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A Dunaújvárosi Egyetem (továbbiakban DUE) a felvételi eljárását a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi
CCIV. törvény (továbbiakban: Nftv.) valamint a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló, 423/2012. (XII. 29.)
kormányrendelet (továbbiakban: Rendelet) előírásai szerint szervezi. A DUE Felvételi Szabályzata
(továbbiakban: Szabályzat) az Nftv. és a Rendelet által intézményi hatáskörbe utalt kérdéseket szabályozza.
Mindezek figyelembevételével a DUE Szenátusa az alábbi Szabályzatot alkotja:

Általános rendelkezések
A Szabályzat hatálya
1.§

(1) A Szabályzat hatálya kiterjed a DUE valamennyi a Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatóban
(továbbiakban: Tájékoztató) meghirdetett felsőoktatási szakképzési, alapképzési, mesterképzési és
szakirányú továbbképzési szakokra.
(2) A külföldi állampolgárok számára hirdetett, idegen nyelven folyó képzésben résztvevőkre vonatkozó
felvételi eljárásról a Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat rendelkezik.

A DUE-en oktatott szakok közzététele
a Rendelet 3-7.§-hoz
2. §
(1) A DUE Tanulmányi Hivatala (továbbiakban: TH) a Dunaújvárosi Egyetemen meghirdetni kívánt
képzéseik adatait a Tájékoztatóban megjelentetésre az – Oktatási Hivatal (OH) részére elkészíti, majd
az összeállított anyag ellenőrzését a véglegesítés előtt elvégzi. A Tájékoztató elkészítésében résztvevő
szervezeti egységeket, feladatkörüket és a szükséges döntési eljárások legvégső határidejét, mely
mindenkire nézve kötelező, az OH határozza meg.

A felvételi eljárás menete
a Rendelet 8-13.§-hoz
3.§
(1) Az OH által kialakított rangsor elfogadását – a rektor az SZMSZ 3.§ (6) bekezdésében biztosított
jogával élve átruházott hatáskörében – az oktatási igazgató hagyja jóvá.
(2) Az OH-hoz benyújtott kérelmet a DUE Tanulmányi Hivatala kezeli.
(3) A felvételi eredményének megállapítását befolyásoló valótlan adatszolgáltatás esetén a DUE TH bekéri
az okirat kiállítójaként feltüntetett szerv véleményét a dokumentum hitelességéről, és a dokumentumok
átadásával értesíti a kancellárt, aki a büntető eljárást megindítja, egyidejűleg a rektor a felvételről szóló
döntést megsemmisíti.
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Az alapképzés és a felsőoktatási szakképzés
Pontszámítás az alapképzésre, felsőoktatási szakképzésre jelentkezés esetén
a Rendelet 14-23.§-hoz
4.§
(1) A felsőfokú végzettséggel rendelkező jelentkezőt − amennyiben alapképzésre, osztatlan képzésre vagy
felsőoktatási szakképzésre jelentkezik − a DUE-ra, akkor a korábbi felsőfokú/felsőoktatási
végzettségéért az oklevél minősítése szerint a www.uniduna.hu oldalon közzétettek szerinti
megosztásban meghatározott pontot kaphat.
(2) Felsőoktatási szakképzés befejezését követően, annak besorolási szakjára történő jelentkezés esetén a
Rendeletben meghatározottak szerint:
a) jeles záróvizsga eredmény alapján 32 többletpontot,
b) jó záróvizsga eredmény alapján 20 többletpontot,
c) közepes záróvizsga eredmény alapján 10 többletpontot
szerezhet.

A felvételi döntés
a Rendelet 28.§-hoz
5. §
(1) A DUE a felvételről szóló döntését − jelentkezésenként külön határozatban − írásban közli a
jelentkezővel.
(2) Amennyiben a jelentkező rendelkezik elektronikus levelezési címmel, a határozat elektronikus levélben
is kiküldhető.
(3) A felvétel elutasításáról szóló döntést az Oktatási Hivatal küldi ki.

