NYÍREGYHÁZI EGYETEM

Szabályzat a Nyíregyházi Egyetem idegen nyelven hirdetett
képzéseire jelentkező külföldi állampolgárok felvételi eljárásáról

Elfogadva:
2020. december 15., hatályba lép: 2020. december 15-én
Utolsó módosítás:
2021. június 15., hatályba lép: 2021. június 17-én

1.§ A szabályzat előzményei
(1) A Nyíregyházi Egyetem vezetésének kiemelt célja az intézmény nemzetközi
megjelenésének fokozása, a külföldi hallgatók számának növelése.
(2) E célból a Nyíregyházi Egyetem önköltséges angol nyelven oktatott előkészítő kurzust és
alapképzéseket (BA, BSc) hirdet meg 2021 szeptemberétől folyamatosan minden akadémiai
évben elsősorban külföldi állampolgárságú jelentkezők számára. Jelen szabályzat a felvi.hu-n
meghirdetett képzésekre nem vonatkozik. A szakok magyar és angol elnevezéseit az 1. számú
melléklet tartalmazza.
(3) A Nyíregyházi Egyetem idegen nyelven hirdetett képzéseire jelentkező külföldi
állampolgárságú jelentkezők felvételi eljárásának koordinációjára a Nyíregyházi Egyetem
Szenátusa az IHK/23-17/2020. számú határozatával elfogadta a Nyíregyházi Egyetem
Szervezeti és működési szabályzatának módosítását mellyel létrehozta a Nemzetközi
Kapcsolatok Irodát (a továbbiakban: NKI).
(4) A Nyíregyházi Egyetem angol nyelvű képzéseit és a külföldi hallgatókat érintő
intézményi információk a www.nye.hu/english oldalon kerülnek közzétételre.
(5) A szabályzat alapját képező jogszabályok:
- a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.),
- a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi
II. törvény,
- a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.).
- a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Korm. r.),
- a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény.
2.§ A szabályzat célja
(1) A szabályzat célja a Nyíregyházi Egyetemen idegen nyelven meghirdetett képzésekre
jelentkező külföldi állampolgárok jelentkezési és felvételi eljárásrendjének, a felvételi
követelményeknek, valamint tanulmányaik megkezdésének intézményi szinten történő
szabályozása.
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3.§ A szabályzat hatálya
(1) A szabályzat hatálya kiterjed a Nyíregyházi Egyetemen angol nyelven meghirdetett
előkészítő kurzusra és alapképzésekre (BA, BSc), az azokra jelentkező és felvételt nyert
külföldi állampolgárságú hallgatókra, a felvételi eljárásban részt vevő közreműködő
személyekre, különös tekintettel az Intézetek felvételi ügyekben eljáró oktatóira és
ügyintézőire, valamint az NKI, a Gazdasági és Kontrolling Iroda és a Hallgatói Szolgáltató
Központ munkatársaira. A szabályzat hatálya nem terjed ki a mobilitási programban részt
vevő hallgatókra.
(2) A szabályzat alkalmazása szempontjából külföldi az a személy, aki nem magyar
állampolgár és nem rendelkezik állandó magyarországi tartózkodásra jogosító személyi
igazolvánnyal, vagy a letelepedés előkészítése céljából magyarországi tartózkodási
engedéllyel.
4.§ Felvételi ügyekben eljáró személyek és testület
(1) A Nyíregyházi Egyetemen idegen nyelven meghirdetett képzésekre jelentkező külföldi
állampolgárok jelentkezési és felvételi eljárása során eljárási jogosultsággal rendelkező
személyek:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

az oktatási, tanulmányi és képzésfejlesztési ügyekért felelős oktatási rektorhelyettes,
a nemzetközi ügyekért felelős általános rektorhelyettes,
a Hallgatói Szolgáltató Központ vezetője,
az NKI vezetője és munkatársai,
az intézményi nemzetközi mobilitási koordinátor,
az angol nyelvű képzések szakfelelősei és kijelölt oktatói, munkatársai,
nyelvtanárok.

