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EGYETEMI ALAPKÉPZÉS  
 

1. Szabad helyek száma a hallgatók beiratkozásához: 
 
A Karra összesen 950 hallgató iratkozhat be, mégpedig: 
 
- 489 hallgató, akinek a tanulmányait az állami költségvetésből fedezik és 
- 461 önköltséges hallgató. 
 
A különböző szakokra a következő számú hallgató iratkozhat be:  
 

Szak 
SZABADKA ÚJVIDÉK BUJANOVAC 

Összesen Költségv. Önkölts. Összesen Költségv. Önkölts. Összesen Önkölts. 

Közgazdaság 175 155 330 167 273 440 0 770 
Ügyviteli informatika 20 13 33 37 20 57 0 90 
Számvitel és audit  0 0 0 0 0 0 90 90 

Összesen 195 168 363 204 293 497 90 950 
 
Tandíj:  
 

- az önköltséges hallhatóknak minden szakon 96.000,00 dinárt tesz ki 
- a külföldi állampolgárságú hallgatóknak, minden szakon 1.900,00 € (a Szerb Nemzeti Bank 

középárfolyamán számított dinár ellenértéke a befizetés napján). 
 

Megjegyzés:  
A Vajdaság Autonóm Tartomány költségvetéséből támogatott egyetemi alapképzés különböző szakjaira 
beiratkozó hallgatók számához a különböző karoknak jóváhagyott számokhoz az affirmatív intézkedések 
alapján még hozzá kell adni a következőt  
 

- a fogyatékkal élő hallgatók beiratkozása végett – 5 állami költségvetésből támogatott hely,  
- a roma hallgatók beiratkozása végett - 5 állami költségvetésből támogatott hely,  
- a középiskolát a 2021/22-es tanévben külföldön befejezett szerb állampolgárok beiratkozása végett – 

5 állami költségvetésből támogatott hely. 
 

Az affirmatív intézkedések alapján a hallgatók beiratkozása a Szakmai utasítás az egyetemi alapképzés és az 
integrált egyetemi képzés első évfolyamára való beiratkozás lebonyolításához a Szerb Köztársaság által 
alapított felsőoktatási intézményekben a 2022/2023-as tanévre alapján történik majd. A Szakmai utasítást az 
Oktatási, Tudományügyi és Technológiai Fejlesztési Minisztérium hozza meg az Affirmatív intézkedések 



programja alapján, ami ezen utasítás részét képezik. Az említett Szakmai utasítás megtalálható lesz majd a 
Kar honlapján.  
 
Ugyanazon fokozatú képzés első évfolyamára a hallgató az állami költségvetésből támogatott státuszú 
hallgatóként csak egyszer iratkozhat be.  
 
2. A jelentkezés feltételei: 
 
A pályázatra négyéves középiskolát végzett személyek jelentkezhetnek.  
 
3. A felvételi vizsga teljesítése: 
 
A felvételi vizsgát két tantárgyból kell tenni, a jelölt választhat a következő tantárgyak közül:  
 
1. Közgazdaságtan alapjai 
2. Ügyviteli gazdaságtan 
3. Matematika  
4. Filozófia logikával 
5. Informatika 
 
A jelentkezés során a jelöltnek ki kell választania a fenti öt tantárgyból azt a két tantárgyat, amiből felvételi 
vizsgát tesz majd.  A kiválasztott tantárgyakból a jelölt a felvételi vizsgát a középiskolai és gimnáziumi 
tanprogram és irodalom alapján teljesíti. A Felvételi vizsgára való félkészüléshez szükséges anyag, illetve a 
Feladatgyűjtemény, amely a felvételi vizsgán előfordulható 100 feladatot tartalmazza minden tantárgyból, a 
Kar honlapján található meg a ,,BEIRATKOZÁS 2022” (UPIS 2022) részben. A felvételi vizsga teljesítése a 
Szabályzat a felvételi vizsga teljesítéséről és a jelöltek rangsoráról az alapképzés első évfolyamára való 
beiratkozásról alapján történik majd, ami megtalálható a Kar honlapján.    
 
