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PPKE-VJK Pázmány Péter Katolikus Egyetem Vitéz János Kar 543
PTE-ÁJK Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar 546
PTE-ÁOK Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar 549
PTE-BTK Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 551
PTE-ETK Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar 557
PTE-FEEK Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar 563
PTE-IFK Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Kar 566
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PTE-KTK Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar 570
PTE-MK Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar 573
PTE-PMMK Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Kar 577
PTE-TTK Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar 581
RTF Rendőrtiszti Főiskola 585
SE-ÁOK Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar 589
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SE-FOK Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar 594
SE-GYTK Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar 596
SE-TSK Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar 598
SZE-ÁJK Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar 600
SZE-ESZI Széchenyi István Egyetem Petz Lajos Egészségügyi és Szociális Intézet 602
SZE-GK Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar 605
SZE-MTK Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar 608
SZE-ZMI Széchenyi István Egyetem Varga Tibor Zeneművészeti Intézet 612
SZF Szolnoki Főiskola 615
SZF-MMF Szolnoki Főiskola Műszaki és Mezőgazdasági Fakultás 618
SZFE Színház- és Filmművészeti Egyetem 621
SZIE-ABK Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti Kar 623
SZIE-ÁOTK Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar 626
SZIE-GÉK Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar 628
SZIE-GTK Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar 631
SZIE-MKK Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar 635
SZIE-VATI Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar 
 Vállalkozási Akadémia és Továbbképző Intézet 638
SZIE-YMÉK Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar 640
SZTE-ÁJK Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar 643
SZTE-ÁOK Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar 646
SZTE-BTK Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 648
SZTE-ETSZK Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar 652
SZTE-FOK Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Kar 654
SZTE-GTK Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar 656
SZTE-GYTK Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kar 659
SZTE-JGYPK Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar 661
SZTE-MGK Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Kar 667
SZTE-MK Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Kar 669
SZTE-TTIK Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar 671
SZTE-ZMK Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti Kar 675
TPF Tomori Pál Főiskola 678
TSF-EF Tessedik Sámuel Főiskola Egészségügyi Fakultás 682
TSF-GFK Tessedik Sámuel Főiskola Gazdasági Főiskolai Kar 685
TSF-MVK Tessedik Sámuel Főiskola Mezőgazdasági Víz- és Környezetgazdálkodási Főiskolai Kar 688
TSF-PFK Tessedik Sámuel Főiskola Pedagógiai Főiskolai Kar 691
VHF Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola 696
WJLF Wesley János Lelkészképző Főiskola 698
WSUF Wekerle Sándor Üzleti Főiskola 700
ZMNE-BKMK Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar 702
ZMNE-KHK Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar 705
ZSKF Zsigmond Király Főiskola 707
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Egyházi felsőoktatási intézmények által hirdetett képzések 
ATF Adventista Teológiai Főiskola 713
AVKF Apor Vilmos Katolikus Főiskola 714
BHF Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola 716
BTA Baptista Teológiai Akadémia 719
DRHE Debreceni Református Hittudományi Egyetem 721
EHE Evangélikus Hittudományi Egyetem 723
ESZHF Esztergomi Hittudományi Főiskola 725
KRE-HTK Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar 727
KRE-TFK Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kar 729
KTIF Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola 732
OR-ZSE Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem 734
PHF Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola 737
PPKE-HTK Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar 739
PRTA Pápai Református Teológiai Akadémia 741
PTF Pünkösdi Teológiai Főiskola 744
SRTA Sárospataki Református Teológiai Akadémia 746
SSTF Sola Scriptura Teológiai Főiskola 748
SSZHF Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola 749
SZAGKHF Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola 752
SZHF Szegedi Hittudományi Főiskola 754
SZPA Szent Pál Akadémia 757
TKBF A Tan Kapuja Buddhista Főiskola 759
VHF Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola 761
WJLF Wesley János Lelkészképző Főiskola 763

Magyarországon engedéllyel működő külföldi felsőoktatási intézmények által hirdetett képzések 
CEU Business School 767
Fernuniversität In Hagen 768
Oxford Brookes University programjai az IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola (IBS) székhelyén 769
University Of Hertfordshire – Számalk Zrt. együttműködésében 771

Függelék
A felsőoktatási intézmények által szervezett alkalmassági, gyakorlati és saját vizsgák követelményei 775 
Egyházi felsőoktatási intézmények által szervezett vizsgák követelményei 829 
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Előszó
Tisztelt Jelentkező!

Ön a felsőoktatási intézmények azon közös, a felsőoktatási felvételről tájékoztató kiadványát tartja kezében, 

amely segít eligazodni a felsőoktatási képzési struktúrában, továbbá segít megismerni azokat a feltételeket, 

amelyek teljesítése szükséges ahhoz, hogy eredményes felvételi jelentkezést követően megkezdhesse felsőfokú 

tanulmányait.

A magyar egyetemek, főiskolák részesei a nyolcvanas évek második félévében megindult európai harmonizációs 

folyamatnak, amelyben felértékelődött az oktatás, a felsőoktatási intézmények társadalomban betöltött szerepe. 

A felsőoktatási intézmény képzési rendszerével – az ismeretek közvetítésén keresztül – a társadalom egészét 

szolgálja, meghatározza annak kulturális, szociális és gazdasági jövőjét, s egyúttal az Európai Közösségben az 

Európai Gazdasági Térség felsőoktatási rendszerének elismert intézményeként látja el társadalmi funkcióját.

Önök a jövő nemzedékeként a tudás hatalmával válnak nélkülözhetetlen szereplőivé a társadalom, a gazda-

ság, valamint a kultúra alakulásának.

A többciklusú képzési rendszerben az alapfokozatot adó képzési ciklusban végez az első évfolyam. Azok, akik 

tovább szeretnének tanulni 2009-ben, már a teljeskörűvé váló mesterképzésben folytathatják tanulmányaikat. 

Az elmúlt évben átalakult a szakképzési rendszer, így a felsőfokú szakképzési programokat az intézmények 

már a megújított szakmai és vizsgakövetelmények alapján indítják. 

A versenyképes és a minőségi felsőoktatás céljaihoz igazodóan, a szakmai, tanulmányi lehetőségek mellett, 

nagyon sok helyen infrastruktúrájában, épületében megújult intézmény, a tanulást segítő hallgatói terek, léte-

sítmények, számítástechnikai eszközök várják a tanulni vágyókat.

Ön előtt áll a feladat, hogy a felsőoktatás által felajánlott képzések közül célja, elképzelése, felkészültsége 

alapján válasszon, s döntésével megalapozza jövőjét, hisz a felsőfokú végzettségűek életelőnyei bizonyítottan 

jobbak, mint más, a továbbtanulást nem választó társaiké.

Budapest, 2008. november

 Dr. Hiller István

 oktatási és kulturális miniszter
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TÁJÉKOZTATÓ: A HIVATALOS FORRÁS
A Felsőoktatási felvételi tájékoztató – 2009. szeptemberben induló képzések kötetei a felsőoktatási intézmények hivata-

los adatszolgáltatásai alapján, az Oktatási és Kulturális Minisztérium (OKM), illetve az Oktatási Hivatal 

(OH) jóváhagyásával jelennek meg, az Educatio Kht. – Országos Felsőoktatási Információs Központ (OFIK) 

koordinálásával. 

Figyelembe véve az eltérő igényeket, idén újdonságként a Felsőoktatási felvételi tájékoztató – 2009. 
szeptemberben induló képzések két kötetben jelenik meg: külön-külön kötet ismerteti az érettségivel, 

és a felsőfokú végzettséggel rendelkezők számára meghirdetett lehetőségeket.

A kötetek összeállításakor három elvet együttesen kellett érvényre juttatni:

A  – teljes körűség elve két szinten is megjelenik: a Felsőoktatási felvételi tájékoztató – 2009. szeptemberben induló 

képzések köteteivel és a bennük szereplő intézményi fejezetekkel szemben is alapkövetelmény, hogy azok 

az adott felvételi eljárásra vonatkozóan teljes körű információt nyújtsanak a jelentkezőknek a magyar fel-

sőoktatási intézmények államilag támogatott és költségtérítéses képzéseiről, azok szintjéről, formáiról.

A  – nyilvánosság elvét az intézmények „saját tájékoztatására” vonatkozó szabályok hivatottak biztosítani. 

A cél az információ hozzáférhetővé tétele az esélyegyenlőség alapján a lehető legszélesebb körben. A sza-

bályok közül a legfontosabbak: a felsőoktatási intézmény a felvételi követelményeket legalább két évvel, 

az egyéb feltételeket legalább egy évvel a bevezetésük előtt nyilvánosságra hozza. A felsőoktatási intéz-

mények képzéseikről rendszeres tájékoztatást adnak, a felvételi követelményeket évente, megfelelő idő-

ben – a www.felvi.hu weboldalon is elérhetően – közzéteszik, és lehetőséget biztosítanak az intézményi 

felvételi szabályzat megismerésére.

A  – hitelesség elvét a kiadvány szerkesztésének módszere garantálja: a kéziratot az Educatio Kht.–OFIK 

munkatársai az intézmények adatszolgáltatása alapján állítják össze. Az OKM Felsőoktatási Főosztálya, 

illetve az Oktatási Hivatal vizsgálja meg azt, hogy az intézmények megjelentetni tervezett közleményei, 

illetve jelen kiadvány tartalma megfelel-e a jogszabályban foglaltaknak. Magyarországon hivatalosan 

felsőfokú képzést folytatni kizárólag akkor lehet, ha az adott képzést az Oktatási Hivatal nyilvántartásba 

vette. Ez igaz a magyar intézmények alap- és mesterképzéseire, doktori képzéseire, felsőfokú szakképzé-

seire éppúgy, mint a külföldi intézmények képzéseire.

A felsőoktatási intézmények vezetői a kötetekben megjelent intézményi meghirdetéseket jóváhagyták. Az 

Oktatási Hivatal és az intézmények folyamatos egyeztetéssel megvalósuló együttműködése biztosítja, hogy 

megbízható, ellenőrzött tartalom kerüljön a kiadványokba. A Felsőoktatási felvételi tájékoztató – 2009. szeptember-

ben induló képzések nem önálló jogforrás; az Alkotmányban, a felsőoktatási törvényben, annak végrehajtási 

kormányrendeleteiben, felvételi eljárást szabályozó kormányrendeletben, valamint az egyes felsőoktatási in-

tézmények felvételi szabályzataiban foglalt rendelkezéseket tartalmazza egységes szerkezetben. Jelentőségét 

az információk rendszerezése adja. Funkciója, hogy minden olvasó birtokában legyen valamennyi in-

formációnak, amely a kiválasztott felsőoktatási intézménybe történő érvényes jelentkezéshez szükséges. A to-

vábbtanulási döntés megkönnyítésére vagy a felkészülés elősegítésére külön kiadványok szolgálnak, melyeket 

a További tájékozódási lehetőségek és információk c. részben ismertetünk.

A Tájékoztató másik kötetének címe:
Felsőoktatási felvételi tájékoztató – 2009. szeptemberben induló képzések

Képzések diplomások számára
 mesterképzések
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A KÖNYV HASZNÁLATÁRÓL
Ezen kiadvány kizárólag a 2009. szeptemberben induló alapképzési szakokat (A), egységes, osz-

tatlan képzéseket (O) és felsőfokú szakképzéseket (F) tartalmazza! A mesterképzések (M) a Tá-

jékoztató másik kötetében találhatóak meg.

A kiadvány alapvetően két részből áll. Az első a felvételi eljárás általános tudnivalóit tartalmaz-

za. Ezek az információk nagyon fontosak a felvételi eljárásban való részvételhez. Egy-egy rosszul értelmezett 

információ a felvétel sikerességét veszélyeztetheti, ezért ezt a részt érdemes fi gyelmesen elolvasni. A könyv 

második része az intézmények által meghirdetett képzéseket és – esetlegesen – azok sajátos jelent-

kezési feltételeit tartalmazza. A könyv fejezetei a témákat jól elkülönítik, így könnyebbé válik az információ 

keresése. A hivatkozott jogszabályok és a leggyakrabban használt fogalmak gyűjteménye a kötet végén ta-

lálható. A felvételi eljárás és az egyéb tudnivalók könnyebb átláthatóságát mellékletek és táblázatok segítik. 

A kötethez tartozik két jelentkezési lap, a kitöltést segítő útmutató, valamint egy megcímzett boríték is.

A 2009. szeptemberben induló, érettségivel rendelkezők számára meghirdetett képzések, a 

jelentkezés és az eljárás szabályai ebben a Tájékoztatóban és a www.felvi.hu weboldalon ke-

rülnek meghirdetésre. A más kiadványokban, hirdetményekben található – esetleg téves – in-

formációk alapján történő jelentkezés érvénytelen lehet!

A KÖNYVBEN HASZNÁLT JELEK, 
KIFEJEZÉSEK MAGYARÁZATA

A felvétel intézményenkénti feltételei c. részben található betűjelek, kódok, egyéb megnevezések és magyarázatuk:

Felvehető létszám táblázata: Ebből a táblázatból az derül ki, hogy az adott intézmény, illetve kar 

2009-ben maximálisan mennyi jelentkezőt vehet fel az első évfolyamra. Az adatok munkarendre és képzési 

területre, szakmacsoportra és képzési helyre osztva is megtalálhatók.

Képzési terület: Azoknak a szakoknak és képzési ágaknak összessége, amelyek hasonló vagy részben meg-

egyező képzési tartalommal rendelkeznek.

Munkarend: A felsőoktatásban a képzés lehet teljes idejű (nappali munkarend), részidős  (esti, levelező mun-

karend), illetve távoktatás.

Szakmacsoport: a felsőfokú szakképzések esetében a hasonló vagy részben azonos szakmai tartalommal 

bíró szakok tartoznak ide.

MEGHIRDETETT KÉPZÉSEK TÁBLÁZATA 

„KÉPZÉSI SZINT”  OSZLOP

A – alapképzés: Az alapképzésben alapfokozat (baccalaureus, bachelor) és szakképzettség szerezhető. 

Az alapfokozat feljogosít a mesterképzés megkezdésére.

O – egységes, osztatlan képzés: Néhány szakon egységes, osztatlan képzésben vehetnek részt a jelentke-

zők, ezeket nem bontották alap- és mesterképzésre. A képzés a mesterfokozat megszerzésével zárul.
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F – felsőfokú szakképzés: Felsőoktatási intézmények által hallgatói jogviszony keretében folytatott, fel-

sőfokú végzettséget nem adó szakképzés, amely beépül a felsőoktatási intézmény alapképzésébe, és egyben 

az Országos Képzési Jegyzékben szereplő felsőfokú szakképesítést ad. A Tájékoztató kizárólag a hallgatói 

jogviszonyt eredményező felsőfokú szakképzéseket tartalmazza.

„MUNKAREND”  OSZLOP

N – nappali munkarend szerinti képzés: Az adott szak képesítési követelményében meghatározott teljes 

óraszámban folytatott képzés, amelyben a képzés félévenként legalább háromszáz tanórából áll, illetve heti öt 

napból álló tanítási hét keretében, munkanapokon kell megszervezni. Ez utóbbi rendelkezéstől a felsőoktatási 

intézmény hallgatói önkormányzatának egyetértésével el lehet térni.

E – esti munkarend szerinti képzés: A részidős munkarendű képzés egyik fajtája (a részidős képzés idő-

tartama a teljes idejű képzés tanóráinak legalább harminc, legfeljebb ötven százaléka lehet). Az esti munka-

rend olyan oktatásszervezési rend, mely szerint a hallgatók tanóráira a szorgalmi időszakban munkanapokon 

tizenhat óra után vagy a heti pihenőnapon kerül sor.

L – levelező munkarend szerinti képzés: A részidős munkarendű képzés egyik fajtája (a részidős képzés 

időtartama a teljes idejű képzés tanóráinak legalább harminc, legfeljebb ötven százaléka lehet). A levelező 

munkarend olyan oktatásszervezési rend, mely szerint – az érintett hallgatókkal kötött eltérő megállapodás 

hiányában – a hallgatók tanóráira tömbösítve, legfeljebb kéthetenként munkanapokon vagy a heti pihenőna-

pon kerül sor.

T – távoktatás: Sajátos információ-technológiai és kommunikációs taneszközök használatával az önálló 

hallgatói munkára épülő képzés, amelyben a tanórák száma nem éri el a teljes idejű képzés tanóráinak har-

minc százalékát. Távoktatásban kizárólag költségtérítéses képzéseket lehet hirdetni.

Az adott szakon a képzéshez szükséges óraszámot, heti, havi, féléves pontos időbeosztását minden munka-

rendben a felsőoktatási intézmények határozzák meg. Egyes felsőoktatási intézmények speciális időbeosztás-

sal oktatnak, erről A felvétel intézményenkénti feltételei c. részben adnak tájékoztatást.

„FINANSZÍROZÁSI FORMA”  OSZLOP

A – államilag támogatott képzés: A képzés keretében az oktatás költségeit – a felsőoktatási törvény eltérő 

rendelkezése hiányában – az állami költségvetés viseli.

K – költségtérítéses képzés: A képzés keretében az oktatás költségeit a hallgató viseli.

„VÁLASZTHATÓ SZAK”  OSZLOP

Ebben az oszlopban található a szak, egyes esetekben a szak és szakirány együttes megnevezése is.

„KÖLTSÉGTÉRÍTÉS (FÉLÉV)”  OSZLOP

A hallgató által fi zetendő költségtérítés fél évre meghatározott mértékét tartalmazza forintban.
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„KÉPZÉSI IDŐ”  OSZLOP

Az adott szakra vonatkozó képzési időt tartalmazza félévekben. (Kreditrendszerű képzésben a hallgató tanul-

mányi ideje ennél rövidebb és hosszabb is lehet.) Egy félév alatt átlagosan 30 kreditet lehet teljesíteni.

„IRÁNYSZÁM MIN. < MAX.”  OSZLOP

Ebben az oszlopban az adott szakra felvehető legkevesebb, illetve legtöbb jelentkező létszáma található. Az itt 

feltüntetett maximális létszámnál több jelentkező az adott szakra várhatóan nem kerülhet felvételre. Ha a fel-

vehető jelentkezők száma a minimumot nem éri el, a képzés várhatóan nem indul el. Amennyiben a felvehető 

jelentkezők létszáma eléri a minimumot, az intézménynek a képzést el kell indítani.

A kizárólag művészeti képzést folytató felsőoktatási intézmények, karok felvehető kapacitását (ami együtt 

tartalmazza az államilag támogatott és a költségtérítéses létszámot) általában összevontan közöljük a Tájé-

koztatóban. Az egyes szakokra, szakirányokra jelentkezők felvételi teljesítménye (a gyakorlati vizsgán) és a fel-

készültsége, tehetsége határozza meg azt, hogy végül melyik szak, szakirány hány fővel indul el. Ez különösen 

a zeneművészeti terület szakirányainál fontos, mivel ott esetenként több szakirány kerül meghirdetésre, mint 

ahány hallgatót az adott intézmény, kar fel tud venni. Ez természetesen azt jelenti, hogy egyes szakirányok 

– amelyekre az adott évben kevesebb, vagy kevésbé felkészült jelentkezők pályáztak – a meghirdetés ellenére 

nem indulnak el. Az egyes szakok, szakirányok indításáról, az oda felvett hallgatók számának meghatározá-

sáról – fi gyelembe véve az államilag támogatott felvehető létszámát – minden esetben az adott felsőoktatási 

intézmény dönt.

„ÉRETTSÉGI KÖVETELMÉNYEK”  OSZLOP

Itt találhatók a szakhoz tartozó, az érettségi pontok számításának alapját képező vizsgatárgyak és követelmé-

nyek: érettségi vizsgatárgyak, alkalmassági vizsgák, gyakorlati vizsgák.

A követelmények megjelenítése a különböző képzéseknél

Alapképzési szak (A), valamint egységes, osztatlan képzés (O)

Az érettségi pontok számításához két érettségi tantárgy eredménye szükséges. Ezt szakonként külön 

is jelöli az intézmény, illetve képzési területenként lebontva megtalálhatók az 1. sz. táblázatban is.

A „v.” (= vagy) azt jelenti, hogy a felsorolt érettségi tárgyak közül lehet választani. –

Egyes szakoknál a felsorolt tárgyak eredményét az érettségi pont számításakor kötelező fi gyelembe ven- –

ni. Ebben az esetben a kötelezően választandó érettségi tárgy(ak) külön sorban található(ak), ezeket a 

többi érettségi tárggyal „és” köti össze.

Amennyiben az oszlopban két tárgy van és közöttük „és” található, akkor mindkét tárgy kötelező. –

(E)-vel jelöljük, ha emelt szinten tett érettségi vizsga a jelentkezés feltétele.  – Ahol ilyen jelzés nem sze-

repel, ott középszinten tett érettségivel is lehet jelentkezni.

(Gy)-vel jelöljük, ha az adott szakon – a művészet, művészetközvetítés képzési terület szakjain – gyakor- –

lati vizsgát kell tenni.

(Alk)-kal jelöljük azokat a képzéseket, amelyeken alkalmassági vizsgát szerveznek. –

Az alkalmassági és gyakorlati vizsgákról az intézményi oldalakon, illetve a Függelékben olvashat.

Felsőfokú szakképzés (F)

A jelentkező által igazolt legjobb két érettségi tárgy eredménye alapján lehet érettségi pontot számítani. Erre 

vonatkozik a „bármelyik két érettségi tárgy” bejegyzés. A felsőfokú szakképzésben történő pontszámításra 

vonatkozó részleteket l. a Pontszámítási módszerek c. fejezetben.
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„KÉPZÉSI TERÜLET” , ILLETVE „SZAKMACSOPORT” OSZLOP

Itt található annak a képzési területnek, illetve – felsőfokú szakképzés esetén – szakmacsoportnak a megneve-

zése, amelybe az adott szak tartozik. Egy képzési területbe, illetve – felsőfokú szakképzések esetén – szakma-

csoportba a hasonló vagy részben megegyező képzési tartalommal rendelkező szakok tartoznak.

A képzési területek rövidítése a következők szerint történik (alapképzési, egységes, osztatlan képzések 

esetén): Agrár (AGRÁR), bölcsészettudomány (BÖLCS), hitéleti (HIT), informatika (INFO), jogi és igazgatási (JOG), 

gazdaságtudományok (GAZD), műszaki (MŰSZ), művészet (MŰV), művészetközvetítés (MŰVK), nemzetvédelmi 

és katonai (KAT), orvos- és egészségtudomány (ORVOS), pedagógusképzés (PED), sporttudomány (SPORT), tár-

sadalomtudomány (TÁRS), természettudomány (TERM).

Szakmacsoportok (felsőfokú szakképzések esetén): Egészségügy (eü), szociális szolgáltatások (szolg), 

oktatás, pedagógia (okt), művészet, közművelődés, kommunikáció (komm), gépészet (gép), elektrotechnika-

elektronika (elekt), informatika (info), vegyipar (vegy), építészet (ép), könnyűipar (könnyű), faipar (fa), nyomdaipar 

(nyomda), közlekedés (közl), környezetvédelem-vízgazdálkodás (körny), közgazdaság (közg), ügyvitel (ügyv), 

kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció (ker), vendéglátás-idegenforgalom (vend), egyéb szolgáltatások 

(egyéb), mezőgazdaság (mg), élelmiszeripar (élip).

FONTOSABB LÁBJEGYZETEK 

„Választható szakirányok” lábjegyzet:

Speciális szaktudást nyújtó képzés. Egyes szakokon a képzés során specializációk választhatók. Ezekről az 

intézmények tájékoztató jellegű információt adhatnak, indításuk intézményi feltételektől függ.

„Szakmai előkészítő tárg y” lábjegyzet:

Az „érettségi követelmények” oszlopban a szaknál meghatározott szakmai előkészítő érettségi vizsgatárgyak 

megnevezése. Itt az intézmény pontosan megadja, mely szakmai előkészítő érettségi vizsgatantárgyakból 

szerzett eredményekből számolható érettségi pont a szakon. Egyéb szakmai érettségi vizsgatárgy érettségi 

pontként nem vehető fi gyelembe.

„Választható nyelvek” lábjegyzet:

Bizonyos képzési területeken az érettségi pontok számításához követelményként általánosan meghatározott 

„idegen nyelv” érettségi tárgyat meghatározott nyelvekre korlátozzák, vagyis csak akkor számolható valamely 

„idegen nyelv” érettségi eredményből többletpont, ha azt abból a nyelvből szerezte a felvételiző, amely itt kerül 

részletezésre.

„Képzés g yakorisága” lábjegyzet:

Esti, illetve levelező (részidős) munkarend szerinti képzések esetében a felsőoktatási intézmények megadják, 

hogy a konzultációs időpontok előreláthatólag hogyan alakulnak a tanév során. Amennyiben ilyen képzések-

re jelentkezik, érdemes ezeket áttanulmányoznia, hiszen ez befolyásolhatja döntését.
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HIVATALOS KIEGÉSZÍTÉS – 
AMI NINCS BENNE A KÖNYVBEN, DE NAGYON FONTOS

A Tájékoztató köteteinek megjelenését követően lehetőség van arra, hogy az Oktatási és Kulturális Minisz-

térium az esetleges módosításokat, kiegészítéseket a jelentkezési határidőt megelőzően legkésőbb 15 nap-

pal az országos napilapokban, az Oktatási és Kulturális Minisztérium (www.okm.gov.hu), valamint az 

Educatio–OFIK honlapján (www.felvi.hu) ún. hivatalos kiegészítésben megjelentesse. Ebben helyet kap 

„minden, ami a Tájékoztató köteteiből kimaradt”, vagyis újabb képzések, valamint az esetleges módosítások, 

kiegészítések.

Kérjük, figyelje ennek megjelenését, mert szerepelhetnek benne olyan információk, melyek 

döntően befolyásolhatják az Ön jelentkezését is! A www.felvi.hu honlapon a közzététel napjától a 

hivatalos kiegészítésnek megfelelően találja meg a Tájékoztató köteteinek anyagát. A Tájékoztató és a hi-

vatalos kiegészítés együttesen értelmezendő!
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A FELVÉTELI ELJÁRÁSOK

2009-ES FELVÉTELI ELJÁRÁSOK 

Egy évben két alkalommal kerülhet sor felvételi eljárásra:

1) A 2009. februárban induló képzésekre vonatkozó felvételi eljárás lezárult,  tudnivalóit a Felsőoka-
tási felvételi tájékoztató – 2009. februárban induló képzések c. kötet tartalmazza.

2) A 2009. szeptemberben induló képzésekre vonatkozó felvételi eljárás (jelentkezési határidő: 

2009. február 15. (mivel a határidő munkaszüneti napra esik, 2009. február 16-ig lehet jelentke-
zést benyújtani).

Az oktatási és kulturális miniszter döntése alapján pótfelvételi eljárásra is sor kerülhet. 

A 2009. szeptemberben induló képzésekre vonatkozó felvételi eljárás legfontosabb tudnivalói:

Eljárás Jelentkezési határidő Hány helyre lehet jelentkezni? Mit és hová kell benyújtani?
Szeptemberben induló 

alapképzésekre, egységes, 
osztatlan képzésekre, 

felsőfokú szakképzésekre, 
mesterképzésekre

vonatkozó 

2009. február 15.
(mivel a határidő munkaszüneti 
napra esik, 2009. február 16-ig 
lehet jelentkezést benyújtani)

Korlátlan számú jelentkezési helyre. A jelentkezési lapot az ahhoz mellékelt 
borítékon szereplő címre 

(1380 Budapest, Pf. 1190) kell beküldeni.

2009. augusztus (pótfelvételi) – 
nem kötelező meghirdetni.

Egy helyre. A pótfelvételi meghirdetés szerint.

A SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEKRE  
TÖRTÉNŐ JELENTKEZÉS SZABÁLYAI

A szeptemberben induló képzések, a jelentkezés és az eljárás szabályai az Oktatási és Kulturá-

lis Minisztérium hivatalos kiadványaként a 2008. december 15-én megjelenő Felsőoktatási felvéte-
li tájékoztató – 2009. szeptemberben induló képzések c. kiadványokban, valamint a www.felvi.hu és 

www.okm.gov.hu weboldalon kerülnek meghirdetésre.

Ezen kiadvány kizárólag a 2009. szeptemberben induló alapképzési szakokat (A), egységes, 

osztatlan képzéseket (O) és felsőfokú szakképzéseket (F) tartalmazza! A mesterképzések (M) a 

Tájékoztató másik kötetében találhatóak meg.

A Tájékoztató megjelenését követően lehetőség van arra, hogy az Oktatási és Kulturális Minisztérium 

az esetleges módosításokat, kiegészítéseket hivatalos formában az ún. hivatalos kiegészítésben megjelentesse. 

Amennyiben erre sor kerül, akkor azt legkésőbb a jelentkezési határidő előtt 15 nappal az országos napisaj-

tóban, illetve a www.felvi.hu honlapon a Minisztérium közzéteszi. A felvételi kérelem benyújtásával célszerű 

megvárni ezt a hirdetményt.

A más kiadványokban, hirdetményekben található – esetleg téves – információk alapján 

való jelentkezés érvénytelen lehet!

Az itt meghirdetett képzések 2009 szeptemberében indulnak. Az eljárásba kétféleképpen lehet jelentkezni: a 

jelentkezési lap határidőig történő benyújtásával, illetve a www.felvi.hu weboldalon elérhető e-felvételi kere-

tében. Ebben a felvételi eljárásban a felvételi kérelem benyújtási határideje alapszakra, egységes, 

osztatlan képzésre és felsőfokú szakképzésre 2009. február 15. (mivel a határidő munkaszüneti 
napra esik, 2009. február 16-ig lehet jelentkezést benyújtani). A felvételi döntés várhatóan 2009. 
július 23-án fog megszületni. Ebben az eljárásban korlátlan számú jelentkezési helyre lehet pályázni. 
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A jelentkezés(ek) csak akkor válnak érvényessé, ha a jelentkező a hozzájuk tartozó felvételi eljárási díja(ka)t is 

befi zeti, illetve e-felvételi esetében a befi zetés mellett jelentkezését hitelesíti.

RENDKÍVÜLI (PÓT)FELVÉTELI ELJÁRÁS 

A rendkívüli felvételi eljárás az oktatási és kulturális miniszter döntése alapján, várhatóan augusztus elején 

kerülhet meghirdetésre. A jelentkezési lapok beérkezési határideje és a további tudnivalók a rendkívüli eljá-

rást meghirdető közleményben kerülnek meghatározásra, mely a ponthatárok megállapítását követően jelenik 

meg az országos napilapokban, az Oktatási és Kulturális Minisztérium weboldalán (www.okm.gov.hu) és az 

OFIK honlapján (www.felvi.hu).

Csak azoknak a jelentkezése fogadható el, akik az adott évi februárban induló képzésekre nem jelentkeztek, 

vagy akik nem nyertek felvételt egyetlen felsőoktatási intézmény által meghirdetett, szeptemberben indított 

képzésre sem. Az eljárás során csak egy intézménybe és csak egy szakra lehet jelentkezni. 

A JELENTKEZÉS MÓDJA
A felvételi eljárás keretében az alábbi módokon lehet jelentkezni:

a)  A Tájékoztatóhoz mellékelt, illetve az Oktatási Hivatal és az Educatio Kht. ügyfélszolgálatain kapható, 

kitöltött és postai úton beküldött felsőoktatási jelentkezési lapon.

b)  Elektronikusan az e-felvételi keretében, amelyet a www.felvi.hu honlapon, regisztráció után lehet 

igénybe venni.

A jelentkezési határidőt követően benyújtott jelentkezést nem lehet elfogadni!

A jelentkezés határideje 2009. február 15. 
(mivel a határidő munkaszüneti napra esik, 2009. február 16-ig lehet jelentkezést benyújtani).

A JELENTKEZÉSI LAP 

A felvételi jelentkezéshez külön nyomtatvány kerül előállításra, ez az ún. jelentkezési lap. Jelentkezési lapon 

történő jelentkezés esetén a felvételi kérelmet A felvétel intézményenkénti feltételei című fejezetben e célból meg-

adott (és a jelentkezési laphoz mellékelt borítékon is szereplő) címre kell beküldeni.

A jelentkezési laphoz tartozik az ún. kitöltési útmutató, ami tartalmazza azokat a tudnivalókat, 

amelyeket az egyes pontok kitöltésekor fontos megismerni. Kérjük, hogy ezeket az információkat alaposan 

tanulmányozza át, mielőtt kitölti a jelentkezési lapot.

A nyomtatványt a valóságnak megfelelően a jelentkezőnek kell kitöltenie és saját kézjegyé-

vel (aláírásával) ellátnia.