(2) Intézeti Felvételi Vizsgabizottság (tagjai: a szakot indító intézet vezetője által kijelölt két
oktató, valamint a nyelvi kompetenciát felmérő nyelvtanár.)
(3) A Nyíregyházi Egyetemen meghirdetett angol nyelvű képzésekre, nem mobilitási
programok keretein belül az intézménybe jelentkező külföldi állampolgárságú hallgatók
felvételi eljárását az angol nyelvű képzést indító intézet végzi és koordinálja az NKI
információi alapján.
(4) Az NKI feladatai:
a.
b.
c.
d.
e.

a képzésekre vonatkozó információk angol nyelvű honlapon történő közzététele,
napra készen tartása,
a jelentkezések koordinálása, fogadása, összesítése,
az érdeklődők és a képzésekre jelentkezők folyamatos tájékoztatása,
a felvételi dokumentumok előkészítése, a felvételi eljárások lebonyolításának
egyeztetése a jelentkezővel és az Intézetekkel,
a felvételi határozatok előkészítése, megküldése az érintetteknek.
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(5) Az Intézeti Felvételi Vizsgabizottságok feladatai:
a.

Az (online) interjúk és esetlegesen (online) gyakorlati vizsgák keretében
megvalósuló felvételi meghallgatások megszervezése és lebonyolítása az NKI által
biztosított adatok alapján,

b.

a felvételi eljárás keretében az adott képzéshez kapcsolódó szakmai szóbeli és
írásbeli felvételi teszt online szakmai vizsga összeállítása és megküldése az érintett
részére, valamint értékelése,

c.

a jelentkező által benyújtott dokumentumok ellenőrzése,

d.

a felvételi eredményt tartalmazó pontozó lap, és a jelentkezőnek a nyelvtanár által
mért nyelvtudási szintjének értékelését is tartalmazó felvételi eredmény írásbeli
továbbítása az NKI részére.
5.§ Képzésekre vonatkozó információk, tájékoztató

(1) A meghirdetett képzésekre vonatkozó információkat a Nyíregyházi Egyetem angol nyelvű
honlapján közé kell tenni. A közétételért az NKI felel.
(2) 5.§(1) bekezdés szerinti, a Nyíregyházi Egyetem angol nyelvű képzéseivel kapcsolatos
tájékoztató tartalmazza legalább a következőket:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

képzés megnevezése,
a szak képzési szintje,
a képzés önköltségi és egyéb díjakat, melynek felsorolása a 11.§-ban található,
a képzés sikeres elvégzése után megszerezhető szakképzettség megnevezése,
a szak általános célkitűzései,
képzési idő (félévekben megadva),
bemeneti követelmények,
modulok, specializáció (amennyiben releváns),
jelentkezési feltételek és határidő,
jelentkezéshez szükséges dokumentumok.

(3) A képzések meghirdetéséről az Oktatási Hivatalt tájékoztatni kell. A tájékoztatásért az
oktatási rektorhelyettes a felelős.
6.§ Felvételi követelmények
(1) Az alapképzésre történő felvétel feltétele az érettségi vizsga - vagy ezzel egyenértékű, a
jelentkező országában a magyarországi érettségi vizsgának megfelelő középiskolai
tanulmányokat záró vizsga - sikeres teljesítése, továbbá bizonyíthatóan legalább középfokú
angol nyelvtudás megléte (nyelvvizsga-bizonyítvány, vagy azzal egyenértékű, középfokú
nyelvtudást igazoló hivatalos dokumentum és a dokumentumok hiteles angol vagy magyar
nyelvű fordítása, vagy a felvételi vizsgabizottság állásfoglalása).
(2) Az eltérő országokból jelentkezők érettségi bizonyítványát többletpont nélkül, bemeneti
kritériumként saját hatáskörben fogadja el a Nyíregyházi Egyetem a jelentkező, az okirat
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valódiságát igazoló büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozata alapján.
(3) A nyelvvizsga-bizonyítvány által igazolt nyelvtudással egyenértékű nyelvtudást igazoló
okiratok körét az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a
külföldön kiállított, idegen-nyelvtudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon
történ honosításáról szóló 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet határozza meg. A felvételi eljárás
során a legalább középfokú angol nyelvtudást jelen bekezdésben foglaltakra figyelemmel kell
megállapítani.
(4) Az alapképzésre történő felvétel további feltétele az orvosi igazolás a jelentkező kielégítő
egészségi állapotról, valamint arról, hogy a jelentkezőnek fertőző betegsége (AIDS, Hepatitis
A, B, C, COVID-19 stb.) nincs.
7.§ Felvételi eljárások meghirdetése
(1) A felvételi eljárás meghirdetésére a Nyíregyházi Egyetem rektora jogosult, az alábbi
határidők figyelembe vételével:
a. a februárban induló képzésekre történő jelentkezés határideje a képzés indulását

