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A BME felvételi eljárását a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 
(továbbiakban: Ftv.) valamint a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásainak általános 
szabályairól szóló, 237/2006. (XI. 27.) kormányrendelet (továbbiakban: Rendelet) 
előírásai szerint szervezi. A BME Felvételi Szabályzata (továbbiakban: Szabályzat) az 
Ftv. 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 Tájékoztatóban (továbbiakban: Tájékoztató) meghirdetett 
szakokra. 

(2) Idegen nyelven folyó költségtérítéses képzésre, a PhD és DLA képzésre és a 
szakirányú továbbképzésre történő felvételire más szabályzatok vonatkoznak. 

 
 

2. § A BME-n oktatott szakok közzététele 
(1) A BME dékáni hivatalai - az Oktatási Igazgatóság jóváhagyása után - után a 2008.-

ban meghirdetni kívánt képzéseik adatait a Tájékoztatóban megjelentetésre - az 
OKM – OFIK részére elkészítik, majd az összeállított anyag korrektúráját elvégzik. 

 
 

3. § Pontozási rendszer az alapképzésekben és az osztatlan képzésekben 
(1) A felvételin maximálisan elérhető összpontszám 480, amely a tanulmányi pontok 

(max. 200), az érettségi pontok (max. 200) és a többletpontok (max. 80) összege. 
(2) Tanulmányi pontok 

(a) A tanulmányi pontokat részben tantárgyak osztályzatai, részben érettségi 
vizsgatárgyak eredményei alapján kell számítani, a b.) és c.) szerinti 
pontok összegeként. A tanulmányi pontok a felvételi évében, vagy 
korábban szerzett eredmények alapján is számíthatók. 

(b) Legfeljebb 100 pont szerezhető 5 tantárgy osztályzataiból (magyar nyelv 
és irodalom, történelem, matematika, választott tárgy, idegen nyelv 
/nemzetiségi nyelv és irodalom/), az utolsó két tanult év év végi jegyeinek 
összegét kettővel szorozva. 

(c) Legfeljebb 100 pont szerezhető az érettségi bizonyítványban szereplő 
négy kötelező és egy szabadon választható vizsgatárgy százalékos 
eredménye alapján (a tantárgyak százalékos eredményeinek átlagát egész 
számra kerekítve). 

(3) Érettségi pontok 
(a) Egy tantárgyból az érettségi részpontok száma egyenlő (mind közép-, 

mind emelt szinten) az érettségi vizsgán elért százalékos eredménnyel. 
Amennyiben a Tájékoztató szerint több felvételi tantárgy közül lehet 
választani, és ezekből a felvételiző érettségizett, akkor az eredmények 
közül a legjobbakat számítjuk. Az érettségi pontok száma az adott szakra 
a Tájékoztatóban megadottak szerint kiválasztott két tantárgyból szerzett 
érettségi részpontok összege. 



 

 

(b) A kétszintű érettségi vizsga bevezetése előtt tett tantárgyi érettségi vizsga 
eredményének átszámítását a Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatóban 
megadott módon kell elvégezni. 

(c) Külföldön vagy külföldi rendszerű középiskolában tett érettségi vizsga 
esetén az adott szaknál a Tájékoztató kiadványban meghirdetett felvételi 
vizsgatárgyakból elért eredményeket vesszük figyelembe, középszintű 
érettségiként. Az IBO nemzetközi érettségi vizsgát emelt szintű 
érettségiként fogadjuk el. Más nemzetközi érettségi vizsga szintjének 
meghatározását az Oktatási Igazgatóság végzi.  

(4) Többletpontok 
(a) Összesen 80 többletpont szerezhető különböző módokon, amiket a 

tanulmányi és érettségi pontokból megállapított alappontokhoz adnak 
hozzá. A jelentkező abban az esetben is csak legfeljebb 80 pontra 
jogosult, ha a különböző jogcímek alapján elért többletpontjainak összege 
ezt meghaladná. 

(b) Amennyiben a jelentkező érettségi pontjait az emelt szinten teljesített 
vizsga alapján számítják, a jelentkező az emelt szinten teljesített legalább 
30 százalékos eredményű érettségi vizsgáért tantárgyanként 40 
többletpontot kap. 

(c) Államilag elismert középfokú C típusú nyelvvizsga után 35 többletpont, 
felsőfokú C típusú nyelvvizsga után 50 többletpont jár. Nyelvvizsga alapján 
legfeljebb 50 többletpontot lehet figyelembe venni, még akkor is, ha a 
nyelvvizsgák alapján elérhető többletpontok összege ezt meghaladná. Egy 
nyelv ismeretéért csak egy jogcímen (vagy az emelt szintű érettségiért, 
vagy a nyelvvizsgáért) adható többletpont. 