Az alábbiakban a jelentkezési lap néhány fontos pontját emeljük ki:

a) A felvételi azonosító szám
Minden jelentkezési lap egyedi vonalkóddal és azonosító számmal van ellátva. Ez az ún. felvételi azonosító 

szám látható a jelentkezési lap első oldalának fejlécében és a kitöltési útmutató egyik oldalán is.

A felvételi azonosítót tartalmazza az eljárási díjak befi zetésére szolgáló készpénz-átutalási megbízás (sárga 

csekk) is, ezért fontos, hogy a benyújtott jelentkezési laphoz tartozó csekket fi zesse be!

A jelentkezési lap beérkezése után ezen a felvételi azonosítón tartják nyilván adatait. A felvételi 

eljárás során (tájékozódás vagy ügyintézés alkalmával) elsősorban erre kell hivatkoznia, ezért a kitöltési 

útmutató felvételi azonosító számát tartalmazó oldalát mindenképpen őrizze meg!
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A felvételi azonosítóját tartalmazni fogja a jelentkezés beérkezésének visszaigazolását célzó regisztrációs le-

vél is, amelyet a jelentkezési lapok feldolgozása után kap meg minden jelentkező, várhatóan 2009 április végéig.

Figyelem! Érdemes a jelentkezési lapot és a hozzá tartozó készpénz-átutalási megbízást 

együtt kezelni!

Amennyiben tehát a jelentkezési lapon hibát vét, és ezért új lapot kezd, akkor igyekezzen az új laphoz tarto-

zó sárga csekken befi zetni az eljárási díjat. Vagyis: előbb töltse ki pontosan és véglegesen a jelentke-

zési lapot és csak azután fizesse be az eljárási díjat!

Az eljárási díjakról és befi zetési módokról részletesebben jelen fejezet Eljárási díjak c. részében olvashat.

b) Kötelező adatok
A jelentkezési lap alnyomattal jelölt mezőinek kitöltése kötelező, ennek elmulasztása hiányos jelentkezésnek 

minősül, amely késlelteti a jelentkezési lap feldolgozását!

c) A jelentkező személyes adatai, elérhetőségei
Az azonosítás szempontjából lényeges szerepe van a személyes adatok, elérhetőségek pontos, olvas-

ható feltüntetésének.

Mindenképpen körültekintően járjon el ezek kitöltésekor: nevét, születési dátumát, állampolgárságát, ál-

landó és/vagy értesítési címét egyértelműen adja meg. Ezen adatok ugyanis nemcsak a jelentkező azonosítá-

sára szolgálnak, hanem egyéb lényeges vonatkozásai is lehetnek (például az eredmények www.felvi.hu 

honlapon történő majdani ellenőrzéséhez a születési dátum is szükséges, az állampolgárság hatással lehet a 

fi nanszírozási formákra való felvételre stb.).

Kérjük, hogy lehetőség szerint adjon meg az állandó vagy ideiglenes lakcíme mellett egyéb elérhetősé-

geket is, úgymint telefonszám(ok) és/vagy e-mail cím. (Amennyiben gyors egyeztetésre van szükség, 

az információk jóval hatékonyabban és biztonságosabban célhoz érnek, ha rendelkezésre áll legalább egy 

telefonszám vagy e-mail cím.)

Ügyeljen arra, hogy olyan e-mail címet adjon meg, amelyet rendszeresen olvas és amihez csak Ön férhet 

hozzá.

Figyelem! Amennyiben megadja elérhetőségeit, hozzájárul, hogy azokra az eljárás folyamán hivatalos 

értesítést (pl. hiánypótlásra való felhívást) kaphat, így ez hatással lehet a felvételi sikerességére! 

d) Jelentkezési helyek
A felsőoktatási felvételi jelentkezési lap 6. pontjában meg kell jelölni, hogy a jelentkező milyen képzési 

szinten, milyen munkarend szerinti képzésre, és az első tanévre vonatkozóan milyen fi nanszírozási for-

mára jelentkezik. Jelentkezési hely alatt a Tájékoztatóban, az intézményi meghirdetéseket tartalmazó 

táblázatokban egy sorban feltüntetett információk összességét értjük, amelyek pontosan azono-

sítják azt a képzést, amelyre a felvételiző jelentkezni kíván. Amennyiben a jelentkező több helyet jelöl meg, 

azokat rangsorolnia kell.

A jelentkezési lapon a felvételi meghirdetésben (vagyis A felvétel intézményenkénti feltételei c. részben, illetve a 

www.felvi.hu honlapon) olvasható paraméterek alapján kell feltüntetni az egyes jelentkezéseket.

Ezek a következők:

Intézmény, kar neve és betűkódja

A jelentkezési lap kitöltésekor a felsőoktatási intézményre és – ha több karral rendelkező intézményről 

van szó – annak valamely karára betűkóddal kell hivatkozni. Ez a betűkód megtalálható A felvétel intéz-

ményenkénti feltételei c. részben az adott intézményi oldal fejlécében (pl. AVKF, BMF-KGK). Amennyiben 

rossz, nem létező kódot ad meg, jelentkezése nem lesz beazonosítható!

Szak neve

Ügyeljen arra, hogy a szak nevét egyértelműen és olvashatóan írja be a megfelelő oszlopba. A szak neve 

egyes esetekben tartalmazza magát a szakirányt is, ezeket is feltétlenül meg kell adnia: pl. ger-

manisztika szak önmagában, csak ezen a néven nem létezik, hanem germanisztika-német szakirány, germanisztika 

néderlandisztika szakirány.
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Szintén szükséges, hogy a szak neve mellé beírja az ott szereplő zárójeles megjegyzéseket is, hiszen 

ezek vonatkoznak az oktatás nyelvére vagy adott esetben a képzés helyére: pl. turizmus-vendéglátás (magyar nyel-

ven) vagy műszaki menedzser (Székesfehérvár). Nem kell viszont a szak neve mellé feltüntetnie a lábjegyzetre 

vonatkozó sorszámokat vagy magát a lábjegyzet tartalmát.

Amennyiben a szükséges zárójeles megjegyzéseket nem tünteti fel, az hiányos kitöltésnek 

minősül, ezt haladéktalanul pótolni szükséges.

Ha a képzés nem az intézmény állandó székhelyén vagy telephelyén folyik, a Tájékoztatóban ezt külön 

jelölték: ekkor A felvétel intézményenkénti feltételei c. rész táblázataiban a szak neve mellett zárójelben jelenik meg 

a képzési hely.

Figyelem! A jelentkezési hely megadásának két legfontosabb eleme az intézmény és a szak megnevezése, 

amely együttesen kezelendő, vagyis kizárólag akkor helyes a jelentkezés, ha a megjelölt intézmény meghirdet-

te a vele egy sorban megjelölt szakot!

Munkarend

Az intézmények képzéseiket különböző munkarendben, időbeosztásban folytathatják. A jelentkezési lapon a 

jelentkezőnek választania kell, hogy milyen munkarend szerinti képzésre jelentkezik. Az egyes munkarendek 

közötti eltérés a tanórák számában, illetve rendszerességükben van.

Az egyes képzések munkarendjére vonatkozó információkat A felvétel intézményenkénti feltételei c. rész intézmé-

nyi táblázataiban olvashatja. Amennyiben a munkarendekkel kapcsolatban további információra van szüksé-

ge, érdemes az érintett felsőoktatási intézményhez fordulnia. Az, hogy a hallgató milyen munkarend szerinti 

képzésben vesz részt, a hallgatói juttatásokhoz való hozzáférése szempontjából is fontos lehet: a diák iga zol-

vány hoz kapcsolódó utazási kedvezmények a munkarendek szerint differenciálódnak, valamint – az államilag 

támogatott hallgatók közül – kizárólag a nappali képzésre járók részesülhetnek az ösztöndíjak egy részében.

Képzési szint

A középfokú végzettséget követően a felsőoktatásban két felsőfokú végzettségi szinten, alapfokozatot és mes-

terfokozatot adó képzésben szerezhető oklevél. A felsőfokú végzettségi szinteken egyidejűleg munkakör be-

töltésére, foglalkozás, tevékenység gyakorlására jogosító szakképzettség is szerezhető. A felsőoktatás képzési 

rendszerébe beépült képzés a felsőfokú szakképzés. Ez a korábban megszerzett középfokú végzettségi szintre 

épülő munkakör betöltésére jogosító szakképesítést nyújt.

Az alábbi táblázatban összefoglaltuk, hogy adott végzettséggel milyen képzési szinten meghirdetett szakra 

lehet jelentkezni.

Mire jelentkezhetek?

Milyen végzettséggel lehet jelentkezni?

érettségi

Hagyományos képzés Új képzési szerkezet

főiskolai egyetemi alapfokozat mesterfokozat
Felsőfokú szakképzés

Alapképzési szak

Egységes, osztatlan képzés

Mesterképzés

Finanszírozási forma

A felsőoktatási intézményben folyó képzés lehet államilag támogatott vagy költségtérítéses képzés, a jelentke-

zőnek – fi gyelembe véve az adott szak meghirdetését, illetve a korábban igénybe vett államilag támogatott 

képzést (ha volt ilyen) – meg kell jelölnie, mely fi nanszírozási formában kíván tanulni. Amennyiben a maxi-

mális támogatási időt (12 félév) igénybe vette, akkor kizárólag költségtérítéses képzésre jelentkezhet!

e) Tanulmányokra, tanulmányi eredményekre és többletpontokra vonatkozó adatok
A jelentkezési lap 7. pontjában feltétlenül adja meg az érettségi bizonyítvány kibocsátásának évét. Ezt 

a mezőt az adott évben érettségizőknek is ki kell tölteniük, feltüntetve az érettségi bizonyít-

vány megszerzésének várható évét.

Figyelem! Érettségi bizonyítványt mindenki egyszer kap, mégpedig a rendes érettségi vizsga – 

vagyis a középiskolai tanulmányait lezáró vizsga – után. Minden további érettségi eredményt, amit 
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később, pl. a felvételi eljárás érdekében szerez, tanúsítvány formájában kap. (Erről bővebben Az eljárás 

folyamán benyújtandó dokumentumok c. fejezetben olvashat.)

Szintén lényeges, hogy a középiskolai osztály típusát is pontosan adja meg. Jelölés előtt, kérjük, néz-

ze át a megadott lehetőségeket! Ha pl. külföldi vagy külföldi rendszerű középiskolába járt, akkor 

azt jelölje meg, hiába volt a közoktatási intézmény nevében pl. „gimnázium”. Különösen kérjük, 

hogy a külföldi/külföldi rendszerű, valamint nemzetiségi/kéttannyelvű osztályokba járók töltsék ki ezeket a 

rovatokat, mert ilyen esetben ez az információ az esetleges, nyelvtudásért járó többletpontok ellenőrzésére is 

szolgál. Amennyiben külföldön járt középiskolába, kérjük adja meg az országot is!

A középiskolai, illetve érettségi eredmények, valamint a többletpontokra vonatkozó infor-

mációk esetében csak akkor tüntessen fel adatokat a jelentkezési lapon, ha rendelkezik már 

az eredményt igazoló dokumentummal, és annak másolatát is csatolja jelentkezési lapjához. 

Ha ezeket az eredményeket később fogja megszerezni, akkor ezt ne tüntesse fel, elegendő majd a másolatot 

megküldenie a hiánypótlási határidőig (2009. július 9.).
A felsőfokú végzettségre vonatkozó és – ehhez kapcsolódóan – az igénybe vett államilag tá-

mogatott félévek számára vonatkozó nyilatkozatot minden jelentkezőnek ki kell töltenie, aki-

nek magyarországi felsőoktatási intézményben hallgatói jogviszonya van, vagy volt! Ennek 

elmulasztása hiánypótlást vonhat maga után!

Ne a korábbi évek felvételi tájékoztatóiból, vagy egyéb, nem hivatalos információk 
alapján jelentkezzen! Az egyes eljárásokban meghirdetett jelentkezési lehetőségek 

változnak. A hivatalos információkat csak a felvételi eljárásra vonatkozó Tájékoztató 
(és adott esetben annak kiegészítése), illetve a www.felvi.hu tartalmazza.

Ne feledje: a Tájékoztatónak két kötete van. Amennyiben mindkét kötet kínálatából jelöl meg 
jelentkezési helyeket, azokat egységes rangsorban (egy jelentkezési lapon) kell feltüntetnie!

E-FELVÉTELI 

MIT JELENT AZ ELEKTRONIKUS FELVÉTELI? 

Az elektronikus felvételi (továbbiakban e-felvételi) a felsőoktatásba történő jelentkezés és a felvételi 

eljárás alatti ügyintézés online változata, amelynek felületét a www.felvi.hu honlapon keresztül, 

regisztrációt követően bárki elérheti.

A jelentkezési időszakban (azaz 2008. december 15. és 2009. február 15. között) az e-felvételi kizárólag jelentke-

zésre szolgál (e-jelentkezés), a felvételi eljárás alatt pedig az e-ügyintézés keretében az ügyintézési funkciók (pl. 

adatmódosítás, sorrendmódosítás, betekintés a személyes adatokba, jelentkezésekbe, pontszámokba) érhetők 

el mind az elektronikus úton jelentkezők, mind pedig azok számára, akik jelentkezési lapon nyújtották be 

felvételi kérelmüket.

JELENTKEZÉS AZ E-FELVÉTELI RENDSZEREN KERESZTÜL 

Az e-felvételi felületén a hagyományos (papír alapú) jelentkezésnek megfelelő adatokat webes felületen kell 

rögzíteni. Az elektronikus formában benyújtott jelentkezés egyenértékű a „hagyományos” (papír alapú) je-

lentkezéssel, sőt így a jelentkezés egyszerűbb és gyorsabb. Az elektronikus felület nem ad lehetőséget a 

hiányos jelentkezésre, így a hiánypótlás is elkerülhető!

Az e-felvételit a www.felvi.hu weboldalon történt regisztráció után lehet használni. Elsősorban 

azoknak érdemes használniuk az e-felvételi rendszert, akik megbízható, állandó internet-hozzáférés-

sel és e-mail címmel rendelkeznek.
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Mivel a jelentkezési lap kitöltésével kapcsolatos minden folyamat a weben keresztül történik, illetve számos 

visszaigazoló és fi gyelmeztető üzenet az e-felvételiző által megadott elektronikus levélcímre érkezik, javasolt, 

hogy az e-felvételiző olyan informatikai eszközöket használjon, amelyek biztosan a saját befolyása alatt állnak, 

ellenkező esetben jelentkezését érdemben befolyásoló információk veszhetnek el!

Figyelem: az e-felvételit választók rendszeresen ellenőrizzék a felvételi eljárás alatt e-mail 

postafiókjukat, hiszen hivatalos felszólítások, tájékoztatások érkeznek oda!

AZ E-FELVÉTELI FOLYAMATA 

Regisztráció
Az elektronikus felvételi használatának első lépése a www.felvi.hu honlapon történő regisztráció. A re-

gisztráció során a felhasználó megad egy saját felhasználói nevet (ún. azonosítót) és jelszót, amellyel a későb-

biekben bármikor be tud jelentkezni a honlapon. Szintén ekkor rögzíti a jelentkező az általa használt e-mail 

címet. A regisztrált ügyfelek bejelentkezés után Az én felvim menüsorban használhatják a regisztrációhoz kap-

csolódó funkciókat, itt található az E-felvételi menüpont is. (Amennyiben valaki már rendelkezik regisztráció-

val, akkor ezt nem szükséges újra megtennie.) A regisztrációt követően az e-felvételi menüpontra történő első 

kattintáskor a jelentkezőnek el kell fogadnia a felhasználási feltételeket, amelyek pontosan rögzítik az 

e-felvételihez kapcsolódó jogokat és kötelezettségeket. Ezek megismerése és tudomásul vétele az elektronikus 

jelentkezés elengedhetetlen feltétele, az abban foglaltak a megfelelő használathoz kapcsolódóan mérvadó-

ak. Miután a jelentkező elfogadta a felhasználási feltételeket, a rendszer automatikusan kiküldi regisztrált 

e-mail címére az egyedi biztonsági kódját. A biztonsági kód szükséges az e-felvételi rendszerébe való 

belépéshez.

Űrlapok kitöltése és dokumentumok feltöltése
Az e-felvételi során a jelentkező a különböző adatcsoportoknak megfelelő űrlapokon rögzíti a szükséges adato-

kat. Az e-felvételi rendszerben számos segítő funkció támogatja a jelentkezőt a jelentkezési lapok kitöltésében 

– súgók, útmutatók, hírlevelek, keresők formájában. Az automatikusan érvényesíthető formai korrekciókat 

begépelés után a rendszer saját maga elvégzi, amennyiben a hiba érdemi – de ellenőrizhető és informatikailag 

kezelhető –, arról az e-felvételiző hibaüzenetet kap. Az e-felvételi legnagyobb előnye tehát a felvételi 

szabályokra épülő feltételrendszer, amely nem engedi meg a hibás űrlapkitöltést.

Ha az e-felvételiző meggondolja magát, változik a szándéka, akkor nem kell új nyomtatvány(ok) kitöltésével 

bajlódnia, mint a papíron leadott jelentkezésnél, a javításokat, módosításokat az interneten keresztül egysze-

rűen és biztonságosan végezheti el. (Természetesen a jelentkezési határidő lejárta után ezek a lehetőségek a 

jogszabályoknak megfelelően ugyanúgy korlátozottak, mint a hagyományos jelentkezés esetében.) A jelentke-

zéshez szükséges különböző dokumentumok elektronikus formában szintén feltölthetők a felületre. 

Az ezzel kapcsolatos tudnivalókat l. később a Dokumentumkezelés az e-felvételiben c. pontban.

Eljárási díj befizetése
Az e-felvételizőnek egy összegben kell befi zetnie az eljárási díjat folyószámláról történő banki átutalás 

formájában, vagy amennyiben rendelkezik megfelelő bankkártyával (dombornyomott vagy virtuális web-

kártyával), akkor internetes tranzakcióval. Ha ezek az eszközök nem állnak rendelkezésre, a 

felületen lehetőség van a befizetéshez csekk igénylésére, melyet a regisztrációs levéllel együtt 

kapnak kézhez.

A rendszer a rögzített jelentkezések alapján a fizetendő díjat automatikusan kiszámolja és 

megjeleníti. Az eljárási díjakkal és azok befi zetésével kapcsolatos részletes tudnivalók az Eljárási díjak c. feje-

zetben olvashatók.

Figyelem! Az e-felvételizők csak ebben a három formában fi zethetik be az eljárási díjakat. Az eljárási 

díjak befi zetésének határideje – folyószámláról történt banki átutalással és bankkártyás fi zetés esetén – meg-

egyezik a jelentkezési határidővel, tehát 2009. február 15. (mivel a határidő munkaszüneti napra 
esik, 2009. február 16-ig lehet jelentkezést benyújtani). Csekk igénylése esetén annak befizetési 

határidejét a csekk, illetve a hozzátartozó kísérőlevél tartalmazza.
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Hitelesítés
Az elektronikus úton jelentkezőnek a webes űrlapok kitöltése, illetve az eljárási díj befi zetése után hitelesíte-

nie kell jelentkezését (ez ugyanúgy elengedhetetlen, mint a hagyományos formanyomtatványok kitöltése 

során a szintén hitelesítést szolgáló aláírás).

A hitelesítésre két lehetőség van:

Ügyfélkapu regisztráció: Az Ügyfélkapu olyan szolgáltatás, amelynek segítségével bárki személyazonos-

ságának igazolása mellett biztonságos kapcsolatba léphet elektronikus közigazgatási ügyintézést nyújtó intéz-

ményekkel. Az egyszeri regisztrációt bármely okmányirodában meg lehet tenni. (Az e-felvételin kívül folya-

matosan bővülő körben számos egyéb ügyet tud elektronikus úton intézni Ügyfélkapuval. Bővebb információ: 

www.magyarorszag.hu/ugyfelkapu) Amennyiben az e-felvételiző rendelkezik ilyen regisztrációval, ak-

kor az e-felvételi felületén található hitelesítés funkció használatával a két rendszerbe történő párhuzamos 

bejelentkezés után a hitelesítés automatikusan megtörténik.

Figyelem! Amennyiben a felvételiző a jelentkezési határidőig még nem töltötte be 18. életévét, és Ügyfél-

kapu segítségével szeretne hitelesíteni, akkor a szülőnek (törvényes képviselőnek) is szükséges az okmányirodai 

regisztráció!

Hitelesítő adatlap: Amennyiben az e-felvételiző nem él az Ügyfélkapun keresztül történő hitelesítési le-

hetőséggel, akkor az űrlapok kitöltése után ki kell nyomtatnia a felületről az ún. hitelesítő adatlapot 

(amely tartalmazza a személyes adatokat, a jelentkezéseket a megadott sorrendben) és azt aláírásával hi-

telesítve – célszerűen ajánlott küldeményként – postáznia kell a következő címre: Oktatási Hivatal, 

1380 Budapest, Pf. 1190. 

Az e-felvételiző jelentkezési szándéka a hitelesítés után válik érvényessé.

Amennyiben az e-felvételiző elvégzi a hitelesítést és utána a jelentkezési határidő előtt még módosítani 

kívánja adatait, akkor újra kell hitelesítenie. Tehát javasolt ezt akkor megtennie, ha már biztos abban, hogy 

nem kívánja megváltoztatni adatait (vagy a jelentkezési határidő eleve lejárt).

A hitelesítés – hitelesítő adatlap esetében a postára adás – határideje 2009. február 22. (mivel 
a határidő munkaszüneti napra esik, 2009. február 23.).

DOKUMENTUMKEZELÉS AZ E-FELVÉTELIBEN 

A felsőoktatási intézmények által mellékletként kért különböző dokumentumok elektronikus formában 

szintén feltölthetőek a felületre, ebben az esetben ezeket nem kell postán elküldeni. A csatolandó doku-

mentumokról az e-felvételi listát készít, fi gyelembe véve az összes jelentkezési helyet. Az elektronikusan feltöl-

tött dokumentumok csoportját a rendszer ellenőrzi abból a szempontból, hogy a megjelölt jelentkezési helyek 

követelményei alapján mutatkozik-e még hiány. Erre fi gyelmezteti a felhasználót, a pótlás pedig szintén meg-

tehető a felületen 2009. július 9-ig. Amennyiben az e-felvételizőnek nincs lehetősége a szükséges bizonyítvá-

nyok, oklevelek, tanúsítványok és egyéb igazolások elektronikus feltöltésére, akkor postán (1380 Budapest, 

Pf. 1190) vagy személyesen (az Educatio Kht. ügyfélszolgálatán: Kempelen Farkas Hallgatói 

Információs Központ, 1088 Budapest, Reviczky u. 6., munkanapokon 8 és 16.30, szerdánként 

8 és 18 óra között) lehet azokat benyújtani.

Az e-felvételi használatával, működésével kapcsolatos további tudnivalókat az e-felvételi 
felületén található útmutatókban és súgókban, valamint a felhasználási feltételekben 

részletezzük, kérjük, ezeket fi gyelmesen tanulmányozza a www.felvi.hu oldalon!
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MILYEN TÍPUSÚ INFORMÁCIÓKAT KELL  
MEGADNI JELENTKEZÉSKOR?

A felsőoktatási felvételi eljárás a jelentkező kérelmére indul, olyan módon, hogy ezen szándékát a jelent-

kezési lapon vagy az erre kialakított elektronikus felületen jelzi. Vagyis a jelentkezési módok a jelentkező 

felvétellel összefüggő és a felvételi eljárás lebonyolításának alapját képező adatainak feltün-

tetésére szolgálnak.

A sikeres jelentkezés érdekében az alábbi adatcsoportokat kell megadnia:

1) Az azonosításhoz szükséges, meghatározott személyes adatait és az egyéb kötelező adatokat.

2) Fel kell tüntetnie, hogy mely felsőoktatási intézményekbe, karokra, illetőleg szakokra, mely képzési szint-

re, munkarendre, továbbá milyen fi nanszírozási formára jelentkezik és milyen sorrendben kéri felvételi je-

lentkezéseinek elbírálását, azaz meg kell adnia a megpályázott jelentkezési helyeket a kért elbírálási 

sorrendben.

3) A fenti adatokon túlmenően szükséges, hogy megadja a jelentkezéskor már dokumentummal 

igazolható és a pontszámításhoz szükséges különböző tanulmányi és egyéb eredményeit: pl. 

középiskolai eredmények, érettségi eredmények, többletpontokra vonatkozó információk.

Figyelem: az eredmények feltüntetése önmagában nem elég, hiszen ezek kizárólag akkor 

vehetők figyelembe, ha azokat megfelelően igazolta a felvételi eljárásban!

MIT KELL CSATOLNI A JELENTKEZÉSHEZ? 

A jelentkezéséhez csatolnia kell azokat a benyújtáskor már rendelkezésre álló dokumentummáso-

latokat, amelyek a sikeres jelentkezéshez szükségesek. Ezek egyrészt igazolhatják a szükséges végzettségeket, 

a pontszámításhoz elengedhetetlen eredmények meglétét (pl. középiskolai bizonyítvány, érettségi bizonyít-

vány, többletpontot igazoló dokumentum), másrészt tartalmazhatják az adott felsőoktatási intézmény által 

kért további dokumentumokat (pl. orvosi igazolás).

A csatolandó dokumentumok, igazolások formai és tartalmi követelményeit Az eljárás folyamán 

benyújtandó dokumentumok c. fejezet tartalmazza részletesen. Kérjük, ezt tanulmányozza át!

Figyelem! Amennyiben valamilyen dokumentum a jelentkezési határidőig még nem áll ren-

delkezésére, akkor azt 2009. július 9-ig pótolhatja.
E-felvételi igénybevételével jelentkezők esetében lehetőség van arra, hogy a szükséges dokumentumokat is 

elektronikus formában csatolják jelentkezésükhöz (l. Az e-felvételi c. fejezetet).

MIKOR ÉRVÉNYES A JELENTKEZÉS? 

A jelentkezés – a határidőre történő benyújtás mellett – akkor tekinthető érvényesnek, ha a jelentkező:

az adott felvételi eljárásnak megfelelő jelentkezési lapon vagy az erre a célra kialakított  –

elektronikus felületen nyújtotta be jelentkezését,

jelentkezéskor  – megadta a kötelezően megjelölt adatokat és az azonosításhoz nélkülözhetetlen 

személyes adatait,

legalább egy,  – az aktuális felvételi meghirdetésben szereplő jelentkezési helyet megjelölt,

a jelentkezési lapot aláírta – , illetve e-felvételi esetében a rögzített adatokat a megadott módon 

hitelesítette,

a jelentkezési határidőig  – igazolhatóan befizette a felvételi eljárás megfelelő összegű díját.

Figyelem! A hiányosan vagy hibásan kitöltött jelentkezési lap, a nem hitelesített elektronikus jelentkezés a 

felvételi eljárás eredménytelenségéhez vezethet!
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A JELENTKEZÉSI SORREND 

A felvételi eljárásban tetszőleges számú helyre lehet jelentkezni, de egyazon felvételi eljárásban a je-

lentkező csak egy helyre vehető fel, mégpedig a rangsorában szereplő első olyan helyre, ahová elég a 

pontszáma. További helyekre akkor sem vehető fel, ha pontszáma elvileg elég lenne.

A jelentkezési sorrend lényege az, hogy a jelentkező preferenciasorrendjét tükrözze. A sorrend kialakítá-

sakor azt tartsa szem előtt, hogy olyan jelentkezési hely kerüljön az első helyre, ahová legjobban 

szeretne bekerülni, és olyan az utolsó helyre, ahová szintén szeretne bekerülni, de a megjelöltek közül ezt 

szeretné legkevésbé. Minden egyes önálló jelentkezés azonos súlyú és értékű, függetlenül attól, hogy az elbí-

rálási sorrendben hányadik helyen szerepel.

Csak olyan jelentkezési helyeket lehet megjelölni, amelyek a Tájékoztató köteteiben (vagy 

ennek hivatalos kiegészítésében) szerepelnek. A felsőoktatási intézmények jelentős része az államilag 

támogatott képzés mellett költségtérítéses képzést is meghirdet, de természetesen vannak olyan jelentkezé-

si helyek, amelyek csak államilag támogatott vagy csak költségtérítéses formában kerülnek meghirdetésre. 

Az államilag támogatott és költségtérítéses képzésre történő jelentkezés egymástól független, 

így ha a jelentkező mindkét fi nanszírozási formát vállalja, akkor egy szak államilag támogatott és költségté-

rítéses formáját az elbírálási sorrenden belül két különböző sorszámmal kell feltüntetnie. (Az államilag támo-

gatott és a költségtérítéses fi nanszírozási forma ponthatárai eltérőek lehetnek.)

A jelentkezési sorrend egy alkalommal módosítható, ezt legkésőbb 2009. július 9-ig  lehet megtenni.

A felvételi eljárásban a Tájékoztató két kötetének kínálatából tetszőleges számú helyre 
lehet jelentkezni, de egyazon felvételi eljárásban a jelentkező csak egy helyre vehető 

fel, mégpedig a rangsorában szereplő első olyan helyre, ahová elég a pontszáma.
A jelentkezési sorrend lényege az, hogy a jelentkező preferenciasorrendjét tükrözze.

A legfontosabb tanácsok a jelentkezéshez:
1. Csak a hivatalos felvételi meghirdetés alapján és a megfelelő jelentkezési lapon jelentkezzen!

2. A jelentkezési lap kitöltési útmutatóját, valamint a Tájékoztató eljárásra, illetve az 
intézményi meghirdetésekre vonatkozó információit feltétlenül olvassa el!

3. Készítsen fénymásolatot mind a lapról, mind pedig a befi zetést igazoló feladóvevényről!
4. Jelentkezési lapját ajánlott küldeményként adja fel!

5. Ne hagyja az utolsó napra a jelentkezést!

ELJÁRÁSI DÍJAK 

AZ ELJÁRÁSI DÍJAK TÍPUSAI 

A felvételi eljárás során a jelentkezőnek jelentkezésekor alapdíjat, valamint – a jelentkezési helyek számától 

függően – kiegészítő díjat kell fi zetnie.

A felsőoktatási intézmények, amennyiben egészségügyi, pályaalkalmassági vagy gyakorlati vizsgát tarta-

nak, ezért külön eljárási díjat kérhetnek. Ezek összegét a kiadvány vizsgákra vonatkozó részei tartalmaz-

zák (l. 5. sz táblázat).

Figyelem! A felvételi eljárás alapdíját és a kiegészítő díjat az Oktatási Hivatalhoz, a külön 

eljárási díjat az azt megállapító felsőoktatási intézményhez kell befizetni.
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AZ ELJÁRÁSI DÍJAK ÖSSZEGE 
Minden jelentkezőnek a felvételi eljárás alapdíját be kell fizetnie. Ezért a díjért 3 képzés meg-

jelölésére van lehetőség. Ha 1, 2 vagy 3 jelentkezési helyet tüntet fel, akkor egyaránt be kell fi zetnie az 

alapdíjat, így tehát érdemes kihasználni a 3 jelentkezési lehetőséget.

Figyelem! Amennyiben ugyanannak a jelentkezési helynek az államilag támogatott és költ-

ségtérítéses formáját is megjelöli – azaz megegyezik az intézmény, kar, szak, képzési szint, munkarend, 

csak a fi nanszírozási forma tér el –, azt két sorban kell feltüntetnie a jelentkezéskor, ám az alapdíj befize-

tése szempontjából ez egy képzésnek minősül. Így az alapdíjban legfeljebb 6 jelentkezési hely megje-

lölésére van lehetőség, abban az esetben, ha a 3 jelentkezési helynek az államilag támogatott és költségtéríté-

ses részére is jelentkezik (úgy, hogy emellett az intézmény, kar, szak, képzési szint, munkarend megegyezik). 

Természetesen az egymáshoz tartozó államilag támogatott és költségtérítéses szakoknak nem feltétlenül kell 

követniük egymást a sorrendben!

Amennyiben az alapdíjban benne foglalt 3 képzésen felül további jelentkezési helyeket is megjelöl 

a jelentkezéskor, jelentkezésenként kiegészítő díjat kell fizetnie az alapdíjon felül. Itt is érvényes az 

alapdíjnál már ismertetett szabály, hogy ha ugyanannak a jelentkezési helynek az államilag támogatott és 

költségtérítéses formáját is megjelöli (de az intézmény, kar, szak, képzési szint, munkarend megegyezik), azt 

két sorban kell feltüntetni a jelentkezések felsorolásakor, ám azért csak egyszer kell kiegészítő díjat fi zetnie.

