BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM

FELVÉTELI ÉS ÁTVÉTELI SZABÁLYZAT

Elfogadta a Szenátus 2014. szeptember 29-i ülésén.
Módosította a Szenátus 2015. szeptember 28-i ülésén

A BME felvételi eljárását a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
(továbbiakban: Nftv.) valamint a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásainak
általános szabályairól szóló, 423/2012 (XII. 29.) kormányrendelet (továbbiakban:
Rendelet) előírásai szerint szervezi. A BME Felvételi és átvételi szabályzata
(továbbiakban: Szabályzat) az Nftv. és a Rendelet által intézményi hatáskörbe utalt
kérdéseket szabályozza.

1. § A szabályzat hatálya
(1) A Szabályzat hatálya kiterjed a BME valamennyi karán és tagozatán a
Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatókban (érettségizetteknek, diplomásoknak,
szakirányú továbbképzésekhez, továbbiakban: Tájékoztatók) meghirdetett
szakokra (3. – 8. §), továbbá a külföldi hallgatók számára meghirdetett, idegen
nyelven folyó költségtérítéses képzésre (9. §).
(2) A PhD és DLA képzésre történő felvételire az illetékes kar szabályzata
vonatkozik.
(3) A Szabályzat 2014. október 1-jén lép hatályba. A Szenátus 2013. február 25-i ülésén
elfogadott BME Felvételi és átvételi szabályzat 2014. október 1-jén hatályát veszti.

2. § A BME-n oktatott szakok közzététele
(1) A BME dékáni hivatalai – egyetemi szintű egyeztetés után - a meghirdetni kívánt
képzéseik adatait, a figyelembe vehető érettségi vizsgatárgyakat, a kari
specialitásokat a Tájékoztatókban megjelentetésre elkészítik, majd az összeállított
anyagok korrektúráját elvégzik. A külföldi hallgatók számára meghirdetett,
idegen nyelven folyó költségtérítéses képzés adatainak közzététele a 9. § (2)
szerint történik.

