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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 
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AZ ELEKTRONIKUS JELENTKEZÉS ÉS A DOKUMENTUMOK ELEKTRONIKUS FELTÖLTÉSÉNEK HATÁRIDEJE: 2019. NOVEMBER 15. 
(A dokumentumok - szükség esetén - postai úton is beküldhetők a következő címre: „2020. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220.) 

 

NAPPALI KÉPZÉSEK - ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

 

 
Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < max. Érettségi vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

Pontsz. fels. okl. 
IGEN/NEM 

A N K emberi erőforrások(1)(7)(14) 295 000 Ft 7 1 < 50 

kettőt kell választani: földrajz v. 
gazdasági ismeretek v. informatika v. 
matematika v. történelem v. egy ágazati 
szakmai érettségi vizsgatárgy(16) v. egy 
idegen nyelv(18) v. egy szakmai előkészítő 
vizsgatárgy(17) 

GAZD I 

A N K 
gazdálkodási és 
menedzsment (magyar 
nyelven)(1)(4)(14) 

315 000 Ft 7 1 < 100 

kettőt kell választani: földrajz v. 
gazdasági ismeretek v. informatika 
v. matematika v. történelem v. egy 
ágazati szakmai érettségi 
vizsgatárgy(16) v. egy idegen 
nyelv(18) v. egy szakmai előkészítő 
vizsgatárgy(17) 

GAZD I 

A N K 
gazdálkodási és 
menedzsment (angol 
nyelven)(1)(10)(14)(15) 

315 000 Ft 7 1 < 30 

kettőt kell választani: földrajz v. 
gazdasági ismeretek v. informatika 
v. matematika v. történelem v. egy 
ágazati szakmai érettségi 
vizsgatárgy(16) v. egy idegen 
nyelv(18) v. egy szakmai előkészítő 
vizsgatárgy(17) 

GAZD I 

A N K 
kereskedelem és marketing 
(magyar nyelven)(1)(3)(14) 

325 000 Ft 7 1 < 100 

kettőt kell választani: földrajz v. 
gazdasági ismeretek v. informatika 
v. matematika v. történelem v. egy 
ágazati szakmai érettségi 
vizsgatárgy(16) v. egy idegen 
nyelv(18) v. egy szakmai előkészítő 
vizsgatárgy(17) 

GAZD I 

https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft20k/!FFTK/index.php/fft/nyomtatasi_kep?hiteleti=0&mode=A#lab_817_A-101
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft20k/!FFTK/index.php/fft/nyomtatasi_kep?hiteleti=0&mode=A#lab_817_A-101
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft20k/!FFTK/index.php/fft/nyomtatasi_kep?hiteleti=0&mode=A#lab_817_A139
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft20k/!FFTK/index.php/fft/nyomtatasi_kep?hiteleti=0&mode=A#lab_817_A-201
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft20k/!FFTK/index.php/fft/nyomtatasi_kep?hiteleti=0&mode=A#lab_817_A-203
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft20k/!FFTK/index.php/fft/nyomtatasi_kep?hiteleti=0&mode=A#lab_817_A-202
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft20k/!FFTK/index.php/fft/nyomtatasi_kep?hiteleti=0&mode=A#lab_817_A-101
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft20k/!FFTK/index.php/fft/nyomtatasi_kep?hiteleti=0&mode=A#lab_817_A-101
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft20k/!FFTK/index.php/fft/nyomtatasi_kep?hiteleti=0&mode=A#lab_817_A139
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft20k/!FFTK/index.php/fft/nyomtatasi_kep?hiteleti=0&mode=A#lab_817_A-201
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft20k/!FFTK/index.php/fft/nyomtatasi_kep?hiteleti=0&mode=A#lab_817_A-203
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft20k/!FFTK/index.php/fft/nyomtatasi_kep?hiteleti=0&mode=A#lab_817_A-202
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft20k/!FFTK/index.php/fft/nyomtatasi_kep?hiteleti=0&mode=A#lab_817_A-101
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft20k/!FFTK/index.php/fft/nyomtatasi_kep?hiteleti=0&mode=A#lab_817_A-101
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft20k/!FFTK/index.php/fft/nyomtatasi_kep?hiteleti=0&mode=A#lab_817_A139
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft20k/!FFTK/index.php/fft/nyomtatasi_kep?hiteleti=0&mode=A#lab_817_A139
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft20k/!FFTK/index.php/fft/nyomtatasi_kep?hiteleti=0&mode=A#lab_817_A-201
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft20k/!FFTK/index.php/fft/nyomtatasi_kep?hiteleti=0&mode=A#lab_817_A-203
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft20k/!FFTK/index.php/fft/nyomtatasi_kep?hiteleti=0&mode=A#lab_817_A-202
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft20k/!FFTK/index.php/fft/nyomtatasi_kep?hiteleti=0&mode=A#lab_817_A-101
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft20k/!FFTK/index.php/fft/nyomtatasi_kep?hiteleti=0&mode=A#lab_817_A-101
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft20k/!FFTK/index.php/fft/nyomtatasi_kep?hiteleti=0&mode=A#lab_817_A139
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft20k/!FFTK/index.php/fft/nyomtatasi_kep?hiteleti=0&mode=A#lab_817_A-201
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft20k/!FFTK/index.php/fft/nyomtatasi_kep?hiteleti=0&mode=A#lab_817_A-203
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft20k/!FFTK/index.php/fft/nyomtatasi_kep?hiteleti=0&mode=A#lab_817_A-202