(d) Az országos Képzési Jegyzékben szereplő emelt szintű vagy felsőfokú 
szakképesítésért, amennyiben szakiránynak megfelelő továbbtanulásnak 
minősül, illetve szakirányú technikusi képesítő bizonyítványért 30 
többletpont jár. A szakképesítés és a technikusi képesítő bizonyítvány 
megfelelőségéről a felvételi eljárásban illetékes kar dönt. 

(e) Kiemelkedő sportteljesítménnyel a Rendelet 20. § (2) b.) pontja szerint 
legfeljebb 5 többletpont szerezhető. Sportteljesítményért akkor adható 
többletpont, ha az eredmény elérésekor a felvételiző 13. életévét 
betöltötte. A sport többletpontokat a Testnevelési Központ állapítja meg. 

(f) A BME az OKM ajánlása alapján, a Tájékoztatóban szakonként megadott 
módon ad tanulmányi versenyeken elért eredményekért többletpontot. 

 
 

4. § Előnyben részesítés az alapképzésben és az osztatlan képzésben 
(1) Ezen a címen maximálisan 50 pont adható. 
(2) A hátrányos helyzetű jelentkező minden jelentkezési helyén 25 többletpontot kap. 

További 25 többletpontot kap az a hátrányos helyzetű jelentkező, aki közoktatási 
törvény alapján halmozottan hátrányos helyzetűnek minősül. 

(3) A fogyatékkal élő minden jelentkezési helyén 50 többletpontot kap. 
(4) A gyermekét gondozó (GYES, GYED stb.) jelentkező minden jelentkezési helyén 

50 többletpontot kap. 
 



 

 

 

5. § Pontozási rendszer a mesterképzésben 
(1) A maximálisan elérhető összpontszám 100, ezen belül a többletpontok összege 

legfeljebb 10. 
 90 pont szerezhető: 
  a.) a tanulmányi pontok (max. 45) és a felvételi pontok (max. 45) összegeként, 

vagy 
  b.) a felvételi pontok (max. 45) duplázásával. 
(2) A tanulmányi pontok számítása: a mesterképzéshez előírt diplomát eredményező 

képzésben szerzett összes kredit alapján számított súlyozott átlag kilencszerese, 
egész számra kerekítve. 

(3) 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. 

(4) A felvételi pontok számítása az adott szakra a Tájékoztatóban megadott felvételi 
eljárás szerint történik. 

(5) A többletpontok számítása az adott szakra a Tájékoztatóban megadott módon 
történik.  

(6) A hátrányos helyzetű jelentkező minden értékelési helyen 3 többletpontot kap.  
 
 

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. A szakmai alkalmassági vizsga eljárási díja 
4000 Ft. 

 
 

7. § A felvételi döntés 
(1) A februárban induló képzések esetén a felvételi döntés január 15.-ig megtörténik. 
(2) A szeptemberben induló képzésekre történő felvételről legkésőbb augusztus 1.-ig 

történik döntés, az OKM ütemezése szerint. 
(3) Egy felvételi eljárásban egy jelentkező egy helyre nyerhet felvételélt. 
(4) Alapképzésre, egységes, osztatlan képzésre csak az a jelentkező vehető fel, 

akinek az emelt szintű érettségi vizsgáért adott többletpontokkal együtt, de más 
jogcímen adható többletpontok nélkül számított pontszáma eléri a 160 pontot. 

 
 

8. § A felvételi döntések közzététele 
(1) A BME illetékes karának döntését követően a KTH a felvételről vagy a felvétel 

elutasításáról értesíti a jelentkezőket. 
(2) A felvételt elutasító határozat ellen – kizárólag jogsérelem esetén – a kézhezvételtől 



 

 

számított 8 munkanapon belül fellebbezéssel lehet fordulni az Egyetem rektorához. 
A fellebbezéseket a KTH-nak kell megküldeni. Az Egyetemi Fellebbezési Bizottság 
dönt a fellebbezésekről. Az Egyetemi Fellebbezési Bizottság elnökét és tagjait az 
oktatásért felelős rektorhelyettes bízza meg. 

(3) A fellebbezéssel kapcsolatos döntésről az érintetteket a fellebbezési határidő 
lejáratát követő 15 napon belül a KTH értesíti. A döntéssel kapcsolatban további 
fellebbezésnek helye nincs. 

 
 
 
Budapest, 2007. július 9. 
 
 

/ Dr. Molnár Károly / 
             rektor 