Figyelem! Azok a jelentkezők, akik a jelentkezési lapjukhoz csatolva megfelelő dokumentummal alátáma-

szották hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetüket, és ezen a jogcímen többletpontra jogosultak, 

kedvezményben részesülhetnek a felvételi eljárás alap- és kiegészítő díjának megfi zetése során. A hátrányos 

helyzetű jelentkezők az alapdíj és a kiegészítő díj összegéből 50%-os, a halmozottan hátrányos jelentkezők 

100%-os kedvezményt kapnak. A benyújtott dokumentumainak vizsgálatát követően számukra az Oktatási 

Hivatal – a regisztrációs levéllel együtt – csekket küld a befi zetendő összegről. 

Amennyiben a jelentkező halmozottan hátrányos helyzete igazolást nyer, nem kap csekket, mivel 100%-os  –

díjkedvezményben részesül. 

Amennyiben a jelentkező hátrányos helyzete igazolást nyer, 50%-os díjkedvezményben részesül, és a  –

csökkentett összegről szóló csekket kap.

Amennyiben a jelentkező hátrányos helyzetét a benyútott dokumentumok nem támasztják alá, nem  –

részesülhet kedvezményben.

A kedvezmény a következő felételekkel vehető igénybe:

Nyilatkoznia kell a 11. pont hátrányos helyzetre vonatkozó megfelelő mezőjének megjelölésével, és a jelent-

kezési laphoz mellékelnie kell a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetét igazoló dokumentumot. 

Amennyiben a jelentkezési lapon nem tesz nyilatkozatot és ezzel együtt a jelentkezési laphoz 

nem mellékeli az igazoló dokumentumot, akkor a fizetési kedvezményt később nem veheti 

igénybe! A díjkedvezmény kizárólag a felvételi eljárás alap- és kiegészítő díjára vonatkozik.

A megfelelő összeg kiszámításában segítséget nyújt 
a www.felvi.hu weboldalon elérhető „Eljárásidíj-kalkulátor”!

AZ ELJÁRÁSI DÍJAK BEFIZETÉSÉNEK MÓDJAI E-FELVÉTELIZŐKNEK 

Az e-felvételizőnek készpénz-átutalási megbízás (azaz csekk) befi zetése és annak a jelentkezési lapra ragasz-

tása helyett az eljárási díjat egy összegben kell befi zetnie az alábbi  módok valamelyikén:

banki átutalás formájában,  – vagy

dombornyomott vagy virtuális bankkártyával,  – az e-felvételiből elérhető internetes felületen,

amennyiben a fenti két lehetőség nem áll a jelentkező rendelkezésére,  – a jelentkezéskor igényelt 

csekken.

A befizetés (vagyis a tranzakció indításának) határideje megegyezik a jelentkezési határidővel: 

azaz 2009. február 15. (mivel a határidő munkaszüneti napra esik, 2009. február 16-ig lehet je-
lentkezést benyújtani). Csekk igénylése esetén annak befizetési határidejét a csekk, illetve a 

Tajekoztato-2_2009_AOF.indd   34Tajekoztato-2_2009_AOF.indd   34 2008.11.26.   20:58:022008.11.26.   20:58:02



 A  F E LV É T E L I  E L J Á R Á S R Ó L

35 Felsőoktatási felvételi tájékoztató – 2009. szeptemberben induló képzések

hozzátartozó kísérőlevél tartalmazza. A befi zetendő összeget a rendszer automatikusan kiszámolja, ezt 

láthatja az e-felvételi felületén a Fizetés menüpontban.

1. Fizetés folyószámláról történő banki átutalással
Folyószámláról történő átutalás esetén nem szükséges, hogy a folyószámla a jelentkező ne-

vén legyen, ugyanis az azonosítás minden esetben az átutaláskor a közlemény rovatban feltüntetett felvételi 

azonosító alapján történik. Az átutalás a folyószámlát vezető bank bármely fi ókjában egyszerűen és gyorsan 

elintézhető.

Átutaláskor az alábbi adatokat kell megadni:

Kedvezményezett neve: Oktatási Hivatal

Kedvezményezett számlaszáma: 10032000-00282637-00000000

Átutalás összege: [az átutalás összegét a felületen a Fizetés menüpontban láthatja]

Közlemény: [ide minden esetben kizárólag a felvételi azonosítót kell feltüntetni]

Azonosítási célból a regisztráció után kapott 12 jegyű felvételi azonosítóját kötelező feltüntetni a 

közlemény rovatban. A felvételi azonosítóját tartalmazza az az e-mail, amiben a biztonsági kódot megkap-

ta, de a felületen a fejlécben is folyamatosan olvasható. A problémák elkerülése végett, amennyiben 

egy folyószámláról több jelentkező felvételi eljárási díjait utalják át, kérjük, külön tranzakci-

óban történjen az utalás (a jelentkezőt azonosító megfelelő felvételi azonosító feltüntetésével 

az adott tranzakciónál)!

Figyelem! A felvételi azonosító hiányában a befi zetett összeg nem azonosítható egyértelműen. Ez azt is 

eredményezheti, hogy a befi zetés nem kerül jóváírásra a jelentkezőnél, így jelentkezései érvénytelenek lehetnek. 

Fontos, hogy a közlemény rovatba a felvételi azonosítón kívül egyéb szöveg vagy más információ ne kerüljön!

Amennyiben külföldről történő átutalás esetén a fizetés nem forintban történik, fi gyelni kell arra, 

hogy a befi zetés összege napi árfolyamon forintra átszámítva, az utalásnál felszámított kezelési költség levo-

násával csökkentve is fedezze a jelentkezés díját.

Külföldről történő átutalás esetén az alábbi adatokra is szükség lehet:

A bank neve: Magyar Államkincstár

A bank címe: 1054 Budapest, Hold utca 4.

IBAN: HU94 10032000-00282637-00000000

SWIFT kód: MANEHUHB

2. Fizetés interneten keresztül bankkártya segítségével
Ezt a lehetőséget azok az e-felvételizők tudják használni, akik az ilyen típusú tranzakciókra alkalmas 

bankkártyával rendelkeznek. Ezek a kártyatípusok a következők: dombornyomott kártya, illetve vir-

tuális bankkártya. Ha ezzel a lehetőséggel kíván élni, akkor az e-felvételi rendszerében a Fizetés gombra 

kattintva eljut a szolgáltatást üzemeltető bank megfelelő oldalára. Az üzemeltető bank nem jelenti azt, hogy 

csak a bankhoz tartozó bankkártyával lehet fi zetni, bármely, a fenti paramétereknek megfelelő kártyával ki 

lehet egyenlíteni az eljárási díjakat.

Bankkártya segítségével történő fi zetés esetében nem kell a felvételi azonosítót sem megadnia: mivel az 

e-felvételi felületéről közvetlenül érkezik a megfelelő oldalra, ezért a tranzakció során egyértelműen megtörté-

nik az azonosítás. Szintén nem szükséges, hogy a bankkártya (illetve a mögötte álló folyószámla) 

a jelentkező nevén legyen.

A befizetés jóváírása

Virtuális bankkártyával történő fi zetés esetében a jóváírás perceken belül megtörténik, azaz az e-felvételi 

felületén a Fizetés menüpontban látható is a befi zetés eredménye.

Átutalás esetében hosszabb ideig tart a jóváírás folyamata, akár több hét is eltelhet az átutalás megtörténte 

és a felületen is látható jóváírása között. A befi zetés határidejeként nem a jóváírás dátumát kell érteni, hanem 

a tranzakció elindításának dátumát.

Figyelem! Az e-felvételit választók ne használjanak papír formátumú jelentkezési lapról leválasztott kész-

pénz-átutalási megbízást (azaz sárga csekket), illetve belföldi postautalványt (azaz rózsaszínű csekket), mert a 

felvételi eljárás díjainak befi zetését ilyen módon (technikai okokból) nem lehet elfogadni!
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3. Fizetés az e-felvételiben igényelt csekken
Amennyiben a jelentkezőnek nem állnak rendelkezésére a folyószámláról történő banki átutaláshoz, illetve 

az interneten keresztül történő bankkártyás befi zetéshez szükséges eszközök, az e-felvételiben – legkésőbb 

a jelentkezési határidőig – nyilatkozhat arról, hogy az eljárási díjat csekken kívánja befizetni. 

Ilyen nyilatkozat esetén az Oktatási Hivatal a regisztrációs levéllel együtt 2009. április végéig csekket küld a je-

lentkezőnek. Csekk igénylése esetén annak befizetési határidejét a csekk, illetve a hozzátartozó 

kísérőlevél tartalmazza.

AZ ELJÁRÁSI DÍJAK BEFIZETÉSÉNEK MÓDJAI 
HAGYOMÁNYOS JELENTKEZÉSI LAPOT BENYÚJTÓKNAK

A díjak befizetésére kétféle módon van lehetőség:

a jelentkezési lapról leválasztott  – készpénz-átutalási megbízás (azaz sárga csekk) befizetésével

 vagy

folyószámláról történő  – banki átutalással.

1. Fizetés a jelentkezési laphoz mellékelt készpénz-átutalási megbízással
A jelentkezési laphoz mellékelve találja azt a készpénz-átutalási megbízást (csekket), mely a felvételi eljárási díj 

befi zetésére szolgál. Ennek összege a megjelölt jelentkezési helyek számának függvényében alakul, az erre vonat-

kozó szabályokat Az eljárási díjak összege című fejezetben olvashatja. Amennyiben jelentkezéseit külön jelentkezési 

lapon folytatja, kérjük, hogy a felvételi eljárás díját ekkor is egy összegben (és ne két külön csekken) fi zesse be.

Amennyiben a jelentkezési laphoz mellékelt csekket véletlenül elrontja, akkor másik jelentkezési laphoz 

tartozó készpénz-átutalási megbízást is használhat, de ügyeljen arra, hogy a készpénz-átutalási megbízáson 

(csekken) a személyes adatait pontosan töltse ki. Kérjük, hogy lehetőleg kezelje együtt a jelentkezési la-

pot és a hozzátartozó csekket.

Mivel a felvételi eljárási díj befi zetését az eredeti postai feladóvevény igazolja, ezért azt a jelentkezési lapra 

fel kell ragasztani.

Célszerű a felragasztott készpénz-átutalási megbízás (csekk) feladóvevényéről másolatot 

készíteni, mert vita esetén a jelentkező így igazolni tudja az eljárási díj befizetését.

Figyelem! A belföldi postautalványon (rózsaszínű csekken) érkezett befi zetéseket technikai okokból nem 

lehet elfogadni!

2. Fizetés banki átutalással
Lehetőség van arra is, hogy a felvételi eljárási díjat ne postai, a jelentkezési lap mellékleteként megtalálható 

postai utalványon, hanem egy összegben, banki átutalás formájában rendezze a felvételiző.

Az átutaláshoz szükséges adatok:

Kedvezményezett neve: Oktatási Hivatal

Kedvezményezett számlaszáma: 10032000-00282637-00000000

Közlemény: azonosítási célból kizárólag a jelentkezési lapon található felvételi azonosítót (mely egy 

12 karakterből álló számsor) kell feltüntetni! Ennek hiányában a befi zetett összeg nem azonosítható és nem 

köthető egyértelműen a jelentkezőhöz, így a jelentkezések érvénytelenné válhatnak.

Amennyiben külföldről történő átutalás esetén a fizetés nem forintban történik, fi gyelni kell arra, 

hogy a befi zetés összege napi árfolyamon forintra átszámítva, az utalásnál felszámított kezelési költség levo-

násával csökkentve is fedezze a jelentkezés díját.

Külföldről történő átutalás esetén az alábbi adatokra is szükség lehet:

A bank neve: Magyar Államkincstár

A bank címe: 1054 Budapest, Hold utca 4.

IBAN: HU94-10032000-00282637-00000000

SWIFT kód: MANEHUHB

Mivel a jelentkező azonosítása a felvételi azonosító alapján történik, ezért nem szükséges, hogy az át-

utalás a jelentkező saját folyószámlájáról történjen.
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A problémák elkerülése végett, amennyiben egy folyószámláról több jelentkező felvételi eljárási dí-

jait utalják át, kérjük, külön tranzakcióban történjen az utalás (a jelentkezőt azonosító megfelelő felvételi 

azonosító feltüntetésével az adott tranzakció közlemény rovatában).

SZÁMLAIGÉNYLÉS, BEFIZETÉS VISSZAIGÉNYLÉSE 

A felvételi eljárás során a befi zetett összegről valamennyi jelentkező részére számla kerül kiállításra 

és kiküldésre, így azt az eljárásban külön igényelni nem szükséges.

Figyelem! A kiállított számla a jelentkezés során feltüntetett adatokat tartalmazza, így amennyiben nem 

a saját nevére és címére kéri a befi zetést igazoló számlát, abban az esetben ezt külön kell jeleznie a jelentkezési 

határidőig a jelentkezési lap mellé csatolt kérelemben  vagy a csekk@felvi.hu e-mail címre.

Amennyiben túlfi zetése áll fenn a felvételi eljárás díjával kapcsolatban, vagyis többet fi zetett, mint ameny-

nyit a jelentkezéskor megjelölt jelentkezései alapján kellett volna fi zetnie, visszaigénylési szándékát is a fenti 

e-mail címen jelezze.

Amennyiben Ön érvényes jelentkezést nyújtott be, de utólag bármilyen okból meggondolta magát és visz-

szavonja jelentkezési szándékát, az eljárási díj visszafizetésére nincs mód!

A JELENTKEZÉSI FOLYAMAT 

Amennyiben jelentkezni kíván, akkor célszerűségi szempontból az alábbi folyamatot javasoljuk jelentkezéskor 

követni:

1) A továbbtanulási döntés
Az információk beszerzése, a döntés meghozatala, szükség esetén az ezt segítő egyéb kiadványok (l. a További 

tájékozódási lehetőségek és információk c. részben) áttekintése.

2) Az aktuális felvételi meghirdetés pontos tanulmányozása
A hivatalos felvételi meghirdetések, azaz a Tájékoztató tanulmányozása, különös tekintettel az eljárás sza-

bályait tartalmazó részre, illetve a megcélzott intézmények felvételi tudnivalóira. Ne feledje: a Tájékozta-

tónak két kötete van. Amennyiben mindkét kötet kínálatából jelöl meg jelentkezési helyeket, 

azokat egységes rangsorban (egy jelentkezési lapon) kell feltüntetnie!

3) Jelentkezési lap kitöltése, illetve az e-felvételi rendszerébe való regisztráció 
és az űrlapok kitöltése
A jelentkezési lap beszerzése az Educatio Kht. ügyfélszolgálatán, valamint az Oktatási Hivatal regionális 

igazgatóságainak ügyfélszolgálatain, majd a kitöltési útmutató és a Tájékoztató segítségével a jelentkezési lap 

pontos kitöltése, aláírása.

E-felvételi esetében regisztráció a www.felvi.hu honlapon, illetve az e-felvételi rendszerében, majd a súgók 

és a segítő funkciók segítségével az űrlapok pontos kitöltése.

4) Az eljárási díj befizetése
Az eljárási díjak pontos összegével, illetve a befi zetési módokkal kapcsolatban Az eljárási díjak c. részből 

tájékozódhat.

Készpénz-átutalási megbízáson (sárga csekken) történő fi zetés esetén az eredeti feladóvevénynek a jelentke-

zési lap megjelölt részére történő felragasztása.

Az e-felvételizők banki átutalással vagy interneten keresztül bankkártyával, illetve a jelentkezéskor igényelt 

csekken fi zethetnek.
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5) Fénymásolat készítése a jelentkezési lapról és a befizetés igazolásáról
Jelentkezési lapon benyújtott felvételi kérelem esetén célszerű fénymásolatot készíteni a jelentkezési lapról, 

beleértve az eljárási díj befi zetését igazoló feladóvevényt is.

6) A dokumentumok előkészítése
A jelentkezéshez szükséges dokumentumok előkészítése: mindent egy példányban, egyszerű fénymásolatként, 

A4-es formátumban kell csatolni. Az e-felvételizők esetében – amennyiben erre van technikai lehetőségük – a 

dokumentumok digitalizálása (szkennelése vagy digitális fényképezése) és feltöltése. Az e-felvételizők is küld-

hetik postai úton a dokumentummásolatokat.

7) Jelentkezési lap postára adása, e-felvételi hitelesítése
A jelentkezési lapot és a dokumentummásolatokat a jelentkezési laphoz mellékelt borítékban, lehetőleg aján-

lott küldeményként kell postára adni legkésőbb 2009. február 15-ig (mivel a határidő munkaszüneti 
napra esik, 2009. február 16-ig lehet jelentkezést benyújtani).

Az e-felvételi keretében leadott felvételi kérelem aláírt hitelesítő adatlapjának postára adása vagy az Ügy-

félkapu regisztráción keresztüli hitelesítés határideje 2009. február 22. (mivel a határidő munkaszüneti napra esik, 

2009. február 23.).

8) A jelentkezést igazoló dokumentumok fénymásolatának megőrzése az eljárás végéig
A határidőig történő feladást igazoló ajánlott postai feladóvevény, a jelentkezési lapról készített fénymásolat és 

az e-felvételi keretében kapott visszaigazoló e-mailek gondos megőrzése.
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A 2009. FEBRUÁR 15-ÉN INDULÓ 
FELVÉTELI ELJÁRÁS MENETRENDJE

A FELVÉTELIVEL KAPCSOLATOS FONTOSABB DÁTUMOK 

Felvételi kérelem benyújtásának határideje – 2009. február 15. 
(mivel a határidő munkaszüneti napra esik, 2009. február 16-ig lehet benyújtani)

E-felvételit hitelesítő adatlapok beküldésének határideje – 2009. február 22. 
(mivel a határidő munkaszüneti napra esik, 2009. február 23-ig lehet benyújtani)

Hiánypótlásra felszólítás – a jelentkezési határidőt követő 30. napig – 2009. március 18., 
a később benyújtott dokumentumok esetén folyamatosan

Regisztrációs levél kiküldése – postázása előreláthatólag 2009. április végéig

Tájékozódás a www.felvi.hu-n – folyamatosan

A jelentkezési lap benyújtását követően megszerzett, már rendelkezésre álló 
dokumentumokat június 3-ig be kell nyújtani.

Módosítások, dokumentumok benyújtásának végső határideje – 2009. július 9.

Ponthatárok, a felvételi eredmények várható kihirdetése – 2009. július 23.

Jogorvoslat határideje: a besorolási döntés közlésétől, annak hiányában a tudomásra jutástól számított 15 napon belül, 
de legkésőbb 2009. augusztus 18-ig.

A FELVÉTELI KÉRELEM BENYÚJTÁSA 

A felvételi kérelem benyújtása két egyenrangú módon történhet: felsőoktatási jelentkezési la-

pon vagy e-felvételi keretében.

Az e-felvételi online jelentkezési mód, mely a www.felvi.hu honlapon érhető el regisztrációt követően. Az 

ilyen módon benyújtott felvételi kérelem teljes mértékben egyenrangú a jelentkezési lapon benyújtott jelentke-

zéssel (erről az E-felvételi c. részben olvashat részletesen).

A jelentkezési lapok kizárólag postai úton juttathatók el a jelentkezési lapon is szereplő, következő 

címre: 1380 Budapest, Pf. 1190.

A jelentkezési lap benyújtását követően is javasoljuk az aktív érdeklődést és tájékozódást a felvételi 

eljárással kapcsolatban. Ehhez javasoljuk, hogy iratkozzon fel a www.felvi.hu heti hírlevelére, amiben 

tájékoztatást kap az aktuális tudnivalókról, és – regisztrációt követően – kövesse figyelemmel személyre 

szabott oldalait a www.felvi.hu-n.

Figyelem! A felvételi kérelem benyújtásának határideje: 2009. február 15. (mivel a határidő munka-
szüneti napra esik, 2009. február 16-ig lehet jelentkezést benyújtani).

HIÁNYPÓTLÁSRA FELSZÓLÍTÁS 

A jelentkezési lap hiányos vagy hibás kitöltése esetén a jelentkező felszólítást kap a hiányok 

pótlására, a hibák javítására.
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A jelentkezési lap beérkezését követően megkezdődik az adatok feldolgozása. Amennyiben megállapítást 

nyer, hogy a felvételi kérelem hiányosan került benyújtásra (hiányosan megadott személyes adatok, 

illetve jelentkezések esetén, valamint ha a jelentkező nem vagy nem megfelelően fi zette be a felvételi eljárási dí-

jat), a jelentkezési határidőt követő 30. napig a jelentkező felszólítást kap a hiányok pótlására.

A hiánypótlásra felszólítás érkezhet e-mailben is, amennyiben a jelentkező megadta e-mail címét és 

hozzájárulását.

Amennyiben a jelentkező a hiányt haladéktalanul nem pótolja, jelentkezési kérelmét az Ok-

tatási Hivatal részben vagy egészben elutasítja!

A pontszámításhoz szükséges, illetve az egyéb okokból csatolandó dokumentumok 2009. július 9-ig 
való beküldéséről – külön fi gyelmeztetés nélkül – a jelentkezőnek kell gondoskodnia!

REGISZTRÁCIÓS LEVÉL KIKÜLDÉSE 

Regisztrációs levelet kap minden jelentkező, aki érvényes jelentkezést nyújtott be. Ezáltal ellenőrizheti, 

hogy a jelentkezési lapon megadott adatai, illetve jelentkezései pontosan kerültek-e be a köz-

ponti felvételi nyilvántartásba.

Így elkerülhetők az esetleges hibás adatrögzítésből eredő félreértések. A regisztrációs levélben szerep-

lő adatok ellenőrzése a jelentkező jól felfogott érdeke!

A levél tartalmazza a jelentkező felvételi azonosítóját is (amely megegyezik a felsőoktatási jelent-

kezési lapon is megtalálható 12 jegyből álló számsorral), mely egyedileg azonosítja a jelentkezőt, és melyre a 

felvételi eljárással kapcsolatos ügyintézéskor hivatkoznia kell.

ADATBETEKINTÉS, TÁJÉKOZÓDÁS A WWW.FELVI.HU-N 

A www.felvi.hu honlapon a jelentkezők a felvételire való felkészülés során hasznosítható cikkek, statisztikák, 

feladatsorok, tanácsok mellett személyre szabott szolgáltatásokat is találhatnak.

A jelentkezési lapokon megadott adatok rögzítése és az elektronikusan jelentkezők adatainak lezárása után ki-

épül a felvételi eljárás elektronikus adatbázisa, a www.felvi.hu segítségével pedig a felvételiző közvetlenül is meg-

tekintheti a rögzített adatokat és eredményeket, a felvételi pontokat, majd pedig a felvételi döntés eredményét.

Ezek a személyre szabott szolgáltatások a honlap Az én felvim elnevezésű oldalán jelennek 

meg. Ezt az oldalt a honlapon a Felvételizni szeretnék csatornában történő regisztráció után lehet elérni (ha már 

rendelkezik regisztrációval, akkor nem szükséges ezt újra megtennie).

A regisztráció során a jelentkező kitalál magának egy felhasználó nevet és egy jelszót (amivel később bár-

mikor egyszerűen be tud jelentkezni), megadja e-mail címét, illetve megadja felvételi azonosítóját és egyéb 

személyi azonosító adatát, annak érdekében, hogy Az én felvim oldalain az elektronikus felvételi adatbázisban 

szereplő adatait meg tudja tekinteni.

A különböző szolgáltatások a felvételi eljárás különböző fázisaihoz igazodva különböző időpontoktól lesz-

nek elérhetők a honlapon. Kérjük, hogy fi gyelje a www.felvi.hu-t, illetve a hírleveleket az egyes szolgáltatások 

indításával kapcsolatban. (Amennyiben megadta e-mail címét, erről e-mailben is értesítést kaphat.)

A www.felvi.hu oldalon a Felvételizni szeretnék csatornában található a Kérvénytár, amely a 

felvételi eljárás alatt használatos kérelmek gyűjteménye. Különböző formanyomtatványok tölthe-

tőek le, pl. adatmódosításhoz, sorrendmódosításhoz vagy éppen a fellebbezéshez. Az itt található kérelemtí-

pusok csak formajavaslatok, nem feltétlenül kell ezeket használni, de alkalmazásuk megkönnyíti az ügyinté-

zést. Egyes kérelemtípusok (erre a felületen külön felhívjuk a fi gyelmet) csak aláírással hitelesítve küldhetők el, 

ezért ezeket postai úton vagy személyesen kell benyújtani. (Az elérhetőségeket l. a További tájékozódási lehetőségek 

és információk c. részben.) A Kérvénytár használatához nem szükséges a honlapon regisztrálni.
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Elektronikus ügyintézés az e-felvételiben
A tájékozódáson kívül elektronikus ügyintézésre is lehetőség nyílik a honlapon. Ha a jelentkezéskor megadott 

adatait (pl. lakcím vagy telefonszám) szeretné módosítani, vagy élni kíván az egyszeri sorrendmódosítás lehe-

tőségével, esetleg visszavonná jelentkezését egyes jelentkezési helyeket illetően, akkor nem kell kérelmet írnia, 

hanem ezeket saját maga is módosíthatja.

Az e-felvételi keretében lehetőség van arra is, hogy a még hiányzó dokumentumait is elektronikus formában 

csatolja jelentkezéséhez, hiszen ezeket beszkennelve feltöltheti a felületre.

Az elektronikus ügyintézés funkciói – várhatóan 2009 májusától – azok számára is elérhetők 

lesznek, akik egyébként hagyományosan, jelentkezési lapon nyújtották be felvételi kérelmüket.

A felület eléréséhez nem kell mást tennie, mint – ha még nem rendelkezik regisztrációval – a Felvételizni 

szeretnék csatornában regisztrálni, hiszen az elektronikus ügyintézést csak a www.felvi.hu személyes ol da lai ról 

lehet elérni.

A felület csak a biztonsági kód megadása után érhető el! Ezt a rendszer az e-felvételi felületére 
történő első belépéskor automatikusan elküldi a jelentkező által a jelentkezési lapon megadott 

e-mail címre (ami eltérő lehet a honlapon való regisztrációkor megadott e-mail címtől).
Amennyiben tehát a jelentkezési lapon nem vagy hibásan adja meg e-mail címét, 

akkor csak abban az esetben tud élni az elektronikus ügyintézés lehetőségével, ha 
e-mail címét aláírt kérelemben pótlólag megküldi a felvételi eljárás során.

ADATMÓDOSÍTÁSI LEHETŐSÉGEK 

A felvételi döntésre is kiható adatok módosítására 2009. július 9-ig van lehetőség. Fontos tudni, 

hogy az eljárásban (bármilyen okból) később benyújtott módosítási kérelmek, illetve dokumentu-

mok nem vehetők figyelembe. A módosítási kérelmek benyújthatók a jelentkező által aláírt kérelemben 

postai úton, személyesen, illetve az erre a célra kialakított felületen elektronikusan az e-felvételi keretében.

Az adatmódosítás három módja a következő: elektronikusan (e-felvételi keretében, a www.felvi.hu ol-

dalon), postai úton (Oktatási Hivatal, 1380 Budapest, Pf. 1190) vagy személyesen (az Educatio Kht. sze-

mélyes ügyfélszolgálatán: Kempelen Farkas Hallgatói Információs Központ, 1088 Budapest, Reviczky u. 6., 

munkanapokon 8 és 16.30, szerdánként 8 és 18 óra között). Személyes ügyintézésre csak a jelentkező ál-

tal, vagy a www.felvi.hu weboldal Kérvénytárából letöltött, a jelentkező által aláírt meghatalmazás útján van 

lehetőség.

A SZEMÉLYES ADATOK MÓDOSÍTÁSA 

A jelentkezéskor megadott személyes adatok és jelentkezési helyek visszaigazolása céljából a jelentkező re-

gisztrációs levelet kap. Ebben a levélben ellenőrizhető a jelentkezési lap alapján a felvételi nyilvántartásba 

rögzített személyes adatok, jelentkezések helyessége. A jelentkező kérheti azok módosítását, ha a feldolgozás 

során adatrögzítési hiba történt, illetve ha adatai időközben megváltoztak.

A módosításhoz formanyomtatványokat, illetve segítséget talál majd a www.felvi.hu honlap Felvételizni sze-

retnék csatornában található Kérvénytárban is.

A JELENTKEZÉSI SORREND MÓDOSÍTÁSA 

A sorrendmódosításra a regisztrációs levél kézhezvételét követően van lehetőség. Ezt azért kell megvárni, 

hogy a sorrendmódosítással csak azt követően éljen a jelentkező, ha már leellenőrizte, hogy adatai és jelent-

kezései helyesen kerültek rögzítésre az elektronikus felvételi adatbázisban.
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A felvételi szabályok értelmében csak egyszeri sorrendmódosításra van lehetőség. A módosítási ké-

relem csak akkor tekinthető érvényesnek, ha megfelel a következő formai követelményeknek: tartalmaznia 

kell a jelentkező nevét, a jelentkező felvételi azonosítóját (ez a regisztrációs levélben megtalálható), a pontosan 

megjelölt új sorrendet (amelyben csak a jelentkezéskor korábban megadott jelentkezési helyeket variálhatja, 

újabb jelentkezési helyet nem jelölhet meg) és a jelentkező aláírását.

Az egyszeri sorrendmódosítás lehetőségével akkor érdemes élni, ha valamely okból megváltozott az a 

preferenciasorrend, ami alapján a jelentkezéseit rangsorolta. Abban az esetben viszont nem érdemes sor-

rendet módosítania, ha valamelyik jelentkezési helyén nem sikerült az alkalmassági vizsgája, és ezt a jelentke-

zési helyét szeretné az utolsó helyre rangsorolni, hiszen sikertelen alkalmassági vizsga esetén az adott szakra 

nem nyerhet felvételt, függetlenül attól, hogy hányadik helyen jelölte. Ugyanígy nincsen értelme a sorrend-

módosításnak abban az esetben sem, ha meggondolta magát a jelentkezési lap benyújtása óta, és már nem 

szeretne valamelyik megjelölt jelentkezési helyre bejutni, ezért hátrébb rangsorolná. Ilyen esetben előnyösebb 

a jelentkezési hely törlését választani. A jelentkezési helyek törlése nem számít bele a sorrendmódosításba, 

arra ettől függetlenül van lehetőség.

DOKUMENTUMOK PÓTLÁSA 

Minden jelentkezőnek lehetősége van pótolni azokat a dokumentumokat, melyek a jelentkezéskor még nem 

álltak rendelkezésére. Ennek három módja a következő: elektronikusan (e-felvételi keretében, a www.felvi.

hu oldalon), postai úton (Oktatási Hivatal, 1380 Budapest, Pf. 1190) vagy személyesen (az Educatio Kht. 

ügyfélszolgálatán: Kempelen Farkas Hallgatói Információs Központ, 1088 Budapest, Reviczky u. 6., munka-

napokon 8 és 16.30, szerdánként 8 és 18 óra között).

A jelentkezési lap benyújtását követően megszerzett dokumentumokat (így különösen a középiskolai bizonyít-

ványt) a gyorsabb feldolgozás érdekében 2009. június 3-ig be kell küldeni. A dokumentumok végső határ-

ideje: 2009. július 9., az ezt követően benyújtott dokumentumokat nem lehet figyelembe venni.

A dokumentum(ok) pótlásáról bővebb információ a Hogyan jelentkezzek? c. fejezet Az eljárás folyamán benyújtan-

dó dokumentumok részében található.

A PONTHATÁR-MEGÁLLAPÍTÁS, 
A BESOROLÁSI ÉS A FELVÉTELI DÖNTÉS

Az, hogy a jelentkezőt felveszik-e az általa megjelölt jelentkezési helyre, az ott meghatározott ponthatártól, 

illetve az általa elért pontoktól függ. Az Oktatási Hivatal minden jelentkezőre vonatkozóan ún. be-

sorolási döntést hoz és erről – a jelentkező valamennyi jelentkezésére vonatkozó pontszámí-

tással együtt – írásban is értesíti a jelentkezőt. A besoroláskor arról születik döntés, hogy a jelentkező 

felvehető-e bármely általa a felvételi kérelmében megjelölt képzésre és ha igen, melyikre. Egyazon felvételi 

eljárásban a jelentkező csak egy helyre sorolható be. Ponthatár alatti felvételi összpontszámmal sen-

ki nem vehető fel, viszont a ponthatárt elért jelentkezőt fel kell venni, kivéve, ha a jelentkezési sorrendjében 

előrébb megjelölt helyre már felvételt nyert. Utóbbi esetben ugyanis nem vehető fel a sorrendben hátrébb 

megjelölt helyre. Amennyiben a jelentkező valamely jelentkezési helyére besorolást nyert, az illetékes felső-

oktatási intézmény erről külön ún. felvételi döntést küld a jelentkezőnek, melyben megjelöli a hallgatói 

jogviszony létesítésének feltételekénti beiratkozás helyét, idejét is.