   

 
 

A N K 
kereskedelem és marketing 
(angol nyelven)(1)(6)(14)(15) 

325 000 Ft 7 1 < 30 

kettőt kell választani: földrajz v. 
gazdasági ismeretek v. informatika 
v. matematika v. történelem v. egy 
ágazati szakmai érettségi 
vizsgatárgy(16) v. egy idegen 
nyelv(18) v. egy szakmai előkészítő 
vizsgatárgy(17) 

GAZD I 

A N K 
kommunikáció- és 
médiatudomány (magyar 
nyelven)(1)(9)(14) 

305 000 Ft 6 1 < 80 

kettőt kell választani: magyar nyelv 
és irodalom v. matematika v. 
társadalomismeret v. történelem v. 
egy idegen nyelv(18) (legalább egyet 
emelt szinten kell teljesíteni) 

TÁRS I 

A N K 
kommunikáció- és 
médiatudomány (angol 
nyelven)(1)(8)(14)(15) 

305 000 Ft 6 1 < 30 

kettőt kell választani: magyar nyelv 
és irodalom v. matematika v. 
társadalomismeret v. történelem v. 
egy idegen nyelv(18) (legalább egyet 
emelt szinten kell teljesíteni) 

TÁRS I 

A N K 
nemzetközi tanulmányok 
(angol nyelven)(1)(2)(14)(15) 

275 000 Ft 6 1 < 20 

kettőt kell választani: magyar nyelv 
és irodalom v. matematika v. 
társadalomismeret v. történelem v. 
egy idegen nyelv(18) (legalább egyet 
emelt szinten kell teljesíteni) 

TÁRS I 

A N K 
pénzügy és számvitel 
(magyar nyelven)(1)(12)(14) 

275 000 Ft 7 1 < 50 

kettőt kell választani: földrajz v. 
gazdasági ismeretek v. informatika 
v. matematika v. történelem v. egy 
ágazati szakmai érettségi 
vizsgatárgy(16) v. egy idegen 
nyelv(18) v. egy szakmai előkészítő 
vizsgatárgy(17) 

GAZD I 

A N K 
pénzügy és számvitel (angol 
nyelven)(1)(11)(14)(15) 

275 000 Ft 7 1 < 30 

kettőt kell választani: földrajz v. 
gazdasági ismeretek v. informatika 
v. matematika v. történelem v. egy 
ágazati szakmai érettségi 
vizsgatárgy(16) v. egy idegen 
nyelv(18) v. egy szakmai előkészítő 
vizsgatárgy(17) 

