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AZ ELEKTRONIKUS JELENTKEZÉS ÉS A DOKUMENTUMOK ELEKTRONIKUS
FELTÖLTÉSÉNEK HATÁRIDEJE: 2017. FEBRUÁR 15.
(A dokumentumok - szükség esetén - postai úton is beküldhetők a következő címre:
„2017. évi általános felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1380 Budapest, Pf.
1190.)

Nappali képzések
ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK
A szakokhoz kapcsolódó részletes információk a szak nevére kattintva olvashatók.
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Részidős képzések
ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK
A szakokhoz kapcsolódó részletes információk a szak nevére kattintva olvashatók.
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(1) A szakon kötelező szakmai gyakorlatot teljesíteni. Az erről szóló pontos információkat
megtalálja a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti
követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes
tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 18/2016. (VIII. 5.) EMMI
rendeletben, illetve a www.felvi.hu honlap Szakleírások menűpontjában.
(2) A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, legfeljebb kettő
hetenként munkanapokon, vagy a heti pihenőnapon kerül sor. Ennek megfelelően az adott
szakon a képzés gyakorisága:szorgalmi időszakban minden hét szombati napján.
(3) Ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy: élelmiszeripar ismeretek, építőipar ismeretek,
erdészet és vadgazdálkodás ismeretek, faipar ismeretek, földmérés ismeretek, gépészet
ismeretek, informatika ismeretek, kereskedelem ismeretek, kertészet és parképítés ismeretek,
környezetvédelem-vízgazdálkodás ismeretek, közgazdaság ismeretek, közlekedés ismeretek,
mezőgazdaság ismeretek, mezőgazdasági gépész ismeretek, vegyész ismeretek, vegyipar
ismeretek, villamosipar és elektronika ismeretek.
(4) Szakmai előkészítő tárgy: elektronikai alapismeretek, építészeti és építési alapismeretek,
faipari alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek, kereskedelmi és
marketing alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek, közgazdasági
alapismeretek, közlekedési alapismeretek (közlekedés-üzemvitel), közlekedési alapismeretek
(közlekedéstechnika), mezőgazdasági alapismeretek.

(5) Választható nyelvek: angol, német.

Felsőfokú oklevél alapján számított felvételi pontszám alapképzésen, osztatlan
mesterképzésen és felsőoktatási szakképzésen
Figyelem!
Amennyiben az intézmény az oklevél minősítéséből pontot számít, az oklevél minősítését az
alábbi dokumentumokkal kell igazolni:
1. oklevél, amennyiben tartalmazza az oklevél minősítését,
2. (elektronikus) leckekönyv vagy oklevélmelléklet, amennyiben tartalmazza az oklevél
minősítését,
3.

amennyiben nem állnak rendelkezésére a fenti dokumentumok vagy adatok, a
pontszámításhoz a www.felvi.hu honlap Kérvénytárból letölthető
záróvizsgaeredmény-igazolást kell feltölteni.

Záróvizsga-eredmény alapján akkor számítható pontszám, ha oklevélminősítést nem állapított
meg a felsőoktatási intézmény.
A Kar alapképzésein felsőfokú végzettséget tanúsító oklevél (alapképzésben,
mesterképzésben vagy a hagyományos képzési rendszerben szerzett főiskolai vagy egyetemi
képzésben szerzett oklevél) alapján történő pontszámítás módja:
- jeles (5) oklevélminősítés esetén: 400 felvételi pont;
- jó (4) oklevélminősítés esetén: 320 felvételi pont;
- közepes (3) oklevélminősítés esetén: 240 felvételi pont;
- elégséges (2) oklevélminősítés esetén: 160 felvételi pont.