Az egyes jelentkezési helyeken – a jelentkezők által elért pontszám alapján kialakított egységes rangsorolás, 

az intézmények felvehető létszáma, illetve az előre megállapított, államilag támogatott felvehető keretszám, 

valamint egyéb, a felvételi kormányrendeletben meghatározott szempontok fi gyelembevételével – várha-

tóan 2009. július 23-án határozzák meg a ponthatárokat, ami alapján minden jelentkező esetében 

megállapításra kerül, hogy melyik jelentkezési helyre nyert besorolást.
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Előfordulhat, hogy megfelelően felkészült jelentkezők hiányában vagy egyéb okok 
(például az oktatáshoz szükséges minimális létszámnál kevesebb jelentkező) miatt 

egyes jelentkezési helyeken a meghirdetés ellenére sem indul új évfolyam.

Az egyes szakokra vonatkozó felvételi ponthatárokról, azok megállapítását követően a sajtó útján, il-

letve a www.felvi.hu honlapon keresztül tájékoztatják a nyilvánosságot. A besorolási döntést az Oktatási 

Hivatal küldi meg minden jelentkező számára, ebben tájékoztatást kapnak a jogorvoslat lehetőségéről, mód-

járól is. Sikeres felvételi esetén a felvételi döntésről az érintetteket az illetékes felsőoktatási 

intézmény írásban értesíti, amely tartalmazza az esetleges további teendőket (pl. beiratkozás, jogor-

voslat lehetősége).

AKI NEM VEHETŐ FEL FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYBE 

Egyetlen jelentkezési helyre sem vehető fel, akinek felvételi összpontszáma nem éri el a felvételi 

ponthatárt vagy nem rendelkezik a továbbtanuláshoz szükséges megfelelő végzettséggel.

Nem vehető fel az a jelentkező sem, aki alapképzésre, egységes, osztatlan képzésre, vagy felsőfokú szakkép-

zésre való jelentkezés esetén nem éri el a jogszabályban meghatározott minimum pontszámot. Ez 

alapképzés, egységes, osztatlan képzés esetén 160 pont, felsőfokú szakképzés esetén 140 pont, azzal a kitétellel, 

hogy az emelt szintű érettségiért járó többletpontokkal együtt, de más jogcímen adható többletpontok nélkül 

számított pontszámot kell alapul venni.

Egyes jelentkezési helyeken az intézmények további feltételeket is meghatároznak (pl. alkalmassági vizsga), 

ezeket A felvétel intézményenkénti feltételei c. fejezet részletezi.

A szakon előírt vizsga teljesítése nélkül sem vehető fel a jelentkező az adott jelentkezési helyre.

Nem vehető fel az a jelentkező sem, aki az általa meghatározott elbírálási sorrendben megelőző jelent-

kezési helyen (akár államilag támogatott, akár költségtérítéses képzésre) már felvételt nyert, illetve az 

sem, aki nem rendelkezik az adott szakon esetlegesen előírt szakképzettséggel.

AZ ELJÁRÁS SORÁN HOZOTT DÖNTÉSEK JOGORVOSLATA 

A besorolási döntés ellen a jelentkező a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabálya-

iról szóló 2004. évi CXL. törvény 99. §-a és a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény alapján a 

döntés közlésétől, ennek hiányában a tudomásra jutástól számított 15 napon belül fellebbezést nyújthat be 

az oktatási és kulturális miniszternek címezve az 1380 Budapest, Pf. 1190 postacímre, vagy az Educatio Kht. 

ügyfélszolgálatán (1088 Budapest, Reviczky u. 6., munkanapokon 8 és 16.30, szerdánként 8 és 18 óra között). 

A fellebbezési jog nincs meghatározott jogcímhez kötve, fellebbezni bármely okból lehet, amelyre tekintettel 

az érintett a döntést sérelmesnek tartja.

Amennyiben a jelentkező a felsőoktatási intézmény felvételi döntését kívánja megkérdőjelezni, az ellen – 

a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 73–75. §-ai alapján a közléstől, illetve tudomásra jutástól 

számított 15 napon belül, a felsőoktatási intézménybe írásban benyújtott jogorvoslattal élhet.
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PONTSZÁMÍTÁSI MÓDSZEREK
Minden képzési területen és szakon a hatályos jogszabályban meghatározott, illetve a Tájékoztatóban is-

mertetett pontszámítási módszerekkel számítják ki – elért eredményeik és teljesítményeik alapján – a jelent-

kezők pontjait. Ez a teljesítmény minden jelentkező esetében felvételi összpontszámban kerül 

megállapításra.

A felvételi ponthatár elsősorban az adott képzésre jelentkezők felvételi összpontszámát, a jelentkezők által 

megjelölt jelentkezési sorrendet, valamint az adott intézményre vonatkozó felvehető létszámot fi gyelembe 

véve, képzésenként születik meg, ez a besorolási, illetve a felvételi döntés alapja. Az államilag támogatott 

és a költségtérítéses ponthatár egy adott szakra vonatkozóan eltérhet egymástól. Az a jelentkező, aki a 

ponthatárt eléri, besorolást, illetve felvételt nyerhet, aki nem éri el, az nem vehető fel az adott 

jelentkezési helyre.

A felvételi ponthatárok meghatározása országosan egyszerre – várhatóan 2009. július 23-án történik.

PONTSZÁMÍTÁS ALAPKÉPZÉSRE, ILLETVE EGYSÉGES,  
OSZTATLAN KÉPZÉSRE TÖRTÉNŐ JELENTKEZÉS ESETÉN

A FELVÉTELI ÖSSZPONTSZÁM 

A felvételi összpontszámot, vagyis a rangsorolás alapjául szolgáló eredményt 400+80 pontos 

pontszámítási rendszerben fejezik ki. A pontszámítás alapját a tanulmányi pontok (maximum 

200 pont), az érettségi pontok (maximum 200 pont), valamint a többletpontok (maximum 80 

pont) képezik.

Alapképzésre, egységes, osztatlan képzésre csak az a – legalább középfokú végzettséggel, azaz érett-

ségivel rendelkező – jelentkező vehető fel, akinek az emelt szintű érettségiért járó többletpontokkal együtt, de 

más jogcímen adható többletpontok nélkül számított pontszáma eléri a 160 pontot (ez az ún. jogszabályi 

minimum ponthatár).

Figyelem! Bármely pontra, többletpontra, kedvezményre akkor jogosult a jelentkező, ha azt legkésőbb a 

hiánypótlási határidőig a megfelelő dokumentummásolatokkal igazolja. Az igazolás módját és az egyes 

dokumentumokkal kapcsolatos részletes formai és tartalmi követelményeket Az eljárás folya-
mán benyújtandó dokumentumok c. fejezet tartalmazza.

A felvételi összpontszám megállapításának módjai:

1.  Alapképzési szak, illetve egységes, osztatlan képzések esetén két pontszámítási mód 

alkalmazható:

a) a tanulmányi pontok és az érettségi pontok összege, hozzáadva a többletpontokat, vagy

b) az érettségi pontok kétszerese, hozzáadva a többletpontokat.

Figyelem! A pontszámítási módok közül a felvételiző összpontszámát automatikusan, külön kérés nélkül 

a számára kedvezőbb módon kell meghatározni.

2.  A művészet és a művészetközvetítés képzési terület szakjaira jelentkezők részére gyakorlati 

vizsga szervezhető. A gyakorlati vizsgán maximálisan 200 pont szerezhető. A művészet képzési te-

rületbe tartozó szakok esetén a pontszámot kizárólag a gyakorlati vizsgaeredmény duplázásával számítják.
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3.  Speciális pontszámítási szabály vonatkozik a következő esetekre:

Alapképzésre, egységes, osztatlan képzésre és felsőfokú szakképzésre való jelentkezés esetén a Nemzetkö- –

zi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a FIDE által szervezett Sakkolimpián, 1984-től 

kezdődően a Paralimpián vagy Siketlimpián 1–3. helyezést elért jelentkezők felvételi összpontszáma 

bármely általuk választott intézményben, szakon és munkarendben 480 pont.

Az államközi megállapodás alapján Magyarországon tanulmányokat folytató személynek maximális  –

összpontszáma van.

A tanulmányi pontok és az érettségi pontok, illetve a művészet vagy művészetközvetítés 
képzési terület szakjai esetében a gyakorlati vizsga eredményének fi gyelembevételével 
az ismertetett pontszámítási módok alapján a jelentkező maximum 400 pontot érhet el. 

Ehhez a pontszámhoz többletpont címén további maximum 80 pont írható jóvá.

A TANULMÁNYI PONTOK SZÁMÍTÁSA

A tanulmányi pontszám maximum 200 pont lehet.

A tanulmányi pontokat a jelentkező középiskolai érdemjegyeiből, valamint az érettségi vizsgatárgyak szá-

zalékos eredményeinek átlagából a következő módon kell meghatározni:

1) Középiskolai eredmények (maximum 100 pont)

Az alábbi öt tantárgy utolsó két tanult év év végi érdemjegyeinek összege:

magyar nyelv és irodalom (évenként a 2 osztályzat átlaga), –

történelem, –

matematika, –

legalább két évig tanult választott idegen nyelv (vagy nemzetiségi nyelv és irodalom átlaga), –

legalább két évig tanult választott tárgy (ez bármilyen 2 évig tanult tantárgy lehet, pl. testnevelés,  –

ének-zene)

Az így kapott eredmény kétszerese jelenti a tanulmányi pontok legfeljebb 100 pontot képe-

ző részét.

Figyelem! A pontszámítás során évente a két osztályzat számtani átlagát kerekítés nélkül kell fi gye-

lembe venni magyar nyelv és irodalom, nemzetiségi nyelv és irodalom tantárgyak esetében.

Amennyiben a jelentkezőnek a felsorolt tantárgyak valamelyikéből igazolható okból nincs osztályzata (pl. 

középiskolai tanulmányai alatt nem tanult idegen nyelvet, vagy valamely kötelező tárgyból felmentést kapott), 

a nem tanult tárgy helyett egy másik, legalább két évig tanult tantárgyból elért osztályzatait kell fi gyelembe 

venni a tanulmányi pontok számításakor. Ezt a jelentkezési lap megfelelő részében tudja jelölni.

2) Érettségi bizonyítványban szereplő eredmények (maximum 100 pont)

A jelentkező érettségi bizonyítványában szereplő eredmények közül a négy kötelező és egy szabadon 

választott érettségi vizsgatárgy százalékos eredményeinek átlagát egész számra kell kerekíteni. 

Azoknál a jelentkezőknél, akiknek az érettségi bizonyítványában nincs 5 érettségi tárgy, a bizonyítványban 

szereplő összes tantárgy elért százalékos eredményének átlagát kell egész számra kerekíteni.

Amennyiben a jelentkező érettségi bizonyítványában szereplő tantárgyból jobb eredményű tanúsítvánnyal 

is rendelkezik, akkor a pontszámításnál ezt kell fi gyelembe venni.

Ez alapján összesen legfeljebb 100 pont számítható.

Az 1) és 2) pontban felsorolt eredmények összege adja a tanulmányi pontot (maximum 200 pont).

Figyelem! A tanulmányi pontok időkorlát nélkül számíthatók, azaz a középiskolai tanulmányok folyta-

tásának, illetve befejezésének évétől független a tanulmányi pont számítása!
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„Régi típusú” (2005 előtti) érettségi bizonyítvánnyal rendelkezők esetében a tantárgyi vizsgák automatiku-

san középszintű érettséginek minősülnek, az érdemjegyek az alábbi százalékos teljesítménynek felelnek meg:

jeles (5) 100%,

jó (4) 79%,

közepes (3) 59%,

elégséges (2) 39%.

Külföldi vagy külföldi rendszerű középiskolában folytatott középiskolai tanulmányok

A 2009. évi felvételi eljárásokban a külföldi vagy külföldi rendszerű középiskolában szerzett középfokú vég-

zettség alapján történő pontszámításhoz kapcsolódó eredmények elbírálását nem a felsőoktatási intézmények, 

hanem az Oktatási Hivatal végzi. Az elbírálásról bővebb információ a www.felvi.hu weboldalon található.

Mikor nem számítanak tanulmányi pontot?

Az alábbi esetekben a tanulmányi pont számítása a felsőoktatási intézmény döntésétől függ, vagyis 

előfordulhat, hogy nem kerülnek beszámításra a felvételi összpontszám meghatározásakor:

A művészet képzési területen és a művészetközvetítés képzési terület azon szakjain, ahol az 

intézmény gyakorlati vizsga kétszerese alapján határozza meg az összpontszámot (l. A felvételi összpontszám c. 

részben), a felsőoktatási intézmény döntésétől függ, hogy számít-e tanulmányi pontot.

Időkorlát nélkül számolnak tanulmányi pontot a középiskolai és érettségi eredményekből az 
alapképzésre, egységes, osztatlan képzésre, illetve felsőfokú szakképzésre jelentkezőknél.

AZ ÉRETTSÉGI PONTOK SZÁMÍTÁSA

Két érettségi vizsgatárgy százalékos eredményei alapján számolt pontok az érettségi pontok. 

Az 1. sz. táblázatban találhatók meg az egyes szakok érettségi követelményei, amiket a felsőoktatási intézmé-

nyek a képzési területükre vonatkozóan határoztak meg.

Amennyiben követelményként több érettségi tárgy választható – vagyis a kettőnél több megadott tan-

tárgy között „vagy” szerepel –, akkor ezek közül a jelentkező számára legkedvezőbb két érettségi vizsgatárgy 

eredményei alapján kell kiszámolni az érettségi pontokat.

Az érettségi pontok száma egyenlő az érettségi vizsgán az adott vizsgatárgyból elért száza-

lékos eredménnyel.

Figyelem! Az érettségi pont számításakor nincs különbség az emelt szintű és a középszintű érettségi vizs-

gán elért százalékos eredmény között. Az emelt szintű vizsga teljesítését bizonyos feltételek esetén többletpon-

tokkal kell értékelni (l. a Többletpontok c. részben).

Az érettségi pontok összértéke maximum 200 pont lehet (tárgyanként maximum 100 pont).

„Régi típusú” (2005 előtti) érettségi bizonyítvánnyal rendelkezők esetében a tantárgyi vizsgák automatiku-

san középszintű érettséginek minősülnek, az érdemjegyek az alábbi százalékos teljesítménynek felelnek meg:

jeles (5) 100%,

jó (4) 79%,

közepes (3) 59%,

elégséges (2) 39%.

Milyen érettségi tárgyakból számolják az érettségi pontokat?

A felsőoktatási intézmények közösen meghatározták, hogy az alapképzési szakokra, illetve egységes, osztatlan 

képzésekre jelentkezőknek képzési területenként, egyes esetekben szakonként, melyik két érettségi vizsgatárgy 

eredményéből számolják ki az érettségi pontját.

A szakokat és a hozzájuk tartozó érettségi vizsgatantárgyakat összefoglalva megtalálja az 

1. sz. táblázatban. A felsőoktatási intézmények nem módosíthatják a képzési területen előírt érettségi vizsga-

tárgyakat, azoktól egyedileg nem térhetnek el.
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Intézményekre és szakokra bontva is megtalálja a meghatározott érettségi tárgyakat, mégpedig a következő 

formában:

a  – közismereti érettségi vizsgatárgyak A felvétel intézményenkénti feltételei című részben és a www.felvi.hu 

honlap Egyetemek, főiskolák menüpontjának táblázataiban adott alapképzési szaknál, illetve egységes, osztat-

lan képzésen az érettségi követelmények oszlop megfelelő részénél;

az adott jelentkezési helyen fi gyelembe vehető  – szakmai előkészítő érettségi vizsgatárgyak fel-

sorolása külön olvasható a táblázat alatt, a szakhoz tartozó lábjegyzetben. A 2005 előtt érettségizet-

tek esetében előfordul, hogy az érettségi bizonyítványban szereplő szakmai tárgyak elnevezései nem 

egyeznek meg a kétszintű érettségi rendszerben használt – és az érettségi pontok számításához követel-

ményként meghatározott – szakmai előkészítő érettségi vizsgatárgyak elnevezésével. Ezek a 2005 előtti 

érettségi tárgyak bizonyos esetekben megfeleltethetők a kétszintű érettségi rendszerben meghatározott 

szakmai előkészítő tárgyakkal. Az erre vonatkozó megfeleltetési táblázatot megtekintheti a www.felvi.hu 

honlapon.

Kötelező az emelt szintű érettségi vizsga?

Néhány alapképzési szakra – a germanisztika, anglisztika, romanisztika szakok bizonyos szak-

irányaira – jelentkezőknek az adott érettségi tantárgyból emelt szintű érettségit kell tenniük, a többi szakra 

elegendő középszintű érettségit tenni. (A felvétel intézményenkénti feltételei c. fejezetben az emelt szintű érettségi 

kötelezőségére a vizsgatárgy megnevezése utáni (E) jelölés utal.)

Mikor nem számolnak érettségi pontot az érettségi eredményből?

Ez három esetben lehetséges:

a) A felsőoktatási felvételi eljárás során a jelentkezési feltételként meghatározott emelt szintű 

érettségi vizsga teljesítését nem helyettesíti a nyelvvizsga-bizonyítvány alapján kiadott érett-

ségi bizonyítvány vagy tanúsítvány. Germanisztika, anglisztika, romanisztika szakok azon 

meghirdetéseire jelentkezőknek, ahol az emelt szintű érettségi felvételi követelmény, akkor is jelentkezniük 

és érettségizniük kell emelt szinten az adott nyelvből, ha C típusú középfokú vagy felsőfokú nyelvvizsgájuk 

alapján, vizsga alóli felmentés mellett, 100%-os emelt szintű jeles osztályzatot kaptak az érettségi során. 

Az ilyen módon szerzett eredményt a tanulmányi pontoknál és olyan szakoknál, ahol adott nyelvből közép-

szintű nyelvi érettségi a követelmény, fi gyelembe lehet venni.

b) Matematika érettségi eredményből azon jelentkezőknek nem számolható érettségi pont, 

akiknek 2005-ben az utolsó év év végi érdemjegyük került érettségi bizonyítványukba, azaz 

ténylegesen nem tettek vizsgát ebből a tárgyból.

c) Amennyiben a vizsgázó az érettségi vizsgán a gyakorlati vizsgarészt szóbeli vizsgarésszel pótol-

ta, az adott tárgy vizsgaeredményéből a felsőoktatási felvételi eljárás során érettségi pontszám nem számol-

ható. Ezt a tényt a jelentkező érettségi bizonyítványában vagy tanúsítványában záradék is jelzi.

A külföldi vagy külföldi rendszerű érettségi vizsgák eredménye alapján az Oktatási Hivatal 

egyedileg, saját hatáskörben dönt arról, hogy az abban szereplő vizsgatárgyak megfeleltethe-

tők-e az előírt tárgyaknak.

Az érettségi pontokat két érettségi tárgyból kell megállapítani, melyek az adott 
szakon az 1. számú táblázat alapján fi gyelembe vehető, a jelentkező által igazolt 

legkedvezőbb eredmények közül kerülnek automatikusan kiválasztásra.

GYAKORLATI VIZSGÁK

A felsőoktatási felvételi rendszer 2005-ös átalakításának eredményeképpen alapképzésben, illetve egységes, 

osztatlan képzésben megszűntek a felvételi vizsgák, a felvételi pontokat általában az érettségi és középiskolai 

eredmények alapján számítják. Ám az általános szabály alól is van néhány kivétel.
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Alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben gyakorlati vizsga szervezhető a következő szakokon:

művészet képzési terület minden szakján, –

művészetközvetítés képzési terület minden szakján. –

A gyakorlati vizsgán – intézményi szabályzat alapján – összesen maximum 200 pont szerezhető. Mű-

vészet képzési területen kizárólag a gyakorlati vizsgaeredmény duplázásával, művészetközvetítő képzési terü-

leten pedig – amennyiben A felvétel intézményenkénti feltételei c. fejezet eltérő információt nem tartalmaz – a gya-

korlati vizsga pontszámának megkettőzésével, illetve a gyakorlati vizsgán elért eredmény és 

a tanulmányi pont – valamint mindkét esetben – a többletpontok hozzáadásával is ki lehet számolni.

A gyakorlati vizsgák egyes intézményekben, szakokon több naposak is lehetnek, ezért két vagy több in-

tézmény vizsganapjai ütközhetnek. A jelentkezési lap benyújtása előtt célszerű tájékozódni az érintett 

intézményeknél, hogy minden megpályázott szakon részt tud-e venni a gyakorlati vizsgán.

A gyakorlati vizsgákra történő behívást és a vizsgáztatást a felsőoktatási 
intézmények saját hatáskörben szervezik, tehát az ezzel kapcsolatos kérdésekben 

az adott egyetem, főiskola tanulmányi osztályához kell fordulnia!

TÖBBLETPONTOK

A különböző jogcímeken elért többletpontok összege legfeljebb 80 pont lehet abban az esetben is, 

ha a jelentkező különböző jogcímek alapján elért többletpontjainak az összege ezt meghaladná.

A felvételi kormányrendelet alapján adható többletpontokat két csoportra lehet osztani:

jogszabály alapján  – minden képzési területen járó többletpontok,

képzési területenként  – adható többletpontok.

A következőkben a többletpontok számítására vonatkozó gyakorlatot ismertetjük.

Figyelem! Többletpontot kizárólag az kaphat, aki az erre vonatkozó jogosultságát Az eljárás folyamán be-

nyújtandó dokumentumok c. fejezetben foglaltaknak megfelelően 2009. július 9-ig  igazolja.

A felvételi eljárásban nem lehet ugyanazt az eredményt többször értékelni: amennyiben a 

jelentkező ugyanazon eredmény alapján több jogcímen is jogosult lenne többletpontra, a szá-

mára legkedvezőbbet veszik figyelembe.

A következő oldalon található táblázat segítséget nyújt a többletpont jogcímek áttekintéséhez.

Jogszabály alapján járó (minden szakon kötelező) többletpontok
Minden alapképzési szakon, egységes, osztatlan képzésen, illetve felsőfokú szakképzésen kötelező többletpon-

tot adni, amennyiben a jogcím feltételeit teljesíti a jelentkező és a jogosultságot megfelelően igazolja:

1) emelt szintű érettségi vizsgaeredményért,

2) nyelvtudásért,

3) előnyben részesítés okán.

1) Emelt szintű érettségi vizsgaeredményért járó többletpontok
A felsőoktatási intézmények az emelt szinten teljesített legalább 30%-os eredményű érettségi vizsgáért többlet-

pontot adnak, amennyiben a jelentkező érettségi pontjait az emelt szinten teljesített vizsgaered-

mény alapján számítják. Az adott alapképzési, illetve egységes, osztatlan szakokon vizsgatárgyanként 

40 többletpont, így legfeljebb 80 többletpont vehető fi gyelembe.

2) Nyelvtudásért járó többletpontok
A felsőoktatási felvételi eljárásban a nyelvtudásért legfeljebb 50 többletpont jár a következő módon:

középfokú (azaz B2-es szintű) C/komplex típusú államilag elismert nyelvvizsgáért 35 több- –

let pont,

felsőfokú (azaz C1-es szintű) C/komplex típusú államilag elismert nyelvvizsgáért 50 több- –

let pont.
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Kivételes esetben – amennyiben a jelentkező sajátos nevelési igénye miatt igazoltan nem tudja a C/komplex 

típusú nyelvvizsgát letenni:

a középfokú szóbeli (A típusú) vagy írásbeli (B típusú)államilag elismert nyelvvizsgáért 35 többletpont, –

a felsőfokú szóbeli (A típusú) vagy írásbeli (B típusú) államilag elismert nyelvvizsgáért 50 többletpont  –

járhat.

Figyelem! Ha a jelentkező a többletpontokra több különböző nyelvből megszerzett nyelvvizsga alapján is 

jogosult lenne, számára akkor is összesen legfeljebb 50 többletpontot kell fi gyelembe venni, ha a különböző 

nyelvvizsgák alapján elérhető többletpontjainak összege ezt meghaladná.

Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből egyidejűleg – a nyelvvizsga és a nyelvi OKTV egyide-

jűségének kivételével – több előírás alapján lenne jogosult többletpontra, akkor a többletpontokat csak egyszer, 

a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen kapja meg.

A képzés nyelvéből szerzett nyelvvizsgáért, illetve a képzés nyelvéből – mint idegen nyelvből – letett emelt 

szintű érettségiért többletpont nem adható.

3) Előnyben részesítésért járó többletpontok
Előnyben részesítés jogcímén (azaz hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetért, fogyaté-

kosságért, gyermekgondozásért összesen) legfeljebb 50 többletpont adható.

Hátrányos helyzet miatt 25 többletpont jár minden alapképzési szakon, egységes, osztatlan képzésen, 

illetve felsőfokú szakképzésen.

Hátrányos helyzetű jelentkező: aki felvétel esetén a beiratkozás időpontjában huszonötödik életévét 

nem töltötte be, és akit középfokú tanulmányai során családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző 

védelembe vett, illetve aki után rendszeres gyermekvédelmi támogatást folyósítottak, illetve rend-

szeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult vagy állami gondozott volt.

További többletpontok halmozottan hátrányos helyzet miatt

A felvételi kormányrendelet alapján további 25 többletpontra jogosult az a már eleve hátrányos 

helyzetű jelentkező, akinek a tankötelessé válásának időpontjában törvényes felügyeletét ellá-

tó szülője – a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályo-

zott eljárásban tett önkéntes szülői nyilatkozat szerint –, legfeljebb alapfokú iskolai végzett-

séggel rendelkezik, valamint az, akit tartós nevelésbe vettek.

A fogyatékosság miatt

50 többletpont jár minden alapképzési szakon, egységes, osztatlan képzésen, illetve felsőfokú szakképzésen. 

A hatályos jogszabályok szerint fogyatékossággal élő az a jelentkező, aki testi, érzékszervi, beszédfogyatékos, 

autista, megismerés és viselkedés fejlődési rendellenességgel élő.

Érzékszervi fogyatékosok:

hallássérültek –

  Hallássérültnek nevezzük azokat a személyeket, akiknek hallásküszöb értéke mindkét oldalon a be-

szédfrekvenciákon 40 dB felett van, és ezt audiológiai állomás igazolta. A hallássérültek lehetnek na-

gyothallók és siketek. A féloldali halláscsökkenéssel rendelkezők nem minősülnek sajátos nevelési igényű-

nek. Féloldali halláscsökkenésük az irányhallás terén okozhat problémát, de ettől eltekintve ép hallók, 

nem minősülnek érzékszervi fogyatékosnak.

látássérültek –

  Látássérültnek nevezzük azokat a személyeket, akiknek látássérülése legalább 67%-os. Súlyosabb formá-

ja a vakság, enyhébb formája a gyengénlátás. A meghatározás minden esetben a kétszemes látásteljesít-

ményre vonatkozik, tehát ha a vizsgált egyén egyik szeme teljesen ép, akkor nem számít látássérültnek.
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Testi fogyatékosok:

mozgássérültek –

  A mozgássérülés lehet veleszületett, esetleg a születés folyamán, akár a későbbi életszakaszban, vagy 

baleset következtében létrejött károsodás, melyek gyakori jellemzője a bénulás, a görcsös túlmozgás, a 

végtaghiány, beszédzavar, melyeket egyéb sérülések is kísérhetnek.

Beszédfogyatékosok

A beszédakadályozottság egyik legjellemzőbb jele, ha hiányzik vagy torzul a hangzó beszéd, zavart lesz a ki-

ejtés, megváltozhat a beszédhangok színezete is. Jelentősen változhat a beszéd ritmusa, ami maga után vonja 

a dadogás-hadarást. Később ezek a nyelvi problémák leggyakrabban a nyelv írásbeliségében fordulnak elő, 

mint diszlexia, diszgráfi a. Ugyancsak súlyos beszédfogyatékosság a motoros diszfázia, szenzoros diszfázia.

Autisták

Az autizmus egy idegi-fejlődési rendellenesség, ami csökkent mértékű társadalmi kapcsolatokban, kommuni-

kációs képességekben, abnormális viselkedési és érdeklődési mintázatokban nyilvánul meg.

Megismerés és viselkedés fejlődési rendellenességgel élők

A kategória meghatározása – elsősorban a tudományterületi átfedések miatt – a szakirodalomban sem egysé-

ges. A teljesség igénye nélkül néhány fontosabb és ismertebb részterület kiemelhető: olvasási zavarok (diszle-

xia), írási zavarok (diszgráfi a), helyesírási zavarok (diszortográfi a), számolási zavarok (diszkalkúlia), viselkedé-

si zavarok (pl. hiperaktivitás, fi gyelem zavarok stb.).

Gyermekgondozásért

A gyermeke gondozása céljából 2009. február 15. és 2009. július 23. közötti időszakban fi zetés 

nélküli szabadságon lévő, vagy terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási segélyben, gyermek-

nevelési támogatásban vagy gyermekgondozási díjban részesülő jelentkezőnek 50 többletpont jár minden 

alapképzési szakon, egységes, osztatlan képzésen, illetve felsőfokú szakképzésen.

A gyermekgondozásért járó többletpontra csak az jogosult, aki 2009. július 9-ig igazolja a kedvezményre 

való jogosultságot!

Az előnyben részesítésért (hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet, 
fogyatékosság, gyermekgondozás) legfeljebb 50 többletpont járhat!

Képzési területek szerint adható többletpontok
Kizárólag a felsőoktatási intézmények által meghatározott képzési területekbe tartozó szakokon kell többlet-

pontot adni, amennyiben a jogcím feltételeit teljesíti a jelentkező és a jogosultságot megfelelően igazolja:

1) tanulmányi és művészeti versenyeredmények alapján,

2) szakképesítés alapján,

3) sporteredmény alapján.

Figyelem: A felsorolt többletpont jogcímek képzési területenként változnak. Az adott képzési területen 

oktató felsőoktatási intézmények közösen döntöttek arról, hogy milyen jogcímen adnak többletpontot, erről 

az 1. sz. táblázatban tud tájékozódni.

1) Tanulmányi és művészeti versenyeredmények alapján
Maximum 80 pont jár az alábbiak szerint: tantárgyanként legfeljebb egy OKTV, SZÉTV, 

TUDOK versenyen elért eredmény alapján többletpont jár, ha a jelentkező a versenyeredményt azon 

tárgyak valamelyikéből érte el, amely az adott szakon érettségi pontot adó érettségi tárgy-

ként szerepel.

Ilyen többletpont az agrár, bölcsészettudományi, informatika, jogi és igazgatási, gazdaságtudományok, 

műszaki, nemzetvédelmi és katonai, orvos- és egészségtudományi, pedagógusképzés, sporttudomány, 
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társadalomtudományi, természettudomány képzési területekhez tartozó alapképzési szakokon és egységes, 

osztatlan képzésen jár (l. 1. sz. táblázat).

Figyelem! A korábbi években szerzett versenyeredmény a felhasználási szándék idejében érvényes ver-

senykiírás szabályai szerint használható fel, vagyis a megszerzett versenyeredmények nem évülnek el!

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyeken (OKTV) elért

1–10. helyezésért 80 többletpont, –

11–20. helyezésért 50 többletpont, –

21–30. helyezésért 25 többletpont adható. –

2009-ben a következő tantárgyakból rendezik meg az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyt: 

angol nyelv – I-II. kategória, biológia – I-II. kategória, fi lozófi a, fi zika – I-II. kategória, földrajz, francia nyelv 

– I-II. kategória, horvát nyelv és irodalom, informatika – I-II. kategória, kémia – I-II. kategória, latin nyelv, 

magyar irodalom, magyar nyelv, matematika – I-II-III. kategória, mozgóképkultúra és médiaismeret, művé-

szettörténet, német nemzetiségi nyelv és irodalom, német nyelv – I-II. kategória, olasz nyelv – I-II. kategória, 

orosz nyelv, rajz és vizuális kultúra, román nyelv és irodalom, spanyol nyelv – I-II. kategória, szerb nyelv és 

irodalom, szlovák nyelv és irodalom, szlovén nemzetiségi nyelv, történelem.  

A Szakmai Előkészítő Érettségi Tárgyak Versenyén (SZÉTV) elért

1–10. helyezésért 80 többletpont, –

11–20. helyezésért 50 többletpont, –

21–30. helyezésért 25 többletpont adható. –

2009-ben a következő tantárgyakból rendezik meg a Szakmai Előkészítő Érettségi Tárgyak Ver-

senyét: egészségügyi alapismeretek, elektronikai alapismeretek, élelmiszeripari alapismeretek, építészeti és 

építési alapismeretek, faipari alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek, könnyű-

ipari alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek, közgazdasági alapismeretek (elméleti 

gazdaságtan), közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan), közgazdasági-marketing alapismeretek, köz-

lekedési alapismeretek, mezőgazdasági alapismeretek, művelődési és kommunikációs alapismeretek, nyom-

daipari alapismeretek, oktatási alapismeretek, rendészeti alapismeretek, szociális alapismeretek, ügyviteli 

alapismeretek, vegyipari alapismeretek, vendéglátó-idegenforgalmi alapismeretek.