GAZD I 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft20k/!FFTK/index.php/fft/nyomtatasi_kep?hiteleti=0&mode=A#lab_817_A-101
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft20k/!FFTK/index.php/fft/nyomtatasi_kep?hiteleti=0&mode=A#lab_817_A-101
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft20k/!FFTK/index.php/fft/nyomtatasi_kep?hiteleti=0&mode=A#lab_817_A139
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft20k/!FFTK/index.php/fft/nyomtatasi_kep?hiteleti=0&mode=A#lab_817_A139
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft20k/!FFTK/index.php/fft/nyomtatasi_kep?hiteleti=0&mode=A#lab_817_A-201
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft20k/!FFTK/index.php/fft/nyomtatasi_kep?hiteleti=0&mode=A#lab_817_A-203
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft20k/!FFTK/index.php/fft/nyomtatasi_kep?hiteleti=0&mode=A#lab_817_A-202
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft20k/!FFTK/index.php/fft/nyomtatasi_kep?hiteleti=0&mode=A#lab_817_A-101
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft20k/!FFTK/index.php/fft/nyomtatasi_kep?hiteleti=0&mode=A#lab_817_A-101
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft20k/!FFTK/index.php/fft/nyomtatasi_kep?hiteleti=0&mode=A#lab_817_A139
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft20k/!FFTK/index.php/fft/nyomtatasi_kep?hiteleti=0&mode=A#lab_817_A-203
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft20k/!FFTK/index.php/fft/nyomtatasi_kep?hiteleti=0&mode=A#lab_817_A-101
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft20k/!FFTK/index.php/fft/nyomtatasi_kep?hiteleti=0&mode=A#lab_817_A-101
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft20k/!FFTK/index.php/fft/nyomtatasi_kep?hiteleti=0&mode=A#lab_817_A139
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft20k/!FFTK/index.php/fft/nyomtatasi_kep?hiteleti=0&mode=A#lab_817_A139
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft20k/!FFTK/index.php/fft/nyomtatasi_kep?hiteleti=0&mode=A#lab_817_A-203
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft20k/!FFTK/index.php/fft/nyomtatasi_kep?hiteleti=0&mode=A#lab_817_A-101
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft20k/!FFTK/index.php/fft/nyomtatasi_kep?hiteleti=0&mode=A#lab_817_A-101
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft20k/!FFTK/index.php/fft/nyomtatasi_kep?hiteleti=0&mode=A#lab_817_A139
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft20k/!FFTK/index.php/fft/nyomtatasi_kep?hiteleti=0&mode=A#lab_817_A139
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft20k/!FFTK/index.php/fft/nyomtatasi_kep?hiteleti=0&mode=A#lab_817_A-203
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft20k/!FFTK/index.php/fft/nyomtatasi_kep?hiteleti=0&mode=A#lab_817_A-101
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft20k/!FFTK/index.php/fft/nyomtatasi_kep?hiteleti=0&mode=A#lab_817_A-101
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft20k/!FFTK/index.php/fft/nyomtatasi_kep?hiteleti=0&mode=A#lab_817_A139
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft20k/!FFTK/index.php/fft/nyomtatasi_kep?hiteleti=0&mode=A#lab_817_A-201
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft20k/!FFTK/index.php/fft/nyomtatasi_kep?hiteleti=0&mode=A#lab_817_A-203
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft20k/!FFTK/index.php/fft/nyomtatasi_kep?hiteleti=0&mode=A#lab_817_A-202
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft20k/!FFTK/index.php/fft/nyomtatasi_kep?hiteleti=0&mode=A#lab_817_A-101
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft20k/!FFTK/index.php/fft/nyomtatasi_kep?hiteleti=0&mode=A#lab_817_A-101
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft20k/!FFTK/index.php/fft/nyomtatasi_kep?hiteleti=0&mode=A#lab_817_A139
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft20k/!FFTK/index.php/fft/nyomtatasi_kep?hiteleti=0&mode=A#lab_817_A139
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft20k/!FFTK/index.php/fft/nyomtatasi_kep?hiteleti=0&mode=A#lab_817_A-201
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft20k/!FFTK/index.php/fft/nyomtatasi_kep?hiteleti=0&mode=A#lab_817_A-203
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft20k/!FFTK/index.php/fft/nyomtatasi_kep?hiteleti=0&mode=A#lab_817_A-202


