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A TERMÉSZETTUDOMÁNYI KARRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS SZABÁLYOK 

 

A külföldön vagy külföldi rendszerű középiskolában folytatott tanulmányok figyelembevétele 

36. § 151 

(1) 152 

(2) 153A Kar mesterképzés esetében a felsőfokú végzettséget igazoló dokumentumban 

szereplő eredményeket veszi figyelembe a 2001. évi C. törvénnyel (Elismerési tv.) és a 

vonatkozó nemzetközi egyezményekkel összhangban. 

 

Pontszámítás mesterképzésben 

37. § 154 

(1) A kar a mesterképzésre jelentkező felvételi pontszámának számítását az alábbiak szerint 

határozza meg maximálisan 100 pontos rendszerben, mesterszakonként külön részletezett 

módon. 

A szerezhető pontok jogcímei: 

– előtanulmányok alapján számított (továbbiakban: hozott pontok), 

– felvételi vizsgán szerzett (továbbiakban: szerzett pontok), 

– többletteljesítményért megítélt pontok, 

– előnyben részesítés alapján megítélt pontok. 
155A hozott pontok és a szerzett pontok jogcímeken kapott pontszámok összege nem 

haladja meg a szakonként meghatározott maximális pontszámot. 

(2) Amennyiben a hozott pontok számítása során tört érték adódik, a végösszeget a kerekítés 

általános szabályai szerint egészre kell kerekíteni. 

(3) Amennyiben a pontszámítás vagy annak bármely része kreditek alapján történik [kredittel 

súlyozott átlag a 79/2006. (IV.5.) Korm. rendelet 24.§ (2) bekezdése szerint], de a 

jelentkező nem kredites rendszerben tanult, a vonatkozó tantárgy heti óraszámát kell 

kreditértéknek tekinteni. 

(4) 156A hozott pontok számítása szakonként az alábbiak szerint történik:  

a) Alkalmazott matematikus, anyagtudomány, biológus, biotechnológia, csillagász, 

fizikus, geofizikus, geográfus, geológus, környezettudomány, matematikus, 

meteorológus és vegyész mesterképzési szakok esetén: legfeljebb 45 pont szerezhető 

a mesterképzésbe történő belépés során előzményként elfogadott szak képzése alatt 

elvégzett tárgyak jegyei kreditekkel súlyozott átlaga kilencszerezéséből. 

b) Biztosítási és pénzügyi matematika mesterképzés esetén: maximálisan 10 pont 

szerezhető a mesterképzésbe történő belépéshez elfogadott szak záróvizsga 

                                                 
151 A paragrafust és az azt megelőző címet megállapította, egyidejűleg a 36. § számozását 45. §-ra 

változtatta a CCXXIX/2008. (X. 6.) Szen. sz. határozat. Hatályos: 2008. X. 6. napjától. 
152 Hatályon kívül helyezte a CCC/2010. (XII. 6.) Szen. sz. határozat. Hatályon kívül: 2010. XII. 7. 

napjától. 
153 Megállapította a CCC/2010. (XII. 6.) Szen. sz. határozat. Hatályos: 2010. XII. 7. napjától. 
154 A paragrafust és az azt megelőző címet beiktatta a CCXXIX/2008. (X. 6.) Szen. sz. határozat. Hatályos: 

2008. X. 6. napjától. 
155 Megállapította az ELTE SzMSz II. kötete 4. sz. mellékletének, a Felvételi Szabályzatnak a 

Természettudományi Karra vonatkozó része módosításáról szóló CIX/2010. (V. 31.) Szen. sz. határozat. 

Hatályos: 2010. VI. 1. napjától. 
156 Megállapította a Felvételi Szabályzat Természettudományi Karra vonatkozó különös rendelkezéseinek 

módosításáról szóló CLXXXVII/2021. (X. 20.) Szen. sz. határozat. Hatályos: 2021. X. 19. napjától. 
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minősítésének kétszerezéséből. További maximálisan 15 pont szerezhető a 

mesterképzésbe történő belépés során előzményként elfogadott szak képzése alatt 

elvégzett tárgyak jegyei kreditekkel súlyozott átlaga háromszorosából. 

(5) 157A felvételiző saját szervezésű felvételi vizsgán szerezhet pontokat szakonként az 

alábbiak szerint.  

a) Alkalmazott matematikus, anyagtudomány, biológus, biotechnológia, csillagász, 

fizikus, geofizikus, geográfus, geológus, környezettudomány, matematikus, 

meteorológus és vegyész mesterképzési szakok esetén: A felvételi vizsgán legfeljebb 

45 pont szerezhető, a szerzett pont duplázható. A felvételi összpontszám 

megállapításánál a jelentkező számára kedvezőbb pontszámítást kell alkalmazni. 