Specializálódás a képzés során
Az informatikus és szakigazgatási agrármérnöki alapképzési szakon a specializációválasztás a
képzés 3. félévében történik.
A kertészmérnöki alapképzési szakon a specializációválasztás a képzés 4. félévében történik.
kertészmérnöki (magyar nyelven) (Nappali)
A kertészmérnöki alapképzési szakon a szakmai modulválasztás a képzés 4. félévében
történik.
Felvételi pontok számítása
Az egyes szakokhoz tartozó vizsgakötelezettséget és a képzési területenként eltérő

többletpontok rendszerét az 1. sz. táblázatban tekintheti át.
A külföldi vagy külföldi rendszerű középiskolában szerzett eredmények megfeleltetése, illetve
ezek tanulmányi és érettségi pontokká való átszámítása központilag történik, erről a
Tudnivalók a külföldi vagy Magyarországon működő külföldi rendszerű oktatási
intézményekben végzetteknek c. részben, illetve a honlapon találhat bővebb információt.
Csatolandó dokumentumok
A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul,
legkésőbb azonban 2017. július 12-ig kell benyújtani. Az ehhez kapcsolódó tudnivalók
megtalálhatók A benyújtandó dokumentumokról c. fejezetben.
Képz.MunkaDokumentumok
szint rend
Felvétel feltétele: érettségi bizonyítvány, érettségi tanúsítvány,
középiskolai bizonyítvány
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó
dokumentumok: felsőfokú oklevél, felsőfokú tanulmányi
minden
eredmények, felsőoktatási szakképzés igazolása, fogyatékosság
alapképzés
igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása,
nyelvvizsgát igazoló dokumentum, OKJ bizonyítvány,
sporteredmény igazolása, tanulmányi, művészeti versenyeredmény
igazolása
Szak

MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Nappali képzések
A szakokhoz kapcsolódó részletes információk a szak nevére kattintva olvashatók.
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Részidős képzések
A szakokhoz kapcsolódó részletes információk a szak nevére kattintva olvashatók.
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(1) A szakon kötelező szakmai gyakorlatot teljesíteni. Az erről szóló pontos információkat
megtalálja a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti
követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes
tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 18/2016. (VIII. 5.) EMMI
rendeletben, illetve a www.felvi.hu honlap Szakleírások menűpontjában.
(2) Választható specializációk: dísznövények, gyógynövények, gyümölcstermő növények,
szőlész-borász, zöldségnövények.
(3) Választható specializáció: növényi biotechnológia.
(4) A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, legfeljebb kettő
hetenként munkanapokon, vagy a heti pihenőnapon kerül sor. Ennek megfelelően az adott
szakon a képzés gyakorisága: a szorgalmi időszakban 3x1 hét.

Specializálódás a képzés során
A kertészmérnöki mesterképzési szakon a specializáció választás és a diplomamunka-téma
kiválasztása a képzés első félévének elején történik.
A mezőgazdasági biotechnológus, a növényorvosi és ökológiai gazdálkodási mérnöki
mesterképzési szakokon a diplomamunka-téma kiválasztása a képzés első félévének elején
történik.
kertészmérnöki (Levelező)
A kertészmérnöki mesterképzési szakon a specializáció választás és a diplomamunka-téma
kiválasztása a képzés első félévének elején történik.

kertészmérnöki (angol nyelven) (Nappali)
A kertészmérnöki mesterképzési szakon a specializáció választás és a diplomamunka-téma
kiválasztása a képzés első félévének elején történik.

mezőgazdasági biotechnológus (angol nyelven) (Nappali)

A mezőgazdasági biotechnológus mesterképzési szakon a diplomamunka-téma kiválasztása a
képzés első félévének elején történik.
növényorvosi (Nappali)
A növényorvosi mesterképzési szakon a diplomamunka-téma kiválasztása a képzés első
félévének elején történik.
ökológiai gazdálkodási mérnöki (Nappali)
Az ökológiai gazdálkodási mérnöki mesterképzési szakon a diplomamunka-téma kiválasztása
a képzés első félévének elején történik.
A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei
Amennyiben a jelentkező nem teljes kreditértékkel beszámítható végzettséggel rendelkezik,
kreditelismerési eljárás lefolytatását kell kezdeményeznie, melyhez a formanyomtatvány
elérhető http://kertk.szie.hu honlapon.
Amennyiben a jelentkező oklevelében nem szerepel az oklevél minősítése, a mesterképzési
szakra jelentkezés bemeneti feltételeit teljesítő alapképzési vagy egyetemi/főiskolai oklevél
minősítéséről igazolást szükséges benyújtani (a Csatolandó dokumentumok között szereplő
„felsőfokú tanulmányi eredmények”-re vonatkozó igazolás, ezen dokumentum csatolására
vonatkozik).