A jelölt szakot választ, a jelentkezési lapon feltünteti a szakok saját kívánsága szerinti rangsorát. A felvételi 
vizsgát a Közgazdasági Kar épületében kell teljesíteni Szabadkán, vagy a Kar kihelyezett tagozatain, 
Újvidéken vagy Bujanovacon, a Kar honlapján és hirdetőtábláján közétett beosztás szerint.  
 
Azon jelöltek, akik a középiskola harmadik vagy negyedik osztályos tanulóiként olyan állami szintű 
versenyen, amelynek a szervezésében az Oktatási, Tudományügyi és Technológiai Minisztérium is részt vett 
vagy nemzetközi versenyen első, második vagy harmadik helyezést értek el, mégpedig olyan tantárgyból, 
amiből felvételi vizsgát tehetnének, nem tesznek felvételi vizsgát, hanem a felvételi vizsga azon részére 
maximális pontszámot kapnak. 
 
A felvételi vizsgára a jelölt kötelezően hozza magával a személyi okmányát (érvényes személyi igazolvány 
vagy útlevél) és a pályázati lapját, amit a Pályázatra történő jelentkezés során kap majd meg.  
 
4. Pályázati időszakok:  
 

Első pályázati időszak:  
- jelöltek jelentkezése:  

2022. június 22-én, 23-án és 24-én a Karon Szabadkán (8-14 óra között) 
2022. június 22-én, 23-án és 24-én a Kar kihelyezett tagozatán Újvidéken (8-14 óra között) 
2022. június 22-én és 23-án a Kar kihelyezett tagozatán Bujanovacon (8-14 óra között). 
 
A jelöltek a jelentkezésüket következő két mód egyikén tehetik meg: a dokumentumok 
személyes átadásával a Kar épületében vagy on-line (anélkül, hogy a Kar épületébe 
eljönnének). Nem lehetséges egyidőben mindkét módon jelentkezni, hanem csak a két 
felkínált lehetőség egyikén. A jelentkezés módjáról a jelölteket részletesen és időben 
tájékoztatjuk majd a kar honlapján keresztül.  
 
 
 



 
- a felvételi vizsga teljesítése:  

2022. június 29-én a Karon Szabadkán    
2022. június 29-én a Kar kihelyezett tagozatán Újvidéken 
2022. július 01-én a Kar kihelyezett tagozatán Bujanovacon    
 
Megjegyzés: Szabadkán és a Kar kihelyezett tagozatán Újvidéken a felvételi vizsga 10:00 
órakor kezdődik, esetleg 12:30-kor, a jelentkezésüket átadott jelöltek számától függően, a 
jelöltek jelentkezését követően a Kar hirdetőtábláján és honlapján közzétett beosztás szerint. A 
Kar kihelyezett tagozatán Bujanovacon a felvételi vizsga 10:00 órakor kezdődik.   
 

- az ideiglenes rangsor kihirdetése:  
2022. június 30-án a Karon Szabadkán és a kihelyezett tagozaton Újvidéken, valamint  
2022. július 01-én a Kar kihelyezett tagozatán Bujanovacon 

- a végleges rangsor kihirdetése:  
2022. július 8-án (a Kar minden helyszínén)  

- a felvett jelöltek beiratkozása:  
2022. július 11-én, 12-én és 13-án 9-14 óra között (a Kar minden helyszínén) 

 
Második pályázati időszak:  

- jelöltek jelentkezése:  
2022. szeptember 1-én és 2-án a Karon Szabadkán (8-14 óra között) 
2022. szeptember 1-én és 2-án a Kar kihelyezett tagozatán Újvidéken (8-14 óra között) 
2022. szeptember 1-én és 2-án a Kar kihelyezett tagozatán Bujanovacon (8-14 óra között). 

