
METU — FI33842 

METU 

Budapesti Metropolitan Egyetem 

METU felvehető kapacitásszáma: 9793 fő. 

Képzési terület Település Nyelv 

Felvehető (fő) 

Képzési terület/Szakmacsoport Nappali képzés Esti, levelező munkarend Távoktatás 

gazdaságtudományok Budapest angol 261 0 50 GAZD 

gazdaságtudományok Budapest magyar 1791 1613 100 GAZD 

gazdaságtudományok Hódmezővásárhely magyar 438 225 0 GAZD 

művészet Budapest angol 92 0 0 MŰV 

művészet Budapest magyar 811 271 0 MŰV 

művészetközvetítés Budapest angol 63 0 0 MŰVK 

művészetközvetítés Budapest magyar 371 155 0 MŰVK 

társadalomtudomány Budapest angol 342 0 0 TÁRS 

társadalomtudomány Budapest magyar 1833 1377 0 TÁRS 

Összesen     6002 3641 150   

 

 

Az itt látható táblázat a Nftv. 67. § (3) bekezdés d) pontja alapján az Oktatási Hivatal által megállapított felvehető maximális hallgatói létszámokat tartalmazza. Az Nftv. 39. § (5) bekezdése, valamint a 
felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése alapján az egyes meghirdetések (szakok, szakirányok) kapacitásszámai meghatározásra kerültek, ezek az 
egyes meghirdetések min. és max. kapacitásszámainál olvashatóak. 

 
 
 

 

METU-HFTGK 

INTÉZMÉNY ELÉRHETŐSÉGE: 

1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9. 
•  Telefon: (1) 273-3090, (1) 273-2419 
•  Fax: (1) 273-3099 
•  E-mail: mail@metropolitan.hu, felveteli@metropolitan.hu 
•  Honlap: http://www.metropolitan.hu 

 

 



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.) 

  

 

MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

 

 

Nappali képzések 

 
A szakokhoz kapcsolódó részletes információk a szak nevére kattintva olvashatók. 

 
Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < max. 

Személyes megjelenést igénylő 
vizsgaformák 

Képz. 
terület 

M N A 
Master of Business 
Administration (MBA)(2)(6) 

támogatott 4 1 < 7 - GAZD 

M N K 
Master of Business 
Administration (MBA)(2)(6) 

398 000 Ft 4 1 < 30 - GAZD 

M N A 
turizmus-menedzsment (magyar 
nyelven) 

támogatott 4 1 < 7 

szakmai és motivációs beszélgetés (Sz) 

GAZD 

M N K 
turizmus-menedzsment (magyar 
nyelven) 

398 000 Ft 4 1 < 30 GAZD 

M N A 
turizmus-menedzsment (angol 
nyelven) 

támogatott 4 1 < 7 GAZD 

M N K 
turizmus-menedzsment (angol 
nyelven) 

400 000 Ft 4 1 < 20 GAZD 

M N A 
vállalkozásfejlesztés (magyar 
nyelven)(1) 

támogatott 4 1 < 7 - GAZD 

M N K 
vállalkozásfejlesztés (magyar 
nyelven)(1) 

398 000 Ft 4 1 < 30 - GAZD 

M N A 
vállalkozásfejlesztés (angol 
nyelven)(1) 

támogatott 4 1 < 7 - GAZD 

M N K 
vállalkozásfejlesztés (angol 
nyelven)(1) 

400 000 Ft 4 1 < 20 - GAZD 

M N A 
vezetés és szervezés (magyar 
nyelven)(3)(6) 

támogatott 4 1 < 7 

írásbeli vizsga (Í) és szakmai és 
motivációs beszélgetés (Sz) 

GAZD 

M N K 
vezetés és szervezés (magyar 
nyelven)(3)(6) 

398 000 Ft 4 1 < 30 GAZD 

M N A 
vezetés és szervezés (angol 
nyelven)(4) 

támogatott 4 1 < 7 GAZD 

M N K 
vezetés és szervezés (angol 
nyelven)(4) 

400 000 Ft 4 1 < 20 GAZD 

https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft18a/!FFT/index.php/fft/nyomtatasi_kep?hiteleti=0&mode=M#lab_817_M-104
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft18a/!FFT/index.php/fft/nyomtatasi_kep?hiteleti=0&mode=M#lab_817_M-104
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft18a/!FFT/index.php/fft/nyomtatasi_kep?hiteleti=0&mode=M#lab_817_M-104
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft18a/!FFT/index.php/fft/nyomtatasi_kep?hiteleti=0&mode=M#lab_817_M-104
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft18a/!FFT/index.php/fft/nyomtatasi_kep?hiteleti=0&mode=M#lab_817_M-101
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft18a/!FFT/index.php/fft/nyomtatasi_kep?hiteleti=0&mode=M#lab_817_M-101
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft18a/!FFT/index.php/fft/nyomtatasi_kep?hiteleti=0&mode=M#lab_817_M-101
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft18a/!FFT/index.php/fft/nyomtatasi_kep?hiteleti=0&mode=M#lab_817_M-101
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft18a/!FFT/index.php/fft/nyomtatasi_kep?hiteleti=0&mode=M#lab_817_M-105
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft18a/!FFT/index.php/fft/nyomtatasi_kep?hiteleti=0&mode=M#lab_817_M-105
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft18a/!FFT/index.php/fft/nyomtatasi_kep?hiteleti=0&mode=M#lab_817_M-105
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft18a/!FFT/index.php/fft/nyomtatasi_kep?hiteleti=0&mode=M#lab_817_M-105
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft18a/!FFT/index.php/fft/nyomtatasi_kep?hiteleti=0&mode=M#lab_817_M-106
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft18a/!FFT/index.php/fft/nyomtatasi_kep?hiteleti=0&mode=M#lab_817_M-106


 

 

Részidős képzések 

 
A szakokhoz kapcsolódó részletes információk a szak nevére kattintva olvashatók. 

