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Többletpontok a kommunikáció- és 

médiatudomány mesterképzési (MA) 

szakon 

A többletpontok részletezése Pont 

Eredeti dokumentumok, amelyeket a 

jelentkezőnek az írásbeli felvételi vizsgára 

(bemutatásra) magával kell hoznia 

+ minden bemutatott dokumentumról egy 

fénymásolatot, amelyet le kell adnia 

A felvételhez szükséges első oklevélen 

túli főiskolai/BA/BSc oklevél 
3 pont 

A többletpontra való jogosultságot igazoló 

oklevél 

Egyetemi/MA/MSc oklevél 4 pont 

Dr. univ. fokozat 5 pont 

PhD/CSc fokozat 6 pont 

Szakirányú továbbképzésben szerzett 

oklevél (Felsőfokú szakképzésért nem jár 

többletpont.) 

2 pont 

Szakmai tevékenység (a felvételhez 

szükséges első oklevél megszerzése 

feltételeként végzett iskolai szakmai 

gyakorlaton túl)  

Demonstrátori tevékenység 

- A mesterszak bármely specializációjához kötődő szakmai tevékenység elfogadható: 

közigazgatási, oktatási, kulturális, intézményekben, gazdasági társaságokban stb. 

kommunikátori feladatok ellátását igénylő szakmai tevékenység. (Az újságírói 

tevékenység ebbe a kategóriába tartozik, nem a tudományos publikáció kategóriába.)  

- Demonstrátori tevékenységért akkor adható többletpont, ha az igazoltan szakmai (nem 

pusztán adminisztratív) feladatokat is jelentett.  

- A többletpont mértéke (1-4 pont) attól függ, hogy a szak (bármely specializációja) 

szempontjából mennyire relevánsak és alaposak a megszerzett tapasztalatok.  

- A felvételhez szükséges első oklevél megszerzése feltételeként végzett szakmai 

gyakorlatért nem jár többletpont, iskolai szakmai gyakorlatról szóló igazolást ezért nem 

tudunk elfogadni.  

max. 

4 pont 

Az adott intézmény, gazdasági társaság 

(demonstrátori tevékenység esetében tanszék) 

stb. vezetőjének ajánlása, melyben a jelentkező 

szakmai tevékenységét részletesen (egy-két 

bekezdésben) ismerteti és értékeli. Munkaköri 

leírás és a szakmai tevékenység eredményeit, 

megvalósult produktumait bemutató 

dokumentáció is bemutatható. 

Kutatási, tudományos publikációs, 

alkotói tevékenység (TDK, előadás, 

tudományos publikáció, kutatási projekt, 

kiállítás stb.) 

- A mesterszak bármely specializációjához kötődő kutatási és tudományos publikációs 

tevékenység elfogadható.  

- Intézményi TDK-ért 3 pont, OTDK-ért 4 pont, OTDK 1-3. helyezésért 6 pont jár.  

- Intézményi konferencián tartott előadásért, intézményi kiadványban megjelent 

tudományos publikációért, intézményi kutatási projektben való részvételért maximum 4 

pont, országos (vagy nemzetközi) szervezésű előadásért, országos (vagy nemzetközi) 

tudományos publikációért, dokumentált kutatási projektben való részvételért maximum 

6 pont adható.  

- Alkotói (például képzőművészeti, fotográfusi stb.) tevékenység esetben egy kiállítás 

publikációnak tekintendő.  

- A többletpont mértéke attól függ, hogy a kutatási, tudományos publikációs vagy 

alkotói tevékenység mennyire releváns a szak (bármely specializációja) szempontjából. 

max. 

6 pont 

- TDK vagy OTDK előadás, helyezés 

igazolása: konferencia hivatalos programja, 

helyezést igazoló oklevél  

- Konferencián tartott előadás igazolása: 

konferencia hivatalos programja  

- Tudományos publikáció igazolása: 

megjelenés pontos bibliográfiai adatai és a 

publikáció kinyomtatott változata vagy az 

eredeti publikáció példánya  

- Kutatási projektben való részvétel igazolása: 

a kutatás vezetőjének ajánlása, melyben a 

jelentkező kutatási tevékenységét ismerteti és 

értékeli, továbbá a kutatási projekt 

eredményeinek dokumentációja  

- Alkotói tevékenység igazolása: az alkotás(ok) 

vagy dokumentáció (például kiállítás 

katalógusa) bemutatása 



BME GTK Szociológia és Kommunikáció Tanszék  

Többletpontok számítása a kommunikáció- és médiatudomány mesterképzési (MA) szakon  

MA felvételi 2016 

Többletpontok a kommunikáció- és 

médiatudomány mesterképzési (MA) 

szakon 

A többletpontok részletezése Pont 

Eredeti dokumentumok, amelyeket a 

jelentkezőnek az írásbeli felvételi vizsgára 

(bemutatásra) magával kell hoznia 

+ minden bemutatott dokumentumról egy 

fénymásolatot, amelyet le kell adnia 

Az előzően szerzett oklevél kiadási 

feltételén kívüli plusz nyelvvizsgák  

- B2 szintű (korábban középfokú) komplex (korábban C típusú): 1 pont  

- C1 szintű (korábban felsőfokú) szóbeli (korábban A típusú) vagy írásbeli  

(korábban B típusú): 2 pont  

- C1 szintű (korábban felsőfokú) komplex (korábban C típusú): 3 pont  

max. 

3 pont 

A Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatóban 

(http://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felve

teli_tajekoztato/FFT_2015A ) megadott 

hivatalos dokumentumok. 

(http://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felve

teli_tajekoztato/FFT_2015A/4_dokumentumok

/43_tobbletpontokat_igazolo)  

 

*http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/

hiteles/MK13054.pdf 

Előnyben részesítés  

- fogyatékosság: 3 pont  

- gyermekgondozás: 3 pont  

- hátrányos helyzet: 3 pont  

- halmozottan hátrányos helyzet;* 3 pont  

max. 

3 pont 

Sporteredmények  

- országos bajnokság 1-3. helyezés: 3 pont  

- olimpiai bajnokság, világbajnokság, Európa-bajnokság 1-3. helyezés: 5 pont  

(A BME hatályos felvételi szabályzatának 5. § (7) bekezdése szerint.)  

max. 

5 pont 

Összesen   
max. 

10 pont 
 

 

 

Megjegyzés: 

 

Ha a jelentkező olyan dokumentumot mutat be (például nyelvvizsga vagy szakmai gyakorlat igazolása), amely csak akkor fogadható el, ha az első diploma megszerzésének 

feltételeként teljesített követelményeken túli eredményt vagy tevékenységet igazol, akkor azt a dokumentumot is be kell mutatnia (és fénymásolatban le kell adnia), ami a 

diploma megszerzéséhez szükséges eredményt vagy tevékenységet igazolja. 