Amennyiben a jelentkező felvételi összpontszáma a szóbeli felvételi vizsga 

duplázásával kerül megállapításra, a pontszámítás során a hozott pontokat nem kell 

figyelembe venni. 

b) Biztosítási és pénzügyi matematika mesterképzés esetén: Az írásbeli vizsgán 

legfeljebb 20 pont szerezhető, a szóbeli felvételi vizsgán legfeljebb 45 pont 

szerezhető, a szóbeli felvételi vizsga eredménye duplázható. A felvételi 

összpontszám megállapításánál a jelentkező számára kedvezőbb pontszámítás kell 

alkalmazni. Amennyiben a jelentkező felvételi összpontszáma a szóbeli felvételi 

vizsga duplázásával kerül megállapításra, a pontszámítás során a hozott pontokat és 

az írásbeli felvételi vizsga eredményét nem kell figyelembe venni. 

(6) A felvételi vizsgák tematikáját szakonként a Kar vagy a szakot gondozó intézet(ek) 

honlapján  a tárgyévet megelőző év november 30-ig közzé kell tenni. 

 

38. § 158 

 

Többletpontok mesterképzésben 

39. § 159 

(1) 160Többletteljesítményért minden mesterszakon egységesen legfeljebb 10 pont 

szerezhető, ami magában foglalja a nyelvtudásért, az előnyben részesítés jogcímen, 

valamint a szakmai többletteljesítményért szerezhető pontokat. 

(2) 161Nyelvtudásért szerezhető többletpontok minden mesterszakon egységesen: 

a) Az előtanulmányokhoz kötelezően előírt nyelvvizsgán túl középfokú (B2) komplex 

[„C”] típusú állami  nyelvvizsga esetén nyelvvizsgánként 2 pont, bármely felsőfokú 

(C1) nyelvvizsga esetén  nyelvvizsgánként 3 pont jár. A nyelvvizsgák számától és 

szintjétől függetlenül az ezen a jogcímen  maximálisan szerezhető többletpontok 

száma 5.  

b) Az angol nyelven meghirdetett mesterképzések esetén, angol nyelvű középfokú (B2) 

komplex nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű angol nyelvtudás ajánlott. Többletpont 

csak az angoltól eltérő középfokú (B2) komplex nyelvvizsgára vagy felsőfokú (C1) 

nyelvvizsgára jár.  

                                                 
157 Megállapította a CLXXXVII/2021. (X. 20.) Szen. sz. határozat. Hatályos: 2021. X. 19. napjától. 
158 A paragrafust és az azt megelőző címet hatályon kívül helyezte a CCLI/2013. (VII. 1.) Szen. sz. 

határozat. Hatályon kívül: 2013. VII. 2. napjától. 
159 A paragrafust és az azt megelőző címet beiktatta a CCXXIX/2008. (X. 6.) Szen. sz. határozat. Hatályos: 

2008. X. 6. napjától. 
160 Megállapította a CIX/2010. (V. 31.) Szen. sz. határozat. Hatályos: 2010. VI. 1. napjától. 
161 Megállapította a CXII/2018. (V. 28.) Szen. sz. határozat. Hatályos: 2018. V. 29. napjától. 



 50 

(3) 162Más típusú többletteljesítményért szerezhető többletpontok minden szakon 

egységesen: 

OTDK-n elért 1-3. helyezésért („Országos TDK 1-3. hely”) 10 pont, intézményi TDK-n 

elért 1-3. helyezésért („intézményi TDK”) 5 pont, megjelent vagy elfogadott referált 

tudományos közleményért („megjelent/elfogadott publikáció”) 5 pont adható; nemzetközi 

vagy országos szakmai versenyen elért kiemelkedő teljesítményért („országos és 

nemzetközi szakmai verseny”) 5 pont, országos szakmai versenyen szerzett díjért 

(„versenyeken való részvétel”) 2 pont, nemzetközi tudományos szakmai konferencián 

való részvételért („tudományos konferencia részvétel”) 5 pont, tudományos 

ismeretterjesztő publikációért („publikáció”) 2 pont adható. 