3. § Pontozási rendszer az alapképzésekben és az osztatlan képzésekben
(1) A felvételi eljárásban maximálisan elérhető összpontszám 500, amely a
tanulmányi pontok (max. 200), az érettségi pontok (max. 200) és a többletpontok
(max. 100) összege, vagy az érettségi pontok kétszerese (400) és a többletpontok
(max. 100) összege. Az azonos képzési területen szerzett felsőfokú végzettséggel
rendelkező jelentkező számára1 kiszámítjuk az összpontszámot a diplomát
eredményező tanulmányaira számított súlyozott tanulmányi átlag (több felsőfokú
végzettség esetén a jelentkező számára legkedvezőbb) nyolcvanszorosa (max. 400
pont) és a többletpontok (max. 100) összegeként is. A fenti számítási módok közül
azt kell alkalmazni, amelyik a jelentkező számára a legmagasabb pontszámot
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eredményezi.
(2) Tanulmányi pontok2
(a) A tanulmányi pontokat a jelentkező középiskolai érdemjegyeiből és az
érettségi vizsgatárgyak százalékos eredményeiből kell kiszámolni, a (b)
és (c) szerinti pontok összegeként.
(b) Legfeljebb 100 pont szerezhető a jelentkező középiskolai
érdemjegyeiből. Öt tantárgy: a magyar nyelv és irodalom, a történelem,
a matematika, egy legalább két évig tanult választott idegen nyelv (vagy
nemzetiségi nyelv és irodalom) utolsó két (tanult) év végi
érdemjegyeinek valamint egy legalább két évig tanult választott
természettudományos tantárgy (biológia, fizika, kémia, földrajz
(földünk és környezetünk), természettudomány) utolsó két (tanult) év
végi eredményeinek, vagy két, legalább egy évig tanult, választott
természettudományos tantárgy utolsó (tanult) év végi érdemjegyeinek
összegét kettővel meg kell szorozni. Magyar nyelv és irodalomból,
illetve nemzetiségi nyelv és irodalomból érdemjegyként évente a
megfelelő nyelv és irodalom tantárgyak osztályzatainak számtani
átlagát kerekítés nélkül kell figyelembe venni. Amennyiben a
középiskola pedagógiai programjában az ebben a bekezdésben
megnevezett tantárgy közül nincs kettő, amelyet a tanulóknak legalább
egy tanéven keresztül, vagy nincs egy, amelyet a tanulóknak legalább
két tanéven keresztül tanulniuk kell, a középiskolának az Oktatási
Hivatalnál kérelmeznie kell annak megállapítását, hogy a pedagógiai
programjában és helyi tantervében szereplő tantárgyaknak a
középiskola által kiállított bizonyítványokban szerepelő eredményei
közül melyek azok, amelyek ezen bekezdés alkalmazása szempontjából
természettudományos tantárgyakból elért eredményeknek minősülnek.
(c) Az érettségi vizsgabizonyítványban szereplő vizsgaeredmények közül a
négy kötelező és egy szabadon választott érettségi vizsgatárgy
százalékos eredménye átlagát egész számra kell kerekíteni. Így
legfeljebb 100 pont szerezhető. Amennyiben a jelentkezőnek az érettségi
bizonyítványában ötnél kevesebb vizsgatárgy szerepel, akkor az átlag
megállapításakor csak ezeket kell figyelembe venni.
(d) Amennyiben a jelentkező külföldön, vagy külföldi rendszerű
középiskolában folytatott tanulmányokat követően jelentkezik a BME-re
és ezért a (b) és (c) pontban meghatározott módon pontszáma nem
állapítható meg, az Oktatási Hivatal dönt a tanulmányok során szerzett
osztályzatok tanulmányi pontként történő figyelembevételéről.
(3)
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Az érettségi pontokat a képzési területre vonatkozóan meghatározott két
érettségi vizsgatárgy, vagy az így meghatározott érettségi vizsgatárgyak
listájából a jelentkező számára legkedvezőbb két érettségi vizsgatárgy
eredményei alapján kell kiszámolni.
(a) Az érettségi pontok száma egy tantárgyból - a közép- és az emelt szintű
érettségi vizsga esetén egyaránt - egyenlő az érettségi vizsgán az adott
vizsgatárgyból elért százalékos eredménnyel. Amennyiben ugyanabból
a tárgyból a jelentkező több, különböző eredménnyel is rendelkezik, a
számára legelőnyösebb eredményt kell figyelembe venni.
(b) A kétszintű érettségi vizsga bevezetése előtt tett tantárgyi érettségi
vizsga eredményének átszámítását a Felsőoktatási Felvételi
Tájékoztatóban megadott módon kell elvégezni.
(c) A nem a többszintű érettségi vizsgarendszerben tett közismereti
érettségi vizsgatárgyaknak a felvételi eljárás időpontjában hatályos
közismereti érettségi vizsgatárgyakkal való megfeleltetését a jelentkező
által a jelentkezés benyújtásával egyidejűleg előterjesztett kérelmére az
érettségi vizsga letételének időpontjában hatályos és a felvételi
jelentkezés időpontjában hatályos vizsgakövetelmények szakmai
tartalmának összevetése alapján az Oktatási Hivatal állapítja meg.
(d) .
(e) A nyelvvizsga-bizonyítvány alapján megállapított érettségi eredmény
nem vehető figyelembe abban az esetben, ha az emelt szintű érettségi az
adott nyelvből jelentkezési feltétel.
(f) Amennyiben a jelentkező külföldön vagy külföldi rendszerű
középiskolában folytatott tanulmányokat követően jelentkezik
felsőoktatási intézménybe és ezért az (a)-(e) bekezdésben meghatározott
módon pontszáma nem állapítható meg, az Oktatási Hivatal dönt az
érettségi pont megállapításáról.
Többletpontok
(a) Összesen 100 többletpont szerezhető különböző módokon, amiket a
tanulmányi- és érettségi pontokból megállapított alappontokhoz adnak
hozzá. A jelentkező abban az esetben is csak legfeljebb 100 többletpontra
jogosult, ha a különböző jogcímek alapján elért többletpontjainak
összege ezt meghaladná.4
(b) Amennyiben a jelentkező érettségi pontjait az emelt szinten teljesített
vizsga alapján számítják, a jelentkező az emelt szinten teljesített legalább
45 százalékos eredményű érettségi vizsgáért vizsgatárgyanként 50
többletpontot kap.5
(c) Államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsgáért nyelvenként
középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga esetén 28 többletpont,
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felsőfokú (C1) komplex típusú nyelvvizsga esetén 40 többletpont jár.
Államilag elismert középfokú (B2) írásbeli vagy szóbeli típusú, illetve
felsőfokú (C1) írásbeli vagy szóbeli típusú, vagy azzal egyenértékű
nyelvvizsgával rendelkező akkor jogosult 28, illetve 40 többletpontra, ha
a sajátos nevelési igénye miatt igazoltan nem tudja a komplex típusú
nyelvvizsgát letenni. Amennyiben a jelentkező egy adott idegen
nyelvből egyidejűleg – a nyelvvizsga és a nyelvi OKTV-n elért eredmény
egyidejűségének kivételével – több jogcím alapján lenne jogosult
többletpontra, akkor a többletpontokat csak egyszer, a számára
kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen kapja meg. Nyelvvizsga
alapján a jelentkező legfeljebb 40 többletpontot kaphat akkor is, ha a
többletpontokra több különböző nyelvből megszerzett nyelvvizsga
alapján is jogosult lenne, vagy ha a különböző nyelvvizsgák alapján
elérhető többletpontjainak összege ezt meghaladná. Egy nyelvből csak
egy nyelvvizsgáért adható többletpont. 6
(d) Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő emelt szintű vagy felsőfokú
(54-es vagy 55-ös szakmaszámú) szakképesítésért
szakiránynak
7
megfelelő továbbtanulás esetén 24 többletpont jár.
(e) Sportteljesítményért a Rendeletben leírtak szerint jár többletpont8.
(f) A Rendeletben és a Tájékoztatóban szakonként megadott módon jár
tanulmányi versenyeken elért eredményekért többletpont.
(5) A Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a FIDE által
szervezett Sakkolimpián, 1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketlimpián 16. helyezést elért jelentkezők felvételi összpontszáma a BME bármely általuk
választott szakán – amennyiben megfelelnek a jelentkezési és alkalmassági
feltételeknek, valamint elérik a (7) bekezdésben meghatározott pontszámot – 500
pont9.
(6) Az államközi megállapodás alapján Magyarországon tanulmányokat folytató
személyek, illetve a miniszter döntése alapján hallgatói jogviszony keretében,
legalább két féléves előkészítő tanulmányokat folytatott és e tanulmányok
zárásaként eredményes záróvizsgát tett személyek felvételi összpontszáma a
záróvizsgán elért százalékos eredmény ötszöröse. Ezeknek a személyeknek a
köréről a miniszter által meghatározott szervezet tájékoztatja a felsőoktatási
intézményeket9. Az előkészítő tanulmányok során magyar nyelvet tanult, a
tanulmányok zárásaként sikeres záróvizsgát tett személyek magyar műszaki
nyelvtudását a BME Idegen Nyelvi Központ megméri, és kétfokozatú skálán
értékeli. Ha a magyar műszaki nyelvtudás minősítése „nem felel meg”, akkor a
jelentkező nem kezdheti meg tanulmányait a Műegyetemen magyar nyelven.
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(7) Alapképzésre, osztatlan képzésre csak az a jelentkező vehető fel, akinek az emelt
szintű érettségiért járó többletpontokkal együtt, de más jogcímen adható
többletpontok nélkül számított pontszáma eléri vagy meghaladja a Rendeletben
előírt értéket10.

