
A felvételi ütemterve - Mesterképzés 
 
FIGYELEM! A felvételinek két fő szakasza van: a beiratkozás és az elnyert hely elfoglalása/visszaigazolása. Azok 
a jelentkezők, akik felvételt nyertek, de nem foglalták el (igazolták vissza) az elnyert helyet az ütemtervben 
megjelölt határidőig, véglegesen elveszítik helyüket és a jogot arra, hogy a helyek esetleges újraelosztásában 
részt vegyenek. 

2019. július 

Sorszám Felvételi időszak tevékenységei Felvételi időszak Munkaprogram 

1. 
A jelentkezők beiratkozása a kar székhelyén július 16-19. 

10-16 (K) 
9-16 (Sze-P) 

2. A beiratkozott jelentkezők listájának kifüggesztése július 19. - 

3. Írásbeli vizsgaidőpontok kifüggesztése július 19. - 

4. Észrevételek gyűjtése (hibák, kihagyások) július 20. 9-12 (Szo) 

5. Írásbeli vizsga: - 9.00 órától 
Írásbeli vizsga: - 14.00 órától (csak azoknak, akik két mesteri 
programra iratkoztak be) 

július 22. 9 / 14 (H) 

6. Az írásbeli vizsga eredményhirdetése július 22. - 

7. Az írásbeli vizsgával kapcsolatos fellebbezések bejegyzése 
és kezelése 

július 23-24. 9-12 (K-Sze) 

8. Eredmények kifüggesztése július 24. - 

9. 
A helyek elfogadásának visszaigazolása július 25-27. 

9-16 (Cs-P) 
9-12 (Szo) 

10. A visszaigazolás után megmaradt helyek újraosztása és az 
eredmények kifüggesztése 

július 27. - 

11. Az elfoglalt helyek visszaigazolása az újraosztás után július 29. 9-14 (H) 

12. Végleges eredmények kihirdetése a felvételi időszak végén július 31. - 

 2019. szeptember 

Sorszám Felvételi időszak tevékenységei Felvételi időszak Munkaprogram 

1. A jelentkezők beiratkozása a kar székhelyén szeptember 11-12. 9-14 

2. A beiratkozott jelentkezők listájának kifüggesztése szeptember 12. - 

3. Írásbeli vizsgaidőpontok kifüggesztése szeptember 12. - 

4. Észrevételek gyűjtése (hibák, kihagyások) szeptember 13. 9-14 

5. Írásbeli vizsga: - 9.00 órától 
Írásbeli vizsga: - 14.00 órától (csak azoknak, akik két 
mesteri programra iratkoztak be) 

szeptember 13. 9/14 

6. Az írásbeli vizsga eredményhirdetése szeptember 13. - 

7. Az írásbeli vizsgával kapcsolatos fellebbezések bejegyzése 
és kezelése 

szeptember 16. 9-12 

8. Eredmények kifüggesztése szeptember 16. - 

9. A helyek elfogadásának visszaigazolása szeptember 17-18. 9-14 

10. Végleges eredmények kihirdetése a felvételi időszak végén szeptember 20. - 


