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1/2022. (I. 31.) számú vezérigazgatói utasítás 

A MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI  EGYETEMEN ALKALMAZANDÓ  2022 .  ÉVI  FELVÉTELI  

ELJÁRÁS SZAKMAI ALKALMASSÁGI ÉS GYAKORLATI VIZSGÁ KRA VONATKOZÓ 
KÜLÖNELJÁRÁSI DÍJRÓL  

A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (a továbbiakban: Egyetem/MOME) Vezérigazgatója a 2022. évi 
felvételi eljárás szakmai alkalmassági és gyakorlati vizsgáira vonatkozó különeljárási díjjal kapcsolatban az 
alábbiak szerint rendelkezik:  

Az utasítás célja 

1. § 
 

Jelen utasítás célja az Egyetemen a 2022. évi felvételi eljárás szakmai alkalmassági és gyakorlati vizsgáira 
vonatkozó különeljárási díj megfizetésével és igazolásával kapcsolatos szabályok meghatározása. 

 

Az utasítás hatálya 

2. § 
 

Jelen utasítás személyi hatálya kiterjed a MOME valamennyi érintett munkavállalójára, valamint a 
különeljárási díjat megfizető jelentkezőkre. 
 

A különeljárási díj megfizetése és annak igazolása 

3. § 
 
(1) Az Egyetemen a 2022. évi felvételi eljárás szakmai alkalmassági és gyakorlati vizsgáira vonatkozó 

különeljárási díj összege: 4 000 Ft. 

(2) A különeljárási díjat bankkártyás befizetéssel lehet teljesíteni az alábbi címen: 
http://felvetelibefizetes.mome.hu 

(3) Amennyiben a jelentkező az Egyetem több szakjára is jelentkezik, úgy minden szakra vonatkozóan 
külön-külön be kell fizetnie a különeljárási díjat. 

(4) A jelentkező köteles ügyelni a különeljárási díj megfizetése során a számlázási adatok pontos és 
hiánytalan rögzítésére, valamint köteles a fizetési folyamat során megadott e-mail címre kézbesített 
számlát (továbbiakban: különeljárási díj befizetéséről szóló igazolás) megőrizni későbbi bemutatás 
céljából. 

(5) A befizetés, illetve a befizetésről szóló igazolás bemutatásának elmulasztása esetén a jelentkező nem 
vehet részt a mulasztással érintett képzés felvételi eljárásában. 

(6) A határidők és az igazolás módja tekintetében a BA és az MA szakos felvételik esetében az alábbiak 
szerint kell eljárni: 

a) A BA felvételi folyamatban a jelentkezőnek a felvételi különeljárási díj befizetéséről szóló igazolást 
az első forduló regisztrációs folyamatát követően a bemutatkozó felvételi anyag előírt részeként, 
az erről szóló tájékoztató előírásait követve elektronikusan kell feltölteni az ott megadott helyre. 

b) A MA felvételi folyamatban a jelentkezőnek a felvételi különeljárási díj befizetéséről szóló igazolást 
a gyakorlati felvételi vizsgát megelőző regisztrációs folyamatot követően a bemutatkozó felvételi 
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anyag előírt részeként, az erről szóló tájékoztató előírásait követve elektronikusan kell feltölteni 
az ott megadott helyre. 

Záró Rendelkezések 

4. § 
 

(1) Jelen utasítás az aláírás napján lép hatályba és - eltérő rendelkezés hiányában - 2022. december 31. 
napján hatályát veszti. 

 

Budapest, 2022. január 31. 

 

 

 

 Kun Zsuzsanna 

vezérigazgató 