Felvételi pontok számítása
Általános szabályok
A jelentkezés benyújtása előtt a jelentkező mindenképpen tanulmányozza a 3. sz. táblázatot,
amelyben megtalálható, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen
alapképzésben szerzett oklevél szükséges. Ha ez alapján nem rendelkezik teljes kreditértékű
oklevéllel, úgy a megjelölt felsőoktatási intézménynél ún. előzetes kreditelismerési eljárást
kell kezdeményeznie. Ennek eredményessége esetén az erről szóló kreditelismerési
határozatot a felvételi eljárás során legkésőbb 2017. július 12-ig kell benyújtani. A további
tudnivalók megtalálhatók az Előzményként elfogadott szakok, kreditelismerés c. fejezetben.
Mesterképzésben legfeljebb 100 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is. Azon
jelentkezők, akik esélyegyenlőség jogcímen többletpontra jogosultak, azok számára
jogcímenként külön-külön kell meghatározni a maximálisan kapható pontokat, és az összes
jogcímet figyelembe véve – az esélyegyenlőségben részesítendők többletpontja – nem lehet
több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.
Intézményi szabályok
kertészmérnöki (Levelező)
A felvételi eljárás során adható pontok megoszlása:

- Legfeljebb 30 pont szerezhető a szakonként külön kijelölt tárgykörben lebonyolított írásbeli
vizsgán.
- Legfeljebb 30 pont szerezhető a szakonként külön lebonyolított motivációs beszélgetésen.
- Legfeljebb 30 pont szerezhető a mesterképzési szakra jelentkezés bemeneti feltételeit
teljesítő alapképzési, vagy egyetemi/főiskolai oklevél minősítése
alapján. A kettőtől ötig terjedő skálán mért minősítést hattal megszorozva kapjuk meg az
oklevél minősítésére járó pontot.
Az írásbeli vizsga tárgykörei a kertészmérnöki mesterképzési szakon: növénytan,
növényélettan és növénytermesztési alapismeretek
A mesterképzési szakra jelentkezők legfeljebb 10 többletpontra jogosultak.
Az Országos Tudományos Diákköri Konferencián elért helyezésért 5 többletpont jár.
Sporteredményekért járó többletpont:
A jelentkezés évében és azt megelőző 3 naptári évben a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által
szervezett olimpiai játékokon, a FIDE által szervezett
Sakkolimpián, 1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketlimpián szereplő sportágban
(kivéve: Országos Diákolimpia) legfeljebb egy eredményért: Világ- és
Európa-bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 5 pont, országos bajnokságon elért legalább
3. helyezésért 3 pont jár.
Nyelvvizsgáért járó többletpont:
A második államilag elismert, vagy azzal egyenértékű, komplex (korábban C típusú)
nyelvvizsgáért, nyelvvizsgánként B2 szintű (korábban középfokú) esetén 3
pont, C1 szintű (korábban felsőfokú) esetén 5 többletpont jár.
Előnyben részesítés alapján maximum 10 többletpont adható.
kertészmérnöki (angol nyelven) (Nappali)
A felvételi eljárás során adható pontok megoszlása:
- Legfeljebb 30 pont szerezhető a szakonként külön kijelölt tárgykörben lebonyolított írásbeli
vizsgán.
- Legfeljebb 30 pont szerezhető a szakonként külön lebonyolított motivációs beszélgetésen.
- Legfeljebb 30 pont szerezhető a mesterképzési szakra jelentkezés bemeneti feltételeit
teljesítő alapképzési, vagy egyetemi/főiskolai oklevél minősítése
alapján. A kettőtől ötig terjedő skálán mért minősítést hattal megszorozva kapjuk meg az
oklevél minősítésére járó pontot.
Az írásbeli vizsga tárgykörei a kertészmérnöki mesterképzési szakon: növénytan,
növényélettan és növénytermesztési alapismeretek
A mesterképzési szakra jelentkezők legfeljebb 10 többletpontra jogosultak.
Az Országos Tudományos Diákköri Konferencián elért helyezésért 5 többletpont jár.
Sporteredményekért járó többletpont:
A jelentkezés évében és azt megelőző 3 naptári évben a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által
szervezett olimpiai játékokon, a FIDE által szervezett
Sakkolimpián, 1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketlimpián szereplő sportágban
(kivéve: Országos Diákolimpia) legfeljebb egy eredményért: Világ- és
Európa-bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 5 pont, országos bajnokságon elért legalább
3. helyezésért 3 pont jár.
Nyelvvizsgáért járó többletpont:
A második államilag elismert, vagy azzal egyenértékű, komplex (korábban C típusú)
nyelvvizsgáért, nyelvvizsgánként B2 szintű (korábban középfokú) esetén 3
pont, C1 szintű (korábban felsőfokú) esetén 5 többletpont jár.
Előnyben részesítés alapján maximum 10 többletpont adható.