 
Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < max. 

Személyes megjelenést igénylő 
vizsgaformák 

Képz. 
terület 

M L A 
Master of Business 
Administration (MBA)(2)(5)(6) 

támogatott 4 1 < 30 - GAZD 

M L K 
Master of Business 
Administration (MBA)(2)(5)(6) 

400 000 Ft 4 1 < 30 - GAZD 

M L A turizmus-menedzsment(5) támogatott 4 1 < 13 
szakmai és motivációs beszélgetés (Sz) 

GAZD 

M L K turizmus-menedzsment(5) 378 000 Ft 4 1 < 30 GAZD 

M L A vállalkozásfejlesztés(1)(5) támogatott 4 1 < 30 - GAZD 

M L K vállalkozásfejlesztés(1)(5) 378 000 Ft 4 1 < 30 - GAZD 

M L A vezetés és szervezés(3)(5)(6) támogatott 4 1 < 35 írásbeli vizsga (Í) és szakmai és 
motivációs beszélgetés (Sz) 

GAZD 

M L K vezetés és szervezés(3)(5)(6) 378 000 Ft 4 1 < 30 GAZD 

 

 

(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: menedzsment, pénzügy. 

(3) Választható specializációk: szervezeti mediátor, üzletviteli tanácsadás. 

(4) Választható specializáció: üzleti tanácsadás. 

(5) 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: hetente péntek délután és szombati napokon. 

(6) Az egyes specializációk csak megfelelő számú jelentkező esetén indulnak. 

 
 
A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei 

A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei 

https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft18a/!FFT/index.php/fft/nyomtatasi_kep?hiteleti=0&mode=M#lab_817_M-104
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft18a/!FFT/index.php/fft/nyomtatasi_kep?hiteleti=0&mode=M#lab_817_M-104
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft18a/!FFT/index.php/fft/nyomtatasi_kep?hiteleti=0&mode=M#lab_817_M64
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft18a/!FFT/index.php/fft/nyomtatasi_kep?hiteleti=0&mode=M#lab_817_M-104
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft18a/!FFT/index.php/fft/nyomtatasi_kep?hiteleti=0&mode=M#lab_817_M-104
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft18a/!FFT/index.php/fft/nyomtatasi_kep?hiteleti=0&mode=M#lab_817_M64
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft18a/!FFT/index.php/fft/nyomtatasi_kep?hiteleti=0&mode=M#lab_817_M67
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft18a/!FFT/index.php/fft/nyomtatasi_kep?hiteleti=0&mode=M#lab_817_M67
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft18a/!FFT/index.php/fft/nyomtatasi_kep?hiteleti=0&mode=M#lab_817_M-101
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft18a/!FFT/index.php/fft/nyomtatasi_kep?hiteleti=0&mode=M#lab_817_M-101
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft18a/!FFT/index.php/fft/nyomtatasi_kep?hiteleti=0&mode=M#lab_817_M-101
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft18a/!FFT/index.php/fft/nyomtatasi_kep?hiteleti=0&mode=M#lab_817_M-101
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft18a/!FFT/index.php/fft/nyomtatasi_kep?hiteleti=0&mode=M#lab_817_M-105
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft18a/!FFT/index.php/fft/nyomtatasi_kep?hiteleti=0&mode=M#lab_817_M-105
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft18a/!FFT/index.php/fft/nyomtatasi_kep?hiteleti=0&mode=M#lab_817_M64
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft18a/!FFT/index.php/fft/nyomtatasi_kep?hiteleti=0&mode=M#lab_817_M-105
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft18a/!FFT/index.php/fft/nyomtatasi_kep?hiteleti=0&mode=M#lab_817_M-105
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft18a/!FFT/index.php/fft/nyomtatasi_kep?hiteleti=0&mode=M#lab_817_M64
https://www.felvi.hu/felveteli/szakok_kepzesek/szakleirasok


Amennyiben a jelentkező nem a teljes kreditérték beszámításával figyelembe vehető alapképzési szakon végzett, akkor legkésőbb 2018. május 15-ig kreditelismerési kérelmet kell benyújtani a 
Kreditátvételi Bizottsághoz.  A kérelem nyomtatványa letölthető az Intézmény honlapjáról. 

A szakmai és motivációs beszélgetésre való felkészüléshez javasolt szakirodalom az Egyetem honlapján olvasható (www.metropolitan.hu). 
Master of Business Administration (MBA) (Nappali) 

Az Intézmény a felvételi pontokat az oklevél két tizedes jegy pontosságú átlagából számolja ki. Az oklevél átlaga nem azonos az oklevél minősítésével, ezért a pontszámításhoz feltétlenül csatolandó 
dokumentum az oklevél, valamint az oklevél-átlag igazolás (két tizedes jegy pontossággal), amely lehet az intézmény által kiadott igazolás, vagy a leckekönyv/oklevélmelléklet ezt igazoló oldala. 