A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája (TUDOK) versenyein elért

helyezés alapján

a nagydíjasoknak 30 többletpont, –

az első díjasoknak 15 többletpont adható. –

2009-ben a Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyszekciói és a hozzájuk 

kapcsolódó érettségi tantárgyak: agrártudomány (biológia, kémia), biokémia (biológia, kémia), biokémia-

mikrobiológia (biológia, kémia), biológia (biológia), botanika-mikológia (biológia, kémia), egészségtudomány 

(biológia), életpálya-kutatás (történelem), etológia (biológia, kémia), fi lozófi a-szociológia-pszichológia (ma-

gyar nyelv és irodalom, fi lozófi a), fi zika (fi zika), fi zika-matematika (fi zika, matematika), földrajz és hidroló-

gia (földrajz, biológia), hadtörténet (történelem), helytörténet-életpályakutatás (történelem), helytörténet-tu-

dománytörténet (történelem), hidrobiológia (biológia, kémia), informatika (matematika, számítástechnika), 

informatika és elektronika (informatika, fi zika), irodalom (magyar nyelv és irodalom), irodalom és nyelvészet 

(magyar nyelv és irodalom), környezetvédelem (biológia, kémia), kultúrtörténet (történelem, művészettörté-

net), műszaki (fi zika, matematika), néprajz (történelem, magyar nyelv és irodalom), néprajz-művészettörténet 

(történelem, magyar nyelv és irodalom), növény-ökológia (biológia, kémia), orvostan (biológia, kémia), orvos-

tudomány (biológia), ökológia (biológia, kémia), ökológia-botanika (biológia), pedagógia (magyar nyelv és 

irodalom), politológia-gazdaságtan (történelem, közgazdasági alapismeretek), pszichológia, fi lozófi a (magyar 

nyelv és irodalom, fi lozófi a) sejtbiológia (biológia, kémia), szociológia (magyar nyelv és irodalom), szocioló-

gia-magatartástudomány (magyar nyelv és irodalom), szociológia-pszichológia (magyar nyelv és irodalom), 

szociológia-társadalomtudomány (magyar nyelv és irodalom, történelem), technológia (fi zika, matematika), 

történelem (történelem), történelem-művészettörténet (történelem, művészettörténet), zoológia (biológia). 

Az Országos Ifjúsági Tudományos Innovációs Versenyen elért legalább 3. helyezésért 25 többlet-

pont adható.

A 2009-es felvételi eljárásban az Országos Ifjúsági Tudományos Innovációs Versenyen elért eredményért 

többletpont az agrár, bölcsészettudomány, informatika, jogi és igazgatási, gazdaságtudományok, műszaki, 
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művészetközvetítés, nemzetvédelmi és katonai, orvos- és egészségtudomány képzési terület (csak egészségtu-

dományi képzési ága), pedagógusképzés, sporttudomány, társadalomtudomány, természettudomány képzési 

területekhez tartozó alapképzési szakokon és egységes, osztatlan képzésen jár (l. 1. sz. táblázat).

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által meghirdetett és anyagilag támogatott középfokú Országos 

Művészeti Tanulmányi Versenyeken elért 1–3. helyezésért legfeljebb egy eredményért 20 többletpont jár.

A 2009-es felvételi eljárásban többletpont a művészeti versenyeredményért az agrár, bölcsészettudományi, 

informatika, jogi és igazgatási, gazdaságtudományok, műszaki, művészetközvetítés, nemzetvédelmi és ka-

tonai, orvos- és egészségtudomány képzési terület egészségtudományi képzési ága, pedagógusképzés, sport-

tudomány, társadalomtudomány, természettudomány képzési területekbe tartozó alapképzési szakokon és 

egységes, osztatlan képzésen jár (l. 1. sz. táblázat).

A 2009-ben megrendezendő versenyek közül az alábbiakban elért 1–3. helyezésért adható többletpont:

VII. Országos Zenekari Verseny –

XII. Országos Oboaverseny –

XII. Országos Fagott-verseny –

IV. Országos Énekverseny –

III. Országos Hárfaverseny –

XIII. Országos Zongoraverseny –

II. Országos Népzeneverseny –

XVIII. Országos Rajzverseny –

XII. Országos Mintázásverseny –

XII. Országos Népművészeti Verseny –

2) Szakképesítés alapján
Legfeljebb egy, az Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakirányú, emelt szintű vagy felső-

fokú szakképesítésért, illetve a szakirányú technikusképesítő bizonyítványért 30 többletpont 

adható. A 2009-es felvételi eljárásban többletpont a szakképesítés alapján: agrár, bölcsészettudomány, in-

formatika, jogi és igazgatási, gazdaságtudományok, műszaki, művészetközvetítés, nemzetvédelmi és katonai, 

orvos- és egészségtudomány képzési terület csak egészségtudományi képzési ága, pedagógusképzés, sport-

tudomány, társadalomtudomány, természettudomány képzési területekbe tartozó alapképzési szakokon és 

egységes, osztatlan képzésen jár (l. 1. sz. táblázat).

Felsőfokú vagy emelt szintű végzettségnek minősülnek a következő képesítő bizonyítványok:

Az 54-es vagy 55-ös OKJ számmal kezdődő szakképesítések. –

Az OKJ kiadása előtti rendszerben szerzett, más típusú számozással ellátott képesítések, amennyiben  –

ezek megfeleltethetőek az OKJ rendszerben szerezhető felsőfokú vagy emelt szintű képesítéseknek.

Amennyiben a bizonyítvány tartalmazza a „felsőfokú” megjelölést. –

Technikusi végzettségnek az a bizonyítvány minősül, amelyben a végzettség megnevezése tar-

talmazza a „technikus”, „technológus” vagy „szaktechnikus” szavak valamelyikét, illetve maguk a 

technikusképesítő bizonyítványok.

Figyelem! Adott képzési területen csak abban az esetben jár a szakképesítésért többletpont, ha a képzési te-

rület intézményei erről közösen úgy határoztak (ez az információ az 1. sz. táblázatban található meg). Ez igaz 

akkor is, ha az OKJ szakmacsoport alapján a megszerzett szakképesítés egyébként szakirányúnak minősülne. 

Az OKJ szakmacsoportokon belüli felsőfokú vagy emelt szintű szakképesítések felsorolása – ezzel együtt tehát 

a szakmánként történő megfeleltetés – a www.felvi.hu honlapon található meg.

3) Sporteredmény alapján
Az eredmény elérésekor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) által szervezett olimpiai já-

tékokon, a FIDE által szervezett Sakkolimpián és 1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Si-

ketlimpián szereplő sportágban legfeljebb egy eredményért:

világ- és Európa-bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 20 többletpont, –

országos  – sportági szakszövetség által szervezett országos bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 

10 többletpont adható.
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MILYEN ESETBEN LEHET ALKALMASSÁGI VIZSGÁM? 

A hatályos felvételi kormányrendelet rendelkezik arról, hogy a felsőoktatási intézmények mely szakokon szer-

vezhetnek alkalmassági vizsgát a jelentkezőik alkalmasságának megállapítása érdekében. Amennyiben va-

lamely szakon előalkalmassági vizsgát szerveznek, azt a felsőoktatási intézmények A felvétel 
intézményenkénti feltételei c. részben jelölik. Az alkalmassági vizsgák tervezett időpontjai az 5. sz. táb-

lázatban megtalálhatók, ezekről mindenképpen javasolt tájékozódni. A vizsgáról szóló értesítést (vizsgabehí-

vót) az adott felsőoktatási intézmény küldi meg a jelentkező részére, ezért amennyiben a vizsga időpontja 

előtt egy héttel még nem kap ilyen tartalmú levelet, akkor célszerű az adott intézménytől érdeklődnie ezzel 

kapcsolatban.

Az alkalmassági vizsgán elért teljesítmény nem pontszámmal, hanem „megfelelt” vagy „nem felelt meg” 

minősítéssel értékelhető.

Figyelem! Aki az alkalmassági vizsgán nem jelenik meg vagy „nem felelt meg” minősítést 

kap, nem vehető fel az adott jelentkezési helyre még akkor sem, ha egyébként a felvételi pont-

jai elérnék a megállapított ponthatárt!

Amennyiben nem magyar állampolgár, magyar nyelvű képzésre jelentkezve, nem tudja dokumentummal 

igazolni a tanulmányai folytatásához szükséges magyar nyelv ismeretét, számára a felsőoktatási intézmény 

magyar nyelvi alkalmassági vizsgát szervezhet. A felsőoktatási intézmény dönt arról, hogy milyen 

dokumentumot fogad el (pl. magyar oktatási nyelvű középiskolai bizonyítvány, magyar mint idegen nyelv 

nyelvvizsga stb.). A magyar nyelvi alkalmassági vizsga értékelése „megfelelt” vagy „nem felelt meg” lehet.

A fogyatékossággal élő jelentkezőt az alkalmassági vizsgán a felsőoktatási intézmény szabályzata szerint 

illethetik meg kedvezmények, illetve felmentések.

PONTSZÁMÍTÁS FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSRE 
TÖRTÉNŐ JELENTKEZÉS ESETÉN

Felsőfokú szakképzésre csak az a jelentkező vehető fel, akinek az emelt szintű érettségiért járó 

többletpontokkal együtt, de a más jogcímen adható többletpontok nélkül számított pontszáma eléri a 

140 pontot.

A felsőfokú szakképzésre történő jelentkezés esetén a felvételi összpontszámot az alábbiak szerint kell 

kiszámolni:

a) a tanulmányi pontok kétszerezésével, vagy

b) a tanulmányi pontok és az érettségi pontok összeadásával, vagy

c) az érettségi pontok kétszerezésével.

A három számítási mód közül minden esetben a jelentkező számára előnyösebbet kell alkal mazni.

Az így megállapított pontokhoz mindhárom esetben hozzá kell adni a számítható többletpontokat.

A tanulmányi pontok és többletpontok számítása az előző részben foglaltak szerint történik. Felsőfokú szak-

képzésben a felsőoktatási intézmények nem határozták meg, hogy mely érettségi tárgyakból kell érettségi 

pontot számolni, így a jelentkező által igazolt, érettségi bizonyítványban, tanúsítványban lévő érettségi ered-

mények közül a két legjobb eredményből történik az érettségi pontok megállapítása.

A felsőfokú szakképzésre a fentieken túlmenően az alapképzésre, egységes, osztatlan képzésre vonatkozó 

pontszámítási szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

Figyelem! Bármely pontra, többletpontra, kedvezményre akkor jogosult a jelentkező, ha azt legkésőbb 

2009. július 9-ig a megfelelő dokumentummásolatokkal igazolja. Az igazolás módját és az egyes dokumen-

tumokkal kapcsolatos részletes formai és tartalmi követelményeket Az eljárás folyamán benyújtandó dokumentumok 

c. részben foglaltuk össze.
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PÉLDÁK A FELVÉTELI PONTOK SZÁMÍTÁSÁRA ALAPKÉPZÉS, 
EGYSÉGES, OSZTATLAN KÉPZÉS ÉS FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS ESETÉN

1. PÉLDA
A jelentkező a jogi és igazgatási képzési területhez tartozó jogász egységes, osztatlan képzésre jelentkezik, 

2006-ban érettségizett.

a) Tanulmányi pont

Középiskolai év végi eredményei

tárgy 11. év vége 12. év vége
magyar nyelv és irodalom (4+4) 4 (5+5) 5

történelem 5 5

matematika 3 4

angol nyelv 5 5

ének 5 5

összesen
22 24

22+24 = 46×2= 92 pont

A középiskolában szerzett két év év végi érdemjegy számít a négy kötelező és egy szabadon választott tárgy-

ból. A jegyek összege ebben az esetben 46, ezt meg kell szorozni kettővel, így ennek alapján a jelentkezőnek 

92 pontja lesz.

Érettségi eredményei

tárgy jegy százalék szint
magyar nyelv és irodalom 4 77 közép

történelem 5 90 emelt

matematika 4 65 közép

angol 5 82 közép

német 5 100 emelt

átlag: 82,8%

A négy kötelező és az egy szabadon választott érettségi tárgy százalékos eredményeinek átlaga 82,8%, ami 

kerekítve 83 pontot jelent.

Ennek megfelelően a jelentkezőnek 92 + 83 = 175 tanulmányi pontja lesz.

b) Érettségi pont

A jogász egységes, osztatlan képzésben a magyar nyelv és irodalom és történelem érettségi alapján számolják 

ki az érettségi pontjait.

A magyar nyelv és irodalom érettségije 77%-os, ez 77 pontot jelent, a történelem érettségije 90%-os, ez 

90 pontot jelent, vagyis összesen 167 érettségi pontja lesz.

c) Többletpont

A jelentkező az alábbi többletpontokat igazolta megfelelően:

Rendelkezik német nyelvből középfokú C/komplex típusú nyelvvizsgával, amely minden szakon és kép- –

zési területen 35 pontot ér.

Történelem és német tantárgyból emelt szintű, legalább 30%-os érettségi eredménye van (tárgyanként  –

40 pont), amely azonban csak abban az esetben adható, ha ezek eredményéből kerülnek kiszámításra a 

jelentkező érettségi pontjai.

A jelentkezőnek a fentiek szerint:

175 tanulmányi pontja, –

167 érettségi pontja, –

40 többletpontja az emelt szintű érettségi, –

35 többletpontja van a nyelvvizsgája alapján. –
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Összesen: Mivel a tanulmányi pont és az érettségi pont összege több, mint az érettségi pont kétszerese, 

pontjait automatikusan a tanulmányi pont és érettségi pont összegéből számítják, így összesen 417 pontja lesz, 

és ezzel az eredménnyel kerül be a jogász egységes, osztatlan képzésre jelentkezők rangsorába.

2. PÉLDA
A jelentkező a bölcsészettudomány képzési területhez tartozó pszichológia alapképzési szakra jelentkezik, 

2009-ben érettségizik.

a) Tanulmányi pontjai a középiskolában

tárgy 11. év vége 12. év vége
magyar nyelv és irodalom (5+4) 4,5 (5+5) 5

történelem 4 5

matematika 3 5

angol nyelv 4 4

földrajz 5 5

összesen
20,5 24

20,5+24 = 44,5×2= 89 pont

A középiskolában szerzett két év év végi érdemjegy számít a négy kötelező és egy szabadon választott tárgy-

ból. A jegyek összege ebben az esetben 44,5, ezt meg kell szorozni kettővel, így ennek alapján a jelentkezőnek 

89 pontja lesz.

Érettségi eredményei

Tárgy Jegy százalék szint
magyar nyelv és irodalom 5 90 közép

történelem 5 94 közép

matematika 3 58 közép

angol 5 91 közép

biológia 5 68 emelt

átlag: 80,2%

A négy kötelező és az egy szabadon választott érettségi tárgy százalékos eredményeinek átlaga 80,2%, ami 

kerekítéssel 80 pontot jelent.

Ennek megfelelően a jelentkezőnek 89 + 80 = 169 tanulmányi pontja lesz.

b) Érettségi pontok

A pszichológia alapképzési szakon: angol vagy biológia vagy francia vagy magyar vagy matematika vagy 

német vagy orosz vagy történelem tárgyak közül két érettségi tárgy eredményéből számítják az érettségi pon-

tot azzal, hogy a nyelvek közül csak egy választható. A jelentkező fentiek közül rendelkezik angol, biológia, 

magyar és matematika tárgyakból érettségi eredménnyel, tehát ezek közül a számára kedvezőbb pontszámot 

jelentő vizsgatárgy kerül kiválasztásra.

Az angol érettségije 91%-os, ez 91 pontot jelent, a történelem érettségije 94%-os, ez 94 pontot jelent, vagyis 

összesen 185 érettségi pontja lesz.

(Figyelem! Bár a jelentkező rendelkezik emelt szintű biológia érettségi eredménnyel is, ezért elviekben a 

többletpontok reményében ezzel az eredménnyel lenne megalapozott számolni. Viszont nem biztos, hogy az 

emelt szintű érettségi eredményért járó többletponttal együtt kedvezőbben alakul majd a felvételi összpont-

száma! L. a továbbiakban a pontszámítás magyarázatát.)
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c) Többletpontok

A jelentkező az alábbi többletpontokat igazolta megfelelően:

Rendelkezik angol nyelvből felsőfokú C/komplex típusú nyelvvizsgával, amely minden szakon és képzési  –

területen 50 többletpontot ér.

Biológia tárgyból emelt szintű, legalább 30%-os érettségi eredménye van, amelyre azonban csak abban  –

az esetben adható többletpont, ha ezen tárgy eredményéből számítják a jelentkező érettségi pontjait.

Olimpiai sportágban (kézilabda) világbajnokságon 3. helyezést ért el. A sporteredmény a képzési terüle- –

tek szerint adható többletpontok kategóriájába tartozik, tehát csak abban az esetben jár a többletpont, 

ha a felsőoktatási intézmények adott képzési területre vonatkozóan így döntöttek. A pszichológia alap-

képzési szak a bölcsészettudomány képzési területbe tartozik, ez a képzési terület viszont sporteredmé-

nyért nem ad többletpontot.

A jelentkezőnek a fentiek szerint:

169 tanulmányi pontja, –

185 érettségi pontja, –

50 többletpontja van a nyelvvizsgája alapján. –

Összesen: Mivel a kétféle pontszámítási mód közül az érettségi pont kétszerese jelenti a jelentkező számára 

a kedvezőbbet, ezért 370 + 50, vagyis 420 pontja lesz, és ezzel az eredménnyel kerül be a pszichológia alap-

képzési szakra jelentkezők rangsorába.

Magyarázat:

Abban az esetben, ha érettségi pontot adó egyik tárgyként az emelt szintű biológia eredmény kerül beszá-

mításra, akkor a következőképpen alakult volna a pontszámítás:

Tanulmányi pont: 169 –

Érettségi pont: (94 + 68) = 162 –

A jelentkezőnek a tanulmányi pont és érettségi pont összege a kedvezőbb, azaz többletpontok nélkül 

331 ponttal rendelkezik. Ehhez ebben az esetben az alábbi többletpontok adhatók:

Emelt szintű biológia érettségi eredményért: 40 pont –

Felsőfokú C/komplex típusú nyelvvizsgáért: 50 pont –

Többletpont összesen (mivel maximum csak 80 pont lehet): 80 pont, azaz a felvételiző összpontszáma 

331 + 80, azaz 411 pont lenne, amely viszont nem kedvezőbb, mint a másik, középszintű érettségi tárgy 

eredményéből számított összpontszám. (Abban az esetben, ha pl. az emelt szintű biológia eredménye 79%-os 

lenne, akkor már természetesen ezzel az eredménnyel lenne érdemesebb számolni.)

3. PÉLDA
A jelentkező a műszaki képzési területbe tartozó villamosmérnöki alapképzési szakra jelentkezik, 2007-ben 

érettségizett.

a) Tanulmányi pontjai a középiskolában

tárgy 11. év vége 12. év vége
magyar nyelv és irodalom (3+4) 3,5 (4+4) 4

történelem 4 4

matematika 5 5

angol nyelv 5 4

fi zika 4 5

összesen
21,5 22

21,5+22 = 43,5×2= 87 pont

A középiskolában szerzett két év év végi érdemjegy számít a négy kötelező és egy szabadon választott tárgy-

ból. A jegyek összege ebben az esetben 43,5, ezt meg kell szorozni kettővel, így ennek alapján a jelentkezőnek 

87 pontja lesz.
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Érettségi eredményei

tárgy jegy százalék szint
magyar nyelv és irodalom 4 62 közép

történelem 4 71 közép

matematika 5 72 emelt

angol 5 82 közép

elektronikai alapismeretek 5 85 közép

fi zika 5 83 emelt

átlag: 74,4%

A négy kötelező és az egy szabadon választott ( jelen esetben a két szabadon választott tárgy közül a jobb szá-

zalékos eredményű) érettségi tárgy százalékos eredményeinek átlaga 74,4%, ami kerekítéssel 74 pontot jelent.

Ennek megfelelően a jelentkezőnek 87 + 74 = 161 tanulmányi pontja lesz.

b) Érettségi pontok

A villamosmérnök alapképzési szakon: a matematika kötelező és a másik tárgy tekintetében biológia vagy 

fi zika vagy informatika vagy kémia vagy meghatározott szakmai előkészítő tárgy közül választható módon 

számítják az érettségi pontot. A jelentkező fentiek közül rendelkezik fi zika, illetve elektronikai alapismeretek 

(mint szakmai előkészítő tárgy) tárgyakból érettségi eredménnyel, tehát ezek közül a számára kedvezőbb 

pontszámot jelentő vizsgatárgy kerül kiválasztásra a matematika mellett.

A matematika érettségije emelt szintű és 72%-os, ez 72 pontot jelent, fi zika érettségije szintén emelt szintű 

és 83%-os, ez 83 pontot jelent, vagyis összesen 155 érettségi pontja lesz. (Bár a középszintű elektronikai isme-

retek eredménye jobb, mint az emelt szintű fi zika eredménye, de a többletpontok reményében az emelt szintű 

érettségi eredménnyel célszerű számolni.)

c) Többletpontok

A jelentkező az alábbi többletpontokat igazolta megfelelően:

Matematika és fi zika tantárgyból emelt szintű, legalább 30%-os érettségi eredménye van (tárgyanként  –

40 pont), melyekre azonban csak abban az esetben adható többletpont, ha ezen tantárgyak eredményé-

ből kerülnek kiszámításra a jelentkező pontjai.

A jelentkezőnek a fentiek szerint:

161 tanulmányi pontja, –

155 érettségi pontja, –

maximális 80 többletpontja van a két emelt szintű érettségi alapján. –

Összesen: Mivel a kétféle pontszámítási mód közül a tanulmányi pont és az érettségi pont összege jelenti a 

jelentkező számára a kedvezőbbet, ezért 316 + 80 vagyis 396 pontja lesz, és ezzel az eredménnyel kerül be a 

villamosmérnöki alapképzési szakra jelentkezők rangsorába.

4. PÉLDA
A jelentkező informatikai statisztikus és gazdasági tervező felsőfokú szakképzésre jelentkezik.

a) Tanulmányi pontjai a középiskolában

tárgy 11. év vége 12. év vége
magyar nyelv és irodalom (5+5) 5 (4+4) 4

történelem 3 4

matematika 4 4

angol nyelv 3 5

testnevelés 5 4

összesen
20 21

20+21 = 41×2= 82 pont
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A középiskolában szerzett két év év végi érdemjegy számít a négy kötelező és egy szabadon választott tárgy-

ból. A jegyek összege ebben az esetben 41, ezt meg kell szorozni kettővel, így ennek alapján a jelentkezőnek 

82 pontja lesz.

Érettségi eredményei

tárgy jegy százalék szint
magyar nyelv és irodalom 4 61 közép

történelem 4 70 közép

matematika 4 68 közép

angol 5 88 közép

informatika 5 80 közép

átlag: 73,4%

A négy kötelező és az egy szabadon választott érettségi tárgy százalékos eredményeinek átlaga 73,4%, ami 

kerekítéssel 73 pontot jelent.

Ennek megfelelően a jelentkezőnek 82 + 73 = 155 tanulmányi pontja lesz.

b) Érettségi pontok

Felsőfokú szakképzésre jelentkezéskor érettségi pontok esetében a jelentkező által igazolt érettségi eredmények 

közül a két legjobb eredményből történik a számítás.

Ennek megfelelően a jelentkező angolból 88%-os eredménnyel rendelkezik, ez 88 pontot jelent, informati-

kából pedig 80%-os eredménye van, ez 80 pontot jelent, vagyis összesen 168 érettségi pontja lesz.

c) Többletpontok

A jelentkező az alábbi többletpontokat igazolta megfelelően:

Rendelkezik francia nyelvből középfokú C/komplex típusú nyelvvizsgával, amely minden szakon és kép- –

zési területen 35 pontot ér.

A jelentkezőnek a fentiek szerint:

155 tanulmányi pontja, –

168 érettségi pontja, –

35 többletpontja van. –

Összesen: Mivel felsőfokú szakképzés esetén a háromféle pontszámítási mód közül az érettségi pont kétsze-

rese jelenti a jelentkező számára a kedvezőbbet, ezért 336 + 35 vagyis 371 pontja lesz.

AZ ELJÁRÁS FOLYAMÁN 
BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK

Ahhoz, hogy a jelentkező a felvételi eljárásban eredményesen vegyen részt és a jogszabályban meghatározott 

pontokat, többletpontokat megkapja, a megfelelő szintű végzettséget és az adott jogcímre való jogosultsá-

got megfelelően igazolnia kell. Esetenként a felsőoktatási intézmények által előírt egyéb dokumentumo-

kat is csatolnia kell jelentkezéséhez, az eredeti dokumentumokat pedig a beiratkozáskor be kell mutatni 

a felsőoktatási intézménynek. Valótlan adatszolgáltatás esetén az intézmény vezetője a felvételi 

döntést megsemmisíti!

A beküldött dokumentumokat először típusba sorolják, majd az abban szereplő adatokat rögzítik az 

elektronikus felvételi adatbázisba. A rögzítés előtt megvizsgálásra kerül, hogy a dokumentum valóban a je-

lentkező dokumentuma-e, és megfelel-e a dokumentumtípus alapvető formai és tartalmi követelményeinek.

Figyelem! A nem magyar nyelven kiállított dokumentumokhoz a hiteles fordítás másolatát 

is be kell nyújtani!
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A DOKUMENTUMOK BENYÚJTÁSÁHOZ  
SZÜKSÉGES TECHNIKAI TUDNIVALÓK

A felvételi eljáráshoz szükséges dokumentumok másolatának végső benyújtási határideje 2009. július 9.

A már rendelkezésre álló dokumentumokat célszerű a jelentkezési lappal együtt postára adni, hiszen így a 

nem megfelelő formátumú vagy tartalmú dokumentumok korrigálására is marad még lehetőség. Amennyi-

ben a jelentkezési lap feladását követően, pótlólag nyújtana be valamilyen dokumentumot a 

felvételi eljárásba, azt az alábbi módokon teheti meg:

postai úton –  (Oktatási Hivatal, 1380 Budapest, Pf. 1190)

személyesen ( – az Educatio Kht. ügyfélszolgálatán: Kempelen Farkas Hallgatói Információs Központ, 

1088 Budapest, Reviczky u. 6., munkanapokon 8 és 16.30, szerdánként 8 és 18 óra között)

a www.felvi.hu oldalra való feltöltéssel. Erről az  – E-felvételi c. fejezetben olvashat bővebben.

Fontos tudnivalók:

Eredeti dokumentumok beküldésére nincs szükség, csak az adott dokumentum  – fénymásolatát kell csa-

tolni. Fontos tudnia, hogy bár ezek a mellékletek a felvételi eljárás során egyszerű másolatban benyújt-

hatók, azonban a hallgatói jogviszony létesítésének feltétele a felsőoktatási intézménybe történő 

beiratkozáskor az eredeti igazolások, bizonyítványok, okiratok bemutatása. Ha a felvételi 

eredményt befolyásoló valótlan adatszolgáltatás, visszaélés történik, akkor a felvételről szóló döntést a 

felsőoktatási intézmény vezetője megsemmisíti, az érintett jelentkező ellen büntetőjogi eljárás indítható.

A dokumentumokat  – a jelentkezési helyek számától függetlenül, mindig csak egy példányban 

kell benyújtani.

A dokumentummásolatokat  – A4-es formátumban kell benyújtani.

A dokumentummásolatokat  – nem kell sem iskola, sem pedig közjegyző által hitelesíteni!

A dokumentumot lehetőség szerint úgy másolja le, hogy azon szerepeljen tulajdonosának  – neve. Ameny-

nyiben névváltozás miatt eltér a dokumentumon szereplő név és a jelenleg viselt név, szükség van a név-

vál tozást igazoló dokumentum beküldésére is.

A jelentkezési lapra mindig az arról leválasztható eredeti csekkszelvényt (sárga csekk) kell felragasztani  –

a befi zetés után.

A jelentkezési határidő után beküldött dokumentumok esetén a jelentkező azonosítására szolgáló  – felvé-

teli azonosítószámot a dokumentumokon mindig fel kell tüntetni.

Ügyeljen arra, hogy a benyújtott dokumentummásolatok jól olvashatóak legyenek! 
Az összetartozó oldalakat lehetőleg egy oldalra másolva küldje be!

Figyelem! Amennyiben a jelentkezési lapon feltüntetett bejegyzés eltér az annak igazolásául 
benyújtott dokumentumon szereplő adatoktól, abban az esetben – a pontszámítás 

szempontjából – a dokumentumon szereplő információkat kell mérvadónak tekinteni!

A dokumentumok a felvételi eljárás szempontjából négy csoportba sorolhatók:

Az érvényes jelentkezéshez szükséges dokumentumok. –

A többletpontokat igazoló dokumentumok. –

A felvételi eljárás intézményspecifi kus dokumentumai. –

A felvételi eljárás járulékos dokumentumai. –
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AZ ÉRVÉNYES JELENTKEZÉSHEZ  
SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK

Az érvényes jelentkezéshez szükséges dokumentumok alatt azokat a végzettséget igazoló okiratokat értjük, 

amelyek benyújtása a jelentkező számára a felvételi eljárás, illetve a pontszámítás szempontjából 

kötelező.

ÉRETTSÉGI BIZONYÍTVÁNY 

Az érettségi bizonyítvány alapvető feltétele az alapképzésre, egységes, osztatlan képzésre és 

felsőfokú szakképzésre való felvételnek. Az érettségi eredmények szükségesek a felvételi pontok számí-

tásához is, mind az érettségi pontok, mind a tanulmányi pontok és az emelt szintű érettségiért járó többlet-

pontok vonatkozásában.

Az érettségi eredmények nem évülnek el, időkorlát nélkül fi gyelembe vehetők a felvételi eljárásban.

ÉRETTSÉGI TANÚSÍTVÁNY 

Az érettségi bizonyítvány birtokában, annak megszerzését követően letett érettségi vizsgáról a vizsgázó érett-

ségi tanúsítványt kap. Csak abban az esetben kell csatolni a jelentkezéshez, ha a jelentkező szeretné, hogy az 

abban szereplő érettségi eredményt is fi gyelembe vegyék a felvételi eljárás során.

FELSŐFOKÚ VÉGZETTSÉGET IGAZOLÓ OKLEVÉL 

A „hagyományos” képzési rendszerben a főiskolai és egyetemi, a többciklusú képzési rendszerben pedig az 

alap- és mesterképzésben, illetve a doktori képzésben szerzett végzettség.

Figyelem! Azoknak a mesterképzésre jelentkezőknek, akik a felvételi eljárás évében szerzik meg a felvé-

telhez szükséges végzettségüket, legkésőbb 2009. július 9-ig  csatolniuk kell jelentkezésükhöz az oklevelük 

másolatát. Ha a fenti időpontig a dokumentum nem kerül kiállításra, akkor a felsőoktatási intézmény 

azon igazolását kell benyújtaniuk, miszerint a jelentkező záróvizsgáit teljesítette, rendelkezik 

az oklevél kiállításához szükséges nyelvvizsgával, vagyis az oklevél kiállítása folyamatban 

van. A felvételi eljárás során benyújtott igazolás esetén (is) be kell mutatnia oklevelét beiratkozáskor, ennek 

hiányában az intézmény vezetője a felvételi döntést megsemmisíti.

Az oklevélmásolat csatolásakor mindig nyilatkozni kell az igénybe vett államilag támoga-

tott félévek számáról is, amit a felsőoktatási felvételi jelentkezési lap erre vonatkozó pont-

jában vagy – a jelentkezési lap benyújtását követően – külön erre vonatkozó, a www.felvi.hu 

Kérvénytárában elérhető iratmintán lehet megtenni !

FELVÉTELI ELJÁRÁS DÍJÁNAK IGAZOLÁSA 

Benyújtása minden jelentkező számára a jelentkezéssel egyidejűleg kötelező!

