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A 2018/2019. tanévre a ME Gépészmérnöki és Informatikai Kara (a Kar kódja: ME-GÉIK) nappali, levelező, 
valamint távoktatás formájában induló képzésekre hirdet pótjelentkezést az alábbiak szerint. 
 
A felvételi eljárás módja: 
A felvételi eljárás során csak egy intézménybe és csak egy szakra lehet jelentkezni. A jelentkezés csak 
elektronikusan történhet a www.felvi.hu címen regisztrációt követően. Csak azoknak a jelentkezését fogadják el, 
akik 2018-ban nem jelentkeztek, vagy akik 2018. évben nem nyertek felvételt egyetlen felsőoktatási intézménybe 
sem.  
A tájékoztatóban nem szereplő egyéb kérdésekről érdeklődni lehet a következő telefonszámokon: 46/565-111/10-
21, 10-22 mellékek. Jelentkezési határidő: 2018. augusztus 6.  
 
A jelentkezéshez csatolni kell a Felsőoktatási felvételi tájékoztató – 2018 szeptemberében induló képzések c. 
kiadványban megjelölt iratok másolatát: 
(amennyiben 2018. évben valamilyen felsőoktatási intézménybe jelentkezést nyújtott be és elutasító határozatot 
kapott, úgy annak eredeti példányát, középiskolai bizonyítvány másolatát, az érettségi bizonyítvány másolatát, 
felsőfokú végzettség esetén oklevél másolat, a többletpontokat igazoló okmányok (nyelvvizsga, OKJ 
bizonyítvány, technikusi bizonyítvány, szakirányú szakmai tapasztalat, fogyatékosság, hátrányos helyzet stb.) 
másolatát. 
A középiskolai hozott pontszámot a Felsőoktatási felvételi tájékoztató 2018. című kiadvány alapján számítják. 
 

Alapképzések, a jelentkezés feltétele: középiskolai végzettség 

Választható szak Munkarend Finanszírozási 
forma 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

BSc szintű gazdaságinformatikus N K 260000 Ft 7 
BSc szintű gépészmérnöki (Miskolc) N K 260000 Ft 7 
BSc szintű ipari termék- és formatervező 
mérnöki * 

N K 260000 Ft 7 

BSc szintű járműmérnöki N K 260000 Ft 7 
BSc szintű logisztikai mérnöki N K 260000 Ft 7 
BSc szintű mechatronikai mérnöki N K 260000 Ft 7 
BSc szintű mérnökinformatikus (Miskolc) N K 260000 Ft 7 
BSc szintű műszaki menedzser N K 260000 Ft 7 
BSc szintű programtervező informatikus N K 260000 Ft 6 
BSc szintű villamosmérnöki N K 260000 Ft 7 
BSc szintű gépészmérnöki L K 260000 Ft 7 
BSc szintű logisztikai mérnöki L K 260000 Ft 7 
BSc szintű mérnökinformatikus (Miskolc) L K 260000 Ft 7 
BSc szintű mérnökinformatikus (Ózd) L K 260000 Ft 7 
BSc szintű villamosmérnöki L K 260000 Ft 7 

 

Mesterképzések, a jelentkezés feltétele: oklevél (BSc, illetve főiskolai oklevél) 

Választható szak Munkarend Finanszírozási 
forma 

Önköltség 
(félév) 

Képz. Idő 
(félév) 

MSc szintű gépészmérnöki ** N K 370000 Ft 4 
MSc szintű logisztikai mérnöki ** N K 370000 Ft 4 
MSc szintű mechatronikai mérnöki ** N K 370000 Ft 4 
MSc szintű mérnökinformatikus ** N K 370000 Ft 4 
MSc szintű villamosmérnöki ** N K 370000 Ft 4 
MSc szintű gépészmérnöki ** L K 370000 Ft 4 
MSc szintű logisztikai mérnöki ** L K 370000 Ft 4 
MSc szintű mérnökinformatikus ** L K 370000 Ft 4 
MSc szintű villamosmérnöki ** L K 370000 Ft 4 
 

Felsőoktatási szakképzés, a jelentkezés feltétele: középiskolai végzettség 

Választható szak Munkarend Finanszírozási 
forma 

Önköltség 
(félév) 

Képz. Idő 
(félév) 

Mérnökinformatikus [rendszergazda] T K 200000 Ft 4 
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*   A szakra jelentkezőknek rajz alkalmassági vizsgán kell részt venniük, melynek időpontja 2018. augusztus 
14., 8.00 óra, helye: Miskolci Egyetem Gép- és Terméktervezési Intézet, A/3. ép. fsz. 6. 
Az alkalmassági vizsgán való részvételi szándékát 2018. augusztus 8-ig a gkdh3@uni-miskolc.hu, vagy a 
gkdh4@uni-miskolc.hu címen kérjük jelezni, egyúttal az értesítési cím megadásával válaszként elküldjük a 
motivációs beszélgetés díjának (3000 Ft) befizetésére szolgáló készpénz-átutalási megbízást! 
A vizsgára a következőket hozza magával: 

 ceruzát, rajztáblát, legalább 2 db A/3 méretű rajzlapot, rajzszeget és radírt, 
 személyi igazolványát, 
 vizsgadíj befizetését igazoló feladóvevényt. 