(4) 163Előnyben részesítés jogcímén legfeljebb 6 pont szerezhető egységes kari elvek alapján 

minden mesterszakon: 

a) 164A hátrányos helyzetű jelentkező – aki várhatóan a beiratkozás időpontjáig a 

huszonötödik életévét még nem tölti be, és akit középfokú tanulmányai során családi 

körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző védelembe vett, illetve aki után 

rendszeres gyermekvédelmi támogatást folyósítottak, illetve rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, vagy állami gondozott volt – minden 

jelentkezési helyén 2 többletpontra jogosult. 

b) Halmozottan hátrányos helyzet jogcímen 2 pontra jogosult az a már eleve hátrányos 

helyzetű jelentkező, akinek a tankötelessé válásának időpontjában törvényes 

felügyeletét ellátó szülője, illetve szülei - az iskolai felvételi körzet megállapításával 

összefüggésben a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény 

(1997.évi XXXI. tv.) szerint vezetett nyilvántartás alapján készült statisztikai 

adatszolgáltatás, a gyermeket, tanulót megillető szolgáltatás megállapításához a 

szülő nyilatkozata szerint - legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott 

tanulmányait fejezte be, fejezték be sikeresen, vagy az a jelentkező, akit tartós 

nevelésbe vettek. 

c) A fogyatékossággal élő jelentkező, aki testi, érzékszervi, beszédfogyatékos, autista, 

valamint megismerés és viselkedésfejlődési rendellenességgel élő, fogyatékosság 

jogcímen minden jelentkezési helyén 2 többletpontra jogosult. 

d) 165Az a jelentkező, aki a jelentkezési határidő és a felvételi döntés közötti időszakban 

gyermeke gondozása céljából fizetés nélküli szabadságon lévő, csecsemőgondozási 

díjban, örökbefogadói díjban, gyermekgondozást segítő ellátásban, gyermekek 

otthongondozási díjában, gyermekük otthoni ápolása miatt ápolási díjban, 

gyermeknevelési támogatásban vagy gyermekgondozási díjban részesül, 

gyermekgondozás jogcímen 2 többletpontra jogosult. 

e) 166Az itt felsorolt jogosultságokat (a kedvezményre jogosító feltételek meglétét) a 

jogosult jelentkezőnek a felvételi vizsga megkezdése előtt igazolni kell az intézmény 

felé, amennyiben a fennálló jogosultság a felvételi vizsga lebonyolítását 

befolyásolja. 

 

 

                                                 
162 Megállapította a CLXXXVII/2021. (X. 20.) Szen. sz. határozat. Hatályos: 2021. X. 19. napjától. 
163 Megállapította a CIX/2010. (V. 31.) Szen. sz. határozat. Hatályos: 2010. VI. 1. napjától. 
164 Megállapította az ELTE SzMSz II. kötet 4. sz. mellékletének, a Felvételi Szabályzatnak a 

Természettudományi Karra vonatkozó része módosításáról szóló LXIII/2013. (II. 4.) Szen. sz. határozat. 

Hatályos: 2013. II. 5. napjától. 
165 Megállapította a CXIII/2020. (VI. 22.) Szen. sz. határozat. Hatályos: 2020. VI. 22. napjától. 
166 Megállapította a CLXXXVII/2021. (X. 20.) Szen. sz. határozat. Hatályos: 2021. X. 19. napjától. 
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Saját szervezésű vizsga szabályai 

40. § 167 

(1) 168A felvételi vizsga a biztosítás és pénzügyi matematika mesterszak kivételével minden 

mesterszak esetében szóbeli. A biztosítás és pénzügyi matematika mesterszak felvételi 

vizsgája írásbeli vizsgarészből és szóbeli vizsgarészből áll, amelynek része a motivációs 

beszélgetés és az írásbeli vizsgarésszel kapcsolatos kérdésekre adott felelet. 

(2) 169A vizsga helyéről és idejéről a jelentkezőt a lehető legkorábban, de legalább a vizsgát 

megelőzően 15 nappal elektronikus formában (a felvételi jelentkezés során, intézményi 

kapcsolattartás céljából megadott jelentkezői e-mail címen) írásban értesíteni kell 

(behívólevél), a vizsgák időszakát, vagy pontos időpontját a Tájékoztatóban közzé kell 

tenni. 

(3) 170A jelentkezők vizsgákra történő beosztásáról az adott szak felvételiztető bizottságának 

elnöke dönt. 

(4) A szóbeli vizsgáztatáshoz a szakot gondozó szervezeti egység kérdéseket (tételeket, 

illetve feladatokat) állít össze, melyet a Tájékoztató megjelenésével egyidejűleg 

elérhetővé tesz a Kar honlapján. 

(5) A szóbeli tantárgyi vizsga megkezdésekor a vizsgázó a kérdések közül húz. A vizsgáztató 

bizottság további kérdéseket is feltehet. 

(6) A vizsga részét képezhetik írásbeli feladatok, tesztkérdések is. 