Master of Business Administration (MBA) (Levelező) 

Az Intézmény a felvételi pontokat az oklevél két tizedes jegy pontosságú átlagából számolja ki. Az oklevél átlaga nem azonos az oklevél minősítésével, ezért a pontszámításhoz feltétlenül csatolandó 
dokumentum az oklevél, valamint az oklevél-átlag igazolás (két tizedes jegy pontossággal), amely lehet az intézmény által kiadott igazolás, vagy a leckekönyv/oklevélmelléklet ezt igazoló oldala. 

vállalkozásfejlesztés (Levelező) 

Az Intézmény a felvételi pontokat az oklevél két tizedes jegy pontosságú átlagából számolja ki. Az oklevél átlaga nem azonos az oklevél minősítésével, ezért a pontszámításhoz feltétlenül csatolandó 
dokumentum az oklevél, valamint az oklevél-átlag igazolás (két tizedes jegy pontossággal), amely lehet az intézmény által kiadott igazolás, vagy a leckekönyv/oklevélmelléklet ezt igazoló oldala. 

vállalkozásfejlesztés (angol nyelven) (Nappali) 

Az Intézmény a felvételi pontokat az oklevél két tizedes jegy pontosságú átlagából számolja ki. Az oklevél átlaga nem azonos az oklevél minősítésével, ezért a pontszámításhoz feltétlenül csatolandó 
dokumentum az oklevél, valamint az oklevél-átlag igazolás (két tizedes jegy pontossággal), amely lehet az intézmény által kiadott igazolás, vagy a leckekönyv/oklevélmelléklet ezt igazoló oldala. 

vállalkozásfejlesztés (magyar nyelven) (Nappali) 

Az Intézmény a felvételi pontokat az oklevél két tizedes jegy pontosságú átlagából számolja ki. Az oklevél átlaga nem azonos az oklevél minősítésével, ezért a pontszámításhoz feltétlenül csatolandó 
dokumentum az oklevél, valamint az oklevél-átlag igazolás (két tizedes jegy pontossággal), amely lehet az intézmény által kiadott igazolás, vagy a leckekönyv/oklevélmelléklet ezt igazoló oldala. 

 
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 
 
Master of Business Administration (MBA) (Nappali) 

Az oklevél átlag egész száma az alábbi fix pontokkal számítandó: 



2-es  60 pont 
3-as  70 pont 
4-es 80 pont 
5-ös 90 pont 
A két tizedes jegy utolsó jegyét kerekítve 0-4-ig nullára 5-9-ig  egyre amit hozzáadódik az első tizedes jegyhez majd az egész számhoz. 
Pl. az oklevél átlag 3,66  akkor a 3-as ért 70 pont jár a két tizedes a 66 az utolsó jegyét a 6-ot felfelé kerekítjük 1-re ami hozzáadódik az első 6-hoz így 7 lesz, vagyis 70+7 =77 az oklevél átlag alapján 
kapott pont. 
Master of Business Administration (MBA) (Levelező) 

Az oklevél átlag egész száma az alábbi fix pontokkal számítandó: 

2-es  60 pont 
3-as  70 pont 
4-es 80 pont 
5-ös 90 pont 
A két tizedes jegy utolsó jegyét kerekítve 0-4-ig nullára 5-9-ig  egyre amit hozzáadódik az első tizedes jegyhez majd az egész számhoz. 
Pl. az oklevél átlag 3,66  akkor a 3-as ért 70 pont jár a két tizedes a 66 az utolsó jegyét a 6-ot felfelé kerekítjük 1-re ami hozzáadódik az első 6-hoz így 7 lesz, vagyis 70+7 =77 az oklevél átlag alapján 
kapott pont. 
turizmus-menedzsment (Levelező) 

Turizmus–menedzsment mesterképzési szakon az alábbi többletpontok csak a lent leírtak megléte esetén szerezhetők: 

- 5 pont adható a turizmus területén eltöltött, legalább 1 éves, a munkáltató által igazolt szakmai gyakorlatért vagy munkaviszonyért, a munkakör megjelölésével; 

- 10 pont adható a turizmus területén eltöltött, legalább 3 éves, a munkáltató által igazolt szakmai gyakorlatért vagy munkaviszonyért, a munkakör megjelölésével. 

turizmus-menedzsment (angol nyelven) (Nappali) 

Turizmus–menedzsment mesterképzési szakon az alábbi többletpontok csak a lent leírtak megléte esetén szerezhetők: 

- 5 pont adható a turizmus területén eltöltött, legalább 1 éves, a munkáltató által igazolt szakmai gyakorlatért vagy munkaviszonyért, a munkakör megjelölésével; 

- 10 pont adható a turizmus területén eltöltött, legalább 3 éves, a munkáltató által igazolt szakmai gyakorlatért vagy munkaviszonyért, a munkakör megjelölésével. 

turizmus-menedzsment (magyar nyelven) (Nappali) 

Turizmus–menedzsment mesterképzési szakon az alábbi többletpontok csak a lent leírtak megléte esetén szerezhetők: 

- 5 pont adható a turizmus területén eltöltött, legalább 1 éves, a munkáltató által igazolt szakmai gyakorlatért vagy munkaviszonyért, a munkakör megjelölésével; 

- 10 pont adható a turizmus területén eltöltött, legalább 3 éves, a munkáltató által igazolt szakmai gyakorlatért vagy munkaviszonyért, a munkakör megjelölésével. 

vállalkozásfejlesztés (Levelező) 

Az oklevél átlag egész száma az alábbi fix pontokkal számítandó: 

2-es  60 pont 



3-as  70 pont 

4-es 80 pont 

5-ös 90 pont 

A két tizedes jegy utolsó jegyét kerekítve 0-4-ig nullára 5-9-ig  egyre amit hozzáadódik az első tizedes jegyhez majd az egész számhoz. 

Pl. az oklevél átlag 3,66  akkor a 3-as ért 70 pont jár a két tizedes a 66 az utolsó jegyét a 6-ot felfelé kerekítjük 1-re ami hozzáadódik az első 6-hoz így 7 lesz, 

vagyis 70+7 =77 az oklevél átlag alapján kapott pont. 

vállalkozásfejlesztés (angol nyelven) (Nappali) 

Az oklevél átlag egész száma az alábbi fix pontokkal számítandó: 

2-es  60 pont 

3-as  70 pont 

4-es 80 pont 

5-ös 90 pont 

A két tizedes jegy utolsó jegyét kerekítve 0-4-ig nullára 5-9-ig  egyre amit hozzáadódik az első tizedes jegyhez majd az egész számhoz. 