4. § Előnyben részesítés az alapképzésben és az osztatlan képzésben
(1) Az előnyben részesítés az alábbi esetekre vonatkozik.11
(a) A hátrányos helyzetű, a tartós nevelésbe vett és az árva jelentkező
minden jelentkezési helyén 40 többletpontra jogosult.
(b) A fogyatékossággal élő jelentkező minden jelentkezési helyén 40
többletpontra jogosult.
(c) Az a jelentkező, aki a jelentkezési határidő és a felvételi döntés közötti
időszakban gyermeke gondozása céljából fizetés nélküli szabadságon
lévő,
terhességi-gyermekágyi
segélyben,
gyermekgondozási
segélyben, gyermeknevelési támogatásban vagy gyermekgondozási
díjban részesül, minden jelentkezési helyén 40 többletpontra jogosult.

5. § Pontozási rendszer a mesterképzésben
(1) A maximálisan elérhető összpontszám 100, ezen belül a többletpontok összege
legfeljebb 10.12
90 pont szerezhető:
a.) a tanulmányi pontok (max. 45) és a felvételi pontok (max. 45) összegeként,
vagy
b.) a felvételi pontok (max. 45) kétszerezésével.
A tanulmányi pontok számítása: a mesterképzéshez előírt diplomát
eredményező képzésben szerzett összes kredit alapján számított súlyozott átlag
kilencszerese, egész számra kerekítve.
(2) Ha a mesterképzésre jelentkező nem kreditrendszerű képzésben szerzett
diplomával rendelkezik, akkor a tanulmányi pontok számítása: a diplomát
eredményező képzésben szerzett összes érdemjegy (heti óraszámmal súlyozott)
átlagának kilencszerese, egész számra kerekítve.
(3) A felvételi pontok számítása az adott szakra a Tájékoztatóban megadott felvételi
eljárás szerint történik.
(4) A többletpontok számítása az adott szakra a Tájékoztatóban megadott módon
történik.
(5) A hátrányos helyzetű jelentkező minden jelentkezési helyén 3 többletpontot kap.
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(6)

