
SZIE-GTK 

Felvételivel kapcsolatos egyéb elérhetőség: 

•  Telefon: (28) 522-000/1901 

•  Fax: (28) 522-040 

•  E-mail: eder.zsofia@gtk.szie.hu 

•  Honlap: http://www.gtk.szie.hu 

AZ ELEKTRONIKUS JELENTKEZÉS ÉS A DOKUMENTUMOK ELEKTRONIKUS 

FELTÖLTÉSÉNEK HATÁRIDEJE: 2017. AUGUSZTUS 7. 
(A dokumentumok - szükség esetén - postai úton is beküldhetők a következő címre: 

„2017. évi felsőoktatási pótfelvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220.) 

Mesterképzésben, nappali munkarendben meghirdetett szakok 

Képz. 

szint 

Munka- 

rend 

Fin. 

forma 
Meghirdetett képzés 

Önköltség 

(félév) 

Képz. idő 

(félév) 

Kapacitás 

min. < 

max. 

Személyes 

megjelenést 

igénylő 

vizsgaformák  

M N K 

ellátásilánc-

menedzsment 

(Budapest) 

250 000 Ft 4 1 < 20 - 

M N K 
emberi erőforrás 

tanácsadó (Budapest) 
250 000 Ft 4 1 < 20 - 

M N K 
vezetés és szervezés 

(Budapest)(1) 
250 000 Ft 4 1 < 11 - 

M N K 

vezetés és szervezés 

(angol nyelven) 

(Gödöllő)(1) 

400 000 Ft 4 1 < 7 - 

 

Mesterképzésben, levelező munkarendben meghirdetett képzések 

Képz. 

szint 

Munka- 

rend 

Fin. 

forma 
Meghirdetett képzés 

Önköltség 

(félév) 

Képz. idő 

(félév) 

Kapacitás 

min. < 

max. 

Személyes 

megjelenést 

igénylő 

vizsgaformák  

M L K 

ellátásilánc-

menedzsment 

(Budapest)(6) 

250 000 Ft 4 1 < 25 - 

M L K 

emberi erőforrás 

tanácsadó 

(Budapest)(6) 

250 000 Ft 4 1 < 30 - 
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https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft17p/%21FFT/index.php/#lab_246_M-102
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft17p/%21FFT/index.php/#lab_246_M1018
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft17p/%21FFT/index.php/#lab_246_M1018


M L K 
emberi erőforrás 

tanácsadó (Gödöllő)(5) 
250 000 Ft 4 1 < 30 - 

M L K marketing(2)(5) 250 000 Ft 4 1 < 30 - 

M L K 

nemzetközi gazdaság 

és gazdálkodás 

(Budapest)(3)(6) 

250 000 Ft 4 1 < 20 - 

M L K 
pénzügy 

(Budapest)(4)(6) 
250 000 Ft 4 1 < 15 - 

M L K 

regionális és 

környezeti 

gazdaságtan 

(Budapest)(6) 

250 000 Ft 4 1 < 15 - 

M L K 
vezetés és szervezés 

(Budapest)(1)(6) 
250 000 Ft 4 1 < 21 - 

 

(1) Választható specializációk: emberi erőforrás-menedzsment és szervezetfejlesztés, 

információ-menedzsment, üzletviteli tanácsadás. 

(2) Választható specializációk: logisztika és ellátási lánc menedzsment, marketing stratégia és 

tervezés, marketingtudás és információmenedzsment, üzleti kommunikáció. 

(3) Választható specializációk: nemzetközi fejlesztés, nemzetközi üzleti menedzsment, 

összehasonlító európai gazdasági és üzleti tanulmányok. 

(4) Választható specializáció: vállalati pénzügy. 

(5) A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal kötött megállapodásnak 

megfelelően a hallgatók tanórái tömbösítve, a félév során egyszer, két héten keresztül vannak 

megtartva. 

(6) A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal kötött megállapodásnak 

megfelelően a hallgatók tanóráira hetente pénteken és szombaton kerül sor. 

 

Általános tudnivalók: 
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 2017augusztus 15-ig kell benyújtani. A további tudnivalók 

megtalálhatók az Előzményként elfogadott szakok, kreditelismerés c. fejezetben.  

 

Pontszámítás: 

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.  
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Intézményi szabályok:  

A felvételi pontokat az oklevél két tizedes jegy pontosságú átlagának 18-szorosa adja, 

kerekítve. Az oklevél átlaga nem azonos az oklevél minősítésével, ezért a pontszámításhoz 

feltétlenül csatolandó dokumentumok az oklevél, valamint az oklevél átlagát (két tizedes 

jegy pontossággal) tartalmazó dokumentum, amely lehet az intézmény által kiadott 

igazolás, vagy a leckekönyv/diplomamelléklet ezt igazoló oldala. 

Felvételi pontok: 
 - oklevélátlag alapján: 90 pont 

 

Többletpontok minden szak esetében:  maximum 10 többletpont adható. 

 - Esélyegyenlőségi maximális pont: 10 pont 

    - fogyatékosság: 4 pont 

    - gyermekgondozás: 4 pont 

    - hátrányos helyzet: 2 pont 

 - 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 5 pont 

 - intézményi TDK 1. helyezés: 10 pont 

 - intézményi TDK 2. helyezés: 10 pont 

 - intézményi TDK 3. helyezés/dicséret: 5 pont 

 - intézményi TDK részvétel: 3 pont 

 - nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 10 pont 

 - OTDK 1-3. hely: 10 pont 

 - OTDK részvétel: 5 pont 

 - publikáció: 6 pont 

 - tudományos konferencia részvétel: 3 pont 

 Csatolandó dokumentumok 

A 2017. augusztus 7-i jelentkezési határidővel egy időben kell a jelentkezéshez szükséges 

dokumentumokat megküldeni. Az ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók "Az érvényes 

jelentkezéshez szükséges dokumentumok" c. fejezetben. 

Szak 
Képz. 

szint 

Munka- 

rend 
Dokumentumok 

minden 

szak 
    

Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél, felsőfokú tanulmányi 

eredmények 

Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó 

dokumentumok: fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás 

igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló 

dokumentum, OTDK/TDK igazolás, szakmai tevékenység igazolása 

 