Pl. az oklevél átlag 3,66  akkor a 3-as ért 70 pont jár a két tizedes a 66 az utolsó jegyét a 6-ot felfelé kerekítjük 1-re ami hozzáadódik az első 6-hoz így 7 lesz, 

vagyis 70+7 =77 az oklevél átlag alapján kapott pont. 

vállalkozásfejlesztés (magyar nyelven) (Nappali) 

Az oklevél átlag egész száma az alábbi fix pontokkal számítandó: 

2-es  60 pont 

3-as  70 pont 

4-es 80 pont 



5-ös 90 pont 

A két tizedes jegy utolsó jegyét kerekítve 0-4-ig nullára 5-9-ig  egyre amit hozzáadódik az első tizedes jegyhez majd az egész számhoz. 

Pl. az oklevél átlag 3,66  akkor a 3-as ért 70 pont jár a két tizedes a 66 az utolsó jegyét a 6-ot felfelé kerekítjük 1-re ami hozzáadódik az első 6-hoz így 7 lesz, 

vagyis 70+7 =77 az oklevél átlag alapján kapott pont. 

vezetés és szervezés (Levelező) 

A vezetés és szervezés mesterképzési szakon, aki nem ér el 10 pontot az írásbeli vizsgán elérhető 20 pontból, nem vehet részt a motivációs és szakmai beszélgetésen. A motivációs és szakmai 
beszélgetésen az elérhető 40 pontból minimum 15 pontot el kell érni a jelentkezőnek, különben nem nyerhet felvételt a képzésre. 

Vezetés és szervezés mesterképzési szakon az alábbi többletpontok csak a lent leírtak megléte esetén szerezhetők: 

- 5 pont adható a vezetési-, illetve tanácsadási, vagy mediátori területen eltöltött, minimum 6-12 hónapos gyakorlat estén, a munkáltató által igazolt szakmai gyakorlatért vagy munkaviszonyért, a 
munkakör megjelölésével (nem számítható be az alap végzettség megszerzéséhez szükséges kötelező szakmai gyakorlati idő); 

- 10 pont adható a vezetési-, illetve tanácsadási, vagy mediátori területen eltöltött, legalább 1 éves, a munkáltató által igazolt szakmai gyakorlatért vagy munkaviszonyért, a munkakör megjelölésével. 

vezetés és szervezés (angol nyelven) (Nappali) 

A vezetés és szervezés mesterképzési szakon, aki nem ér el 10 pontot az írásbeli vizsgán elérhető 20 pontból, nem vehet részt a motivációs és szakmai beszélgetésen. A motivációs és szakmai 
beszélgetésen az elérhető 40 pontból minimum 15 pontot el kell érni a jelentkezőnek, különben nem nyerhet felvételt a képzésre. 

Vezetés és szervezés mesterképzési szakon az alábbi többletpontok csak a lent leírtak megléte esetén szerezhetők: 

- 5 pont adható a vezetési-, illetve tanácsadási, vagy mediátori területen eltöltött, minimum 6-12 hónapos gyakorlat estén, a munkáltató által igazolt szakmai gyakorlatért vagy munkaviszonyért, a 
munkakör megjelölésével (nem számítható be az alap végzettség megszerzéséhez szükséges kötelező szakmai gyakorlati idő); 

- 10 pont adható a vezetési-, illetve tanácsadási, vagy mediátori területen eltöltött, legalább 1 éves, a munkáltató által igazolt szakmai gyakorlatért vagy munkaviszonyért, a munkakör megjelölésével. 

vezetés és szervezés (magyar nyelven) (Nappali) 

A vezetés és szervezés mesterképzési szakon, aki nem ér el 10 pontot az írásbeli vizsgán elérhető 20 pontból, nem vehet részt a motivációs és szakmai beszélgetésen. A motivációs és szakmai 
beszélgetésen az elérhető 40 pontból minimum 15 pontot el kell érni a jelentkezőnek, különben nem nyerhet felvételt a képzésre. 

Vezetés és szervezés mesterképzési szakon az alábbi többletpontok csak a lent leírtak megléte esetén szerezhetők: 

- 5 pont adható a vezetési-, illetve tanácsadási, vagy mediátori területen eltöltött, minimum 6-12 hónapos gyakorlat estén, a munkáltató által igazolt szakmai gyakorlatért vagy munkaviszonyért, a 
munkakör megjelölésével (nem számítható be az alap végzettség megszerzéséhez szükséges kötelező szakmai gyakorlati idő); 

- 10 pont adható a vezetési-, illetve tanácsadási, vagy mediátori területen eltöltött, legalább 1 éves, a munkáltató által igazolt szakmai gyakorlatért vagy munkaviszonyért, a munkakör megjelölésével. 