A felvételi eljárás díjának igazolására a felvételi jelentkezési lap meghatározott részére felragasztott, a je-

lentkezések száma szerint meghatározott összeg befizetését tanúsító készpénz-átutalási megbízás 

(azaz ún. sárga csekk) szolgál. A csekk – a jelentkezési helyek számától függően – az alapdíj és a kiegészítő 

díjak befi zetését igazolja. Az eljárási díj befi zetésének igazolása a felvételi eljárásban való érvényes részvétel 

feltétele. Az eljárási díj befi zetése nélkül, illetve a csekk hiányában az eljárás megszüntethető. A befi zetett 

készpénz-átutalási megbízás (csekk) eredeti feladóvevényét a jelentkezési lap megfelelő részére rá kell 

Tajekoztato-2_2009_AOF.indd   61Tajekoztato-2_2009_AOF.indd   61 2008.11.26.   20:58:052008.11.26.   20:58:05



A F E LV É T E L I  E L J Á R Á S R Ó L

Felsőoktatási felvételi tájékoztató – 2009. szeptemberben induló képzések62

 

 

ragasztani. (Érdemes a feladóvevényről fénymásolatot készíteni.) Amennyiben folyószámláról történő banki 

átutalással egyenlíti ki a szükséges eljárási díjakat, akkor átutaláskor a közlemény rovatban meg kell adnia 

a felvételi azonosító számát. Az átutalásról szóló bizonylatot vagy folyószámla-kivonatot kizárólag abban az 

esetben kell megküldeni, ha erre külön felszólítást kap, tehát javasoljuk, hogy az átutalást igazoló bizonylatot 

mindenképpen őrizze meg!

KÖZÉPISKOLAI BIZONYÍTVÁNY 

Olyan okmány, amely a középiskolai tanulmányok során szerzett év végi érdemjegyeket tartal-

mazza. Meghatározott középiskolai eredmények alapján számolják a jelentkezők tanulmányi pontjait, 

ezért a középiskolai bizonyítvány minden olyan oldalát csatolni kell a jelentkezéshez, ami a 

tanulmányi pont számításához szükséges középiskolai eredményeket támasztja alá. Ezek tipi-

kusan a 11. (3.) év végi, 12. (4.) év végi eredmények. Előfordulhat azonban, hogy a tanulmányi pont számítá-

sához szükséges választott tárgyat a jelentkező nem az utolsó két évben tanulta. Ebben az esetben szükséges a 

korábbi évek eredményeit is igazolni a középiskolai bizonyítvány megfelelő oldalaival.

Figyelem! Mind felsőfokú szakképzésen, mind alapképzésen és egységes, osztatlan képzésen lehetőség 

van tanulmányi pont számítására, ezért csatolja a középiskolai bizonyítvány másolatát a jelentkezéshez, ki-

zárólag mesterképzésre történő jelentkezés esetén azonban a középiskolai bizonyítványt nem kell benyújtani. 

A középiskolai bizonyítvány hiánya vagy hiányos benyújtása azt eredményezi, hogy nem számolható ki a 

jelentkező tanulmányi pontja!

A jelentkezési lap benyújtását követően megszerzett dokumentumokat (így különösen a középiskolai bizo-

nyítványt) a gyorsabb feldolgozás érdekében 2009. június 3-ig be kell küldeni.

KÜLFÖLDI VAGY KÜLFÖLDI RENDSZERŰ BIZONYÍTVÁNY, OKLEVÉL 

A külföldi vagy külföldi rendszerű bizonyítványokra, oklevelekre vonatkozóan részletesen A felsőoktatásról c. 

rész A külföldi vagy külföldi rendszerű végzettségekről c. fejezetében olvashat.

A 2009. évi felvételi eljárásokban a külföldi vagy külföldi rendszerű középiskolában szerzett középfokú vég-

zettség alapján történő pontszámításhoz kapcsolódó eredmények elbírálását nem a felsőoktatási intézmények, 

hanem az Oktatási Hivatal végzi. Az elbírálásról bővebb információ a www.felvi.hu weboldalon található.

A TÖBBLETPONTOKAT IGAZOLÓ DOKUMENTUMOK 

A felvételi kormányrendeletben meghatározott többletpontokat csak abban az esetben kapja meg a felvételiző, 

ha megfelel a többletpont jogcím meghatározott feltételeinek, illetve a dokumentumpótlás határ-

idejéig megfelelő dokumentummal igazolja a jogosultságot. Alább olvashatja azokat a dokumentumtí-

pusokat, illetve a benyújtandó dokumentumokkal szemben támasztott formai és tartalmi követelményeket, 

amelyek a különböző jogcímek megfelelő igazolásához szükségesek.

Figyelem! A többletpontokat igazoló dokumentumok benyújtása nem kötelező, de hiánya vagy nem 

megfelelő dokumentum benyújtása azt eredményezi, hogy a jelentkező nem kapja meg a jogcímért járó 

többletpontokat.

NYELVTUDÁST IGAZOLÓ DOKUMENTUM 

A nyelvtudást államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvánnyal, illetve azzal egyenértékű okirattal (pl. külföldi 

nyelvvizsga magyarországi honosítása után kapott honosítási határozat, külföldön, államilag elismert intéz-

ményben szerzett felsőfokú végzettség, nemzetiségi középiskolában tett megfelelő érettségi stb.) lehet igazolni.
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A dokumentumok elbírálása az alábbi szempontok alapján történik:

A felvételi eljárásban a  – nyelvtudásért járó többletpontok száma legfeljebb 50 pont. Ha valaki 

több nyelvvizsgával rendelkezik, akkor is csak a jogszabályban megállapított maximális többletpontot 

kaphatja meg, illetve egy nyelvből kizárólag egy jogcímen lesz jogosult többletpontra (l. a Pontszámítási 

módszerek c. fejezetben).

A nyelvtudást nyelvvizsga-bizonyítvánnyal, illetve nyelvtudást igazoló dokumentummal kell alá támasztani. –

A felvételi eljárásban az  – azonos nyelvből, azonos szinten letett szóbeli (korábban A típusú) és 

írásbeli (korábban B típusú) nyelvvizsgák automatikusan komplexnek (korábban C típusú) 

tekinthetők. Amennyiben a jelentkező két külön szinten letett A, illetve B típusú nyelvvizsga-bizonyít-

ványt nyújt be (azaz például angol nyelvű középfokú B-t és angol nyelvű felsőfokú A-t), az alacsonyabb 

szinten (vagyis középfokúként) C/komplexként vehető fi gyelembe.

Az idegen nyelven folytatott és befejezett tanulmányokat igazoló, államilag elismert  – külföldi közok-

tatási vagy felsőoktatási intézményben szerzett érettségi bizonyítvány vagy oklevél az 

oktatás nyelve szempontjából államilag elismert egynyelvű C típusú felsőfokú nyelvvizsgának felel meg. 

Nem tehető különbség az államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványok között attól függően, hogy azok 

egynyelvűek vagy kétnyelvűek, illetve általános vagy szakmai nyelvvizsgára vonatkoznak.

A  – kéttanítási nyelvű, illetve nemzetiségi középiskolában szerzett érettségi bizonyítványok 

külön jogszabályokban meghatározott feltételekkel (100/1997. Korm. rendelet 54. §) – nyelvvizsga-bizo-

nyítvánnyal egyenértékű okiratnak számítanak és meghatározott nyelvtudást igazolnak.

Az idegen nyelvből, illetve kisebbségi oktatásban nemzeti és etnikai kisebbségi nyelvből a –  – legalább 

60%-os emelt szintű érettségi vizsga középfokú C típusú nyelvvizsgának minősül. 

Meghatározott esetekben a nyelvtudás adott szintjét alátámasztó igazolások, határozatok és tájékoztatások 

is nyelvvizsgával egyenértékűek:

Az OH NYAK igazolást állít ki a 3/1980. (X.25.) MM rendelet mellékletében felsorolt állami nyelvvizs- –

gával, illetőleg a nyelvvizsga-bizonyítvánnyal egyenértékű – 1950. december 31. napja utáni – vizs-

gákról és okiratokról, amennyiben azok 1999. december 31-ig kerültek megszerzésre.

Elveszett nyelvvizsga-bizonyítványok  – esetén az OH NYAK a nyelvvizsga megszerzésének tényét 

bizonyító igazolást ad ki a jelentkező kérésére, és ezen igazoláshoz egy anyakönyvi másodlatot is csatol, 

amiben minden olyan adat fel van tüntetve, amely az eredeti bizonyítványban is szerepelt.

Frissen szerzett nyelvvizsgák  – esetén – amelyekről még nem készült el a papír alapú nyelvvizsga-

bizonyítvány 2009. július 9-ig –, akkor járhat többletpont, ha a jelentkező nyelvvizsga eredménye az 

OH NYAK erre vonatkozó adatbázisában szerepel, és a jelentkező hozzájárult ezen adat lekérdezésé-

hez. (A hozzájáruláshoz szükséges formanyomtatvány letölthető a www.felvi.hu Kérvénytárából.)

Az OH NYAK  – honosítási eljárás keretében határozatot ad ki, amely által egy államilag nem elis-

mert, nemzetközi nyelvvizsga-bizonyítvány államilag elismertté válik. Az akkreditált nemzetközi nyelv-

vizsgák esetében a OH NYAK hivatalos magyar nyelvvizsga-bizonyítványt állít ki a vizsgázó részére.

Az OH MEIK határozatot, illetve tájékoztatást ad ki a  – külföldi érettségi bizonyítványokról, ame-

lyek felsőfokú egynyelvű C típusú nyelvvizsgaként ismertethetők el abban az esetben, ha a külföldi köz-

oktatási intézmény az adott államban elismert.

Az OH MEIK „Tájékoztatás”-t ad ki a külföldi érettségi bizonyítvány, illetve felsőfokú oklevél nyelv- –

vizsga-megfeleléséről – az oktatás nyelve szerint – amennyiben a bizonyítványt/oklevelet a kibocsátó 

országban államilag elismert intézmény adta ki. Szaknyelvi nyelvvizsga-megfelelésről „Tájékoztatás” 

kiadására csak az adott szakképesítés vagy szakképzettség elismertetése után van lehetőség.

Amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből egyidejűleg – a nyelvvizsga és a nyelvi OKTV egyide-

jűségének kivételével – több előírás alapján lenne jogosult többletpontra, akkor a többletpontokat csak egyszer, 

a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen kapja meg.

A képzés nyelvéből szerzett nyelvvizsgáért, illetve a képzés nyelvéből letett emelt szintű érettségiért többlet-

pont nem kapható.
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TANULMÁNYI ÉS MŰVÉSZETI VERSENYEREDMÉNY IGAZOLÁSA 

Fontos kiemelni, hogy az alábbi versenyeken elért eredmények nem évülnek el, ennélfogva azok, akik az 

idei versenykiírásnak megfelelő helyezést értek el korábban, jogosultak többletpontra. Tanulmányi és művé-

szeti versenyeredményért kizárólag az 1. sz. táblázatban meghatározott képzési területek alapképzésein, egysé-

ges, osztatlan képzésein jár többletpont.

Tárgyanként legfeljebb egy, (OKTV, SZÉTV, TUDOK) versenyen elért eredmény alapján többlet-

pont jár, ha a jelentkező a versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amely az adott szakon 

érettségi pontot adó érettségi tárgyként szerepel.

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyeken  – (OKTV) elért eredményt a versenyeredményt tar-

talmazó, az Oktatási Hivatal regionális igazgatóságai által kiállított igazolás vagy oklevél másolatával 

kell igazolni.

A Szakmai Előkészítő Érettségi Tárgyak Versenyén  – (SZÉTV) elért eredményt a versenyeredményt tar-

talmazó, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet által kiadott igazolás vagy oklevél másolatával 

kell igazolni.

A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája  – (TUDOK) versenyein elért eredményt 

a versenyeredményt tartalmazó, a Kutató Diákok Országos Szövetsége által kiállított igazolás vagy ok-

levél másolatával kell igazolni.

Az  – Országos Ifjúsági Tudományos Innovációs Versenyen elért eredményt a versenyeredményt 

tartalmazó oklevél vagy a versenyt szervező Magyar Innovációs Szövetség által kiállított igazolás má-

solatával kell igazolni.

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által meghirdetett és anyagilag támogatott Országos Művészeti 

Tanulmányi Versenyeken elért 1–3. helyezésért legfeljebb egy alkalommal 20 többletpont jár. A verseny-

eredményt az Oktatási és Kulturális Minisztérium vagy a versenyt lebonyolító szerv által kiállított igazolás 

vagy oklevél másolatával kell igazolni.

A 2009-es felvételi eljárásban művészeti versenyeredményért többletpont az agrár, bölcsészettudomány, 

informatika, jogi és igazgatási, gazdaságtudományok, műszaki, művészetközvetítés, nemzetvédelmi és ka-

tonai, orvos- és egészségtudomány képzési terület (egészségtudomány képzési ága), pedagógusképzés, sport-

tudomány, társadalomtudomány, természettudomány képzési területekbe tartozó alapképzési szakokon és 

egységes, osztatlan képzésen jár. (l. 1. sz. táblázat).

A 2009-ben megrendezendő versenyek közül a következőkön elért 1–3. helyezésért adható többletpont:

VII. Országos Zenekari Verseny –

XII. Országos Oboaverseny –

XII. Országos Fagott-verseny –

IV. Országos Énekverseny –

III. Országos Hárfaverseny –

XIII. Országos Zongoraverseny –

II. Országos Népzeneverseny –

XVIII. Országos Rajzverseny –

XII. Országos Mintázásverseny –

XII. Országos Népművészeti Verseny –

Kérjük, hogy a felsorolt versenyeredményeken kívül egyéb eredményekről szóló igazolásokat 
ne küldjön be, mert azokért a felvételi eljárásban többletpont nem adható!

SZAKKÉPESÍTÉST IGAZOLÓ DOKUMENTUM 

Felsőfokú vagy emelt szintű végzettségnek minősülnek a következő képesítő bizonyítványok, 

oklevelek:

Az  – 54-gyel vagy 55-tel kezdődő OKJ számú szakképesítések.
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Az OKJ kiadása előtti rendszerben szerzett, más típusú számozással ellátott képesítések, amennyiben  –

ezek megfeleltethetőek az OKJ rendszerben szerezhető képesítéseknek.

A „felsőfokú” megjelölést tartalmazó szakképesítő bizonyítványok. –

A szakirányú megfeleltetést tartalmazó táblázat a www.felvi.hu honlapon megtekinthető.

Technikusi végzettségnek az a bizonyítvány minősül, amelyben a végzettség megnevezése tar-

talmazza a „technikus”, „technológus” vagy „szaktechnikus” szavak valamelyikét, illetve maguk a 

technikusképesítő bizonyítványok.

A szakirányú megfeleltetést tartalmazó táblázat a www.felvi.hu honlapon, illetve jelen kiadvány Pontszámí-

tási módszerek c. fejezetében is megtekinthető.

SPORTEREDMÉNY IGAZOLÁSA 

A sporteredmények igazolására – a verseny szintjétől függően – kizárólag az alábbi szövetségek, bizott-

ságok által kiállított igazolások másolatai fogadhatók el.

A világ- és Európa-bajnokságokról, olimpiai eredményekről szóló igazolást a megfelelő or-

szágos sportági szakszövetség, a Magyar Sakkszövetség, a Magyar Paralimpiai Bizottság, a Magyar 

Olimpia Bizottság, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége állíthatja ki.

Országos bajnokságokon elért eredményeket a Magyar Sakkszövetség, a Magyar Mozgáskorlátozottak 

Sportszövetsége, a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége valamint – az általuk szervezett versenyek tekin-

tetében – az következő országos sportági szakszövetségek igazolhatják:

Sportág Igazolást kiállító Szövetség
Asztalitenisz Magyar Asztalitenisz Szövetség

Atlétika Magyar Atlétikai Szövetség

Baseball Magyar Országos Baseball és Softball Szövetség

Biatlon Magyar Sí Szövetség

Birkózás Magyar Birkózó Szövetség

Bob Magyar Olimpiai Bizottság

Curling Magyar Curling Szövetség

Evezés Magyar Evezős Szövetség

Hoki (gyeplabda) Magyar Gyeplabda Szakszövetség

Íjászat Magyar Íjász Szövetség

Jégkorong Magyar Jégkorong Szövetség

Judo (cselgáncs) Magyar Judo Szövetség

Kajak-kenu Magyar Kajak-kenu Szövetség

Kerékpár Magyar Kerékpársportok Országos Szövetsége

Kézilabda Magyar Kézilabda Szövetség

Korcsolya Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség

Kosárlabda Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége

Labdarúgás Magyar Labdarúgó Szövetség

Lovaglás Magyar Lovas Szövetség

Ökölvívás Magyar Ökölvívó Szövetség

Öttusa Magyar Öttusa Szövetség

Röplabda Magyar Röplabda Szövetség

Sí, snowboard Magyar Sí Szövetség

Softball Magyar Országos Baseball és Softball Szövetség

Sportlövészet Magyar Sportlövők Szövetsége

Súlyemelés Magyar Súlyemelő Szövetség

Szánkó Magyar Olimpiai Bizottság

Taekwondo Magyar Taekwondo Szövetség 

Tenisz Magyar Tenisz Szövetség

Tollaslabda Magyar Tollaslabda Szövetség
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Sportág Igazolást kiállító Szövetség
Torna Magyar Torna Szövetség

Triatlon Magyar Triatlon Szövetség

Úszás, műugrás Magyar Úszó Szövetség

Vitorlázás, szörf Magyar Vitorlás Szövetség

Vívás Magyar Vívó Szövetség

Vízilabda Magyar Vízilabda Szövetség

A FIDE által szervezett Sakkolimpián elért eredmény igazolása

Sportágak: klasszikus sakk, villám sakk, rapid sakk.

Az olimpián, a világ- és Európa-bajnokságokon és az országos bajnokságokon elért eredmények igazolását 

a Magyar Sakkszövetség állíthatja ki.

Paralimpián elért eredmény igazolása

Sportágak: asztalitenisz, úszás, atlétika, kerekesszékes rugby, erőemelés, kerekesszékes tenisz, boccia, kerék-

pár, kerekesszékes vívás, csörgőlabda, judo, lövészet, kerekesszékes kosárlabda, íjászat, ülőröplabda, labdarú-

gás, lovaglás, vitorlázás, alpesi sí, evezés.

A paralimpián, a világ- és Európa-bajnokságokon elért eredmények igazolását a Magyar Paralimpiai 

Bizottság állíthatja ki. Az országos bajnokságokon elért eredményeket a Magyar Mozgáskorlátozottak 

Sportszövetsége igazolhatja.

Siketlimpián elért eredmény igazolása

Sportágak: atlétika, tollaslabda, kosárlabda, strandröplabda, bowling, országúti kerékpár, labdarúgás, kézi-

labda, judo, karate, tájékozódási futás, lövészet, úszás, asztalitenisz, taekwondo, tenisz, röplabda, vízilabda, 

birkózás, alpesi sí/sífutás, snowboard, curling, jégkorong.

Az eredmények igazolását a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége állítja ki.

HÁTRÁNYOS HELYZET IGAZOLÁSA 

A védelembe vétel elrendelése – a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 

XXXI. törvény alapján – a lakóhely szerint illetékes jegyző hatáskörébe tartozik, így ennek iga-

zolására kizárólag a jegyző határozata vagy a jegyző által erre vonatkozóan kiállított igazolás 

fogadható el.

A rendszeres gyermekvédelmi támogatás megítélése a települési önkormányzat hatáskörébe tarto-

zik. A rendszeres gyermekvédelmi támogatást – 2006. július 1-től – a rendszeres gyermekvédelmi ked-

vezményre való jogosultság váltotta fel, amiről – kérelemre – a települési önkormányzat jegyzője dönt.

A jegyző által kiállított igazolást/határozatot akkor lehet elfogadni, ha az tartalmazza:

a jelentkező nevét és természetes személyazonosító adatait (anyja neve, születési idő, hely, lakcím), –

a rendszeres gyermekvédelmi támogatásra/rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság  –

tényét, idejét, a kiállító önkormányzat megnevezését és az elrendelő határozat számát.

A felvételi eljárásban az állami gondozottság igazolására az illetékes gyámhatóság határozata, 

illetve az erre vonatkozóan a gyámhatóság által kiállított igazolás fogadható el. Állami gondozottnak 

az tekinthető, akit a gyámhatóság ideiglenes hatállyal családba, intézetbe utalt, illetve akit a gyámhatóság 

állami nevelésbe vagy átmeneti nevelésbe vett.

HÁTRÁNYOS HELYZET MIATT TOVÁBBI TÖBBLETPONT IGAZOLÁSA 

A jelentkező hátrányos helyzetének fennállása mellett azt, hogy törvényes képviseletet ellá-

tó szülője (szülei) legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte/

fejezték be, a törvényes képviseletet ellátó szülő (szülők) által erre vonatkozóan tett, két tanú 
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aláírásával ellátott nyilatkozatával lehet igazolni. Az erre a célra készült formanyomtatvány letölt-

hető a www.felvi.hu honlap Felvételizni szeretnék csatorna Kérvénytárából is.

Tartós nevelésbe vétel esetén a gyámhatóság által kiállított igazolást/határozatot akkor lehet 

elfogadni, ha az tartalmazza:

a jelentkező nevét és természetes személyazonosító adatait (anyja neve, születési idő, hely, lakcím), –

a tartós nevelésbe vétel tényét, idejét, a kiállító hatóság megnevezését és az elrendelő határozat számát. –

Önmagában a szülői nyilatkozat nem jogosít többletpontra, szükséges 
hozzá a hátrányos helyzet megfelelő igazolása is!

FOGYATÉKOSSÁG IGAZOLÁSA 

Közoktatási tanulmányok során fennálló fogyatékosság igazolása

Amennyiben a jelentkező fogyatékossága már a közoktatási tanulmányok ideje alatt is fenn-

állt, és erre tekintettel a tanulmányai és az érettségi vizsga során kedvezményben részesült, a közoktatásról 

szóló 1993. évi LXXIX. törvényben meghatározott bizottság jogosult szakvélemény kiállítására:

A fogyatékosság típusa Szakértői vélemény kiállítására jogosult bizottság
Érzékszervi: hallássérült Hallásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság

Érzékszervi: látássérült Látásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság

Testi: mozgássérült Mozgásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság

Beszédfogyatékos Beszédvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság

Autista A fővárosi és megyei Tanulási Képességet 
Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottságok

Autizmus Alapítvány és Kutatócsoport
Vadaskert Kórház és Szakambulancia

Budapesti Korai Fejlesztő Központ

Megismerés és viselkedés fejlődési rendellenességgel élő A fővárosi és megyei Tanulási Képességet 
Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottságok

A szakértői véleményt akkor lehet elfogadni, ha az tartalmazza:

a jelentkező nevét és természetes személyazonosító adatait (anyja neve, születési idő, hely, lakcím), –

vizsgálati eredményeket, előzményeket, fogyatékosság típusát és fokát. –

A középiskolai tanulmányok során fennálló fogyatékosság igazolható azzal is, ha a jelentkező rendelkezik 

a középiskola határozatával, hogy az érettségi vizsga során kedvezményekben részesülhet/részesült. Minden 

esetben elegendő az igazolás másolatát benyújtani a jogosultság igazolásaként!

A közoktatási tanulmányok alatt nem diagnosztizált, illetve azt követően keletkezett 

fogyatékosság igazolása

Amennyiben a fogyatékosságot később (nem a közoktatási tanulmányok alatt) állapították meg, a fogyatékos-

ság megállapítására és igazolására az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet jogosult.

A beszédfogyatékosság, hallássérültség, látássérültség, mozgássérültség utólagosan akkor tekinthető fogya-

tékosságnak, ha valamilyen rendkívüli baleset vagy betegség következtében történt.

Amennyiben fogyatékossággal élő nem magyar állampolgár jelentkezik magyarországi felsőokta-

tási intézménybe, a fent ismertetett jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően a fogyatékosságot igazo-

ló, Magyarországon kiállított igazolást, szakvéleményt kell beszereznie. Amennyiben erre nincs 

lehetősége a jelentkezőnek, a külföldön kiállított igazolások, szakvélemények csak hiteles fordítással együtt 

fogadhatók el.

Minden esetben elegendő az igazolás másolatát csatolni a jogosultság igazolásaként!
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GYERMEKGONDOZÁS IGAZOLÁSA 

Gyermekgondozásért járó többletpontra való jogosultságot fizetés nélküli szabadság esetén a munkál-

tató által kiadott, gyermeknevelési segély (GYES), gyermeknevelési díj (GYED), gyermeknevelé-

si támogatás (GYET) és terhességi-gyermekágyi segély (TGYÁS) esetén a támogatást folyósító 

szerv (munkáltató, Országos Egészségbiztosítási Pénztár kirendeltségei, Magyar Államkincstár kirendeltsé-

gei) által kiállított igazolással vagy határozattal kell igazolni.

A munkáltatói igazolás akkor fogadható el, ha az tartalmazza:

a jelentkező nevét és személyazonosító adatait (anyja születési neve, születési idő, hely, lakcím), valamint –

azt a tényt, hogy a jelentkező a  – 2009. február 15. és 2009. július 23. közötti időszakban gyermekgon-

dozás céljából fi zetés nélküli szabadságon van, vagy terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondo-

zási segélyben, gyermeknevelési támogatásban vagy gyermekgondozási díjban részesül.

A hátrányos helyzetért, fogyatékosságért, illetve gyermekgondozásért járó többletpontok 
kizárólag a felsorolt esetek igazolásával adhatók! Nem jár többletpont azokban az esetekben 

sem, ha az igazolás nem a jelentkező jogosultságát (hanem pl. családtagja) támasztja alá.

A FELVÉTELI ELJÁRÁS 
INTÉZMÉNYSPECIFIKUS DOKUMENTUMAI

Abban az esetben tekinthető érvényesnek a felvételi kérelem, ha a jelentkező a dokumentumpótlás határidejé-

ig a pontszámítás alapját képező dokumentumokon túl a felsőoktatási intézmények által A felvétel in-
tézményenkénti feltételei c. részben előírt megfelelő dokumentumokat is csatolja jelentkezéséhez.

Az alábbi dokumentumtípusok az ún. intézmény specifikus dokumentumok, amelyeket a felsőoktatási 

intézmények megadhattak, mint a jelentkezéshez csatolandó egyéb szükséges dokumentumokat.

Figyelem! Ezeket a dokumentumokat is a felvételi eljárás címére (Oktatási Hivatal, 1380 Budapest, Pf. 

1190) kell eljuttatni 2009. július 9-ig.

BETÖLTÖTT MUNKAKÖR IGAZOLÁSA 

Egyes képzésekre csak bizonyos munkakörökben megszerzett gyakorlat esetén lehet jelentkezni, amelynek 

meglétét a felsőoktatási intézmény felé igazolni kell.

(ELŐ)ALKALMASSÁGI VIZSGÁRÓL SZÓLÓ IGAZOLÁS 

Egyes felsőoktatási intézmények (elő)alkalmassági vizsgákat tartanak, amelyek eredményéről igazolást 

adnak ki. Ezen igazolás meglétét a felvételi eljárás során igazolni kell. Itt is célszerű az eredeti dokumentu-

mot megőrizni! Szintén benyújtandó lehet az azonos szakon korábban letett sikeres alkalmassági 

vizsga igazolása is.

ISKOLALÁTOGATÁSI IGAZOLÁS 

A jelentkező tanulói vagy hallgatói jogviszonyát igazoló dokumentum, amelyet az az intézmény állít ki, 

amellyel a jelentkező tanulói/hallgatói jogviszonya fennáll. Ez lehet közoktatási és felsőoktatási intézmény is.
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KÜLFÖLDÖN KIÁLLÍTOTT DOKUMENTUMOK 

A nem magyar nyelven kiállított dokumentumok vonatkozásában mindig csatolni kell a hiteles fordítást, ami 

az elbírálás alapvető feltétele. A külföldi dokumentumokkal kapcsolatos információkról bővebben A külföldi 

vagy külföldi rendszerű végzettségekről c. részben olvashat.

ORVOSI IGAZOLÁS 

Egyes felsőoktatási intézmények az adott képzésre való alkalmasságot különböző orvosi igazolások meg-

létéhez köthetik. Ezek az igazolások tipikusan a következők lehetnek: általános háziorvosi igazolás, fül-orr-

gégészeti igazolás, sportorvosi igazolás, szemész szakorvosi igazolás, tüdőszűrő lelet.

A FELVÉTELI ELJÁRÁS JÁRULÉKOS DOKUMENTUMAI 

Ilyen dokumentumokat kizárólag akkor kötelező benyújtani, ha a jelentkező neve megváltozott és a kiállított 

dokumentumok a korábbi névre szólnak, illetve akkor, amennyiben a nem magyar állampolgárságú jelentke-

ző az államilag támogatott képzésben való részvételhez a tartózkodási jogcímet kívánja igazolni.

NÉVVÁLTOZTATÁS IGAZOLÁSA 

A jelentkező által csatolt papírok beazonosítását segítő hivatalos dokumentum. Ha a jelentkező okmányai 

különböző nevek szerint kerültek kitöltésre, mert időközben a jelentkező által viselt név meg-

változott, úgy a jelentkező névváltoztatási okirattal tudja bizonyítani, hogy valamennyi dokumentum őhoz-

zá tartozik. Bizonyos esetekben az azonosításhoz elegendő a jelentkező születési vagy házassági anyakönyvi 

kivonatának fénymásolata is.

MAGYARORSZÁGI TARTÓZKODÁS IGAZOLÁSA 

A Magyarországon való tartózkodást azoknak kell igazolniuk, akik nem az Európai Unió, Svájc 

vagy az Európai Gazdasági Térség tagországainak állampolgárai, és államilag támogatott képzésre kívánnak 

jelentkezni.

Az igazolást az alábbi státuszú állampolgároknak kell benyújtaniuk:

Menekült:  – a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény alapján a Magyar Köztársaság mene-

kültként ismeri el azt a külföldit, aki faji, illetve vallási okok, nemzeti hovatartozása, meghatározott 

társadalmi csoporthoz tartozása, politikai meggyőződése miatti üldöztetése vagy az üldözéstől való 

megalapozott félelme miatt származási országán kívül tartózkodik, és nem tudja, vagy az üldözéstől 

való félelmében nem kívánja a származási országa védelmét igénybe venni.

Menedékes:  – a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény alapján a Magyar Köztársaság menedé-

kesként ideiglenes védelemben részesíti azt a külföldit, aki a Magyar Köztársaság területére tömegesen 

menekülők olyan csoportjába tartozik, amelyet 

 a)  az Európai Unió Tanácsa – a lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek tömeges beáramlása ese-

tén nyújtandó átmeneti védelem minimumkövetelményeiről, valamint a tagállamok e személyek be-

fogadása és a befogadás következményeinek viselése tekintetében tett erőfeszítései közötti egyensúly 

előmozdítására irányuló intézkedésekről szóló, 2001. július 20-i, 2001/55/EK tanácsi irányelvben 

(a továbbiakban: 2001/55/EK irányelv) meghatározott eljárás szerint – ideiglenes védelemre jogosult-

ként elismert, vagy
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 b)  az Országgyűlés ideiglenes védelemre jogosultként ismerte el, mivel a csoportba tartozó személyek ha-

zájukból fegyveres konfl iktus, polgárháború vagy etnikai összecsapás, illetve az emberi jogok általá-

nos, módszeres vagy durva megsértése – így különösen kínzás, kegyetlen, embertelen vagy megalázó 

bánásmód – miatt elmenekülni kényszerültek.

Befogadott:  – a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. 

törvény alapján, aki az állampolgársága – hontalan esetén a szokásos tartózkodási helye – szerinti or-

szágba valamilyen nyomós ok folytán átmenetileg nem küldhető vissza és nincs olyan biztonságos har-

madik ország, amely befogadja, de nem jogosult sem menekültkénti vagy hontalankénti elismerésre, sem 

ideiglenes vagy kiegészítő védelemre. A befogadottak számára az idegenrendészeti hatóság laminált lap 

formátumú humanitárius tartózkodási engedélyt bocsát ki, amelynek a „tartózkodás célja” rovatában a 

befogadott jogállás feltüntetésre kerül. A tartózkodási engedély érvényességi időtartamát az „érvényes-

ségi ideje” rovat tartalmazza.

Bevándorolt:  – a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. 

törvény alapján a „bevándorlási engedéllyel rendelkező” jogi kategória 2002. január 1-től hatályon kívül 

lett helyezve, azonban a korábban kiadott ilyen engedélyek esetében ez a megnevezés még alkalmazható 

lehet. A bevándorlási engedéllyel rendelkező külföldiek személyazonosító igazolvánnyal rendelkeznek, 

az okmány BA 000000 jelzésű. Ez az okmány az állandó lakóhelyet is tartalmazza, nem kártya for-

mátumú, a megjegyzések rovatba van bejegyezve, hogy mikortól él a külföldi bevándorlási engedéllyel 

a Magyar Köztársaság területén. Ezen túl az útlevél is tartalmazza a bevándorlási jogállást. Az ezt 

megelőző személyazonosító igazolvány betűjele KSZ 000000 volt, még jelenleg is van ilyen érvényes 

okmány forgalomban. Ezen túl a 2000. január 1. után bevándoroltak már kártya formátumú személyazo-

nosító igazolványt kaptak, amely sárga színű, 000000AK sorszámmal van ellátva, ehhez lakcímkártyát 

is válthatnak.