(7) 171Az angol nyelvű mesterképzési szakok felvételi vizsgája során a felvételiztető 

bizottság felméri a jelentkező nyelvi készségeit és szakmai nyelvtudását, ezért a felvételi 

vizsga részben vagy egészben angol nyelven zajlik, amit a felvételi tájékoztatóban 

rögzíteni kell. 

(8) 172A felvételi vizsgától való távolmaradás a szakra vonatkozó felvételi eljárásból történő 

kizárást vonja maga után. 

 

                                                 
167 A paragrafust és az azt megelőző címet beiktatta a CCXXIX/2008. (X. 6.) Szen. sz. határozat. Hatályos: 

2008. X. 6. napjától. 
168 Megállapította a CLXXXVII/2021. (X. 20.) Szen. sz. határozat. Hatályos: 2021. X. 19. napjától. 
169 Megállapította a CLXXXVII/2021. (X. 20.) Szen. sz. határozat. Hatályos: 2021. X. 19. napjától. 
170 Megállapította a CLXXXVII/2021. (X. 20.) Szen. sz. határozat. Hatályos: 2021. X. 19. napjától. 
171 Beiktatta a CLXXXVII/2021. (X. 20.) Szen. sz. határozat. Hatályos: 2021. X. 19. napjától. 
172 Számozását megállapította a CLXXXVII/2021. (X. 20.) Szen. sz. határozat. Hatályos: 2021. X. 19. 

napjától. 
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A felvétel során eljáró bizottságok 

41. § 173 

(1) A felvételi vizsgák lebonyolításához a Kar vizsgáztató bizottságokat hoz létre. 

(2) A vizsgáztató bizottságok összeállítása szakonként történik. 

(3) A bizottságok tagjait – a felvételi bizottság kivételével – az érintett intézetek javaslata 

alapján az oktatási dékánhelyettes kéri fel és bízza meg. 

(4) 174Az az oktató, akivel szemben valamelyik, a vizsgáztatást kizáró ok fennáll (aki a 

vizsgázó közeli hozzátartozója [Polgári Törvénykönyv 8:1. § (1) bek. 1. pont], vagy 

akitől a vizsgateljesítmény tárgyilagos elbírálása nem várható el), felkérés esetén köteles 

ezt jelezni. 

 

A felvételi bizottság 

42. § 175 

(1) A felvételi bizottság elnöke a Kar vezetőjének illetékes helyettese, tagjai az Intézetek 

javaslata alapján a Dékán által megbízott egy-egy oktató, valamint a HÖK képviselője. 

(2) A felvételi bizottság ülésére tanácskozási joggal meg kell hívni a vizsgáztató bizottságok 

vezetőit. 

 

A vizsgáztató bizottság 

43. § 176 

(1) A vizsgáztató bizottság elnökből, legalább egy vizsgáztatóból és a Hallgatói 

Önkormányzat által delegált hallgatóból áll. A bizottság elnöke csak vezető oktató lehet. 

(2) A bizottság tagjait és elnökét az illetékes Intézet javaslata alapján az oktatási 

dékánhelyettes bízza meg. 

 

A panasztétel 

44. § 177 

(1) A jelentkező a vizsgáztatással kapcsolatos – a vizsgaeredményét befolyásoló – 

jogszabálysértés, illetve az intézményi szabályzatsértés miatt a pontszáma ismertetésének 

napját követő második munkanap végéig írásban panaszt tehet a Kar vezetőjénél. A 

határidő elmulasztása esetén panasznak nincs helye. 

(2) A Kar vezetője a panaszt három munkanapon belül köteles a felvételi bizottsággal 

kivizsgáltatni, és annak döntéséről a jelentkezőt értesíteni. 

(3) A panasztételi eljárás a hallgató jogorvoslathoz való jogát nem érinti. 

                                                 
173 A paragrafust és az azt megelőző címet beiktatta a CCXXIX/2008. (X. 6.) Szen. sz. határozat. Hatályos: 

2008. X. 6. napjától. 
174 Megállapította a CLXXXVIII/2014. (IX. 22.) Szen. sz. határozat. Hatályos: 2014. IX. 23. napjától. 
175 A paragrafust és az azt megelőző címet beiktatta a CCXXIX/2008. (X. 6.) Szen. sz. határozat. Hatályos: 

2008. X. 6. napjától. 
176 A paragrafust és az azt megelőző címet beiktatta a CCXXIX/2008. (X. 6.) Szen. sz. határozat. Hatályos: 

2008. X. 6. napjától. 
177 A paragrafust és az azt megelőző címet beiktatta a CCXXIX/2008. (X. 6.) Szen. sz. határozat. Hatályos: 

2008. X. 6. napjától. 