 
Pontszámítás: 



 
 
vállalkozásfejlesztés (magyar nyelven) (nappali képzések), vállalkozásfejlesztés (angol nyelven) (nappali képzések), vállalkozásfejlesztés (levelező képzések), Master of Business Administration (MBA) 
(levelező és nappali képzések) 
Felvételi pontok: 
 - oklevélátlag alapján: 90 pont 
 
vállalkozásfejlesztés (magyar nyelven) (nappali képzések), vállalkozásfejlesztés (angol nyelven) (nappali képzések), vállalkozásfejlesztés (levelező képzések), Master of Business Administration (MBA) 
(levelező és nappali képzések) 
Többletpontok:  maximum 10 többletpont adható. 
 - Esélyegyenlőségi maximális pont: 1 pont 
    - fogyatékosság: 1 pont 
    - gyermekgondozás: 1 pont 
    - hátrányos helyzet: 1 pont 
 - 1. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 8 pont 
 - 1. nyelvvizsga / szakmai felsőfokú (C1) komplex: 10 pont 
 - 2. nyelvvizsga / szakmai középfokú (B2) komplex: 6 pont 
 - 3. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 4 pont 
 - intézményi TDK 1. helyezés: 5 pont 
 - intézményi TDK 2. helyezés: 3 pont 
 - OTDK 1-3. hely: 10 pont 
 
turizmus-menedzsment (magyar nyelven) (nappali képzések), turizmus-menedzsment (angol nyelven) (nappali képzések), turizmus-menedzsment (levelező képzések) 
Felvételi pontok: 
 - oklevél minősítése alapján: 30 pont 
és 
 - szakmai és motivációs beszélgetés: 60 pont 
 
turizmus-menedzsment (magyar nyelven) (nappali képzések), turizmus-menedzsment (angol nyelven) (nappali képzések), turizmus-menedzsment (levelező képzések) 
Többletpontok:  maximum 10 többletpont adható. 
 - Esélyegyenlőségi maximális pont: 1 pont 
    - fogyatékosság: 1 pont 
    - gyermekgondozás: 1 pont 
    - hátrányos helyzet: 1 pont 
 - 1. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 8 pont 
 - 1. nyelvvizsga / szakmai felsőfokú (C1) komplex: 10 pont 
 - 2. nyelvvizsga / szakmai középfokú (B2) komplex: 8 pont 
 - intézményi TDK 1. helyezés: 5 pont 
 - intézményi TDK 2. helyezés: 3 pont 
 - OTDK 1-3. hely: 10 pont 
 - szakmai gyakorlat: 5 pont 
 - szakmai tevékenység: 10 pont 
 
vezetés és szervezés (magyar nyelven) (nappali képzések), vezetés és szervezés (levelező képzések), vezetés és szervezés (angol nyelven) (nappali képzések) 
Felvételi pontok: 
 - írásbeli vizsga: 20 pont 
és 
 - oklevél minősítése alapján: 30 pont 
és 
 - szakmai és motivációs beszélgetés: 40 pont 
 
vezetés és szervezés (magyar nyelven) (nappali képzések), vezetés és szervezés (levelező képzések), vezetés és szervezés (angol nyelven) (nappali képzések) 
Többletpontok:  maximum 10 többletpont adható. 
 - Esélyegyenlőségi maximális pont: 1 pont 
    - fogyatékosság: 1 pont 
    - gyermekgondozás: 1 pont 
    - hátrányos helyzet: 1 pont 



 - 1. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 8 pont 
 - 1. nyelvvizsga / szakmai felsőfokú (C1) komplex: 10 pont 
 - 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 4 pont 
 - 2. nyelvvizsga / szakmai középfokú (B2) komplex: 6 pont 
 - intézményi TDK 1. helyezés: 5 pont 
 - intézményi TDK 2. helyezés: 3 pont 
 - OTDK 1-3. hely: 10 pont 
 - szakmai gyakorlat: 5 pont 
 - szakmai tevékenység: 10 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. 

Szak 
Képz. 
szint 

Munka- 
rend Dokumentumok 

minden szak     

Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél 
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez 
kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság igazolása, 
gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, 
nyelvvizsgát igazoló dokumentum, OTDK/TDK igazolás 

A felsoroltakon túl az alábbi szakokon beküldendő további dokumentumok: 

turizmus-menedzsment M L 

Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez 
kapcsolódó dokumentumok: betöltött munkakör igazolása, 
felsőfokú tanulmányi eredmények, szakmai tevékenység 
igazolása 

turizmus-menedzsment (angol nyelven) M N 

turizmus-menedzsment (magyar nyelven) M N 

vezetés és szervezés M L 

vezetés és szervezés (angol nyelven) M N 

vezetés és szervezés (magyar nyelven) M N 

Master of Business Administration (MBA) M L 

Felvétel feltétele: felsőfokú tanulmányi eredmények 

Master of Business Administration (MBA) M N 

vállalkozásfejlesztés M L 

vállalkozásfejlesztés (angol nyelven) M N 

vállalkozásfejlesztés (magyar nyelven) M N 

 
 
 

 

METU-KMK 

INTÉZMÉNY ELÉRHETŐSÉGE: 

1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9. 
•  Telefon: (1) 273-3090, (1) 273-2419 



•  Fax: (1) 273-3099 
•  E-mail: mail@metropolitan.hu, felveteli@metropolitan.hu 
•  Honlap: http://www.metropolitan.hu 

 

 

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.) 

  

 

MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

 

 

Nappali képzések 

 
A szakokhoz kapcsolódó részletes információk a szak nevére kattintva olvashatók. 

 
Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < max. 

Személyes megjelenést igénylő 
vizsgaformák 

Képz. 
terület 

M N A animáció támogatott 4 1 < 15 
szakmai és motivációs beszélgetés (Sz) 

MŰV 

M N K animáció 900 000 Ft 4 1 < 30 MŰV 

M N A 
design- és 
művészetmenedzsment (magyar 
nyelven)(6)(10) 

támogatott 4 1 < 15 

szakmai és motivációs beszélgetés (Sz) 

MŰV 

M N K 
design- és 
művészetmenedzsment (magyar 
nyelven)(6)(10) 

550 000 Ft 4 1 < 30 MŰV 

M N K 
design- és 
művészetmenedzsment (angol 
nyelven)(6)(10) 

