és Európa-bajnokságon elért 1-3. helyezésért 5 pontot
adunk,
Olimpiai sportágban országos bajnokságon elért 1-3. helyezésért 3 többletpontot
akkor adunk, ha a jelentkező felnőtt vagy ifjúsági korcsoportban érte el az
eredményét, és a szakszövetség ranglistáján szerepel.
A sportteljesítményért járó többletpontok megállapítása a Testnevelés Tanszék
feladata.

Diplomával rendelkezők számára meghirdetett képzésre jelentkezők besorolása a
2007. június 30.-ig megszerzett féléves eredmények átlaga alapján történik. A diploma
minősítése szerint (közepes 10, jó 15, jeles/kiváló 20) plusz pont adható. A
jelentkezőknek az ezeket az eredményeket igazoló leckekönyv másolatokat és a
többletpontra jogosító dokumentumokat a KTH-ba el kell juttatni legkésőbb a
Tájékoztatóban szereplő határidőig.
7. Vizsgamentesség

7.1.

Teljes felvételi mentesség illeti meg az olimpiai bajnokságon 1-3. helyezést elért
jelentkezőket bármely általuk választott szakon, tagozaton egy alkalommal a BME-n .
8. Döntés a felvételről

8.1.

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

Államilag finanszírozott, és költségtérítéses képzésre csak az a jelentkező vehető fel,
akinek az emelt szintű érettségiért járó többletpontokkal együtt, de más jogcímen
adható többletpontok nélkül számított pontszáma eléri a 78 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 karának döntését követően a KTH a felvételről vagy a felvétel
elutasításáról szóló értesítésben a jelentkezőket tájékoztatja a ponthatárról és az általuk
elért eredményről.

9.2.

A felvételt elutasító határozat ellen a kézhezvételtől számított 8 munkanapon belül
fellebbezéssel lehet fordulni az Egyetem rektorához kizárólag jogsérelem esetén. A
fellebbezéseket a KTH-nak kell megküldeni. 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, 2006. június 27.

Dr. Kövesi János
rektorhelyettes

7