mezőgazdasági biotechnológus (angol vagy magyar nyelven) (Nappali)
A felvételi eljárás során adható pontok megoszlása:
- Legfeljebb 30 pont szerezhető a szakonként külön kijelölt tárgykörben lebonyolított írásbeli
vizsgán.
- Legfeljebb 30 pont szerezhető a szakonként külön lebonyolított motivációs beszélgetésen.
- Legfeljebb 30 pont szerezhető a mesterképzési szakra jelentkezés bemeneti feltételeit
teljesítő alapképzési, vagy egyetemi/főiskolai oklevél minősítése
alapján. A kettőtől ötig terjedő skálán mért minősítést hattal megszorozva kapjuk meg az
oklevél minősítésére járó pontot.
Az írásbeli vizsga tárgykörei a mezőgazdasági biotechnológus mesterképzési szakon:
biokémia, növényélettan és genetika.
A mesterképzési szakra jelentkezők legfeljebb 10 többletpontra jogosultak.
Az Országos Tudományos Diákköri Konferencián elért helyezésért 5 többletpont jár.
Sporteredményekért járó többletpont:
A jelentkezés évében és azt megelőző 3 naptári évben a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által
szervezett olimpiai játékokon, a FIDE által szervezett
Sakkolimpián, 1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketlimpián szereplő sportágban
(kivéve: Országos Diákolimpia) legfeljebb egy eredményért: Világ- és
Európa-bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 5 pont, országos bajnokságon elért legalább
3. helyezésért 3 pont jár.
Nyelvvizsgáért járó többletpont:
A második államilag elismert, vagy azzal egyenértékű, komplex (korábban C típusú)
nyelvvizsgáért, nyelvvizsgánként B2 szintű (korábban középfokú) esetén 3
pont, C1 szintű (korábban felsőfokú) esetén 5 többletpont jár.
Előnyben részesítés alapján maximum 10 többletpont adható.
növényorvosi (Nappali)
A felvételi eljárás során adható pontok megoszlása:
- Legfeljebb 30 pont szerezhető a szakonként külön kijelölt tárgykörben lebonyolított írásbeli
vizsgán.
- Legfeljebb 30 pont szerezhető a szakonként külön lebonyolított motivációs beszélgetésen.
- Legfeljebb 30 pont szerezhető a mesterképzési szakra jelentkezés bemeneti feltételeit
teljesítő alapképzési, vagy egyetemi/főiskolai oklevél minősítése
alapján. A kettőtől ötig terjedő skálán mért minősítést hattal megszorozva kapjuk meg az
oklevél minősítésére járó pontot.
Az írásbeli vizsga tárgykörei a növényorvosi mesterképzési szakon: általános növényvédelmi
és biológiai ismeretek.
A mesterképzési szakra jelentkezők legfeljebb 10 többletpontra jogosultak.
Az Országos Tudományos Diákköri Konferencián elért helyezésért 5 többletpont jár.
Sporteredményekért járó többletpont:
A jelentkezés évében és azt megelőző 3 naptári évben a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által
szervezett olimpiai játékokon, a FIDE által szervezett
Sakkolimpián, 1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketlimpián szereplő sportágban
(kivéve: Országos Diákolimpia) legfeljebb egy eredményért: Világ- és
Európa-bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 5 pont, országos bajnokságon elért legalább
3. helyezésért 3 pont jár.
Nyelvvizsgáért járó többletpont:
A második államilag elismert, vagy azzal egyenértékű, komplex (korábban C típusú)
nyelvvizsgáért, nyelvvizsgánként B2 szintű (korábban középfokú) esetén 3
pont, C1 szintű (korábban felsőfokú) esetén 5 többletpont jár.

