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Iktatószám: MATE-SZIC/           -         /20… 

 

MATE Szent István Campus MSc jelentkezés 
Kreditelismerési kérelem1 

(A kérelmet, mellékleteit valamint a számlakérőt a 

 kreditelismeres.godollo@uni-mate.hu címre is legyen szíves elküldeni.) 

 

Tisztelt Intézeti Tanulmányi- és Kreditátviteli Bizottság! 

 

Alulírott:  

Név:………….……………………………………………………………….. 

Születési idő:…………………………………………………………………. 

Születési hely: ……………………………………………………………… 

anyja neve:  ……………………………………………………………… 

Postai cím:…………………………………………………………………… 

E-mail cím:…………………………………………………………………… 

Telefonszám: ………………………………………………………………… 

azzal a kéréssel fordulok a MATE Szent István Campushoz, hogy a 

………………………………………………………………………………... főiskolán/egyetemen, 

……………………….......................................................................................  szakon  

szerzett tantárgyi kredit teljesítményeimet a felvételi eljárásban beszámítani szíveskedjenek. A 

teljesített tantárgyak és kredit értékek dokumentálására csatolva küldöm az EUROPASS 

diplomamellékletem másolatát2. A számla fent megjelölt e-mail címre érkezését követően az 5.000.- 

Ft-ot – mely az egy kérvényen feltüntethető max. 3 szakra szól - befizetem és az arról szóló 

elektronikus bizonylatot válaszként megküldöm. 

 

A mesterszakok, amelyekre kéri az eljárás lefolytatását3:  

1. …………………………………..…………. 

2. ……………………………………………… 

3. ……………………………………………… 

 

………………..……, 20…. év ………………. hó …… nap 

 

………………………………………….. 

Jelentkező aláírása 
Mellékletek:  1. Számlakérési nyilatkozat; 

  2. Tantárgyak teljesítésének hitelesített dokumentálása a megjelölt szakok számának megfelelő  

      példányszámban  

 
1 A kredit beszámítás és elfogadás módja mesterszakonként eltér, ezért szakonként külön kredit elfogadási eljárás lefolytatása szükséges a kredit értékek 

beszámításához. Az EUROPASS másolatát a megjelölt szakok számának megfelelő példányban (szakonként egy, tagozat vagy helyszíntől függetlenül) 

kérjük megküldeni. A pontos elérhetőségek megadása a gyors és hatékony lebonyolítás miatt szükséges. Kérjük, töltse ki olvashatóan.  
2 Amennyiben Ön korábban szerezte diplomáját, és nem rendelkezik EUROPASS diplomamelléklettel, kérjük, csatolja hiteles leckekönyv másolatát.  
3 A szak megjelölésénél nem kell feltüntetni a tagozatot/képzési helyet/finanszírozási formát, csak a szak nevét! 
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A szolgáltatási díj befizetésének menete: 

 

 

A kreditelismerési eljárás szolgáltatási díja: 5.000 Ft. 

 
A szolgáltatási díj befizetésének menete: 

 

Kizárólag banki átutalással lehetséges a számlakérő alapján kapott számlán lévő számlaszámra. 

A közlemények rovatba kérjük beírni: <<a kapott számla sorszáma>>,<<az Ön neve>> 

 

A kérvényt (a tantárgyak teljesítését igazoló dokumentumok megfelelő példányszámával, a számlakérő 

nyilatkozattal együtt) postai úton kérjük megküldeni az alábbi címre: 

 

Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem 

Szent István Campus, Campus Főigazgatóság 

Kreditelismerés 

Gödöllő 

Páter K. u. 1. 

2100 

 

A számlakérő nyilatkozat alapján Ön e-mailben, vagy postai úton számlát kap, ennek sorszámára valamint 

(jobb felső sarokban), valamint az Ön nevére kell hivatkoznia az átutalásnál a közlemények rovatban. 

 

 

A számlakérési nyilatkozat kitöltése kötelező! (ld. következő oldal) 
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SZÁMLAKÉRÉSI NYILATKOZAT 

Kreditelismerési eljáráshoz 

(Belső rendelés szám létrehozását kérjük a bevételek elkülönítéséhez 

Szent István Campus Főigazgatóság – 53C010001) 

 

Kérem, az alábbi adatoknak megfelelően az alábbi szolgáltatásról számlát kiállítani és részemre 

megküldeni szíveskedjenek. (Kérjük az adatokat nyomtatott betűkkel kitölteni!) 

 

A számlát kérő adatai: 

 

Számlát kérő neve: __________________________________________________________ 

Számlázási címe: ____________________________________________________________ 

E-mail cím, amelyre a számla megküldhető: _______________________@______________ 

 

Adóazonosító száma:   

Adószáma:   (céges számlakérő esetén) 

 

Szolgáltatás megnevezése: kreditelismerési eljárás 

Szolgáltatás díj összege: 5.000 Ft 

 

Aláírásommal igazolom, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. 

 

________________, 20____. _______________hó ____ nap 

 

 

 ____________________________ 

 kérelmező aláírása 
 

Kiállított számlát nem áll módunkban módosítani! 
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