660 000 Ft 4 5 < 10 MŰV 

M N A divat- és textiltervezés(4)(10) támogatott 4 1 < 15 MŰV 

M N K divat- és textiltervezés(4)(10) 900 000 Ft 4 1 < 30 MŰV 

M N A építőművész(2) támogatott 4 1 < 15 MŰV 

M N K építőművész(2) 900 000 Ft 4 1 < 30 MŰV 

M N A formatervező művész(1)(5) támogatott 4 1 < 15 MŰV 

M N K formatervező művész(1)(5) 900 000 Ft 4 1 < 30 MŰV 

M N A 
kommunikáció- és 
médiatudomány (magyar 
nyelven)(1)(7)(10) 

támogatott 4 1 < 15 
szakmai készség és motiváció alapján 
(Sz) 

TÁRS 

https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft18a/!FFT/index.php/fft/nyomtatasi_kep?hiteleti=0&mode=M#lab_818_M-108
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft18a/!FFT/index.php/fft/nyomtatasi_kep?hiteleti=0&mode=M#lab_818_M-108
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft18a/!FFT/index.php/fft/nyomtatasi_kep?hiteleti=0&mode=M#lab_818_M-108
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft18a/!FFT/index.php/fft/nyomtatasi_kep?hiteleti=0&mode=M#lab_818_M-108
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft18a/!FFT/index.php/fft/nyomtatasi_kep?hiteleti=0&mode=M#lab_818_M-108
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft18a/!FFT/index.php/fft/nyomtatasi_kep?hiteleti=0&mode=M#lab_818_M-108
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft18a/!FFT/index.php/fft/nyomtatasi_kep?hiteleti=0&mode=M#lab_818_M-106
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft18a/!FFT/index.php/fft/nyomtatasi_kep?hiteleti=0&mode=M#lab_818_M-106
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft18a/!FFT/index.php/fft/nyomtatasi_kep?hiteleti=0&mode=M#lab_818_M-106
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft18a/!FFT/index.php/fft/nyomtatasi_kep?hiteleti=0&mode=M#lab_818_M-106
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft18a/!FFT/index.php/fft/nyomtatasi_kep?hiteleti=0&mode=M#lab_818_M-104
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft18a/!FFT/index.php/fft/nyomtatasi_kep?hiteleti=0&mode=M#lab_818_M-104
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft18a/!FFT/index.php/fft/nyomtatasi_kep?hiteleti=0&mode=M#lab_818_M-101
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft18a/!FFT/index.php/fft/nyomtatasi_kep?hiteleti=0&mode=M#lab_818_M-101
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft18a/!FFT/index.php/fft/nyomtatasi_kep?hiteleti=0&mode=M#lab_818_M-101
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft18a/!FFT/index.php/fft/nyomtatasi_kep?hiteleti=0&mode=M#lab_818_M-101
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft18a/!FFT/index.php/fft/nyomtatasi_kep?hiteleti=0&mode=M#lab_818_M-101
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft18a/!FFT/index.php/fft/nyomtatasi_kep?hiteleti=0&mode=M#lab_818_M-101
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft18a/!FFT/index.php/fft/nyomtatasi_kep?hiteleti=0&mode=M#lab_818_M86


M N K 
kommunikáció- és 
médiatudomány (magyar 
nyelven)(1)(7)(10) 

370 000 Ft 4 1 < 30 TÁRS 

M N A 
kommunikáció- és 
médiatudomány (angol 
nyelven)(1)(7)(10) 

támogatott 4 1 < 10 TÁRS 

M N K 
kommunikáció- és 
médiatudomány (angol 
nyelven)(1)(7)(10) 

470 000 Ft 4 1 < 10 TÁRS 

M N A 
televíziós műsorkészítő 
művész(1) 

támogatott 4 1 < 15 

gyakorlati felvételi vizsga (Gy) 

MŰV 

M N K 
televíziós műsorkészítő 
művész(1) 

900 000 Ft 4 1 < 15 MŰV 

M N A 
tervezőgrafika (magyar 
nyelven)(3)(10) 

támogatott 4 1 < 20 

szakmai és motivációs beszélgetés (Sz) 

MŰV 

M N K 
tervezőgrafika (magyar 
nyelven)(3)(10) 

900 000 Ft 4 1 < 30 MŰV 

M N K tervezőgrafika (angol nyelven)(8) 900 000 Ft 4 1 < 20 MŰV 

 

 

Részidős képzések 

 
A szakokhoz kapcsolódó részletes információk a szak nevére kattintva olvashatók. 

 
Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < max. 

Személyes megjelenést igénylő 
vizsgaformák 

Képz. 
terület 

M L A 
design- és 
művészetmenedzsment(6)(9)(10) 

támogatott 4 1 < 15 

szakmai és motivációs beszélgetés (Sz) 

MŰV 

M L K 
design- és 
művészetmenedzsment(6)(9)(10) 

490 000 Ft 4 1 < 30 MŰV 

M L A 
kommunikáció- és 
médiatudomány(1)(7)(9)(10) 

támogatott 4 1 < 20 
szakmai készség és motiváció alapján 
(Sz) 

TÁRS 

M L K 
kommunikáció- és 
médiatudomány(1)(7)(9)(10) 

370 000 Ft 4 1 < 30 TÁRS 

M L A tervezőgrafika(3)(9)(10) támogatott 4 1 < 15 
szakmai és motivációs beszélgetés (Sz) 

MŰV 

M L K tervezőgrafika(3)(9)(10) 800 000 Ft 4 1 < 30 MŰV 

 

 