Előnyben részesítés alapján maximum 10 többletpont adható.
ökológiai gazdálkodási mérnöki (Nappali)
A felvételi eljárás során adható pontok megoszlása:
- Legfeljebb 30 pont szerezhető a szakonként külön kijelölt tárgykörben lebonyolított írásbeli
vizsgán.
- Legfeljebb 30 pont szerezhető a szakonként külön lebonyolított motivációs beszélgetésen.
- Legfeljebb 30 pont szerezhető a mesterképzési szakra jelentkezés bemeneti feltételeit
teljesítő alapképzési, vagy egyetemi/főiskolai oklevél minősítése
alapján. A kettőtől ötig terjedő skálán mért minősítést hattal megszorozva kapjuk meg az
oklevél minősítésére járó pontot.
Az írásbeli vizsga tárgykörei az ökológiai gazdálkodási mérnöki mesterképzési szakon:
biológiai alapismeretek, növénytermesztési és állattenyésztési
alapismeretek.
A mesterképzési szakra jelentkezők legfeljebb 10 többletpontra jogosultak.
Az Országos Tudományos Diákköri Konferencián elért helyezésért 5 többletpont jár.
Sporteredményekért járó többletpont:
A jelentkezés évében és azt megelőző 3 naptári évben a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által
szervezett olimpiai játékokon, a FIDE által szervezett
Sakkolimpián, 1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketlimpián szereplő sportágban
(kivéve: Országos Diákolimpia) legfeljebb egy eredményért: Világ- és
Európa-bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 5 pont, országos bajnokságon elért legalább
3. helyezésért 3 pont jár.
Nyelvvizsgáért járó többletpont:
A második államilag elismert, vagy azzal egyenértékű, komplex (korábban C típusú)
nyelvvizsgáért, nyelvvizsgánként B2 szintű (korábban középfokú) esetén 3
pont, C1 szintű (korábban felsőfokú) esetén 5 többletpont jár.
Előnyben részesítés alapján maximum 10 többletpont adható.
kertészmérnöki (Levelező)
A felvételi eljárás során adható pontok megoszlása:
- Legfeljebb 30 pont szerezhető a szakonként külön kijelölt tárgykörben lebonyolított írásbeli
vizsgán.
- Legfeljebb 30 pont szerezhető a szakonként külön lebonyolított motivációs beszélgetésen.
- Legfeljebb 30 pont szerezhető a mesterképzési szakra jelentkezés bemeneti feltételeit
teljesítő alapképzési, vagy egyetemi/főiskolai oklevél minősítése
alapján. A kettőtől ötig terjedő skálán mért minősítést hattal megszorozva kapjuk meg az
oklevél minősítésére járó pontot.
Az írásbeli vizsga tárgykörei a kertészmérnöki mesterképzési szakon: növénytan,
növényélettan és növénytermesztési alapismeretek
A mesterképzési szakra jelentkezők legfeljebb 10 többletpontra jogosultak.
Az Országos Tudományos Diákköri Konferencián elért helyezésért 5 többletpont jár.
Sporteredményekért járó többletpont:
A jelentkezés évében és azt megelőző 3 naptári évben a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által
szervezett olimpiai játékokon, a FIDE által szervezett Sakkolimpián, 1984-től kezdődően a
Paralimpián vagy Siketlimpián szereplő sportágban (kivéve: Országos Diákolimpia)
legfeljebb egy eredményért: Világ- és Európa-bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 5
pont, országos bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 3 pont jár.