   

 
 

RÉSZIDŐS KÉPZÉSEK - ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

Pontsz. 
fels. okl. 

IGEN/NEM 

A L K emberi erőforrások(1)(7)(13)(14) 245 000 Ft 7 1 < 50 

kettőt kell választani: földrajz v. 
gazdasági ismeretek v. 
informatika v. matematika v. 
történelem v. egy ágazati 
szakmai érettségi 
vizsgatárgy(16) v. egy idegen 
nyelv(18) v. egy szakmai 
előkészítő vizsgatárgy(17) 

GAZD I 

A L K 
gazdálkodási és 
menedzsment(1)(4)(13)(14) 

245 000 Ft 7 1 < 100 

kettőt kell választani: földrajz v. 
gazdasági ismeretek v. 
informatika v. matematika v. 
történelem v. egy ágazati 
szakmai érettségi 
vizsgatárgy(16) v. egy idegen 
nyelv(18) v. egy szakmai 
előkészítő vizsgatárgy(17) 

GAZD I 

A L K 
kereskedelem és 
marketing(1)(5)(13)(14) 

255 000 Ft 7 1 < 100 

kettőt kell választani: földrajz v. 
gazdasági ismeretek v. 
informatika v. matematika v. 
történelem v. egy ágazati 
szakmai érettségi 
vizsgatárgy(16) v. egy idegen 
nyelv(18) v. egy szakmai 
előkészítő vizsgatárgy(17) 

GAZD I 

A L K 
kommunikáció- és 
médiatudomány(1)(9)(13)(14) 

255 000 Ft 6 1 < 80 

kettőt kell választani: magyar 
nyelv és irodalom v. matematika 
v. társadalomismeret v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv(18) (legalább egyet emelt 
szinten kell teljesíteni) 

TÁRS I 

A L K pénzügy és számvitel(1)(12)(13)(14) 245 000 Ft 7 1 < 50 

kettőt kell választani: földrajz v. 
gazdasági ismeretek v. 
informatika v. matematika v. 
történelem v. egy ágazati 
szakmai érettségi 
vizsgatárgy(16) v. egy idegen 
nyelv(18) v. egy szakmai 
előkészítő vizsgatárgy(17) 