megelőző naptári év november hó 30. napja,
b. a szeptemberben induló képzésekre történő jelentkezés esetén a jelentkezés határideje a

képzés indulásával megegyező naptári év július 15. napja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti felvételi eljárást követően a rektor saját hatáskörben a
felsőoktatási intézmény képzési sajátosságaira illetve intézményi érdekeire tekintettel a 7.§
(1) bekezdésben meghatározott dátumoktól eltérő jelentkezési határidő kijelölésére is
jogosult.
8.§ A felvételi kérelem, jelentkezők nyilvántartása
(1) A felvételi eljárás a jelentkező kérelmére indul.
(2) A felvételi jelentkezési lapon (online rendszer) meg kell jelölni, hogy a jelentkező az
Egyetem által meghirdetett angol nyelvű képzések közül mely képzésre jelentkezik. Amennyiben
a jelentkező több lehetőséget jelöl meg, azokat rangsorolnia kell. A jelentkező egy felvételi
eljárásban egy képzésre nyerhet felvételt.
(3) A kérelmet az erre a célra rendszeresített, az intézmény honlapján közzétett online
jelentkezési lap kitöltésével https://applicationform.nye.hu/ elektronikus úton kell benyújtani az
NKI felé.
(4) A felvételi eljárás lebonyolítását az NKI kezdeményezi a szakot indító Intézet felé a
jelentkezettek összesítésével.
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9.§ Pontszámítás az alapképzésre történő jelentkezés esetén
(1) Alapképzésre és előkészítő képzésre történő jelentkezés esetén a jelentkező teljesítményét
felvételi pontszámmal kell értékelni, amelyet az alábbiak szerint kell számítani:
a)

A felvételi eljárásban a jelentkező összesen 100 pontot érhet el. A szakspecifikus
felvételi pontozási rendszer kialakítása Intézeti hatáskörbe tartozik, az erről szóló
részletes szabályok az angol nyelvű honlapon kerülnek feltüntetésre.

(2) Alapképzésre csak az a jelentkező vehető fel, aki a megállapított minimális ponthatárt,
azaz 60 pontot eléri a felvételi során.
(3) Többletpont számítására nincs lehetőség.
10.§ A felvételi döntés
(1) A felvételi döntést a felvételi eredmény és a benyújtott dokumentumok alapján hozza az
intézmény.
(2) A felvételi eljárás (ok) eredményét az NKI összesíti és a felvételi határozatba terjeszti elő a
döntéshozó rektor felé.
(3) Jogszabálysértés esetén a felvételi határozat ellen a jelentkező számára jogorvoslati lehetőség
biztosított. A jogorvoslati kérelem benyújtásának határideje a felvételi határozat kézhezvételétől
(elektronikus visszaigazolás vagy tértivevény) számított 15 nap, mely határidő jogvesztő. A
jogorvoslati kérelmet a rektornak címezve az NKI felé kell eljuttatni.
(4) Az adatfeldolgozás során - a jelentkezés hiányos benyújtása esetén - az NKI legkésőbb a
jelentkezés beérkezését követő 15. napig a jelentkezőt hiánypótlásra szólítja fel. Amennyiben a
jelentkező a hiánypótlásra történt felhívásban meghatározott időpontig a hiányt nem pótolja, a
felvételi eljárásból kizárható.
(5) A Nyíregyházi Egyetem a felvételről szóló döntését felvételi határozatban közli a
jelentkezővel (elektronikus úton), az alábbi határidők figyelembe vételével:
a. a februárban induló képzés esetén a képzés indulását megelőző naptári év

december 15. napja.
b. a szeptemberben induló képzés esetén a képzés indulásával megegyező naptári