Nyelvvizsgáért járó többletpont:
A második államilag elismert, vagy azzal egyenértékű, komplex (korábban C típusú)
nyelvvizsgáért, nyelvvizsgánként B2 szintű (korábban középfokú) esetén 3 pont, C1 szintű
(korábban felsőfokú) esetén 5 többletpont jár.
Előnyben részesítés alapján maximum 10 többletpont adható.
kertészmérnöki (angol nyelven) (Nappali)
A felvételi eljárás során adható pontok megoszlása:
- Legfeljebb 30 pont szerezhető a szakonként külön kijelölt tárgykörben lebonyolított írásbeli
vizsgán.
- Legfeljebb 30 pont szerezhető a szakonként külön lebonyolított motivációs beszélgetésen.
- Legfeljebb 30 pont szerezhető a mesterképzési szakra jelentkezés bemeneti feltételeit
teljesítő alapképzési, vagy egyetemi/főiskolai oklevél minősítése
alapján. A kettőtől ötig terjedő skálán mért minősítést hattal megszorozva kapjuk meg az
oklevél minősítésére járó pontot.
Az írásbeli vizsga tárgykörei a kertészmérnöki mesterképzési szakon: növénytan,
növényélettan és növénytermesztési alapismeretek
A mesterképzési szakra jelentkezők legfeljebb 10 többletpontra jogosultak.
Az Országos Tudományos Diákköri Konferencián elért helyezésért 5 többletpont jár.
Sporteredményekért járó többletpont:
A jelentkezés évében és azt megelőző 3 naptári évben a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által
szervezett olimpiai játékokon, a FIDE által szervezett Sakkolimpián, 1984-től kezdődően a
Paralimpián vagy Siketlimpián szereplő sportágban (kivéve: Országos Diákolimpia)
legfeljebb egy eredményért: Világ- és Európa-bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 5
pont, országos bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 3 pont jár.
Nyelvvizsgáért járó többletpont:
A második államilag elismert, vagy azzal egyenértékű, komplex (korábban C típusú)
nyelvvizsgáért, nyelvvizsgánként B2 szintű (korábban középfokú) esetén 3 pont, C1 szintű
(korábban felsőfokú) esetén 5 többletpont jár.
Előnyben részesítés alapján maximum 10 többletpont adható.
mezőgazdasági biotechnológus (angol nyelven) (Nappali)
A felvételi eljárás során adható pontok megoszlása:
- Legfeljebb 30 pont szerezhető a szakonként külön kijelölt tárgykörben lebonyolított írásbeli
vizsgán.
- Legfeljebb 30 pont szerezhető a szakonként külön lebonyolított motivációs beszélgetésen.
- Legfeljebb 30 pont szerezhető a mesterképzési szakra jelentkezés bemeneti feltételeit
teljesítő alapképzési, vagy egyetemi/főiskolai oklevél minősítése
alapján. A kettőtől ötig terjedő skálán mért minősítést hattal megszorozva kapjuk meg az
oklevél minősítésére járó pontot.
Az írásbeli vizsga tárgykörei a mezőgazdasági biotechnológus mesterképzési szakon:
biokémia, növényélettan és genetika.
A mesterképzési szakra jelentkezők legfeljebb 10 többletpontra jogosultak.
Az Országos Tudományos Diákköri Konferencián elért helyezésért 5 többletpont jár.
Sporteredményekért járó többletpont:
A jelentkezés évében és azt megelőző 3 naptári évben a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által
szervezett olimpiai játékokon, a FIDE által szervezett Sakkolimpián, 1984-től kezdődően a
Paralimpián vagy Siketlimpián szereplő sportágban (kivéve: Országos Diákolimpia)