GAZD 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 

https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft20k/!FFTK/index.php/fft/nyomtatasi_kep?hiteleti=0&mode=A#lab_817_A-101
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft20k/!FFTK/index.php/fft/nyomtatasi_kep?hiteleti=0&mode=A#lab_817_A-101
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft20k/!FFTK/index.php/fft/nyomtatasi_kep?hiteleti=0&mode=A#lab_817_A169
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft20k/!FFTK/index.php/fft/nyomtatasi_kep?hiteleti=0&mode=A#lab_817_A169
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft20k/!FFTK/index.php/fft/nyomtatasi_kep?hiteleti=0&mode=A#lab_817_A-201
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft20k/!FFTK/index.php/fft/nyomtatasi_kep?hiteleti=0&mode=A#lab_817_A-203
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft20k/!FFTK/index.php/fft/nyomtatasi_kep?hiteleti=0&mode=A#lab_817_A-202
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft20k/!FFTK/index.php/fft/nyomtatasi_kep?hiteleti=0&mode=A#lab_817_A-101
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft20k/!FFTK/index.php/fft/nyomtatasi_kep?hiteleti=0&mode=A#lab_817_A-101
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft20k/!FFTK/index.php/fft/nyomtatasi_kep?hiteleti=0&mode=A#lab_817_A169
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft20k/!FFTK/index.php/fft/nyomtatasi_kep?hiteleti=0&mode=A#lab_817_A169
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft20k/!FFTK/index.php/fft/nyomtatasi_kep?hiteleti=0&mode=A#lab_817_A-201
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft20k/!FFTK/index.php/fft/nyomtatasi_kep?hiteleti=0&mode=A#lab_817_A-203
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft20k/!FFTK/index.php/fft/nyomtatasi_kep?hiteleti=0&mode=A#lab_817_A-202
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft20k/!FFTK/index.php/fft/nyomtatasi_kep?hiteleti=0&mode=A#lab_817_A-101
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft20k/!FFTK/index.php/fft/nyomtatasi_kep?hiteleti=0&mode=A#lab_817_A-101
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft20k/!FFTK/index.php/fft/nyomtatasi_kep?hiteleti=0&mode=A#lab_817_A169
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft20k/!FFTK/index.php/fft/nyomtatasi_kep?hiteleti=0&mode=A#lab_817_A169
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft20k/!FFTK/index.php/fft/nyomtatasi_kep?hiteleti=0&mode=A#lab_817_A-201
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft20k/!FFTK/index.php/fft/nyomtatasi_kep?hiteleti=0&mode=A#lab_817_A-203
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft20k/!FFTK/index.php/fft/nyomtatasi_kep?hiteleti=0&mode=A#lab_817_A-202
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft20k/!FFTK/index.php/fft/nyomtatasi_kep?hiteleti=0&mode=A#lab_817_A-101
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft20k/!FFTK/index.php/fft/nyomtatasi_kep?hiteleti=0&mode=A#lab_817_A-101
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft20k/!FFTK/index.php/fft/nyomtatasi_kep?hiteleti=0&mode=A#lab_817_A169
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft20k/!FFTK/index.php/fft/nyomtatasi_kep?hiteleti=0&mode=A#lab_817_A169
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft20k/!FFTK/index.php/fft/nyomtatasi_kep?hiteleti=0&mode=A#lab_817_A-203
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft20k/!FFTK/index.php/fft/nyomtatasi_kep?hiteleti=0&mode=A#lab_817_A-101
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft20k/!FFTK/index.php/fft/nyomtatasi_kep?hiteleti=0&mode=A#lab_817_A-101
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft20k/!FFTK/index.php/fft/nyomtatasi_kep?hiteleti=0&mode=A#lab_817_A169
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft20k/!FFTK/index.php/fft/nyomtatasi_kep?hiteleti=0&mode=A#lab_817_A169
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft20k/!FFTK/index.php/fft/nyomtatasi_kep?hiteleti=0&mode=A#lab_817_A-201
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft20k/!FFTK/index.php/fft/nyomtatasi_kep?hiteleti=0&mode=A#lab_817_A-203
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft20k/!FFTK/index.php/fft/nyomtatasi_kep?hiteleti=0&mode=A#lab_817_A-202


   

 
 

rendeletben, illetve a www.felvi.hu honlap Szakleírások menüpontjában. 
 

(2) Választható specializációk: diplomácia és nemzetközi kommunikáció, nemzetközi fejlesztési együttműködés. 

(3) Választható specializációk: e-business menedzsment, európai marketing, kis- és középvállalkozási, logisztika, reklám és PR. 

(4) Választható specializációk: e-business menedzsment, kis- és középvállalkozási, logisztika. 

(5) Választható specializációk: e-business menedzsment, kis- és középvállalkozási, logisztika, reklám és PR. 

(6) Választható specializációk: európai marketing, nemzetközi reklám, nemzetközi üzleti. 

(7) Választható specializációk: HR gazdálkodás, HR kommunikáció. 