év augusztus hó 5. napja.
c. a szabályzat 7.§ (2) bekezdése szerint a rektor által saját hatáskörben kijelölt
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határidő szerint meghirdetett eljárásban felvételt nyert hallgatók esetén a
felvételi határozat kiállításának határideje eltérhet a 10.§ (5) bekezdés a) és b)
pontjaiban megadott határidőktől.
(6. ) (6) Az angol nyelvű felvételi határozatnak (acceptance letter) tartalmaznia kell:
a Nyíregyházi Egyetem nevét, székhelyét
a képzés helyszínét
a szak pontos megnevezését, amelyre a jelentkező felvételt nyert
a finanszírozási formát, a képzés jellegét
a jelentkező teljes nevét, állampolgárságát, állandó lakóhelyét, személyi azonosító
okmányának típusát és számát
g) az igénybe vehető jogorvoslat lehetőségére vonatkozó tájékoztatást
h) a hallgatói jogviszony létesítésére szóló felhívást, illetve a beiratkozás
elmulasztásának következményeire történő figyelmeztetést,
i) azokat a jogszabályhelyeket, amelyek alapján az egyetem a felvételről szóló döntést
hozta
j) a döntéshozatal helyét és idejét, a döntés kiadmányozójának nevét, hivatali
beosztását.
a)
b)
c)
d)
e)

11.§ Eljárási és költségtérítés/önköltségi díjak
(1) A felvételi eljárásért és képzésért a felvételt nyert hallgató az alábbi díjak megfizetésére
köteles.
(2) A költségtérítési díj mértékét az 1. sz. melléklet tartalmazza.
(3) Egyéb díjak:
a. Egyszeri Jelentkezési díj minden hallgató számára: 100 EUR
b. a mindenkor hatályos Kollégiumi díj.
12.§ A költségtérítés/önköltség befizetési rendje
(1) A felvételt nyert jelentkező köteles a felvételi határozat kiállítása után a féléves vagy éves
önköltséget, valamint ha a jelentkezéssel egyidőben még nem történt meg a jelentkezési díjat
legkésőbb a tanulmányi időszak megkezdésig befizetni. A befizetésekről a Gazdasági és
Kontrolling Iroda az NKI részére elektronikus úton folyamatosan tájékoztatást ad a felvételi
időszakban. A felvételi határozat kézhezvételét és a határozatban megadott díjak befizetését
követően visszafizetésére kizárólag csak rendkívüli esetekben, a felvételi határozatban
rögzített esetekben és módon van lehetőség.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérni csak a kérelmet benyújtó hallgatók esetében
egyedi elbírálás alapján lehetséges. A jelentkezési díj elengedésére, valamint a tandíj
mérséklésére vagy elengedésére a rektor engedélyével és a kancellár egyetértésével van

7

lehetőség, kizárólag egyéni kérelemre és egyedi esetekben.