(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 specializáció: belsőépítész tervező . 
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https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft18a/!FFT/index.php/fft/nyomtatasi_kep?hiteleti=0&mode=M#lab_818_M-108
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft18a/!FFT/index.php/fft/nyomtatasi_kep?hiteleti=0&mode=M#lab_818_M86
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft18a/!FFT/index.php/fft/nyomtatasi_kep?hiteleti=0&mode=M#lab_818_M-101
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft18a/!FFT/index.php/fft/nyomtatasi_kep?hiteleti=0&mode=M#lab_818_M-101
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft18a/!FFT/index.php/fft/nyomtatasi_kep?hiteleti=0&mode=M#lab_818_M90
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft18a/!FFT/index.php/fft/nyomtatasi_kep?hiteleti=0&mode=M#lab_818_M90
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft18a/!FFT/index.php/fft/nyomtatasi_kep?hiteleti=0&mode=M#lab_818_M-101
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft18a/!FFT/index.php/fft/nyomtatasi_kep?hiteleti=0&mode=M#lab_818_M-101
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft18a/!FFT/index.php/fft/nyomtatasi_kep?hiteleti=0&mode=M#lab_818_M90
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft18a/!FFT/index.php/fft/nyomtatasi_kep?hiteleti=0&mode=M#lab_818_M90
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft18a/!FFT/index.php/fft/nyomtatasi_kep?hiteleti=0&mode=M#lab_818_M-105
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft18a/!FFT/index.php/fft/nyomtatasi_kep?hiteleti=0&mode=M#lab_818_M-105
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft18a/!FFT/index.php/fft/nyomtatasi_kep?hiteleti=0&mode=M#lab_818_M86
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft18a/!FFT/index.php/fft/nyomtatasi_kep?hiteleti=0&mode=M#lab_818_M-105
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft18a/!FFT/index.php/fft/nyomtatasi_kep?hiteleti=0&mode=M#lab_818_M-105
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft18a/!FFT/index.php/fft/nyomtatasi_kep?hiteleti=0&mode=M#lab_818_M86
https://www.felvi.hu/felveteli/szakok_kepzesek/szakleirasok


(3) Választható specializációk: betűtervezés-tipográfia, képgrafika, tervezőgrafika. 

(4) Választható specializációk: divattervezés, textiltervezés. 

(5) Választható specializáció: formatervező. 

(6) Választható specializációk: kortárs design- és művészetmenedzsment, múzeumi menedzsment. 

(7) Választható specializációk: nemzetközi kommunikáció, új média. 

(8) Választható specializáció: tervezőgrafika. 

(9) 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: hetente péntek délután és szombati napokon. 

(10) Az egyes specializációk csak megfelelő számú jelentkező esetén indulnak. 

 
 
A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei 

Amennyiben a jelentkező nem a teljes kreditérték beszámításával figyelembe vehető alapképzési szakon végzett, akkor legkésőbb 2018. május 15-jéig kreditelismerési kérelmet kell benyújtani a 
Kreditátvételi Bizottsághoz. A kérelem nyomtatványa letölthető az Intézmény honlapjáról. 
 

 
tervezőgrafika (Levelező) 

Tervezőgrafika mesterképzési szakon: 
 
A portfóliót az addigi tervezőgrafikusi - grafikusi tevékenysége során készített munkáiból állítja össze a jelentkező. 

tervezőgrafika (angol nyelven) (Nappali) 

Tervezőgrafika mesterképzési szakon: 
 
A portfóliót az addigi tervezőgrafikusi - grafikusi tevékenysége során készített munkáiból állítja össze a jelentkező. 

tervezőgrafika (magyar nyelven) (Nappali) 

Tervezőgrafika mesterképzési szakon: 
 
A portfóliót az addigi tervezőgrafikusi - grafikusi tevékenysége során készített munkáiból állítja össze a jelentkező. 

 
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 

A szakmai és motivációs beszélgetésre való felkészüléshez javasolt szakirodalom az Egyetem honlapján olvasható (www.metropolitan.hu). 

 
kommunikáció- és médiatudomány (Levelező) 

Kommunikáció és médiatudomány mesterképzési szakokon az alábbi többletpontok csak a lent leírtak megléte esetén szerezhetők: 

- 6 pont adható a jelentkezést megelőzően megjelentetett, a jelentkező által írt vagy lektorált szakkönyvért vagy szakkönyv-részletért, 

- 5 pont adható a kommunikáció, média területen eltöltött, minimum 6-12 hónapos gyakorlat estén, a munkáltató által igazolt szakmai gyakorlatért vagy munkaviszonyért, a munkakör megjelölésével 
(nem számítatható be az alap végzettség megszerzéséhez szükséges kötelező szakmai gyakorlati idő), 

- 10 pont adható a kommunikáció, média területen eltöltött, legalább egy éves, a munkáltató által igazolt szakmai gyakorlatért vagy munkaviszonyért, a munkakör megjelölésével. 

kommunikáció- és médiatudomány (angol nyelven) (Nappali) 

Kommunikáció és médiatudomány mesterképzési szakokon az alábbi többletpontok csak a lent leírtak megléte esetén szerezhetők: 

- 6 pont adható a jelentkezést megelőzően megjelentetett, a jelentkező által írt vagy lektorált szakkönyvért vagy szakkönyv-részletért, 

- 5 pont adható a kommunikáció, média területen eltöltött, minimum 6-12 hónapos gyakorlat estén, a munkáltató által igazolt szakmai gyakorlatért vagy munkaviszonyért, a munkakör megjelölésével 
(nem számítatható be az alap végzettség megszerzéséhez szükséges kötelező szakmai gyakorlati idő), 

- 10 pont adható a kommunikáció, média területen eltöltött, legalább egy éves, a munkáltató által igazolt szakmai gyakorlatért vagy munkaviszonyért, a munkakör megjelölésével. 

kommunikáció- és médiatudomány (magyar nyelven) (Nappali) 

Kommunikáció és médiatudomány mesterképzési szakokon az alábbi többletpontok csak a lent leírtak megléte esetén szerezhetők: 

- 6 pont adható a jelentkezést megelőzően megjelentetett, a jelentkező által írt vagy lektorált szakkönyvért vagy szakkönyv-részletért, 

- 5 pont adható a kommunikáció, média területen eltöltött, minimum 6-12 hónapos gyakorlat estén, a munkáltató által igazolt szakmai gyakorlatért vagy munkaviszonyért, a munkakör megjelölésével 
(nem számítatható be az alap végzettség megszerzéséhez szükséges kötelező szakmai gyakorlati idő), 

- 10 pont adható a kommunikáció, média területen eltöltött, legalább egy éves, a munkáltató által igazolt szakmai gyakorlatért vagy munkaviszonyért, a munkakör megjelölésével. 