- a felvételi vizsga teljesítése:  
2022. szeptember 5-én a Karon Szabadkán (10 órakor) 
2022. szeptember 5-én a Kar kihelyezett tagozatán Újvidéken (10 órakor) és 
2022. szeptember 6-án a Kar kihelyezett tagozatán Bujanovacon (10 órakor)  

- az ideiglenes rangsor kihirdetése:  
2022. szeptember 6-án a Karon Szabadkán (a Kar minden helyszínén) 

-     a végleges rangsor kihirdetése:  
2022. szeptember 12-én (a Kar minden helyszínén) 

- a felvett jelöltek beiratkozása:  
2022. szeptember 13-án (a Kar minden helyszínén) 

 
5. A jelöltek jelentkezéséhez szükséges dokumentumok: 
 
A jelöltek a jelentkezés során BE KELL, HOGY MUTASSÁK AZ EREDETI DOKUMENTUMOKAT, míg 
a jelentkezési lappal együtt, amit a Karon kapnak, a jelölteknek át kell adni a következő dokumentumok nem 
hitelesített fénymásolatát:  

- a négyéves középiskola mind a négy osztályának a bizonyítványát, 
- a záróvizsga vagy érettségi vizsga teljesítését igazoló oklevelet,  
- a személyigazolványt, amit be kell mutatni és a személyigazolvány fénymásolatát (chipes 

igazolvány esetében a leolvasott személyigazolványt). A külföldi állampolgár jelentkezők az 
útlevelük fénymásolatát adják át, míg az eredeti útlevelet bemutatják.  

- bizonylatot a felvételi vizsga teljesítésének 7.300,00 dinárnyi díjáról (troškovi polaganja 
prijemnog ispita), amit a Közgazdasági Kar 840-5334760-72 számú folyószámlájára kell 
befizetni.  
 

Megjegyzés: A Boszniai Szerb Köztársaságból érkező jelölteknek a felsorolt dokumentumokon kívül a 
születési anyakönyvi kivonatukat is át kell adni.  
 
5а. A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:  
 

A beiratkozásra jogot szerzett jelöltek a következő dokumentumokat adják át:  
- eredeti dokumentumok (ezen pályázat 5. pontjából); 
- ŠV-20  űrlap és index (a Kar és a Kihelyezett tagozat Jegyzetboltjában kapható, a beiratkozás anyagi  



    költségei rendezésének bizonyítását követően); 
- két 4,5 x 3,5 cm méretű fénykép;  
- bizonylat a beiratkozási díj – a beiratkozás anyagi költségeinek befizetéséről – 6.200,00 dinár; 
- bizonylat az önköltséges hallgatók tandíjának befizetéséről (van mód a tandíjat részletekben fizetni, a 
végleges ranglista meghirdetése során a Kar honlapján meghatározott módon). 
 
A fénymásolt dokumentumokat nem juttatjuk vissza a jelölteknek, akik nem iratkoznak be.  
 
6. Fizetendő díjak:  

- felvételi vizsga teljesítése (troškovi polaganja prijemnog ispita): 7.300,00 dinár, 
- a beiratkozás anyagi költségei (materijalni troškovi upisa): 6.200,00 dinár, 
- tandíj (školarina): 96.000,00 dinár 

 
7. A jelölt-rangsor megállapítási kritériumai: 
 
A jelöltek rangsorát a középiskolában megszerzett pontok és a felvételi vizsgán szerzett pontok száma alapján 
határozzuk meg. A pontok aránya 40:60. 
 
A jelölt akkor teljesítette a felvételi vizsgát, ha 

• legalább 14 pontot ért el összesen a két kiválasztott tantárgyból és   
• tantárgyanként legalább 5 pontot ért el 

 
8. A megállapított rangsorra történő fellebbezés módja és határideje: 
 
A rangsorra történő kifogást az ideiglenes rangsor kihirdetése után 36 órán belül SZEMÉLYESEN kell átadni 
a Közgazdasági Karon Szabadkán vagy a kihelyezett tagozatokon Újvidéken és Bujanovacon. A kifogást a 
Bizottság az egyetemi alapképzés első évfolyamára történő beiratkozásra elnevezésű testületnek kell címezni. 
A Bizottság javaslatára a dékán hozza meg a határozatot a kifogásról, a kifogás átvételétől számított 24 órán 
belül.   
 