 

A rajz alkalmassági vizsga során két feladatot kell megoldani 
1. A feladat (rajzvizsga). Reprodukciós feladat 

A rajzteremben geometrikus testekből álló beállításról, vonalas távlati képet kell készíteni, 
ceruzával, látvány után. A feladat célja az arányok, a perspektíva, a rálátások, rövidülések, ívek stb. 
látvány szerinti helyes ábrázolása. 

2. feladat (rajzvizsga). Tónusos ábrázolás. 
Rajzteremben bútorból, drapériából álló csendéletet kell tónusos ábrázolásban megjeleníteni, amibe 
beletartoznak az estleges árnyékok és a háttérelemek. 

A vizsga időtartama 2x2 óra. 
A vizsgára külön behívó levelet NEM küldünk! 

 

** MSc szintű szakra jelentkezőnek szakmai motivációs beszélgetésen kell részt venni, melynek időpontja 
2018. augusztus 21., 11 óra, helye: Miskolci Egyetem C/1. ép. I. em.  
A beszélgetésen való részvételi szándékát 2018. augusztus 8-ig a gkdh3@uni-miskolc.hu, vagy a 
gkdh4@uni-miskolc.hu címen kérjük jelezni, egyúttal az értesítési cím megadásával válaszként elküldjük a 
motivációs beszélgetés díjának (2500 Ft) befizetésére szolgáló készpénz-átutalási megbízást! 
A motivációs beszélgetésre a következőket hozza magával: 

 személyi igazolványát, 
 motivációs beszélgetés díjának befizetését igazoló feladóvevényt, 

A motivációs beszélgetésre külön behívó levelet NEM küldünk! 
 
Tájékoztatom, hogy a Gépészmérnöki mesterszakon az alábbi specializációk indulnak a 
2018/2019. tanév 1. félévében: 

Nappali tagozaton: 
- CAD/CAM 
- Gépgyártástechnológiai és 

gyártási rendszerek 
- Vegyipari gépészet 

 Levelező tagozaton: 
- Anyagtechnológiai és hegesztéstechnológiai 
- CAD/CAM 
- Gépgyártástechnológiai és gyártási rendszerek 
- Vegyipari gépészeti 

 
Kérjük a jelentkezéshez csatolja az alábbi dokumentumokat: 
oklevelének és a többletpontokra szóló jogosultságoknak fénymásolatát. 
 

Ha az adott mesterképzésre való jelentkezésnél nem teljes kreditértékű oklevéllel rendelkezik, előzetes 
kreditelismerési eljárást (kreditelismerési eljárási kérelem nyomtatvány letölthető a www.geik.uni-miskolc.hu 
/Oktatás/Hallgatói információk/Letölthető nyomtatványok honlapról) kell kezdeményeznie legkésőbb 2018. 
augusztus 8-ig, melyhez a fentieken kívül indexének fénymásolata, illetve a beszámíttatni kívánt tantárgyi 
tematikák megküldése szükséges. (Ha a ME Gépészmérnöki és Informatikai Karán szerezte oklevelét, tantárgyi 
tematikát nem kell beküldeni.) 
 

A felvételi döntés a pótfelvételi eljárás során várhatóan 2018. augusztus 24-én 20 órától lesz elérhető. 

Felhívom figyelmét, hogy amennyiben tanulmányi eredményei bármely lezárt tanévben az ME mindenkori 
követelményrendszerében leírt szintet meghaladja, úgy pályázatot nyújthat be a következő tanév állami 
ösztöndíjas nappali tagozatos képzésére.  
 
Tájékoztatom, hogy a pontatlanul kitöltött, a szükséges adatokat nem tartalmazó, illetve hiányosan feltöltött 
jelentkezéssel az Oktatási Hivatal nem tud foglalkozni. Az ilyen jelentkezés automatikusan érvénytelenné válhat. 
 

A felvételi döntés ellen a Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 57.§-a értelmében – a 
kézhezvételtől számított 15 napon belül – fellebbezéssel élhet. 

 
Miskolc, 2018. július 27. 
 
Szabó Anikó sk. 
mb. hivatalvezető 


