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AZ ELEKTRONIKUS JELENTKEZÉS ÉS A DOKUMENTUMOK ELEKTRONIKUS FELTÖLTÉSÉNEK HATÁRIDEJE: 2018.
FEBRUÁR 15.
(A dokumentumok - szükség esetén - postai úton is beküldhetők a következő címre: „2018. évi általános felsőoktatási felvételi jelentkezés”
Oktatási Hivatal, 1380 Budapest, Pf. 1190.)

Nappali képzések
ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK
Kapacitás
Képz.Munka-Fin.
Önköltség Képz. idő
Meghirdetett képzés
min. < Érettségi vizsgakövetelmények
szint rend forma
(félév)
(félév)
max.
matematika és
biológia v. fizika v. informatika v. kémia v.
A
N
A biomérnöki(1)
támogatott
7
20 < 90
ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(4) v.
szakmai előkészítő tárgy(7)

Pontsz. fels.
Képz.
okl.
terület
IGEN/NEM
MŰSZ

N

A

N

K biomérnöki(1)

A

N

A

élelmiszermérnöki
(Budapest)(1)(2)

320 000 Ft

támogatott
7

A

N

K

élelmiszermérnöki
(Budapest)(1)(2)

250 000 Ft

matematika és
biológia v. fizika v. informatika v. kémia v.
MŰSZ
ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(4) v.
szakmai előkészítő tárgy(7)
kettőt kell választani: biológia v. fizika v.
földrajz v. informatika v. kémia v. matematika
v. természettudomány v. ágazati szakmai
AGRÁR
érettségi vizsgatárgy(5) v. egy idegen nyelv(8) v.
szakmai előkészítő tárgy(6)
20 < 200
kettőt kell választani: biológia v. fizika v.
földrajz v. informatika v. kémia v. matematika
v. természettudomány v. ágazati szakmai
AGRÁR
érettségi vizsgatárgy(5) v. egy idegen nyelv(8) v.
szakmai előkészítő tárgy(6)

N

N

N

Részidős képzések
ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK
A szakokhoz kapcsolódó részletes információk a szak nevére kattintva olvashatók.
Kapacitás
Pontsz. fels.
Képz.Munka-Fin.
Önköltség Képz. idő
Képz.
Meghirdetett képzés
min. < Érettségi vizsgakövetelmények
okl.
szint rend forma
(félév)
(félév)
terület
max.
IGEN/NEM
kettőt kell választani: biológia v. fizika v.
földrajz v. informatika v. kémia v. matematika
élelmiszermérnöki
A
L
A
támogatott
7
20 < 100 v. természettudomány v. ágazati szakmai
AGRÁR
I
(Budapest)(1)(3)
érettségi vizsgatárgy(5) v. egy idegen nyelv(8) v.
szakmai előkészítő tárgy(6)

A

L

K

élelmiszermérnöki
(Budapest)(1)(3)

190 000 Ft

A

L

A

élelmiszermérnöki
(Kisvárda)(1)(3)

támogatott
7

A

L

K

élelmiszermérnöki
(Kisvárda)(1)(3)

190 000 Ft

15 < 25

kettőt kell választani: biológia v. fizika v.
földrajz v. informatika v. kémia v. matematika
v. természettudomány v. ágazati szakmai
AGRÁR
érettségi vizsgatárgy(5) v. egy idegen nyelv(8) v.
szakmai előkészítő tárgy(6)
kettőt kell választani: biológia v. fizika v.
földrajz v. informatika v. kémia v. matematika
v. természettudomány v. ágazati szakmai
AGRÁR
(5)
(8)
érettségi vizsgatárgy v. egy idegen nyelv v.
szakmai előkészítő tárgy(6)
kettőt kell választani: biológia v. fizika v.
földrajz v. informatika v. kémia v. matematika
v. természettudomány v. ágazati szakmai
AGRÁR
(5)
(8)
érettségi vizsgatárgy v. egy idegen nyelv v.
szakmai előkészítő tárgy(6)