Felsőoktatási Felvételi Szakmai Vizsga (FFSzV)
6.§
A központi felvételi eljárásban a jelentkező a jelentkezés feltételeként meghatározott emelt szintű tantárgyi
érettségi vizsgakövetelmény feltételét – a felvételi eljárás részeként a felsőoktatási intézmény által szervezett
– legalább 45%-os eredményű felsőoktatási felvételi szakmai vizsgával is teljesítheti, ha az adott tantárgyból
•
•

a kétszintű érettségi vizsga bevezetése előtt szerzett magyar érettségi bizonyítványában
vizsgaeredménnyel,
valamely külföldi EGT tagállam érettségi bizonyítványában vizsgaeredménnyel, illetve Ukrajnában
vagy Szerbiában teljesített érettségi vizsgaeredménnyel,
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nemzetközi érettségi bizonyítvánnyal (Diploma of the International Baccalaureate), vagy
az Európai Iskolák Statútumáról szóló, Luxemburgban, 1994. június 21-én aláírt Egyezmény
kihirdetéséről szóló 322/2004. (XII. 6.) Korm. rendeletben meghatározott Európai érettségi
bizonyítványában vizsgaeredménnyel
rendelkezik.
•
•

Felsőoktatási felvételi szakmai vizsgát az a jelentkező tehet, aki a választott érettségi tárgyból
rendelkezik középszintű érettségi vizsgaeredménnyel. Az E-felvételi rendszerében a kiválasztott
jelentkezési helyek, illetve az ezekre meghatározott érettségi vizsgatárgyi követelmények alapján listából
választhatja ki a jelentkező, hogy mely érettségi vizsgatárgyból kíván felsőoktatási felvételi szakmai vizsgát
tenni. Felsőoktatási felvételi szakmai vizsgára csak a jelentkezési időszakban, az adott év február 15ig lehet jelentkezni az E-felvételi felületén. A jelentkezési határidőt követően erre nincs lehetőség. A
felsőoktatási felvételi szakmai vizsga térítésmentes.
A felsőoktatási felvételi szakmai vizsgák érettségi vizsgatárgyankénti lebonyolítására várhatóan adott év
július első hetében kerül sor. A vizsgabehívót az Egyetem küldi meg a jelentkezők részére, amely
tartalmazza a vizsga napját, kezdetének időpontját, lebonyolításának részletes szabályait, a vizsgához esetleg
szükséges segédeszközök felsorolását (ezeket a jelentkezőnek kell vinnie magával), a vizsgaeredmény
nyilvánosságra hozatalának módját, valamint a betekintési és jogorvoslati lehetőség részleteit.
A felsőoktatási felvételi szakmai vizsga eredménye megfelelt, ha az eléri a 45%-ot. Ebben az esetben
kiváltja az emelt szintű érettségit, és a jelentkező teljesíti az emelt szintű érettségi feltételét, illetve megkapja
az 50 többletpontot, ha olyan tárgyból tett vizsgát, amiből érettségi pontot lehet számolni.
Az érettségi pontok számításánál az érettségi bizonyítványban található, a felsőoktatási felvételi
szakmai vizsga tantárgyának megfelelő középszintű érettségi százalékos vizsgaeredmény kerül beszámításra
(nem a felsőoktatási felvételi szakmai vizsga százalékos eredménye), illetve többletpontként 50
többletpontot kap a jelentkező.

Mesterképzés
Pontozási rendszer a mesterképzésben
a Rendelet 32-35.§-hoz
7. §
(1) A mesterképzésre az Nftv-ben meghatározottak alapján a megfelelő végzettséggel rendelkezők
jelentkezhetnek, az ott felsorolt feltételekkel.
(2) Tanár mesterképzési szakra feltételesen vehető fel az, aki a tanári felkészítést megalapozó, a

pályaismeretet és pályaorientációt segítő pedagógiai és pszichológiai ismeretkörök anyagát még nem
teljesítette (amelynek kreditértéke legalább 10 kredit), de a hiányzó krediteket a mesterképzés első két
féléve alatt kell megszerezni.
(3) A maximálisan elérhető összpontszám 100, ezen belül

a) 40 pont az oklevél alapján,
b) 44 pont szerezhető a motivációs beszélgetésen,
c) 16 pont többletpont szerezhető.
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(4) A (3) c) pontja szerint többletpontok az alábbi jogcímeken kaphatók:

a)
b)
c)
d)
e)

A szakirányú munkakörben eltöltött pedagógusi vagy szakmai gyakorlatért, 8 pont.
Szakirányú oklevélért, 8 pont.
Szakmai gyakorlatért, 8 pont.
Államilag elismert, legalább közép (B2) komplex típusú nyelvvizsga megléte1 8 pont/nyelv.
Esélyegyenlőségi szempontok alapján az a jelentkező, aki:
ea) hátrányos helyzetű, 3 pont vagy
eb) a fogyatékossággal élő, 3 pont vagy
ec) gyermekgondozás esetén, 3 pont.