legfeljebb egy eredményért: Világ- és Európa-bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 5
pont, országos bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 3 pont jár.
Nyelvvizsgáért járó többletpont:
A második államilag elismert, vagy azzal egyenértékű, komplex (korábban C típusú)
nyelvvizsgáért, nyelvvizsgánként B2 szintű (korábban középfokú) esetén 3 pont, C1 szintű
(korábban felsőfokú) esetén 5 többletpont jár.
Előnyben részesítés alapján maximum 10 többletpont adható.
növényorvosi (Nappali)
A felvételi eljárás során adható pontok megoszlása:
- Legfeljebb 30 pont szerezhető a szakonként külön kijelölt tárgykörben lebonyolított írásbeli
vizsgán.
- Legfeljebb 30 pont szerezhető a szakonként külön lebonyolított motivációs beszélgetésen.
- Legfeljebb 30 pont szerezhető a mesterképzési szakra jelentkezés bemeneti feltételeit
teljesítő alapképzési, vagy egyetemi/főiskolai oklevél minősítése
alapján. A kettőtől ötig terjedő skálán mért minősítést hattal megszorozva kapjuk meg az
oklevél minősítésére járó pontot.
Az írásbeli vizsga tárgykörei a növényorvosi mesterképzési szakon: általános növényvédelmi
és biológiai ismeretek.
A mesterképzési szakra jelentkezők legfeljebb 10 többletpontra jogosultak.
Az Országos Tudományos Diákköri Konferencián elért helyezésért 5 többletpont jár.
Sporteredményekért járó többletpont:
A jelentkezés évében és azt megelőző 3 naptári évben a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által
szervezett olimpiai játékokon, a FIDE által szervezett Sakkolimpián, 1984-től kezdődően a
Paralimpián vagy Siketlimpián szereplő sportágban (kivéve: Országos Diákolimpia)
legfeljebb egy eredményért: Világ- és Európa-bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 5
pont, országos bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 3 pont jár.
Nyelvvizsgáért járó többletpont:
A második államilag elismert, vagy azzal egyenértékű, komplex (korábban C típusú)
nyelvvizsgáért, nyelvvizsgánként B2 szintű (korábban középfokú) esetén 3 pont, C1 szintű
(korábban felsőfokú) esetén 5 többletpont jár.
Előnyben részesítés alapján maximum 10 többletpont adható.
ökológiai gazdálkodási mérnöki (Nappali)
A felvételi eljárás során adható pontok megoszlása:
- Legfeljebb 30 pont szerezhető a szakonként külön kijelölt tárgykörben lebonyolított írásbeli
vizsgán.
- Legfeljebb 30 pont szerezhető a szakonként külön lebonyolított motivációs beszélgetésen.
- Legfeljebb 30 pont szerezhető a mesterképzési szakra jelentkezés bemeneti feltételeit
teljesítő alapképzési, vagy egyetemi/főiskolai oklevél minősítése
alapján. A kettőtől ötig terjedő skálán mért minősítést hattal megszorozva kapjuk meg az
oklevél minősítésére járó pontot.
Az írásbeli vizsga tárgykörei az ökológiai gazdálkodási mérnöki mesterképzési szakon:
biológiai alapismeretek, növénytermesztési és állattenyésztési alapismeretek.
A mesterképzési szakra jelentkezők legfeljebb 10 többletpontra jogosultak.
Az Országos Tudományos Diákköri Konferencián elért helyezésért 5 többletpont jár.
Sporteredményekért járó többletpont:
A jelentkezés évében és azt megelőző 3 naptári évben a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által

szervezett olimpiai játékokon, a FIDE által szervezett Sakkolimpián, 1984-től kezdődően a
Paralimpián vagy Siketlimpián szereplő sportágban (kivéve: Országos Diákolimpia)
legfeljebb egy eredményért: Világ- és Európa-bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 5
pont, országos bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 3 pont jár.
Nyelvvizsgáért járó többletpont:
A második államilag elismert, vagy azzal egyenértékű, komplex (korábban C típusú)
nyelvvizsgáért, nyelvvizsgánként B2 szintű (korábban középfokú) esetén 3 pont, C1 szintű
(korábban felsőfokú) esetén 5 többletpont jár.
Előnyben részesítés alapján maximum 10 többletpont adható.
Pontszámítás:
Felvételi pontok:
- írásbeli vizsga: 30 pont
és
- motivációs beszélgetés: 30 pont
és
- oklevél minősítése alapján: 30 pont
Többletpontok minden szak esetében: maximum 10 többletpont adható.
- Esélyegyenlőségi maximális pont: 10 pont
- fogyatékosság: 5 pont
- gyermekgondozás: 5 pont
- hátrányos helyzet: 10 pont
- 2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 5 pont
- 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 3 pont
- Országos TDK 1-3. hely: 5 pont
- sporteredmény: országos bajnokság 1-3. hely: 3 pont
- sporteredmény:Világ- és Európa-bajnokság 1-3. hely: 5 pont

Csatolandó dokumentumok
A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul,
legkésőbb azonban 2017. július 12-ig kell benyújtani. Az ehhez kapcsolódó tudnivalók
megtalálhatók A benyújtandó dokumentumokról c. fejezetben.
Képz.MunkaDokumentumok
szint rend
Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó
minden
dokumentumok: felsőfokú tanulmányi eredmények, fogyatékosság
szak
igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása,
nyelvvizsgát igazoló dokumentum, OTDK/TDK igazolás,
sporteredmény igazolása
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