I

I

I

(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 menüpontjában.
(2) A szak duális képzésként is végezhető. Részletes információk ennek feltételeiről az intézményi honlapon és a http://www.dualisdiploma.hu
honlapon található.
(3) 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:péntek és szombati napokon lesz.
(4) Ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy: bányászat ismeretek, élelmiszeripar ismeretek, építőipar ismeretek, épületgépészet ismeretek, erdészet
és vadgazdálkodás ismeretek, faipar ismeretek, földmérés ismeretek, gépészet ismeretek, informatika ismeretek, kertészet és parképítés
ismeretek, kohászat ismeretek, könnyűipar ismeretek, környezetvédelem-vízgazdálkodás ismeretek, közgazdaság ismeretek, közlekedés
ismeretek, közlekedésépítő ismeretek, közlekedésgépész ismeretek, mezőgazdaság ismeretek, mezőgazdasági gépész ismeretek, nyomdaipar

ismeretek, optika ismeretek, rendészet ismeretek, távközlés ismeretek, vegyész ismeretek, vegyipar ismeretek, villamosipar és elektronika
ismeretek.
(5) 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, környezetvédelemvízgazdálkodás ismeretek, közgazdaság ismeretek, közlekedés ismeretek, közlekedésépítő ismeretek, mezőgazdaság ismeretek, mezőgazdasági
gépész ismeretek, vegyész ismeretek, vegyipar ismeretek, villamosipar és elektronika ismeretek.
(6) Szakmai előkészítő tárgy: elektronikai alapismeretek, építészeti és építési alapismeretek, faipari alapismeretek, gépészeti alapismeretek,
informatikai alapismeretek, kereskedelmi és marketing alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek, közgazdasági
alapismeretek (elméleti gazdaságtan), közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan), közlekedési alapismeretek (közlekedés-üzemvitel),
közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika), mezőgazdasági alapismeretek.
(7) Szakmai előkészítő tárgy: elektronikai alapismeretek, építészeti és építési alapismeretek, faipari alapismeretek, gépészeti alapismeretek,
informatikai alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek, közlekedési alapismeretek (közlekedés-üzemvitel), közlekedési
alapismeretek (közlekedéstechnika).
(8) Választható nyelvek: angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol, szlovák.

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. alap- és mesterképzésben, illetve korábbi főiskolai vagy egyetemi képzésben szerzett 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.
- elégséges oklevél minősítés esetén 280 pont,
- közepes oklevél minősítés esetén 320 pont,
- jó oklevél minősítés esetén 360 pont,
- jeles oklevél minősítés esetén 400 pont.
Specializálódás a képzés során
biomérnöki (Nappali)
A biomérnöki alapképzési szakon a 5. félévtől a következő modulok választhatók: alkalmazott biotechnológia, környezetvédelem.
élelmiszermérnöki (Budapest) (Nappali)
Az élelmiszermérnöki alapképzési szakon a nappali munkarenden az 5. félévben a következő iparági technológiák közül lehet választani:
állatitermék technológia, árukezelési technológiák, borászat és üdítőital ipari technológiák, édesipari és zsiradékipari technológiák,
élelmiszerkereskedelem, sör és szeszipari technológiák, sütő és tésztaipari technológiák, tartósítóipari technológiák.
élelmiszermérnöki (Budapest) (Levelező)
Az élelmiszermérnöki alapképzési szakon levelező munkarenden az 5. félévben a következő iparági technológiák közül lehet választani:
állatitermék technológia, árukezelési technológiák, borászat és üdítőital ipari technológiák, édesipari és zsiradékipari technológiák, sör és
szeszipari technológiák, sütő és tésztaipari technológiák, tartósítóipari technológiák.
élelmiszermérnöki (Kisvárda) (Levelező)
Az élelmiszermérnöki alapképzési szakon levelező munkarenden az 5. félévben a következő iparági technológiák közül lehet választani:
állatitermék technológia, árukezelési technológiák, borászat és üdítőital ipari technológiák, édesipari és zsiradékipari technológiák, sör és
szeszipari technológiák, sütő és tésztaipari technológiák, tartósítóipari technológiák.
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 külföldi vagy Magyarországon működő külföldi rendszerű intézményben szerzett végzettségekről c.
részben, illetve a honlapon találhat bővebb információt.
Csatolandó dokumentumok
A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul, legkésőbb azonban 2018. július 11-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: felsőoktatási szakképzés
minden alapképzés
igazolása, fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát
igazoló dokumentum, OKJ bizonyítvány, sporteredmény igazolása, tanulmányi, művészeti versenyeredmény
igazolása
A felsoroltakon túl az alábbi szakokon beküldendő további dokumentumok:
élelmiszermérnöki
A
L
(Budapest)
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: felsőfokú oklevél,
élelmiszermérnöki
felsőfokú tanulmányi eredmények
A
L
(Kisvárda)
Szak

MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK
Nappali képzések
Képz.Munka-Fin.
Meghirdetett képzés
szint rend forma
M

N

A

élelmiszermérnöki (angol
nyelven)(1)(3)(5)(6)(7)

Önköltség
(félév)

Kapacitás
Képz. idő
Személyes megjelenést igénylő
min. <
(félév)
vizsgaformák
max.

Képz.
terület

támogatott

4

AGRÁR

5 < 10

írásbeli vizsga (Í)

Részidős képzések
Képz.Munka-Fin.
Meghirdetett képzés
szint rend forma
M

L

A

M

L

K

M
M

L
L

A
K

élelmiszerbiztonsági és -minőségi
mérnöki(1)(4)
élelmiszerbiztonsági és -minőségi
mérnöki(1)(4)
élelmiszermérnöki(1)(2)(4)
élelmiszermérnöki(1)(2)(4)

Önköltség
(félév)

Kapacitás
Képz. idő
Személyes megjelenést igénylő
min. <
(félév)
vizsgaformák
max.

Képz.
terület

támogatott

4

10 < 30

AGRÁR

360 000 Ft

4

10 < 11

támogatott
360 000 Ft

4
4

10 < 40
10 < 11

írásbeli vizsga (Í) és motivációs
beszélgetés (Sz)

AGRÁR
AGRÁR
AGRÁR

(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 menüpontjában.
(2) Választható specializációk: élelmiszer-biotechnológia, élelmiszergazdasági termékkezelés és logisztika, élelmiszeripari folyamattervezés,
élelmiszeripari technológia és termékfejlesztés.
(3) Választható specializáció: élelmiszeripari folyamattervezés.
(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: péntek és szombati napokon lesz.
(5) A 3. félévtől a szak hallgatói külföldi részképzésen vesznek részt.
(6) Közös képzés a University of Saleno Intézménnyel.
(7) A képzés kizárólag állami ösztöndíjas finanszírozási formában kerül meghirdetésre. A szakon az ösztöndíj számítása szempontjából
megállapított önköltség összege 400 000 Ft.
Specializálódás a képzés során

élelmiszermérnöki (Levelező)
Az egyes specializációk csak megfelelő számú jelentkező esetén indulnak.
A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei
élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnöki (Levelező)
Akiknek az oklevelük alapján kreditelismerési eljárásra van szükségük, a jelentkezés előtt 2 héttel küldjék be a SZIE Élelmiszertudományi Kar
Dékáni Titkárságára a hiteles leckekönyv másolatukat és az utalási bizonylatot, postai vagy elektronikus úton, hogy az Intézmény az eljárást
mihamarabb le tudja folytatni.
A kreditelismerési eljárás díja 5 000 Ft.
A díjat a következő számlaszámra kell utalni: 10032000-00282826-00000000
Utaláskor a megjegyzés rovatba a következőket kell írni: felvételiző neve, 71T010201 ETK kreditelismerési eljárás
Cím: 1118 Budapest, Villányi út 29-43.
e-mail: felveteli@etk szie.hu
Az élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnök mesterképzési szakra jelentkezőknek írásbeli vizsgát kell tenniük és motivációs beszélgetésen kell
részt venniük.
Az írásbeli vizsgára szakonként összeállított témaköröket a Kar honlapjáról lehet letölteni.
A témakörök tételei közül egyet kell választani és az írásbeli vizsgán azt kell kidolgozni.
élelmiszermérnöki (Levelező)
Akiknek az oklevelük alapján kreditelismerési eljárásra van szükségük, a jelentkezés előtt 2 héttel küldjék be a SZIE Élelmiszertudományi Kar
Dékáni Titkárságára a hiteles leckekönyv másolatukat és az utalási bizonylatot, postai vagy elektronikus úton, hogy az Intézmény az eljárást
mihamarabb le tudja folytatni.
A kredit-elismerési eljárás díja 5 000 Ft.
A díjat a következő számlaszámra kell utalni: 10032000-00282826-00000000
Utaláskor a megjegyzés rovatba a következőket kell írni: felvételiző neve, 71T010201 ETK kreditelismerési eljárás