(5) A (4) bekezdés a)-e) pontjai alapján adható többletpontok összege legfeljebb 16 pont lehet. A jelentkező

abban az esetben is csak 16 pontra jogosult, ha a különböző jogcímek alapján elért többletpontjainak
összege ezt meghaladná.
(6) A felvételi döntés tekintetében az 5 §. szakaszt kell alkalmazni.

Szakirányú továbbképzés
a Rendelet 36-37.§-hoz
8. §
(1) Minden évben két felvételi eljárás kerül meghirdetésre:
a) a februárban induló képzésekre történő jelentkezés határideje a képzés indítása szerinti
január 31.
b) a szeptemberben induló képzésekre történő jelentkezés esetén a jelentkezés határideje a
képzés indítása szerinti év augusztus 31.
(2) A felvételi eljárás a jelentkező kérelmére indul.
(3) A kérelmet a DUE honlapjáról letölthető nyomtatványon (www.uniduna.hu), kitöltött, postai úton
beküldött nyomtatványon, vagy elektronikus jelentkezéssel lehet kezdeményezni.
(4) A jelentkezési lapot a DUE TH-ra kell elküldeni a mellékletekkel együtt.
(5) A jelentkezési lapokon feltüntetett és az azok mellékleteként beküldött adatok alapján a DUE TH
létrehozza a jelentkezők nyilvántartását.
(6) A mellékletek a felvételi eljárásban egyszerű másolatban benyújthatók, azonban a hallgatói jogviszony
létesítésének feltétele a DUE-ra történő beiratkozáskor az eredeti igazolások, okiratok bemutatása.

1

2016 szeptemberben induló képzéseknél már nem alkalmazható.
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(7) A felvételi eljárás során a DUE TH felvételi kérelem elbírálásához szükséges további adatokat,
igazolásokat kérhet a jelentkezőtől.
(8) Ha a DUE a beiratkozáskor − a jelentkezéshez benyújtott egyszerű másolatok eredeti példányának
vizsgálatakor − megállapítja, hogy a felvételi eredményének megállapítását befolyásoló valótlan
adatszolgáltatás történt, a rektor a felvételről szóló döntést megsemmisíti.
(9) A maximálisan elérhető összpontszám 100, ezen belül
a) 84 pont érhető el az oklevél alapján,
b) 16 pont többletpont szerezhető.
(10) A (9) b) pontja szerint többletpontok az alábbi jogcímeken kaphatók:
a) a szakirányú munkakörben eltöltött pedagógusi vagy szakmai gyakorlatért, 8 pont.
b) Szakirányú oklevélért, 8 pont.
c) Államilag elismert, legalább közép (B2) komplex típusú nyelvvizsga megléte 8 pont/nyelv.
d) Esélyegyenlőség alapján összesen legfeljebb 8 pontot kaphat az a jelentkező, aki:
da) hátrányos helyzetű, vagy
db) a fogyatékossággal élő, vagy
dc) a jelentkezési határidő és a felvételi döntés közötti időszakban gyermekgondozás esetén.
(11) A (10) bekezdés a)-d) pontjai alapján adható többletpontok összege legfeljebb 16 pont lehet. A
jelentkező abban az esetben is csak 16 pontra jogosult, ha a különböző jogcímek alapján elért
többletpontjainak összege ezt meghaladná.
(12) Az Egyetem a jelentkezőkről egységes rangsorolás alapján, ponthatár alkalmazásával dönt. A ponthatár
alatti eredménnyel senki nem vehető fel, aki a ponthatárt elérte vagy meghaladta, kötelező felvenni.
(13) A felvételi döntés tekintetében az 5. §. szakaszt kell alkalmazni az alábbi eltérésekkel.
a) A februárban induló képzések esetén a felvételi döntés február 15-ig megtörténik.
b) A szeptemberben induló képzésekre történő felvételről legkésőbb szeptember 15-ig történik
döntés.
c) A szakirányú továbbképzésre jelentkezők esetében a felállított rangsor alapján az oktatási és
általános rektorhelyettes dönt.
(14) Az Egyetem az elindított képzésekről és a felvettekről az OH-nál statisztikai adatszolgáltatást nyújt.

A felvételi döntések közzététele
9. §

(1) A felvételi döntését követően a DUE TH a felvételről értesíti a jelentkezőket. A döntés a közléssel
véglegessé válik.