 
Pontszámítás: 
 
 
animáció (nappali képzések) 
Felvételi pontok: 
 - portfolió: 30 pont 
és 
 - szakmai és motivációs beszélgetés: 69 pont 
 
animáció (nappali képzések) 
Többletpontok:  maximum 1 többletpont adható. 
 - Esélyegyenlőségi maximális pont: 1 pont 
    - fogyatékosság: 1 pont 
    - gyermekgondozás: 1 pont 
    - hátrányos helyzet: 1 pont 
 - országos és nemzetközi szakmai verseny: 1 pont 
 - OTDK vagy Országos Művészeti Diákköri Konferencia 1-3. hely: 1 pont 
 - szakmai publikáció: 1 pont 
 
tervezőgrafika (magyar nyelven) (nappali képzések), tervezőgrafika (levelező képzések), divat- és textiltervezés (nappali képzések), design- és művészetmenedzsment (magyar nyelven) (nappali 
képzések), formatervező művész (nappali képzések), design- és művészetmenedzsment (levelező képzések), tervezőgrafika (angol nyelven) (nappali képzések), építőművész (nappali képzések), design- 
és művészetmenedzsment (angol nyelven) (nappali képzések) 
Felvételi pontok: 
 - portfolió: 50 pont 
és 
 - szakmai és motivációs beszélgetés: 49 pont 
 
tervezőgrafika (magyar nyelven) (nappali képzések), tervezőgrafika (levelező képzések), divat- és textiltervezés (nappali képzések), design- és művészetmenedzsment (magyar nyelven) (nappali 
képzések), formatervező művész (nappali képzések), design- és művészetmenedzsment (levelező képzések), tervezőgrafika (angol nyelven) (nappali képzések), építőművész (nappali képzések), design- 
és művészetmenedzsment (angol nyelven) (nappali képzések) 
Többletpontok:  maximum 1 többletpont adható. 
 - Esélyegyenlőségi maximális pont: 1 pont 
    - fogyatékosság: 1 pont 
    - gyermekgondozás: 1 pont 
    - hátrányos helyzet: 1 pont 
 - OTDK vagy Országos Művészeti Diákköri Konferencia 1-3. hely: 1 pont 
 
kommunikáció- és médiatudomány (magyar nyelven) (nappali képzések), kommunikáció- és médiatudomány (angol nyelven) (nappali képzések), kommunikáció- és médiatudomány (levelező képzések) 
Felvételi pontok: 
 - oklevél minősítése alapján: 30 pont 
és 
 - szakmai készség és motiváció alapján: 60 pont 
 
kommunikáció- és médiatudomány (magyar nyelven) (nappali képzések), kommunikáció- és médiatudomány (angol nyelven) (nappali képzések), kommunikáció- és médiatudomány (levelező képzések) 
Többletpontok:  maximum 10 többletpont adható. 
 - Esélyegyenlőségi maximális pont: 1 pont 
    - fogyatékosság: 1 pont 
    - gyermekgondozás: 1 pont 
    - hátrányos helyzet: 1 pont 
 - 1. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 8 pont 
 - 1. nyelvvizsga / szakmai felsőfokú (C1) komplex: 10 pont 
 - 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 4 pont 
 - 2. nyelvvizsga / szakmai középfokú (B2) komplex: 6 pont 
 - intézményi TDK 1. helyezés: 5 pont 
 - intézményi TDK 2. helyezés: 3 pont 
 - OTDK 1-3. hely: 10 pont 



 - szakmai gyakorlat: 5 pont 
 - szakmai publikáció: 6 pont 
 - szakmai tevékenység: 10 pont 
 
televíziós műsorkészítő művész (nappali képzések) 
Felvételi pontok: 
 - gyakorlati felvételi vizsga: 99 pont 
 
televíziós műsorkészítő művész (nappali képzések) 
Többletpontok:  maximum 1 többletpont adható. 
 - Esélyegyenlőségi maximális pont: 1 pont 
    - fogyatékosság: 1 pont 
    - gyermekgondozás: 1 pont 
    - hátrányos helyzet: 1 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. 

Szak 
Képz. 
szint 

Munka- 
rend Dokumentumok 

minden szak     

Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél 
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez 
kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság igazolása, 
gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása 

A felsoroltakon túl az alábbi szakokon beküldendő további dokumentumok: 

kommunikáció- és médiatudomány M L Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez 
kapcsolódó dokumentumok: felsőfokú tanulmányi 
eredmények, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, OTDK/TDK 
igazolás, szakmai tevékenység igazolása 

kommunikáció- és médiatudomány (angol nyelven) M N 

kommunikáció- és médiatudomány (magyar nyelven) M N 

animáció M N 

Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez 
kapcsolódó dokumentumok: OTDK/TDK igazolás 

design- és művészetmenedzsment M L 

design- és művészetmenedzsment (angol nyelven) M N 

design- és művészetmenedzsment (magyar nyelven) M N 

divat- és textiltervezés M N 

építőművész M N 

formatervező művész M N 

tervezőgrafika M L 

tervezőgrafika (angol nyelven) M N 

tervezőgrafika (magyar nyelven) M N 

 