Cím: 1118 Budapest, Villányi út 29-43.
e-mail: felveteli@etk szie.hu
Az élelmiszermérnök mesterképzési szakra jelentkezőnek írásbeli vizsgát kell tenniük és motivációs beszélgetésen kell részt venniük.
Az írásbeli vizsgára szakonként összeállított témaköröket a Kar honlapjáról lehet letölteni.
A témakörök tételei közül egyet kell választani és az írásbeli vizsgán azt kell kidolgozni.
élelmiszermérnöki (angol nyelven) (Nappali)
Akiknek az oklevelük alapján kredit-elismerési eljárásra van szükségük, a jelentkezés előtt 2- héttel küldjék be a SZIE Élelmiszertudományi Kar Dékáni Titkárságára a hiteles
leckekönyv másolatukat és az utalási bizonylatot, postai vagy elektronikus úton, hogy az Intézmény az eljárást mihamarabb le tudja folytatni.
A kredit-elismerési eljárás díja 5 000 Ft.
A díjat a következő számlaszámra kell utalni: 10032000-00282826-00000000
Utaláskor a megjegyzés rovatba a következőket kell írni: felvételiző neve, 71T010201 ETK kredit-elismerési eljárás
Cím: 1118 Budapest, Villányi út 29-43.
e-mail: felveteli@etk szie.hu
Az élelmiszermérnöki (angol nyelven) mesterképzési szak esetében csak írásbeli vizsga van.

Az írásbeli vizsgára szakonként összeállított témaköröket a Kar honlapjáról lehet letölteni.
A témakörök tételei közül egyet kell választani és az írásbeli vizsgán azt kell kidolgozni. A kiválasztott tételt angol nyelven kell kidolgozni.

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 2018. július 11-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
élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnöki (Levelező)
Az élelmiszerbiztonsági mesterképzési szakon a felvételi pontszámot az írásbeli vizsgára és a motivációs beszélgetésre kapott pontok, az oklevél
minősítése alapján adott pont valamint a többletpontok összege adja.
élelmiszermérnöki (Levelező)
Az élelmiszermérnöki mesterképzési szakon a felvételi pontszámot az írásbeli vizsgára és a motivációs beszélgetésre kapott pontok, az oklevél
minősítése alapján adott pont valamint a többletpontok összege adja.
élelmiszermérnöki (angol nyelven) (Nappali)
Az élelmiszermérnöki mesterképzési szakon a felvételi pontszámot az írásbeli vizsgára és a motivációs beszélgetésre kapott pontok, az oklevél
minősítése alapján adott pont valamint a többletpontok összege adja.
Pontszámítás:
élelmiszermérnöki (angol nyelven) (nappali képzések)
Felvételi pontok:
- írásbeli vizsga: 60 pont
és
- oklevél minősítése alapján: 30 pont
élelmiszermérnöki (angol nyelven) (nappali képzések)
Többletpontok: maximum 10 többletpont adható.
- Esélyegyenlőségi maximális pont: 10 pont

- fogyatékosság: 5 pont
- gyermekgondozás: 10 pont
- hátrányos helyzet: 5 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
élelmiszermérnöki (levelező képzések), élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnöki (levelező képzések)
Felvételi pontok:
- írásbeli vizsga: 30 pont
és
- motivációs beszélgetés: 30 pont
és
- oklevél minősítése alapján: 30 pont
élelmiszermérnöki (levelező képzések), élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnöki (levelező képzések)
Többletpontok: 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 2018. július 11-ig kell benyújtani.
Az ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók A benyújtandó dokumentumokról c. fejezetben.
Képz.MunkaDokumentumok
szint rend
Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél
minden
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: felsőfokú tanulmányi eredmények,
szak
fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló dokumentum,
OTDK/TDK igazolás, sporteredmény igazolása
Szak
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Képz.
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A
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A/K
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2000 Ft
élelmiszermérnöki
írásbeli vizsga
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2000 Ft
élelmiszermérnöki
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A/K
2018.06.05.
2000 Ft
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