Letelepedett:  – a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. 

törvény alapján letelepedési engedéllyel rendelkezők. A letelepedettek 2002. január 1-től 2004. június 30-

ig HS000000 sorszámú, kártya formátumú letelepedési engedély okmányt kaptak, ehhez 2004. február 

1-től kötelező lett részükre a személyazonosító igazolvány, valamint a lakcímet igazoló hatósági igazol-

vány. 2004. július 1-től a kártya formájú letelepedési okmányt felváltotta az útlevélbe elhelyezett matrica 

formájú tartózkodási engedély, a megjegyzés rovatban rögzítve, hogy a külföldi letelepedett. Sorszáma 

H00000000, ehhez kapnak a külföldiek kártya formájú személyazonosító igazolványt, valamint lakcí-

met igazoló hatósági igazolványt.
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KÉPZÉSI SZINTEK ÉS A JELENTKEZÉSHEZ
SZÜKSÉGES VÉGZETTSÉGEK

A TÖBBCIKLUSÚ KÉPZÉSI SZERKEZETRŐL 

A két képzési ciklusból álló képzési rendszer több továbblépési lehetőséget nyújt, ezzel több idő marad a saját 

képességek felismerésére.

A bolognai folyamat céljai és alapelvei a könnyen érthető és összehasonlítható képzési rendszer kialakítása 

(pl. az oklevélmelléklet bevezetése által), illetve a két fő, egymásra épülő képzési szakaszon (ún. cikluson) 

alapuló képzési rendszer bevezetése, amelyben már az első ciklusban (alapképzés) szerzett fokozat szakkép-

zettséget nyújt a munkaerőpiacon történő elhelyezkedéshez. Továbbá szükséges feltétele a második képzési 

ciklusba (mesterképzésbe) történő belépésnek az egységes kreditátviteli rendszer kialakítása, a széles körű 

oktatói, kutatói, hallgatói mobilitás elősegítése, együttműködés kialakítása az európai felsőoktatási minőség-

biztosításban, a felsőoktatás európai dimenziójának támogatása. A bolognai folyamatról további részletes és 

mindig aktuális információkat talál az Oktatási és Kulturális Minisztérium (www.okm.gov.hu) és az Educatio 

Kht.–OFIK honlapján (www.felvi.hu).

ALAPKÉPZÉS 

Az első képzési szint az alapképzés (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA, BSc), mely (szaktól függően) 6–8 

féléves. Az alapképzés csak egyszakos, az alapfokozat megszerzésével egy szakképzettség szerezhető.

Az alapfokozatot nyújtó első képzési ciklus a munkaerőpiacon hasznosítható szakmai ismereteket 

ad, az elhelyezkedéshez jogszabályban meghatározottak szerinti munkakör betöltésére jogosít, egyúttal 

megfelelő elméleti alapozást is nyújt az adott szakterületen a tanulmányok folytatásához, a mesterfokozat 

megszerzéséhez.

A képzési és kimeneti követelmények határozzák meg, hogy milyen szakképzettséget lehet szerezni az adott 

alapképzésben.

Ahol a jogszabály főiskolai szintű végzettségről és szakképzettségről rendelkezik, azon alapfokozatot és 

szakképzettséget is érteni kell. Ahol a jogszabály alapfokozatról és szakképzettségről rendelkezik, azon főisko-

lai szintű végzettséget és szakképzettséget is érteni kell, vagyis a többciklusú képzési rendszert megelőző ha-

gyományos képzésben szerzett főiskolai oklevél egyenértékű az alapfokozatot nyújtó oklevél-

lel. Az alapfokozat az első felsőfokú végzettségi szint, amely feljogosít a mesterképzés megkezdésére.

MESTERKÉPZÉS 

A mesterképzésben (magister, master; rövidítve: MA, MSc) mesterfokozat és szakképzettség szerezhető. 

A mesterfokozat a második felsőfokú végzettségi szint. Mesterképzésre az vehető fel, aki leg-

alább alapfokozatot és szakképzettséget, vagy ezzel egyenértékű főiskolai szintű végzettséget és szakkép-

zettséget tanúsító oklevelet, illetve egyetemi szintű végzettséget vagy mesterfokozatot szerzett. A felvétel 

pontos követelményeit a felsőoktatási intézmények határozzák meg.

E képzés 2–4 féléves (kivéve a tanárképzést, amely akár 5 féléves is lehet). Az elvégzését követően ki lehet 

lépni a munkaerőpiacra, illetve jelentkezni lehet doktori képzésre, amely a tudományos fokozat meg-

szerzésére készít fel.
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A képzési és kimeneti követelmények határozzák meg, hogy milyen szakképzettség szerezhető az adott mes-

terképzésben, ez jogszabályban meghatározottak szerinti munkakör betöltésére jogosít.

Ahol a jogszabály egyetemi szintű végzettségről és szakképzettségről rendelkezik, azon mesterfokozatot 

és szakképzettséget is érteni kell. Ahol a jogszabály mesterfokozatról és szakképzettségről rendelkezik, azon 

egyetemi szintű végzettséget és szakképzettséget is érteni kell, vagyis a többciklusú képzési rendszert megelőző 

hagyományos képzésben szerzett egyetemi oklevél egyenértékű a mesterfokozatú oklevéllel.

A képzéseknek két típusát különböztetjük meg. Az alapképzésben és mesterképzésben 
az eltérő elnevezés: BA – Bachelor of Arts, BSc – Bachelor of Sciences, 

illetve MA – Master of Arts, MSc – Master of Sciences.
Ez annyit jelez, hogy „humán” vagy „reál” területen szerzett végzettséget tanúsít-e 

az oklevél. A BSc és MSc képzések alatt az agrár, informatikai, műszaki, nemzetvédelmi 
és katonai, orvos- és egészségtudomány, sporttudomány, természettudomány 

képzési terület szakjait értjük. A BA és MA képzések pedig a bölcsészettudomány, 
gazdaságtudományok, jogi és igazgatási, művészet, művészetközvetítés, pedagógusképzés, 

társadalomtudomány képzési terület szakjait foglalják magukban. Az elnevezések az 
angol science (tudomány), illetve art (művészet) kifejezésekből származnak. A BA és BSc 

képzések között szintbeli különbség nincs, hasonlóan az MA és MSc képzésekhez.

EGYSÉGES, OSZTATLAN KÉPZÉS 

A többciklusú képzés bevezetését követően néhány szakon egységes, osztatlan képzésben vehetnek részt a 

jelentkezők, ezeken a szakokon alapképzésben nem szerezhető fokozat. Az egységes, osztatlan képzés a 

mesterfokozat megszerzésével zárul. A képzési idő 10–12 félév lehet.

FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS 

A felsőoktatás részét képezi a felsőfokú szakképzés, a felsőoktatási intézmények által hallgatói – valamint 

felsőoktatási intézménnyel kötött megállapodás alapján szakközépiskolák tanulói – jogviszony keretében foly-

tatott szakképzés, amely beépül a felsőoktatási intézmény alapképzésébe és egyben az Országos Képzési 

Jegyzékben szereplő felsőfokú szakképesítést ad. A felsőfokú szakképzésen teljesített tárgyak – a fel-

sőoktatási intézmények döntése alapján – az alapképzés során beszámíthatóak. A képzési rendszer biztosítja 

az alapképzésből a felsőfokú szakképzés irányába történő kilépés lehetőségét is.

DOKTORI KÉPZÉS 

A tudományos ismeretek bővítésére a mesterszak elvégzése után, a tudományos fokozat megszerzésére 

felkészítő doktori képzésben (PhD) és művészeti fokozat megszerzésére felkészítő mesterkép-

zésben (DLA) van lehetőség (ez a mesterképzés nem azonos a többciklusú képzés második képzési ciklusával). 

Doktori képzésre az vehető fel, aki a mesterképzésben vagy azzal egyenértékű képzésben szerzett fokozattal 

és szakképzettséggel rendelkezik.

Figyelem! Doktori képzések a www.felvi.hu honlapon kerülnek meghirdetésre 2008. december 15-én. Jelen 

Tájékoztató nem tartalmaz doktori képzéseket.
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SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS 

Az alap-, és a mesterfokozatot, illetve a főiskolai vagy egyetemi oklevél megszerzését követően további szak-

irányú szakképzettség szerezhető. Ez a szakirányú továbbképzés a már megszerzett végzettségre és meghatá-

rozott szakképzettségre épülő, újabb végzettséget nem adó képzés, amely speciális szakirányú szakkép-

zettséget tanúsító oklevél kiadásával zárul.

Figyelem! A Tájékoztató nem tartalmaz szakirányú továbbképzéseket. A meghirdetett szakokat, jelentkezé-

si feltételeket külön kiadványban találhatja meg (l. További tájékozódási lehetőségek és információk c. részben).

KÉPZÉSI SZINTEK
Alapképzés: Az első képzési szint, mely 6–8 féléves.

Mesterképzés: A második felsőfokú végzettségi szint, amellyel mesterfokozat és 
szakképzettség szerezhető. A képzési idő 2–4, tanárképzés esetén 5 félév.

Egységes, osztatlan képzés: A mesterfokozat megszerzésével zárul. A képzési idő 10–12 félév lehet.
Felsőfokú szakképzés: Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő 

felsőfokú szakképesítést ad. A képzési idő 4 félév.

ALAPKÉPZÉSHEZ, EGYSÉGES, OSZTATLAN KÉPZÉSHEZ, 
FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSHEZ SZÜKSÉGES VÉGZETTSÉGEK

Magyarországi felsőoktatási intézménybe felsőfokú szakképzésre, alapképzésre és egységes, osztatlan kép-

zésre az jelentkezhet, aki legalább érettségi bizonyítvánnyal vagy azzal egyenértékű bizonyítvány-

nyal, tanúsítvánnyal rendelkezik. Az alábbiakban röviden összefoglaljuk az érettségi vizsgákra vonatkozó 

tudnivalókat.

Az érettségiző diákok 2005 óta már mindannyian a kétszintű érettségi rendszernek megfelelő, új köve-

telmények szerint vizsgáznak a négy kötelező (magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen 

nyelv vagy nemzetiségi nyelv) és egy választható (összesen tehát legalább öt) vizsgatárgyból közép- vagy emelt 

szinten. A továbbtanulásra való jogosultság szempontjából nincsen különbség a „régi” típusú érettségi és a 

2005-től érvényben lévő kétszintű érettségi rendszerben szerzett bizonyítvány között.

Az érettségire jelentkező tanuló maga dönti el, hogy mely tantárgyakból kíván középszinten és melyekből 

emelt szinten vizsgázni. A tanulónak joga van minden vizsgatárgyból középszintű vizsgát tenni, illetve akár 

az összes vizsgatárgyból emelt szintű vizsgára jelentkezni.

A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA 

A középszintű érettségi a középfokú tanulmányokat lezáró, központi követelményekre épülő, de belső lebo-

nyolítású és részben belső értékelésű vizsga. A középszintű érettségi vizsga az adott tantárgy általános érett-

ségi követelményei alapján állhat írásbeli, gyakorlati és szóbeli vizsgarészből, csak írásbeli vagy csak szóbeli 

vizsgarészből is. A kétszintű érettségi bevezetése (2005) előtt tett érettségik – jogszabálynál fogva – középszin-

tű eredménynek minősülnek.

AZ EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA 

Az emelt szintű vizsga külső vizsga, azaz a vizsgáztatás elszakad a felkészítő iskola tanáraitól. Az írásbeli 

vizsgadolgozatokat nem a tanuló iskolájában javítják és értékelik, hanem ezt független értékelők végzik, akik 

a tanulót nem ismerik. Az emelt szintű szóbeli vizsga az egyes vizsgatárgyakból tantárgyi bizottság előtt 
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zajlik. A tantárgyi bizottságok központi vizsgahelyszíneken (általában iskolákban) működnek. A vizsgahely-

színeket az Oktatási Hivatal úgy határozza meg, hogy a vizsgázók számára megfelelően megközelíthető-

ek legyenek. Az emelt szintű szóbeli érettségi vizsgákat a középszintű szóbeli vizsgák előtt bonyolítják le. 

Az érettségi vizsgák megszervezésének időrendjét a tanév rendjéről szóló rendelet tartalmazza (l. a www.okm.

gov.hu honlapon).

ÉRETTSÉGI VIZSGÁRA VALÓ JELENTKEZÉS 

Középszintű érettségi vizsgára – a tanulói jogviszony fennállása alatt – minden olyan középiskolában be lehet 

jelentkezni, ahol a középiskola az adott tárgyból érettségi vizsgát szervez. A középiskola azonban nem köteles 

a külső – vagyis az adott középiskolában tanulói jogviszonnyal nem rendelkező – jelentkezőket fogadni. Eb-

ben az esetben az Oktatási Hivatal regionális igazgatóságain is lehetőség van érettségi vizsgára jelentkezni. 

Emelt szintű érettségi vizsgára csak az Oktatási Hivatal regionális igazgatóságain lehet jelentkezni.

Az érettségi vizsgákra való jelentkezéssel kapcsolatos tudnivalókat, az érettségi technikai lebonyolítását, a 

vizsgaidőpontokat, a vizsgaeredményeket, és az egyéb érettségivel kapcsolatos kérdéseket illetően az Oktatá-

si Hivatal az illetékes. További információk: www.oh.gov.hu vagy www.okm.gov.hu.

AZ ÉRETTSÉGI ÉS A FELVÉTELI KAPCSOLATA 

Az érettségivel igazolható középfokú végzettség az alapképzésben, az egységes, osztatlan képzésben, illet-

ve a felsőfokú szakképzésben való részvétel alapfeltétele, ennek igazolása nélkül a jelentkező nem nyerhet 

felvételt!

Az érettségi pontok kiszámításakor az adott képzési területen előírt két érettségi tárgyat veszik fi gyelembe. 

Amennyiben az adott képzési területen kettőnél több tárgyat határoztak meg a felsőoktatási intézmények, a 

vagylagosan meghatározott tantárgyak közül a jelentkező számára legkedvezőbb két érettségi tárgy vizs-

gaeredményeinek százalékos teljesítményéből számítják az érettségi pontot.

Az érettségi pontok száma egyenlő (mind közép-, mind emelt szinten) az érettségi vizsgán 

elért százalékos eredménnyel.

Milyen érettségi tárgyakból számolják az érettségi pontokat?

A felsőoktatási intézmények meghatározták, hogy az alapképzési, valamint egységes, osztatlan képzési sza-

kokra jelentkezőknek – képzési területenként, egyes esetekben alapképzési szakonként – mely érettségi vizsga-

tantárgyak eredményeiből számolják ki az érettségi pontjait. A szakokat és a hozzájuk tartozó érettségi 

vizsgatantárgyakat az 1. sz. táblázat tartalmazza. A meghatározott érettségi vizsgatárgyakat a felső-

oktatási intézmények egyedileg nem módosíthatják a képzési területen előírtakhoz képest.

Ez azt jelenti, hogy egy bizonyos alapképzési szakon – függetlenül attól, hogy melyik in-

tézmény hirdeti meg – meghatározott érettségi követelmények vannak, ettől a felsőoktatási 

intézmény nem térhet el.

Felsőfokú szakképzésben a felsőoktatási intézmények nem határozták meg, hogy mely két érettségi tárgyból 

kell számolni az érettségi pontot, ezért az érettségi eredmények közül a két legkedvezőbb eredményt veszik 

fi gyelembe.

A kétszintű érettségi rendszer bevezetése előtt teljesített, az új rendszerben nem meghir-

detett érettségi tárgyak megfeleltethetők az új érettségi rendszer tárgyainak, ugyanis előfordulhat, hogy 

amikor a jelentkező az érettségi vizsgáját letette, az érettségi tárgyat még máshogyan hívták és esetlegesen más 

tematikában oktatták. A megfeleltetés országosan egységes, ettől a felsőoktatási intézmény nem térhet el.

Amennyiben a jelentkező érettségi pontjait az emelt szinten teljesített érettségi vizsga ered-

ménye alapján számítják, a jelentkező az emelt szinten teljesített legalább 30 százalékos eredményű érett-

ségi vizsgáért 40 többletpontot kap. Tárgyanként 40-40 többletpontra jogosult.
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AKIK A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI BEVEZETÉSE (2005) ELŐTT 
FEJEZTÉK BE KÖZÉPISKOLAI TANULMÁNYAIKAT

Azoknak a jelentkezőknek, akik már korábban szereztek érettségi bizonyítványt, nem kell feltét-

lenül újra érettségizniük. Korábbi érettségi eredményük nem évül el, időkorlát nélkül felhasználhatják 

továbbtanulásuk során az érettségi pontok számításához.

A 2005 előtt szerzett érettségi eredmények automatikusan (tehát külön elismertetés nélkül) közép-

szintű érettséginek minősülnek és az érdemjegyek az alábbi százalékos teljesítményeknek feleltethetők meg:

a) jeles (5) 100%,

b) jó (4) 79%,

c) közepes (3) 59%,

d) elégséges (2) 39%.

Az 1974-ben érettségizettek érettségi minősítéseit a felsőoktatás a következőképpen veszi fi gyelembe: 

megfelelt: középszint 79%; jól megfelelt: középszint 100%.

Kell-e feltétlenül újra érettségizni?

Aki a felvételi eljárás événél korábban szerezte rendes érettségi vizsgáját, annak lehetősége van újra érettségit 

tennie egy, kettő vagy akár több tárgyból is (l. a 2005 előtti érettségivel rendelkező jelentkezőkre vonatkozó 

részeket, illetve bővebb információ az Oktatási Hivatal honlapján található: www.oh.gov.hu).

Új érettségi vizsgára akkor kell vagy lehet jelentkezni, ha:

a felvételi szempontjából az érettségi pont számításához szükséges előírt tárgyból egyáltalán nem ren- –

delkezik érettségi eredménnyel,

rendelkezik érettségi eredménnyel, de nem az előírt szinten (germanisztika, anglisztika, romanisztika  –

alapképzési szak egyes szakirányaira való jelentkezéskor),

rendelkezik érettségi eredménnyel, de a kedvezőbb pontok elérése érdekében annak szintjén emelni  –

szeretne,

eredményén – ugyanazon a szinten, de – javítani szándékozik. –

Ezekben az esetekben a felvételi jelentkezéstől elkülönülten kell érettségi vizsgára jelent-

kezni. Az érettségi vizsgára történő jelentkezésről bővebb információt az Oktatási Hivatal 

regionális igazgatóságaitól (www.oh.gov.hu) lehet kapni.

A NYELVI ÉRETTSÉGI ÉS AZ ÁLLAMILAG ELISMERT NYELVVIZSGA 

Utoljára 2005-ben lehetett emelt szintű érettségire váltani a nyelvvizsgát, ebben az esetben a 

tanúsítványba vagy bizonyítványba 100%-os teljesítménnyel emelt szintű jeles került. Az elismertetéshez je-

lentkezni kellett (emelt szintű) érettségire az adott nyelvből.

Azon szakok esetében, ahol idegen nyelv is szerepel a középszintű érettségi követelmények között, elfogad-

ják a nyelvvizsgával kiváltott 100%-os emelt szintű érettségit, ha a jelentkező rendelkezik a meg-

felelő tanúsítvánnyal. Ezen kívül, amennyiben ezt az eredményt felhasználják az érettségi pontok számítása 

során, az emelt szintű érettségiért járó többletpontot is megkaphatja a jelentkező.

Kivételt jelentenek:

A germanisztika, anglisztika, romanisztika szakok azon szakirányos meghirdetésein, ahol az emelt szintű 

érettségi felvételi követelmény, a jelentkezőknek akkor is jelentkezniük és érettségizniük kell emelt szinten az 

adott nyelvből, ha C típusú középfokú vagy felsőfokú nyelvvizsgájuk alapján, vizsga alóli felmentés mellett, 

100%-os emelt szintű jeles osztályzatot kaptak. Azt a tanulmányi pontoknál fi gyelembe lehet venni, de az 

érettségi pontoknál nem.

2006-tól a nyelvvizsga már nem számítható be érettségi eredményként, minden tanulónak legalább egy idegen 

nyelvből kötelező érettségi vizsgát tennie közép- vagy emelt szinten. 2006-tól ugyanis az érettségi minő-

sülhet nyelvvizsgának és nem fordítva. Abban az esetben, ha a jelentkező csak nyelvvizsga-bizonyítván-

nyal rendelkezik, akkor a 2009-es felvételi eljárásban ezt az eredményt érettségi pont szerzésére már nem tudja 

használni, legfeljebb többletpontot tud kérni a legalább középfokú C típusú nyelvvizsga-bizonyítványára.
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Az emelt szintű idegen nyelvi érettségi államilag elismert nyelvvizsgának számít, 60% felett 

középfokú, 40–59% között pedig alapfokú C típusúnak.

Amennyiben a jelentkező kéttannyelvű, illetve nemzetiségi oktatásban szerez érettségi bizonyítványt 

és a jogszabályban (100/1997. Korm. rendelet 54.§) meghatározott feltételeket teljesíti, akkor az érettségi 

bizonyítványa egyenértékű felsőfokú vagy középfokú C típusú államilag elismert nyelvvizsgával. Ebben az 

esetben nincs szükség a megfeleltetésre, a nyelvvizsgával való egyenértékűség a felvételi eljárás során automa-

tikus. Ez viszont nem jelenti azt, hogy ezzel kiváltotta az emelt szintű nyelvi érettségit.

Alapképzési szakra, illetve egységes, osztatlan képzésre jelentkezéskor külön 
felvételi vizsgát kizárólag a művészet és a művészetközvetítés képzési területbe 

tartozó szakokon kell tenni. A többi szakra való jelentkezéskor a felvételi 
tárgynak megfelelő érettségi eredményével felvételizik a jelentkező.

Az érettségi technikai lebonyolításáról, a vizsgaidőpontokról, a vizsgaeredményekről, 
és az egyéb érettségivel kapcsolatos kérdésekről az Oktatási Hivatal regionális 

igazgatóságainál lehet érdeklődni. További információk: www.oh.gov.hu.

MESTERKÉPZÉSHEZ SZÜKSÉGES VÉGZETTSÉGEK 

A mesterfokozat a második felsőfokú végzettségi szint. A mesterképzés bemeneti és felvételi követelményei a 

következők:

a)  A mesterképzés alapvető bemeneti követelménye valamely felsőfokú végzettség megléte. Mesterképzésre 

beadhatja felvételi kérelmét bárki, aki a jogszabályban meghatározott határidőig megszerzi az alábbi 

felsőfokú végzettségek valamelyikét:

alapképzésben szerzett alapfokozatú végzettség, –

mesterképzésben szerzett mesterfokozatú végzettség, –

hagyományos képzésben szerzett főiskolai szintű végzettség, –

hagyományos képzésben szerzett egyetemi szintű végzettség. –

  Fontos hangsúlyozni, hogy mesterképzésre nemcsak az új képzési rendszerben megszerzett alapfokozatú 

vagy mesterfokozatú oklevéllel rendelkezők jelentkezhetnek, hanem a hagyományos főiskolai vagy egye-

temi végzettséggel rendelkezők is beadhatják felvételi kérelmüket, amennyiben az intézmény által előírt 

feltételeknek megfelelnek (l. az alábbi pontot).

b)  Abban az esetben teljesíti a jelentkező a bemeneti követelményeket, ha korábbi felsőfokú tanulmá-

nyai beszámíthatók az adott mesterszakon.

  A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként a felsőoktatási intézmények által elfogadott szak-

képzettségek:

Teljes kreditérték  – beszámításával fi gyelembe vehető szakok. A meghatározott oklevéllel rendel-

kező jelentkezőknek az oklevelükben szereplő kreditek mennyisége teljes mértékben feltétel nélkül 

fi gyelembe vehető a mesterképzésben folytatott tanulmányok során.

A mesterképzési szak képzési és kimeneti követelményeiben meghatározott  – további kreditek telje-

sítésével beszámítható szakok.

  A megfelelő végzettségeket és szakképzettségeket igazoló dokumentumokat a felvételi kérelem be-

adásakor, de legkésőbb 2009. július 9-ig  kell benyújtani.

c)  A felsőoktatási intézmény A felvétel intézményenkénti feltételei c. részben meghatározza a mesterképzésre je-

lentkezők rangsorolásának, a pontszámításnak a módját: az alapképzésben, mesterképzésben, 

illetve a korábbi egyetemi vagy főiskolai képzésben nyújtott teljesítmény értékelésének módját, elveit, a 

felvételi feltételeket, a vizsgakövetelményeket.
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  A felsőfokú végzettséggel rendelkező jelentkezők az újabb alapfokozat megszerzése érdekében alapkép-

zésre adhatják be felvételi kérelmüket. A főiskolai oklevéllel rendelkező jelentkezők a mesterfokozat meg-

szerzése érdekében mesterképzésre adhatják be felvételi kérelmüket.

Mesterképzésre jelentkezhet bárki, aki felsőfokú végzettséggel és 
szakképzettséggel rendelkezik, legyen az a szakképzettség hagyományos főiskolai 

vagy egyetemi szintű, akár alapfokozatot vagy mesterfokozatot adó.
Minden esetben szükséges azonban arról tájékozódni, hogy az adott felsőoktatási intézmény 

a választott mesterképzési szakon elfogadja-e az adott oklevelet az előfeltételek teljesítéseként.

KREDITRENDSZER 

A magyar felsőoktatásban a 2003/2004-es tanévtől kezdve minden felsőoktatási intézményben kreditrend-

szerű képzés folyik. A kreditrendszer nem más, mint a hallgató tanulmányi előrehaladását kézzel fog-

hatóan megjelenítő „pontrendszer”. Minden, a tanulmányok során teljesített tantárgy rendelkezik egy 

kreditértékkel, ami arányos a tantárgy teljesítéséhez szükséges hallgatói munkával. Azaz, minél nehezebb, 

minél több munkát igényel a tárgy, annál magasabb lesz a teljesítése esetén megszerzett kreditek száma.

A kredit csak mennyiségi fokmérője az előrehaladásnak, a minőségi tényezőt továbbra is az adott tan-

tárgyból megszerzett érdemjegy jelenti. A kreditrendszerben folytatott képzésre való beiratkozáskor a hallgató 

minden intézményben kézhez veheti az adott képzés mintatantervét. A mintatanterv az oklevél megszer-

zéséhez egy javasolt és garantáltan teljesíthető előrehaladási rendet ad meg. Ebben az elvégzendő tárgyak listája 

mellett megtalálható az egyes tárgyakhoz rendelt kredit is, átlagosan egy félévre összesen harminc.

Kiemelendő, hogy a tárgy teljesítése esetén megszerzett kreditek száma nem függ a tárgyból szer-

zett érdemjegytől, egy „elégséges” vagy „megfelelt” eredmény esetén is jár a kredit.

A tanulmányok során a hallgató célja egy, az adott képzésre jellemző kreditmennyiség megszerzése, 

amit részben kötelező, részben pedig választható tárgyak teljesítésével tehet meg. A hallgatók bizonyos fel-

tételek teljesítése mellett, de önállóan választhatják meg, hogy egyes tantárgyakat milyen sorrendben, mely 

félévekben teljesítenek. A tantárgyak e jóval kötetlenebb sorrendben történő teljesítése rugalma-

sabbá teszi a tanulmányok alakítását, amit szintén a kreditrendszer előnyének tartanak. Például, ha 

egy hallgató valamilyen okból nem tud teljes erejével a tanulmányaira koncentrálni, dönthet úgy, hogy egy 

adott félévben a mintatantervben szereplő harmincnál kevesebb kreditértékű tárgyat vesz fel, illetve, ha ér-

zése szerint a mintatantervhez képest gyorsabban is tud haladni, akkor többet. A hallgató egyéni mérle-

gelése így sokkal nagyobb szerepet kap a tanulmányok alakításában, ám ezzel párhuzamosan jelentősen nő 

az őt terhelő felelősség is.

Szintén a kreditrendszer járulékos előnye – mivel a magyarországi kialakítás során fi gyelembe vették az eu-

rópai államok vonatkozó gyakorlatát –, hogy másik, akár külföldi felsőoktatási intézményben végzett 

tanulmányok elfogadtatása jelentősen egyszerűsödik, illetve a hazai tanulmányok külföldi fi gyelembevétele 

is könnyebben történik.

A kreditrendszer alapján lehetőség van a külföldön folytatott résztanulmányok beszámítására, ez 

annak a felsőoktatási intézménynek a hatásköre, amelyben a kérelmező a tanulmányait folytatni szándékozik. 

A felsőoktatási intézmény akkor számíthat be külföldön folytatott tanulmányokat résztanulmányként, ha a je-

lentkező külföldön elismert felsőoktatási intézményben tanult. A résztanulmányok beszámítását különbözeti 

vizsgák teljesítéséhez lehet kötni.

A kreditelismerést célszerű már a felvételi eljárás előtt kezdeményezni a felsőoktatási in-

tézménynél (ez az ún. előzetes kreditelismerés), így a felvételi eljárásban már kizárólag az 

elismerésről szóló határozatot kell benyújtani.
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A KÜLFÖLDI VAGY KÜLFÖLDI RENDSZERŰ 
INTÉZMÉNYBEN SZERZETT VÉGZETTSÉGEKRŐL

A külföldön szerzett bizonyítványok és oklevelek elismerését Magyarországon a két- és többoldalú nemzetközi 

elismerési egyezmények, valamint a 2002. január 1-jén hatályba lépett, a külföldi bizonyítványok és oklevelek 

elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény (Elismerési tv.) szabályozza. Jogi értelemben egy külföldi bizonyít-

vány vagy oklevél elismerés hiányában, illetve tudományos fokozatot tanúsító oklevél honosítás nélkül sem-

milyen hazai végzettségi szintet, tudományos fokozatot, szakképesítést vagy szakképezettséget nem tanúsít, 

ebből eredően ilyen jogosultságot se lehet rá alapozni. Ezek a bizonyítványok és oklevelek jogszabály alapján, 

valamint az elismerés, illetve honosítás megtörténtével biztosítanak tulajdonosuknak ugyanolyan jogokat, 

mint az a magyar érettségi bizonyítvány vagy oklevél, amellyel egyenértékűnek nyilvánították.

A hatályos szabályozás alapján a külföldi bizonyítvánnyal vagy oklevéllel rendelkezők két elismerési 

forma közül választhatnak:

teljes jogosultságot adó elismerés, –

továbbtanulás céljából történő elismerés. –

A végzettség és szakképzettség teljes jogosultságot adó elismerését az Oktatási Hivatal Magyar Ekvivalen-

cia és Információs Központ végzi.

Ha a külföldi érettségi bizonyítvánnyal, oklevéllel rendelkező jelentkező felsőoktatási 
intézményben kíván továbbtanulni Magyarországon, akkor külföldi érettségi bizonyítványa 
vagy oklevele továbbtanulási céllal történő elismerését az Oktatási Hivataltól kell kérnie.

Tudni kell azonban, hogy a továbbtanulási céllal történt elismerés kizárólag a fent említettekre jogosít, 

azaz nem teszi az okiratot egyéb célú felhasználás szempontjából is elismertté. Ennek megfele-

lően a továbbtanulási céllal elismert érettségi bizonyítvány vagy oklevél munkavállalás szempontjából 

nem vehető figyelembe. Ehhez a szóban forgó okiratoknak az Oktatási Hivatal Magyar Ekvivalencia és 

Információs Központja által történő, teljes jogosultságot biztosító elismerése szükséges.

KÜLFÖLDÖN SZERZETT KÖZÉPFOKÚ VÉGZETTSÉGEK ELISMERTETÉSE 

Ha a kérelmező felsőoktatási intézményben kíván továbbtanulni Magyarországon, akkor kül-

földi érettségi bizonyítványa továbbtanulási céllal történő elismerését az Oktatási Hivataltól 

kell kérnie.

a) A magyar érettségi bizonyítvánnyal egyenértékű külföldi érettségi bizonyítványok

Az Elismerési tv. 13. §-ának (1) bekezdése értelmében a magyar középiskolai érettségi bizonyítvány-

nyal egyenértékű az a külföldi középiskola elvégzését tanúsító és az adott országban felsőoktatási intéz-

ménybe történő jelentkezésre jogosító bizonyítvány, amit:

1.  Az Európai Gazdasági Térséghez tartozó államban állítottak ki.

2.  Olyan államban állítottak ki, amely a 2001. évi XCIX. törvénnyel kihirdetett, a felsőoktatási képe-

sítéseknek az európai régióban történő elismeréséről szóló, 1997. április 11-én Lisszabonban aláírt 

Egyezmény rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismerte el. A Lisszaboni elismerési egyezményt 

ratifi káló országok: Albánia, Andorra, Ausztrália, Ausztria, Azerbajdzsán, Bosznia-Hercegovina, Bul-

gária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Fehéroroszország, Finnország, 

Franciaország, Grúzia, Hollandia, Horvátország, Írország, Izland, Izrael, Kazahsztán, Kirgizisztán, 

Lengyelország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Macedónia, Málta, Moldova, Monte-

negró, Norvégia, Németország, Oroszország, Örményország, Portugália, Románia, Svájc, Svédország, 

Szentszék (Vatikán), Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Törökország, Ukrajna.
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3.  Olyan államban állítottak ki, amely Magyarországgal olyan kétoldalú nemzetközi egyezményt 

kötött, amely kimondja a külföldi bizonyítvány magyar érettségi bizonyítvánnyal való egyenértékűségét. 