A dékán határozata ellen írásbeli fellebbezéssel lehet fordulni a Kar Tanácsához, amit személyesen kell átadni 
a Tanulmányi osztály tolóablakánál a Közgazdasági Karon Szabadkán, valamint a Kar kihelyezett tagozatán 
Újvidéken és Bujanovacon, a határozat átvételétől számított 24 órán belül. A Kar Tanácsa a fellebbezésről az 
átvételt követő két napon belül dönt. Felhívjuk a jelöltek figyelmét arra, hogy a határidőn túl átadott 
kifogásokat nem vesszük figyelembe.  
 
Amennyiben a jelöltek, akik a végleges rangsor alapján jogot szereztek a beiratkozásra, nem iratkoznak be a 
megadott határidőn belül, a beiratkozás jogát az adott szakra vonatkozó végleges rangsor szerint következő 
jelölt szerzi meg, a pályázat által meghatározott számig.  
 
 
9. Külföldi állampolgárok beiratkozása: 
 
A külföldi állampolgárok az első évfolyamra a Szerb Köztársaság állampolgáraival megegyező feltételek 
mellett iratkozhatnak be, ami a megelőző tanulmányokat illeti. A külföldi állampolgárok maguk viselik a 
tanulmányaik költségeit. A pályázatra történő jelentkezés során a jelölteknek át kell adni a négyéves 
terjedelmű középiskolai tanulmányaikat igazoló honosított oklevelet. A jelölt önállóan honosítja a 
középiskolai dokumentumait a Kvalifikációs Ügynökségnél (Agencija za kvalifikacije), Beogard, Majke 
Jevrosime 51. (link: http://azk.gov.rs/). A Kvalifikációs Ügynökség (a továbbiakban Ügynökség) igazolásával 
arról, hogy a külföldi középiskolai okirat honosítása folyamatban van vagy a honosítási kérelem átadásának 
bizonylatával a külföldi középiskolai okirat birtokosa jelentkezhet az egyetemi alapképzés első évfolyamának 
pályázatára.   A külföldi középiskolai okirat birtokosát, akit jogot szerzett a beiratkozásra a felsőoktatási 
intézmény beírhatja a tanulmányok első évfolyamára, azzal, hogy a jelölt köteles megküldeni az Ügynökség 
honosítási határozatát az oktatás megkezdése előtt. 
 
A beiratkozás során a jelöltek kötelesek a felsőoktatási intézménynek megküldeni a következő 
bizonyítékokat:  



- arról, hogy egészségügyi biztosítással rendelkeznek arra az iskolaévre, amelyre beiratkoznak; 
- arról, hogy a tanulmányok nyelvét ismerik, amit felhatalmazott bizottság igazolásával 

bizonyítanak. 
 
9a. A Szerb Köztársaság állampolgárainak beiratkozása, akik a 2021/2022-es tanévben külföldi 
középiskolai okiratot szereztek: 
 
A Szerb Köztársaság állampolgára, aki a 2021/2022-es tanévben a középiskolát külföldön fejezte be, illetve 
aki külföldi középiskolai okiratot szerzett a Szerb Köztársaságban működő középiskolában akkreditált 
program elvégzésével, honosítási eljárásra kötelezett középiskolai okirat birtokosa (a továbbiakban: Külföldi 
középiskolai okirat birtokosa). 
 
A külföldi középiskolai okirat birtokosa jogosult lehet az első évfolyamra történő beiratkozásra a 
költségvetési kvóta keretein belül a második beiratkozási időszakban, a Kormánydöntés a Szerb Köztársaság 
állampolgárairól, akik a 2021/2022-es tanévben külföldi középiskolai okiratot szereztek alapján.  
 