(8) Választható specializációk: integrált média, International Communication. 

(9) Választható specializációk: integrált média, International Communication, PR, reklám, marketing. 

(10) Választható specializációk: kereskedelmi és marketingmenedzsment, nemzetközi üzleti, pénzügyi menedzsment. 

(11) Választható specializációk: nemzetközi - IFRS - számvitel, pénzügy. 

(12) Választható specializációk: pénzügy, számvitel. 

(13) 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 általában péntek délután és szombati napokon lesz megtartva. 

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

(15) Az angol nyelvű alapképzési szakokon résztvevők az önköltség mellett idegen nyelvi hozzájárulást is fizetnek. A részletek "A jelentkezés és felvétel sajátos feltételei" alatt találhatók. 

(16) Választható egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy: informatika ismeretek, kereskedelem ismeretek, közgazdaság ismeretek, turisztika ismeretek, ügyvitel ismeretek, vendéglátóipar ismeretek. 

(17) Választható egy szakmai előkészítő vizsgatárgy: informatikai alapismeretek, kereskedelmi és marketing alapismeretek, közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan), közgazdasági 
alapismeretek (üzleti gazdaságtan), ügyviteli alapismeretek, vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek. 

(18) Választható egy idegen nyelv: angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol. 

 

https://www.felvi.hu/felveteli/szakok_kepzesek/szakleirasok


   

 
 

 
 
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. 

A felsőfokú végzettséggel rendelkező jelentkezőket a Kar – amennyiben alapképzésre, osztatlan mesterképzésre vagy felsőoktatási szakképzésre jelentkeznek – a 2019. évi keresztféléves felvételi 
eljárásban a korábbi felsőoktatási tanulmányaik figyelembevételével (akár az emelt szintű érettségi követelménytől is eltekintve) rangsorolja. 

Amennyiben a jelentkező felsőfokú végzettséggel rendelkezik és nem művészet vagy művészetközvetítés képzési területhez tartozó alapképzésre vagy felsőoktatási szakképzésre jelentkezik – a felvételi 
kormányrendelet adta lehetőség értelmében – a jelentkező felsőfokú oklevelének minősítése alapján az alábbi pontszámok számítandók: 

5 (jeles, kiváló, kitüntetéses)  minősítés esetén 400  pont; 
4 (jó) minősítés esetén  367 pont; 
3 (közepes) minősítés esetén 333 pont; 
2 (elégséges) minősítés esetén 300 pont. 

A jelentkező felvételi összpontszámát a fenti pontszámok és a felvételi kormányrendelet szerinti többletpontok összeadásával állapítják meg. 

 
A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei 
Idegen nyelven folyó képzések esetén idegen nyelvi hozzájárulás fizetendő, melynek összege a gazdaságtudományok vagy a társadalomtudomány képzési területhez tartozó alapképzési szakok esetében 
félévente 150 000 Ft. Az idegen nyelvi hozzájárulással kapcsolatos egyéb részletek az Egyetem honlapján olvashatók (www.metropolitan.hu), illetve ezzel kapcsolatban tájékoztatás a 
felveteli@metropolitan.hu e-mail címen vagy a 06 (1) 273-2419 telefonszámon kérhető. 
 
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 jelentkezéshez szükséges benyújtandó dokumentumokkal kapcsolatos általános információk megtalálhatók a Tájékoztató 3. fejezetében. 

Szak 
Képz. 
szint 

Munka- 
rend Dokumentumok 

minden alapképzés     

Felvétel feltétele: érettségi bizonyítvány 
Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó 
dokumentumok: érettségi tanúsítvány, felsőfokú oklevél, felsőfokú 
tanulmányi eredmények, felsőoktatási szakképzés igazolása, 
fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos 
helyzet igazolása, középiskolai bizonyítvány, nyelvvizsgát igazoló 
dokumentum, OKJ bizonyítvány, sporteredmény igazolása, 
tanulmányi, művészeti versenyeredmény igazolása 



   

 
 

 