13.§ Hallgatói jogviszony létesítése
(1) A Nyíregyházi Egyetem önköltséges angol nyelvű képzésein azon külföldi
állampolgárságú hallgató kezdheti meg tanulmányait, aki a jelen szabályzat rendelkezései
szerinti felvételi eljáráson részt vett, felvételt nyert, az előírt díjakat megfizette és jelen
utasítás rendelkezései szerint az egyetemre beiratkozik és ezzel hallgatói jogviszonyt létesít.
14.§ Jelentkezők nyilvántartása
(1) A Nyíregyházi Egyetem külföldi állampolgárok számára angol nyelven meghirdetett
képzéseire jelentkezők nyilvántartásáról a felvételi eljárás lezárásáig az NKI gondoskodik. A
felvett és beiratkozott hallgatók teljes körű tanulmányi adminisztrációja, tanulmányi ügyeinek
intézése és nyilvántartása a NEPTUN rendszerben a Hallgatói Szolgáltató Központ feladata.
(2) A jelentkezőkkel kapcsolatos adatszolgáltatás az illetékes nemzetbiztonsági szervek felé
az NKI feladata.
15.§ A felvételt nyert hallgatók beilleszkedésének segítése
(1) A Nyíregyházi Egyetem idegen nyelvű képzéseire felvételt nyert külföldi hallgatók
beutazásának, beiratkozásának, helyi ismeretszerzésének és későbbi integrálódásuknak egyik
legfontosabb eleme az NKI által gondozott hallgatói mentori program működtetése. Az
önkéntesség alapján működő rendszer sikerességének elősegítésére hallgatói mentori
ösztöndíjat alapít.
16.§ Vegyes rendelkezések
(1) Jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a külföldi hallgatókra vonatkozó
tanulmányi szerződés rendelkezéseit kell alkalmazni.
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Záró rendelkezés
Jelen szabályzatot a Nyíregyházi Egyetem Szenátusa az IHK/23-141/2020. (december 15.) számú
határozatával fogadta el. Jelen szabályzat az elfogadás napján lép hatályba.
Jelen szabályzatot a Nyíregyházi Egyetem Szenátusa az IHK/25-70/2021. (június 15.) számú
határozatával, 2021. június 17-i hatállyal módosította.
Nyíregyháza, 2021. június 15.
A Szenátus nevében:

Vassné prof. dr. habil. Figula Erika
rektor
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1. sz. melléklet

A Nyíregyházi Egyetem angol nyelven, külföldi önköltséges hallgatók számára
meghirdetett képzéseinek listája angol és magyar nyelvű elnevezéssel, és a
költségtérítés/önköltség mértéke a 2021/2022-es tanévtől beiratkozott
hallgatók részére:
Program’s name/
Program neve
(English/angolul)

Program’s name/
Program neve
(Hungarian/magyarul)

Tuition fee per
semester/
Önköltség/félév
2021/2022

Duration
(semester)
Képzési idő

Non-Degree
Hungarian as a Foreign
language

(diplomát nem biztosító
képzés)
Magyar nyelvi előkészítő
képzés

1100 EUR

2

Non-Degree
Integrated Foundation
Programme

(diplomát nem biztosító
képzés)
Angol nyelvi előkészítő
képzés

1350 EUR*

2

BSc in Mechanical
Engineering

Gépészmérnöki
alapképzési szak

2200 EUR

7

BSc in Agricultural
Engineering

Mezőgazdasági mérnöki
alapképzési szak

2200 EUR

7

BSc in Computer
Science

Programtervező
informatikus alapképzési
szak

2200 EUR

6

BA in English and
American Studies

Anglisztika alapképzési szak

2200 EUR

6

BSc in Environmental
Studies

Környezettan alapképzési
szak

2800 EUR

6

BSc in Biology (Applied
Biology)

Biológia alapképzési szak

2800 EUR

6

BSc in Geography

Földrajz alapképzési

2200 EUR

6

BSc in Tourism and
Catering

Turizmus-vendéglátás szak

2200 EUR

8

BA in Physical Training

Edző alapképzési szak

2200 EUR

6

BA in Music Culture

Zenekultúra alapképzési
szak

3000 EUR

6

BA in Visual
Representation

Képi ábrázolás alapképzési
szak

2200 EUR

6

BSc in Professional
Pilot

Repülőmérnöki alapképzési
szak

13.500 EUR

7

10

Postgraduate
Transportation
Engineering in Aviation

Légiközlekedési-hajózó
szakmérnöki
szakirányú
továbbképzési szak

25.000 EUR

3

*Ennél a képzésnél az éves önköltség a választott kollégiumi szálláshely tanévre vonatkozó díjával növelten együtt kerül
meghirdetésre.
Információ: https://www.nyf.hu/nyf-en/node/64
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