Az előző bekezdésben említett külföldi középiskolai okirat birtokosát beírhatják a tanulmányokra az állami 
költségvetésből támogatott hallgatói státussal, ha minősítést szerez a Kormánydöntés értelmében az állami 
költségvetésből finanszírozott hallgatók számán belül, az adott hallgatói kategórián belül.  
 
A Kvalifikációs Ügynökség (Agencija za kvalifikacije) (a továbbiakban Ügynökség), Beogard, Majke 
Jevrosime 51. (link: http://azk.gov.rs/) igazolásával arról, hogy a külföldi középiskolai okirat honosítása 
folyamatban van vagy a honosítási kérelem átadásának bizonylatával a külföldi középiskolai okirat birtokosa 
jelentkezhet az egyetemi alapképzés első évfolyamára történő beiratkozásra az első pályázati időszakban.  
 
A külföldi középiskolai okirat birtokosa, aki diplomáját nemzetközi (IB) érettségi vizsga teljesítésével szerzi, 
az első beiratkozási időszakban a felsőoktatási intézménynek megküldi a középiskola igazolását arról, hogy a 
nemzetközileg elismert érettségi (International Baccaleurate Diploma Programme) vizsga programja által 
meghatározott minden vizsgát teljesített.  
 
Az előző két bekezdésben említett külföldi középiskolai okirat birtokosát, aki jogot szerez a tanulmányokra 
való beiratkozáshoz az első beiratkozási időszakban a Kormánydöntés által meghatározott költségvetési 
helyeken belül, vagy pedig az önköltséges helyeken belül, a felsőoktatási intézmény feltételesen beírhatja a 
tanulmányok első évfolyamára, azzal, hogy köteles megküldeni az Ügynökség honosítási határozatát az 
oktatás megkezdése előtt.  
 
9b. A környező országokban élő szerb nemzetiségű jelöltek beiratkozása  
 
A környező országokban élő szerb nemzeti kisebbség tagjai a 2022/2023-as tanévben a Szerb Köztársaság 
állampolgáraival megegyező feltételek mellett iratkozhatnak be a tanulmányok első évfolyamára, beleértve az 
állami költségvetésből támogatott hallgató státus szerinti beiratkozást is. A pályázatra való jelentkezés során 
át kell adni a honosított iskolai dokumentumokat. Ha a honosítási eljárás nem fejeződik be a pályázatra 
történő jelentkezésig, a jelölt átadhatja az igazolást arról, hogy a honosítás folyamatban van, de a honosítási 
eljárásnak be kell fejeződni, és a honosítási határozatot meg kell küldeni a Karnak az oktatás kezdetéig. A 
jelölt önmaga honosítja az egyes osztályok bizonyítványát vagy az oklevelet a Honosítási Ügynökségnél, 
Beogard, Majke Jevrosime 51. (link: http://azk.gov.rs/). A Bosznia Szerb Köztársaságból származó oklevelek 
és bizonyítványok nem esnek a honosítási és ekvivalencia eljárás alá. Ezen rendelkezés szerinti szomszédos 
országok: Magyarország, Román Köztársaság, Bolgár népköztársaság, Észak Macedónia Köztársaság, Albán 
Köztársaság, Bosznia és Hercegovina, Szlovén Köztársaság, Horvát Köztársaság és Montenegró. A 
tanulmányokra történő beiratkozáshoz szükséges bejelentőlap és az előírt dokumentumok átadása során a 
jelölt átad egy írásbeli nyilatkozatot is arról, hogy a szerb nemzeti kisebbséghez tartozik (a nyilatkozat 
mintája a Kar honlapján megtalálható).  
 
10. Megjegyzés: 
 
További információk a következő telefonszámokon kaphatók: +381 24 628 090; +381 24 628 086  
A Kar honlapja: www.ef.uns.ac.rs 