(7)

(8)

A BME által szervezett szóbeli felvételi vizsga előzetesen megállapított időpontja
helyett a felvételi eljárásban résztvevő kérésére – indokolt esetben – az oktatásért
felelős rektorhelyettes új szóbeli vizsganap kiírását engedélyezheti.
A jelentkezés évében és azt megelőző 7 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:
olimpiai-, világ- és Európa-bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 5 pont,
országos sportági szakszövetség által szervezett bajnokságon elért legalább 3.
helyezésért 3 pont jár, az adott sportág országos sportági szakszövetsége által
kiadott igazolás alapján.
Mesterképzésre csak az a jelentkező vehető fel, akinek az összpontszáma legalább
50.

6. § Szakmai alkalmassági vizsga
(1)

A szakmai alkalmassági vizsgák idejéről és helyéről, és egyéb szükséges
információkról legkésőbb 15 nappal a vizsga kezdete előtt írásban kell
tájékoztatni 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.

7. §. Az átvétel szabályozása
(1)
(2)

Csak olyan hallgatót lehet átvenni, aki az adott szakhoz a Tájékoztatóban előírt
felvételi követelményeknek megfelel.
A BME-n oktatott alapképzési és osztatlan szakokra való átvétel szükséges, de
nem elégséges feltétele, hogy a kérelmet benyújtó hallgató
(a) felsőoktatási intézmény hallgatójaként legalább két aktív félévet eltöltsön, és
legalább 30 ECTS kreditet megszerezzen,
(b) utolsó két félévének BME TVSZ szerinti ösztöndíjindexe külön-külön alapképzésről
alapképzésre való átvétel esetén legalább 2,50 legyen.

(3)

(4)
(5)

A BME-n oktatott mesterképzési szakokra való átvétel szükséges, de nem
elégséges feltétele, hogy a kérelmet benyújtó hallgató felsőoktatási intézmény
hallgatójaként legalább egy aktív félévet eltöltsön és legalább 15 ECTS kreditet
megszerezzen.
Magyar állami ösztöndíjjal támogatott képzésre más szakról csak magyar állami
ösztöndíjjal támogatott képzésben részt vevő hallgató vehető át.
A kérelmet a fogadó kar dékánjához kell benyújtani, a Tanulmányi Ügyrend
szerint, illetve annak értelemszerű alkalmazásával. Az átvételi kérelmekről a
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(6)

fogadó kar Tanulmányi Bizottsága félévente egy alkalommal dönt a BME
Tanulmányi és Vizsgaszabályzata megfelelő rendelkezései alapján.
Átvétel csak ugyanazon képzési területhez tartozó, azonos végzettségi szintet
eredményező szakok között történhet, kivéve osztatlan képzésből alapképzésbe
történő átvételt.13.

8. § Szakirányú továbbképzés14
(1)

A szakirányú továbbképzésre jelentkezők felvételéről az illetékes kar hoz döntést
a honlapján a jelentkezési határidőt legalább egy hónappal megelőzően
meghirdetett feltételek szerint. A felvételről vagy elutasításról hozott döntésről a
jelentkezőket az illetékes kar a szakirányú továbbképzésre vonatkozó
Tájékoztatóban megadott jelentkezési határidőt követő 1 hónapon belül értesíti.

9. § Idegen nyelven folyó költségtérítéses képzés külföldi hallgatók számára
(1)

A felvételi eljárás nyelve megegyezik a képzés/szak nyelvével.

(2)

Felvételire jelentkezni a BME illetékes karára, vagy az illetékes karral erre
vonatkozóan szerződött szervezethez eljuttatott jelentkezési lappal (és az ahhoz
csatolt, előírt mellékletekkel) lehet. A jelentkezés határidejét, a jelentkezési lap
(mellékletekkel együtt történő) beadásának módját és a felvételi vizsga dátumát
a BME illetékes kara a BME idegen nyelvű képzés honlapján legkésőbb a képzés
indítását megelőző év december 15-ig meghirdeti.

(3)

A jelentkező középiskolai eredményei, igazolt nyelvtudása, esetlegesen további,
igazolt felsőfokú tanulmányi és tanulási eredményei, szükség esetén egyéb
kiegészítő dokumentumok és igazolások alapján az illetékes kar dönt a
felvételről.

(4)

Az illetékes kar a jelentkezők felvételéről legkésőbb a magyar nyelvű képzésekre
vonatkozó felvételi döntéssel azonos időben (július 20 – 27 között) hoz döntést.

(5)

A karok a BME idegen nyelvű képzés honlapján megadott beadási határidővel
pótfelvételi eljárást hirdethetnek meg. Az ennek során beadott jelentkezési lapok
(és az előírások szerint csatolt mellékleteik) alapján meghozott felvételi döntést a
honlapon megadott határidőig, de legkésőbb a regisztrációs héten szerdán ki kell
hirdetni.

(6)

A felvételt nyert hallgató a felvétel évében írt felmérő eredményétől vagy
hitelesen igazolt korábbi felsőfokú tanulmányi eredményeitől függően
(a)

13
14

megkezdheti tanulmányait azon a szakon, amelyre felvették, vagy
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(b)

hallgatói jogviszony keretében két féléven keresztül a kar által szervezett
előkészítő képzésen tanulmányokat folytathat. Ez esetben a következő
évben szervezett felmérő teszteken is részt vehet. A hallgató hallgatói
jogviszonya megszűnik, ha a felmérő teszteket ezúttal sem sikerül
megfelelően teljesíteni és tanulmányait az adott szakon a két félév eltelte
után sem kezdheti meg.

(7)

A felmérő írásbeli vagy szóbeli, annak tartalmát, formáját és lebonyolításnak
módját a BME illetékes kara határozza meg.

(8)

A felmérő értékeléséről a BME illetékes kara gondoskodik.

(9)

Ha a nem EGT tagállam állampolgáraként jelentkező nem rendelkezik
Magyarország területén lakóhellyel, akkor a hallgatói jogviszony létesítése előtt
be kell szereznie a külön jogszabályban meghatározott, beutazásra és
tartózkodásra jogosító engedélyt.

(10) Amennyiben a külföldi hallgató a BME idegen nyelvű képzésére a BME és
valamely partnerintézménye között kettős vagy közös diplomás képzésre
vonatkozó megállapodás keretében jelentkezik és a partnerintézmény hallgatója,
akkor az illetékes kar a (2) és (4) pontban meghatározott határidőket a kettős vagy
közös képzésre vonatkozó megállapodással összhangban figyelmen kívül
hagyhatja és a felvételi eljárást a partnerintézménnyel kötött megállapodás
szerint folytathatja le.
(11) A BME idegen nyelven folyó képzésére csak olyan hallgatót lehet átvenni, aki az
adott képzéshez előírt felvételi követelményeknek megfelel. Az átvétel
szükséges, de nem elégséges feltétele, hogy a kérelmet benyújtó hallgató
felsőoktatási intézmény hallgatójaként legalább egy aktív félévet eltöltsön és
legalább tizenöt ECTS kreditet megszerezzen. A BME idegen nyelvű képzés web
felületén meghirdetett határidőig beadott átvételi kérelmekről az illetékes kar
felvételi bizottsága évente két alkalommal dönt, legkésőbb a regisztrációs hét első
napján.

10. § Felvétel részismereti képzésre15
(1)

15

A BME-vel hallgatói jogviszonyban nem álló felsőfokú végzettségű személyek –
részismereti képzés céljából – hallgatói jogviszony keretében, a BME bármely
kurzusára, moduljára – külön felvételi eljárás nélkül – önköltséges képzésre
felvehetők. A részismereti képzésben való részvételre jelentkezni az illetékes kar
dékáni hivatalában lehet, legkésőbb az adott félév regisztrációs időszakának
kezdetét két héttel megelőzően. A jelentkezőnek az adott félévben általa felvenni
kívánt tantárgyakat fel kell sorolni. A felvételről – megnevezve az adott félévben

Nftv. 42. §

9

felvehető tantárgyakat – a kar dékánja dönt, és erről értesíti a jelentkezőt
legkésőbb a regisztrációs héten.

11. § Felvétel doktori képzésre16
(1)

A doktori képzésre jelentkezők felvételéről az illetékes Doktori Iskola hoz
döntést a honlapján a jelentkezési határidőt legalább egy hónappal megelőzően
meghirdetett feltételek szerint. A felvételről vagy elutasításról hozott döntésről
a jelentkezőket az illetékes Doktori Iskola a doktori képzésre vonatkozó
Tájékoztatóban megadott jelentkezési határidőt követő 2 hónapon belül értesíti.
A képzésre felvettek finanszírozásáról (állami ösztöndíjas illetve önköltséges
forma) hozott döntést legkésőbb a regisztrációs hetet megelőző héten a felvettek
tudomására kell hozni.

Budapest, 2015. szeptember 28.

Dr. Józsa János
rektor

16
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