Ezek a kétoldalú egyezmények a következő (volt) országokra érvényesek: Ausztria, Bulgária, Csehszlo-

vákia, Horvátország, India, Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság, Kína, Lengyelország, Laosz, 

Románia, Spanyolország, Szíria, Szlovákia, Szlovénia, Szovjetunió.

4.  Jogszabály mondja ki a Nemzetközi Érettségi Szervezet (International Baccalaureate Organization – 

IBO) által kiadott bizonyítványoknak a magyar érettségi bizonyítvánnyal való egyenértékűségét. Szin-

tén jogszabály mondja ki az Európai Iskolák (Schola Europaea) által kiadott bizonyítványoknak a ma-

gyar érettségi bizonyítvánnyal való egyenértékűségét.

5.  A magyar érettségivel egyenértékűek a Magyarországon működő külföldi és külföldi rendszerű 

közoktatási intézmények által kiállított érettségi bizonyítványok közül azok, amelyeket a  a Hriszto Botev 

Bolgár–Magyar Általános Iskola és Gimnáziumban, a Fertődi Porpáczay Aladár Kertészeti Szakközép-

iskola Osztrák–Magyar Középiskolában, a Budapesti Nemzetközi Keresztyén Iskolában (International 

Christian School of Budapest), Britannica Angolnyelvű Nemzetközi Gimnáziumban, a Gustave Eiffel 

Francia Óvoda, Általános Iskola és Gimnáziumban (régi nevén: Budapesti Francia Óvoda, Általános Is-

kola és Gimnázium), a Greater Grace Christian Academy  Általános Iskola és Gimnáziumnban, a Buda-

pesti Osztrák Iskola – Osztrák Felső Reál Gimnáziumban, a Budapesti Amerikai Nemzetközi Iskolában, 

az Orosz Föderáció Magyarországi Nagykövetsége mellett működő Középiskolában, az Al Wahda Arab 

Iskolában, a British International School Alapítványi Óvoda, Általános Iskola és Középiskolában, vagy 

a Thomas Mann Gymnasium-Deutsche Schule Budapesti Német Általános Iskola és Gimnáziumban 

állítottak ki.

6.  A magyar érettségivel egyenértékű külföldi érettségi elismerését nem lehet megtagadni, de az eredmé-

nyek alapján az alábbi döntések születhetnek:

 1)  megállapítják, hogy a külföldi érettségi bizonyítványban szereplő vizsgatárgyak megfeleltethetők az 

előírt tárgyaknak,

 2)  meghatározzák azt, hogy az adott vizsgatantárgy milyen szintűnek (emelt vagy középszintű), érdem-

jegyűnek, illetve százalékos teljesítményűnek tekinthető a magyar felsőoktatási felvételi eljárás során,

 3)  döntést hozhatnak arról, hogy a külföldi vagy külföldi rendszerű érettségi vizsgatantárgyait a külföldi 

bizonyítványban szereplő jegyeknél alacsonyabb osztályzattal, százalékkal értékelik, s ilyenkor a pá-

lyázó érettségi vizsgára jelentkezhet a szükséges vizsgatárgyakból.

b) A magyar érettségi bizonyítvánnyal nem egyenértékű külföldi érettségi bizonyítványok

Ha a bizonyítványt nem a fent felsorolt országok vagy intézmények valamelyike adta ki, akkor a 

továbbtanulási céllal történő elismerési eljárás lefolytatásakor tartalmi vizsgálatot végeznek a 2001. évi 

C. törvény rendelkezéseivel összhangban.

Ennek eredményeként az alábbi döntések hozhatók:

1)  Megállapítható, hogy a külföldi bizonyítvány Magyarországon felsőoktatási intézménybe való jelentke-

zésre jogosító dokumentumként elfogadható.

 Az eljárás a felvételi tantárgyakból:

megállapítják az egyes tantárgyak vizsgaszintjét és százalékos eredményét, –

megállapítják, hogy a külföldi érettségi bizonyítványban szereplő vizsgatárgyak megfeleltethetők az  –

előírt tárgyaknak,

meghatározzák azt, hogy az adott vizsgatantárgy milyen szintűnek (emelt vagy középszintű), érdemje- –

gyűnek, illetve százalékos teljesítményűnek tekinthető a magyar felsőoktatási felvételi eljárás során,

döntést hozhatnak arról, hogy a külföldi vagy külföldi rendszerű érettségi vizsgatantárgyait a külföldi  –

bizonyítványban szereplő jegyeknél alacsonyabb osztályzattal, százalékkal értékelik, és ilyenkor a pá-

lyázónak érettségi vizsgára kell jelentkeznie a szükséges vizsgatárgyakból.

  Az elismerési eljárás során a külföldi érettségi bizonyítvány jogi hatálya – továbbtanulás szempontjából – 

azonossá válik a Magyarországon megszerezhető érettségi bizonyítvány jogi hatályával.

2)  Megállapítható, hogy a bizonyítvány Magyarországon felsőoktatási intézménybe való jelentkezésre jo-

gosító dokumentumként nem fogadható el, ezért az elismerést megtagadják.
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Csatolandó dokumentumok

Az eljárás lefolytatásához a jelentkezőnek általában az alábbi dokumentumokat kell csatolnia:

az eredeti  – érettségi bizonyítvány másolatát, illetve kivételesen, az eredeti bizonyítvánnyal azonos 

okirat (másodlat) másolatát,

a külföldi közoktatási intézmény által kiállított olyan okirat másolatát (pl. év végi bizonyítványok), amely  –

hitelt érdemlően igazolja a tanulmányok időtartamát, és az oklevél megszerzése érdekében előírt 

tanulmányi követelmények sikeres teljesítését,

a felsorolt okiratok magyar nyelvű  – hiteles fordításának másolatát (hiteles fordításnak az Országos 

Fordító és Fordításhitelesítő Iroda, a magyar külképviseleti szerv és a magyar közjegyző hitelesítési zá-

radékával ellátott fordítás minősül).

KÜLFÖLDÖN SZERZETT FELSŐFOKÚ VÉGZETTSÉGEK ELISMERTETÉSE 

Ha a kérelmező felsőoktatási intézményben kíván továbbtanulni Magyarországon, akkor 

külföldi oklevele továbbtanulási céllal történő elismerését az Oktatási Hivataltól kell kérnie. 

A külföldi oklevelek által tanúsított végzettségi szint elismeréséről nemzetközi egyezmények vagy az Elisme-

rési tv. rendelkezik.

a) A magyar felsőfokú oklevéllel egyenértékű külföldi oklevelek

Ha nemzetközi egyezmény kimondja a külföldi oklevélnek vagy végzettségnek a magyar főiskolai, egyetemi, 

posztgraduális vagy doktori oklevéllel való egyenértékűségét, a továbbtanulási céllal történő elismerés során 

az eljáró hivatalnak a külföldi oklevél végzettségi szintjét a nemzetközi egyezményben foglalt rendelkezésre 

tekintettel kell megállapítani.

b) A magyar felsőfokú oklevéllel nem egyenértékű külföldi oklevelek

Ha az adott oklevelet kibocsátó országgal Magyarország nem kötött egyezményt, vagy az egyezmény hatálya 

nem terjed ki az adott fokozatra, akkor az elbíráláskor a hivatal a következő döntéseket hozhatja:

1)  Megállapítja, hogy a külföldi oklevél Magyarországon felsőoktatási intézménybe való jelentkezésre jogo-

sító dokumentumként elfogadható.

2)  Megállapítja, hogy a külföldi oklevél Magyarországon felsőoktatási intézménybe való jelentkezésre jogo-

sító dokumentumként nem fogadható el, ezért az elismerést megtagadja.

(Az elismerési eljárás során a külföldi oklevél jogi hatálya – továbbtanulás szempontjából – azonossá válik 

a Magyarországon megszerezhető oklevél jogi hatályával.)

Csatolandó dokumentumok

Az eljárás lefolytatásához a jelentkezőnek az alábbi dokumentumokat kell csatolnia:

az eredeti  – oklevél másolatát, illetve kivételesen, az eredeti oklevéllel azonos okirat (másodlat) 

másolatát,

a külföldi felsőoktatási intézmény által kiállított olyan okirat másolatát (pl. leckekönyvet), amely hitelt  –

érdemlően igazolja a tanulmányok időtartamát és az oklevél megszerzése érdekében előírt tanul-

mányi követelmények sikeres teljesítését,

a felsorolt okiratok magyar nyelvű  – hiteles fordításának másolatát (hiteles fordításnak az Országos 

Fordító és Fordításhitelesítő Iroda, a magyar külképviseleti szerv és a magyar közjegyző hitelesítési zá-

radékával ellátott fordítás minősül).

Még a felvételi eljárás előtt javasoljuk a külföldön kiállított felsőfokú végzettségek, 
illetve szakképzettségek honosítási, teljes hatályú elismerési eljárásának 

lefolytatását, melyről az Oktatási Hivatal MEIK (elérhetőségeit l. További tájékozódási 
lehetőségek és információk c. részben) ad bővebb információt.
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NÉHÁNY KÉPZÉSRŐL RÉSZLETESEBBEN

A KATONAI FELSŐOKTATÁS SAJÁTOSSÁGAI 

Az intézményben ösztöndíjas, kettős jogállású vagy polgári hallgatóként lehet tanulni. A katonai felsőoktatás hall-

gatóinak jogállását a 1996. évi XLV. törvény szabályozza. Ösztöndíjas hallgató az, aki a tiszti pályát hivatásának 

választja és a sikeres felvételit követően a honvédséggel kötött ösztöndíjszerződés alapján, a választott szakon nap-

pali munkarendben a honvédség tényleges állományú tagjaként végzi tanulmányait. Kettős jogállású hallgató az, 

aki már hivatásos vagy szerződéses állományba tartozik, és úgy nyer felvételt az intézmény valamely államilag 

támogatott képzésére. Polgári hallgató az, aki nem sorolható az előző két kategóriába. Őt a felsőoktatási törvény-

ben, valamint az 1996. évi XLV. törvényben meghatározott jogok illetik meg, illetve kötelezettségek terhelik.

A JELENTKEZÉS ÉS FELVÉTEL SAJÁTOS FELTÉTELEI 

Polgári hallgatók részére folytatott alapképzés (BSc)

A meghirdetett szak(ok)ra az jelentkezhet, aki rendelkezik a jelentkezés alapfeltételeivel, valamint az intézmé-

nyi résznél meghatározott követelményeknek megfelel.

Azokon a szakokon, ahol az adott szakra vonatkozó képesítési követelmények, illetve a képzési és kimeneti kö-

vetelmények az oklevélkiadás feltételeként általános nyelvvizsgát írnak elő, továbbá a jelentkezők a tanulmányaik 

megkezdésének évében betöltik a 40. életévüket, mentesülnek a felvételire előírt nyelvi követelmény teljesítése alól.

A JELENTKEZÉSI LAP KITÖLTÉSÉVEL ÉS KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS SAJÁTOSSÁGOK 

A jelentkezést az országosan egységes jelentkezési lapon kell megtenni 2009. február 15-ig (mivel a határ-
idő munkaszüneti napra esik, 2009. február 16-áig lehet jelentkezést benyújtani).

A Tájékoztató A jelentkezés módja c. fejezetében foglaltak szerint a jelentkezési laphoz csatolni kell:

az iskolai végzettséget tanúsító okirat másolatát (a külföldön szerzett iskolai végzettséget tanúsító okiratot  –

csak a hiteles fordítással együtt fogadja el az intézmény);

a nyelvvizsga-bizonyítvány másolatát (ha ez az adott szakon követelmény); –

a középiskolai tanulmányi értesítőt, vagy ennek 3. (11.) és a 4. (12.) év végéről készült másolatát; –

azon bizonyítvány(ok) másolatát, amelyek igazolják, hogy a jelentkező jogosult a kedvezményekre (vizs- –

gamentesség, többletpontok stb.);

az előnyben részesítésre (hátrányos helyzetű, fogyatékossággal élő, gyermekét gondozó jelentkező) jogo- –

sító feltételeket igazoló dokumentumo(ka)t.

Amennyiben ezek a bizonyítványok, igazolások, valamint okmányok a jelentkezési lap beadásakor még 

nem állnak a jelentkező rendelkezésére, akkor azokat utólagosan legkésőbb 2009. július 9-ig az Oktatási 

Hivatalnak címezve (1380 Budapest, Pf. 1190) vagy az Educatio kht. ügyfélszolgálatán (1088 Budapest, Re-

viczky u. 6.) kell benyújtani. Amennyiben az adott időpontig a hiánypótlás nem történik meg, a jelentkező a 

felvételi eljárás folyamatában nem vehet részt. A későbbiekben a hallgatói jogviszony létesítésének feltétele az 

intézménybe történő beiratkozáskor az eredeti igazolások, okiratok bemutatása.

A FELVÉTELI ELJÁRÁS RÉSZEI 

Az alapképzésre jelentkezők esetében az intézmény tantárgyi felvételi vizsgát nem szervez. Az egyetem a 

többciklusú képzési rendszer, képzési területeinek és képzési ágainak megfelelően meghatározott érettségi 

vizsgatárgyakból elfogadja a közép- vagy emelt szinten tett érettségi vizsgát.
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A FELVÉTELI PONTOK SZÁMÍTÁSA 

Az alapképzésre vonatkozó szabályok a Tájékoztató Pontszámítási módszerek c. fejezetében kerülnek ismertetésre.

EGYÉB TUDNIVALÓK 

Az intézmény felvételi szabályzata megtekinthető a Tanulmányi és Oktatásszervezési Osztályon, valamint a 

www.zmne.hu honlapon a Felvételizőknek c. menüpont alatt.

A TANÍTÓ- ÉS ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS 

JELENTKEZÉS, KÉPZÉSI IDŐ 

Alapképzésben a képzési időt és az oklevél megszerzésének követelményeit (pl. idegennyelv-ismeret) a szakok 

képzési és kimeneti követelményei határozzák meg. A felsőfokú oklevéllel rendelkezők számára hirdetett tanító 

és óvodapedagógus mesterképzési szakokon – a korábbi tanulmányok beszámításával – csak a pedagógus oklevéllel 

rendelkezők esetében lehet rövidebb a képzési idő.

A FELVÉTELI ELJÁRÁS 

Az intézmények a tanító és óvodapedagógus szakokon az összpontszámot a Pontszámítási módszerek c. részben leír-

tak szerint határozzák meg azzal, hogy az alkalmassági vizsga követelményeit is teljesíteni kell. A jelentkező-

ket két középszintű érettségi vizsgatárgy szerint fogják rangsorolni (l. 1. sz. táblázat).

ALKALMASSÁGI VIZSGA 

A tanító és óvodapedagógus szakokra jelentkezőknek – az óvónői szakközépiskolát végzett, óvodában dolgozó 

jelöltek kivételével – ének-zenei, testi, egészségi és beszédalkalmassági vizsgát kell tenniük. Ez alól azok a 

felsőfokú végzettségű pályázók mentesülnek, akiknek ilyen irányú alkalmasságát korábbi felvételi vizsgán 

vagy felsőfokú tanulmányuk során mérték. A felvételi eljárás keretében tett „nem felelt meg” minősítésű alkal-

massági vizsgát a legtöbb óvó- és tanítóképző intézmény fi gyelembe veszi, ezért ez a minősítés – ha A felvétel 

intézményenkénti feltételei c. fejezetben más utalás nincs – a 2009-es felvételi időszakban nem javítható! „Nem 

felelt meg” minősítéssel tanító és óvodapedagógus szakokra pályázó nem vehető fel.

Előzetes alkalmassági vizsga
Az intézmények a jelentkezési határidőt megelőzően előzetes alkalmassági vizsgát szervezhetnek. A vizsgák időpont-

ját az egyes intézményekről szóló oldalak tartalmazzák. Ennek célja: lehetőséget adni a jelentkezés benyújtása 

előtt az alkalmasság mérésére, megállapítására. Alkalmatlanság esetén a jelölt a felvételi eljárás keretében 

(általában a tavaszi szünetben) szervezett alkalmassági vizsgán azt megismételheti, javíthatja. Az előzetes 

alkalmassági vizsga szolgáltatás jellegű, bármely (pl. a lakóhelyhez legközelebb eső) tanító- vagy óvóképző in-

tézményben igénybe vehető. Az adott intézményről szóló fejezetben szereplő vizsgadíjat az intézménynek kell 

befi zetni. Az eredményes előzetes alkalmassági vizsgát, amennyiben az ének-zenei, beszéd-, testi, egészségi 

alkalmassági vizsgák követelményei a fejezetben leírtakkal azonosak, általában az intézmények kölcsönösen 

elfogadják, tehát azt elegendő egy helyen (egy alkalommal) letenni. Az általános gyakorlattól való eltérést A 

felvétel intézményenkénti feltételei c. fejezet tartalmazza.
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Az alkalmassági vizsga követelményei
Az alkalmassági vizsga anyaga a legtöbb intézményben a következő: (az eltéréseket A felvétel intézményenkénti 

feltételei c. fejezet tartalmazza).

Az ének-zenei alkalmassági vizsga

Célja:

Annak megállapítása, hogy a pályázó alkalmas-e az óvodapedagógusi vagy tanítói pályára, a pedagógusi 

pálya gyakorlásához szükséges zenei ismeretek elsajátítására.

Feladat:

a hallásvizsgálat keretében néhány magyar népdal vagy műzenei szemelvény előadása emlékezetből,  –

szabad választás alapján (a dalokat más-más kezdőhangról is meg kell tudni szólaltatni),

a zenei emlékezet vizsgálata során egyszerű, rövid ritmussorok visszahangoztatása (negyed-, nyolcad-,  –

pontozott ritmus és szinkópa kombinációiból) tapsolással, kopogással; néhány hangból álló egyszerű 

dallamok visszaéneklése dúdolással vagy szolmizálva,

a kottaolvasási készség vizsgálata során néhány ütem lapról olvasása az egyszerű gyermekdalok szintjén  –

az ötvonalas rendszerben.

Az elbírálás alapvető szempontja, hogy a felvételiző rendelkezzék az ének-zenei tevékenység vezetéséhez, tanítá-

sához nélkülözhetetlen zenei hallással, egészséges énekhanggal és megfelelő hangterjedelemmel.

A beszédalkalmassági vizsga

Célja annak megállapítása, hogy a pályázót beszédállapota alkalmassá teszi-e a pedagógusi pályára.

Feladat:

10–15 soros nyomtatott prózai szöveg felolvasása, szükség szerint a szöveg reprodukálása, illetve beszél- –

getés. A szöveget közismert gyermekirodalmi művekből jelölik ki. A pályázónak a felolvasandó szöveg 

előzetes megismerésére időt adnak.

A szóbeli szövegalkotó képesség felmérése kötetlen beszélgetés keretében. –

Az elbírálás szempontjai:

Vannak-e a vizsgázónak hangképzési zavarai (pöszeség, raccsolás, selypítés, orrhangzós beszéd, a ma- –

gánhangzók igen zárt képzése, egyéb beszédhangképzési hibák).

A pályázó beszédritmusában észlelhetők-e súlyos zavarok (dadogás, értelemzavaró hadarás, leppegés,  –

pattogás).

A felolvasás mennyire értelmes, követhető, kifejező. –

A tájnyelvi ejtés nem beszédhiba, tehát nem kizáró ok.

Kizáró okok:

hangképzési rendellenességek, –

ritmuszavarok, –

a beszéd megértését akadályozó rendkívül zárt ejtés. –

A testi alkalmassági vizsga

Célja:

Annak megállapítása, hogy a jelölt rendelkezik-e azokkal az alapvető motoros (testi) képességekkel, amelyek 

feltételei az alsó tagozatos és az óvodai testnevelés gyakorlati anyag elsajátításának, illetve a tanítói, óvodape-

dagógusi pálya gyakorlásának.

Követelmények:

közepes iramú, folyamatos futás (nők: 3 perc, férfi ak: 5 perc), –

oktató által vezetett zenés gimnasztika folyamatos végzése, a főbb alapformák végeztetésével (szökdelé- –

sek, karkörzések, törzshajlítások, felülések, törzsemelések és rugózások),

egyensúlyozó járás fordulatokkal, két zsámolyra helyezett felfordított padon, –

néhány lépés nekifutásból – keresztbe állított és felfordított – pad átugrása egy lábról, érkezés páros  –

lábra, guggolásba,

célba dobás függőleges célra (kosárlabda palánk) egykezes dobással, kislabdával, 8 m-ről, –

labdaadogatások helyben futás közben párokban, ügyes és ügyetlen kézzel, felfújt labdával, –
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labdavezetés ügyes és ügyetlen kézzel, –

felfüggés hajlított karral (nők: 5 mp, férfi ak: 8 mp), –

mellső fekvőtámaszból ereszkedés legalább derékszögig hajlított karú fekvőtámaszba, tolódás mellső  –

fekvőtámaszba (nők: 3-szor, férfi ak: 6-szor).

Kizáró okok:

A kondicionális állapotra és a mozgáskoordinációra utaló olyan gyenge teljesítmény, amely intenzív gyakor-

lással nem javítható, valamint a középiskolai tanulmányok utolsó két évében a testnevelés alóli teljes felmentés.

Az egészségi alkalmassági vizsgálat

Minden jelentkezőnek a háziorvosa által kiállított nyilatkozat másolatát kell csatolni arról, hogy krónikus, 

illetve fertőző betegségben nem szenved.

A jelentkezőnek önmaga által tett nyilatkozatot is mellékelnie kell arról, hogy eltitkolt betegsége nincs.

Egészségügyi szempontból – a súlyosság mérlegelése alapján – kizáró ok lehet:

a felső végtagok funkcionális rendellenességei, a statikai rendszer súlyosabb elváltozásai nyugodt álla- –

potban is, melyek miatt a gyakorlati képzés következtében egészségi állapotromlás várható,

mindennemű szívbillentyű hiba, –

a szív, a vérkeringés és légzőrendszer olyan egyéb rendellenességei, melyek a fi zikai terheléssel is járó  –

óvodapedagógus- és tanítóképzésben a hallgatót gátolják,

a beszédzónában 30 decibelnél gyengébb hallás, –

a látóélesség mértéke olyan fokú, hogy zavarja a kommunikációban, –

ISHIHARA színlátási teszttel kimutatható színtévesztés, –

a térlátás korlátozottsága. –

Kizáró okok: diszlexia, diszgráfi a, diszkalkulia, súlyos mentális, pszichés zavarok.

MŰVELTSÉGI TERÜLET VÁLASZTÁSA 

A tanító alapképzési szak képzési és kimeneti követelményei szerint a tanítói képesítés az iskola 1–4. osztályá-

ban valamennyi, az 1–6. osztályában legalább egy műveltségi terület oktatási-nevelési feladatainak ellátására, 

illetve a közoktatási törvény szerinti nem szakrendszerű nevelés-oktatás feladataira készít fel. A kiválasztott 

műveltségi területre való felvételről – az eredményes felvételi vizsgát követően a tanév kezdetekor – belső 

szelekcióval döntenek.

Műveltségi területek a tanító alapképzési szak nappali képzésre felvettek számára
A meghirdetett műveltségi területi képzés csak elegendő számú jelentkező esetén indul. Az intézmények az 

egyes műveltségi területi képzésben való részvételt a tanév elején bizonyos feltételekhez köthetik. A levelező, 

esti munkarendben induló műveltségi területi képzésről az intézmény ad felvilágosítást.

Műveltségi területek (nappali képzés)

I: magyar nyelv és irodalom; II: idegen nyelv; III: matematika; IV: ember és társadalom; V: természetismeret; 

VI: ének-zene; VII: vizuális nevelés; VIII: informatika; IX: technika; X: családi, háztartási, gazdasági ismeretek; 

XI: testnevelés és sport

I II III IV V VI VII VIII IX X XI
AVKF + + + + + + + + – – +

EJF-P + + + + + + + + + + +

ELTE-TÓFK + + + + + + + + – – +

KE-CSPFK + + + – + + – – – – +

KF-TFK + + – + + + + + – – –

KRE-TFK + + – + – + – – – – –

KTIF + + + – + + + + + + +

ME-CTFK + + + + + + + + + + +
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I II III IV V VI VII VIII IX X XI
NYF-PKK + + + + + + + – – – +

NYME-AK + + + – – + + – – – +

NYME-MNSK + + – – – – + + – – +

PPKE-VJK + + – – – – – + – – +

PTE-IFK + – – – – – + – – – +

SZIE-ABK + + + + + + + + + – +

SZTE-JGYPK + + + – + + + – + – +

TSF-PFK + + – + + + + + – – +

A táblázat jelölései: + választható, − nem választható.

Az idegen nyelv műveltségi területen általában angol és német nyelvű képzés indul, az egyéb lehetőségeket 

lásd A felvétel intézményenkénti feltételei c. fejezetben.

Műveltségi területek a tanítói oklevéllel rendelkezők számára
A képzési idő minimum 3 félév, idegen nyelvi képzésben minimum 4 félév. Idegen nyelvi műveltségi területi 

képzés esetén a szükséges nyelvismeret a tanító alapképzési szak keretében indítandó műveltségi területével 

azonos. Az ettől eltérő követelményeket A felvétel intézményenkénti feltételei c. fejezet tartalmazza. Jelentkezni az 

intézményben beszerezhető, e célra rendszeresített jelentkezési lapon lehet. A tanítói oklevéllel 

rendelkezők számára hirdetett műveltségi területi képzés költségtérítéses képzés. A költségtérítés mértékéről 

közvetlenül a felsőoktatási intézményeknél lehet tájékozódni.

Műveltségi területek (tanítói oklevéllel rendelkezők)

I: magyar nyelv és irodalom; II: idegen nyelv; III: matematika; IV: ember és társadalom; V: természetismeret; 

VI: ének-zene; VII: vizuális nevelés; VIII: informatika; IX: technika; X: családi, háztartási, gazdasági ismeretek; 

XI: testnevelés és sport

I II III IV V VI VII VIII IX X XI
AVKF + + + + + + + + – – +

EJF-P + + + + + + + + + + +

KE-CSPFK + + + + + + + + + + +

KF-TFK + + – + + + + + – – –

KRE-TFK + + – + – + – – – – –

KTIF + – – – – – – – – – –

ME-CTFK – – – – – – – – – – –

NYF-PKK + + + + + + + – – – +

NYME-AK + + + – – + + – – – +

NYME-MNSK + + – – – – + + – – +

PPKE-VJK + + – – – – – + – – +

SZIE-ABK + + + + + + + + + – +

SZTE-JGYPK + + + – + + + – + – +

TSF-PFK + – – + + + – + – – +

A táblázat jelölései: + választható, − nem választható.
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A BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KÉPZÉS RENDSZERE 

A KÉPZÉS TERÜLETE ÉS FŐBB FUNKCIÓI 

A magyar felsőoktatás egyik kiterjedt és erősen tagolt képzési területe a bölcsészettudományokkal ismerteti 

meg az érdeklődő hallgatókat. A bölcsészettudományok a történelmileg halmozódó emberi kultúra külön-

böző vonatkozásait tanulmányozzák: a különböző nyelvekhez is kötődő, különböző kifejeződési formát öltő, 

társadalmilag rétegzett kultúrákat, ezek különböző forrásokból kiolvasható történeti fejlődésmenetét, magát 

a kultúrában megőrzött és továbbszármaztatott történelmet. A bölcsészettudományok tárgya a kultúra, az 

egyén és a társadalom kölcsönviszonya, az önkifejezés és befogadás, az információk áramlása a személyek 

közötti és az intézményes kapcsolatokban, különös tekintettel a kultúrát átszármaztatni hivatott nevelésre. 

Az emberi gondolkodás történetébe mélyen visszanyúló tudatos és igényes önrefl exió – a fi lozófi a – a böl-

csészettudományok szerves, névadó alkotóelemét képezik, kiszakadt viszont ezen tudományok köréből egy 

– legalábbis a megismerés módszerében, módszerességében eltérő – tudománycsoport, amelyet társadalom-

tudományoknak nevezünk.

Az alapképzés során olyan ismeretek és készségek megszerzésére nyílik lehetőség, amelyek áttekintést nyúj-

tanak a képzési terület legáltalánosabb körvonalairól, meghatározott szűkebb szakmai tárgykörök elméleti 

alapjairól és alkalmazásának gyakorlati lehetőségeiről. Általánosságban szólva a bölcsészettudományi alap-

képzés fejleszti a kifejezőkészséget magyar és idegen nyelven, felkészít a társadalmi és kultúrközi érintkezésre. 

Alapot nyújt a történelemben és kultúrában való tájékozódáshoz, ami kamatozhat a társadalmi kapcsolatok 

napi gyakorlatában, ügyintézésben, szervezőmunkában, a kulturális és kultúrközi intézmények (például mú-

zeumok, könyvtárak, média, levéltár) működtetésében. A bölcsészeti alapképzés növeli a társas érzékenységet 

és hatékonyságot, előkészít a humán szolgáltatásokban és a nevelési intézményekben való felkészült és ráter-

mett közreműködésre.

AZ ALAPKÉPZÉS SZERKEZETE 

A bölcsészettudományi alapképzés hároméves időtartamú, és ez idő alatt 180 kredit megszerzését írja elő. Ez 

a tanulmányi mennyiség felöleli és biztosítja az általános ismeretanyagot, a szakmai kitekintést és az alapozó 

tudást, valamint specializációt, amely az intézmény által kínált és a hallgató által választott szűkebb szakte-

rületről nyújt elmélyült ismereteket, és ennek gyakorlati műveléséhez, alkalmazásához nyújt alapokat.

Az alapképzés 180 kreditjének kétharmadát egy szakterület összerendezett ismeretanyagából kell teljesíteni, 

ennek a 120 kreditnek a megszerzése tükröződik a képzettség megnevezésében. A képzettséget biztosító alap-

képzési oklevél egyforma és egyenértékű, arra való tekintet nélkül, hogy a 120 kreditponton felül megszerzen-

dő tanulmányokat a hallgató az intézményi kínálatból merítve hogyan választja ki, és milyen tartalommal 

tölti ki: milyen tantárgyakat, tanulmányi modulokat, szakirányokat végez el ennek keretében. A bölcsészettu-

dományi képzőintézmények kínálatában szerepelnek az adott szakterületen folyó alapképzés felajánlott szak-

irányai vagy más tudományágban szerezhető 50 kredites tanulmányi modulok, szakirányok. Lehetőség van 

tanári szakirányon is további tanulmányokat folytatni, ahol a kötelezően választható ismeretként a második 

tanári szakképzettség szakterületi megalapozása folyik, és tanári szakképzettségre irányuló tanulmányok ese-

tén további 10 kredit keretben összerendezett pedagógiai-pszichológiai modul elvégzésére kerülhet sor.

A bölcsészképzés 180 kredit megszerzése után ad alapképzési oklevelet. Alapvető képzési ágak: a magyar, 

a történelem, a modern fi lológia, az ókori és keleti fi lológia, a pedagógia és pszichológia, és a szabad bölcsé-

szet. Az egyes képzési ágak szerkezete, belső tagoltsága különböző mértékű. A magyar képzési ágba például 

csak egyetlen szak tartozik, e szakon belül azonban sok irányba mutató specializációk jelenhetnek meg. Más 

képzési ágak két vagy több szakot ölelnek fel, ilyen például a történelem, az ókor és keleti fi lológia, valamint 

a pedagógia és pszichológia. Különleges helyzetben van a modern fi lológia képzési ág, amelyhez öt igen 

átfogó szak tartozik, melyek többsége annyira széles és tagolt, hogy indokoltan olyan szakirányokra tagoló-

dik, melyek mindegyike maga a végzettség megszerzéséhez szükséges kreditmennyiséget biztosítja, és ennek 
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megfelelően megjelenik az oklevélben is mint a képzettséget árnyaló specializáció. Ilyen széles merítésű szak 

például a romanisztika, melyen belül a francia, az olasz vagy a román tanulmányok útja elágazik, és feltün-

tetése az oklevélben indokolt.

Egészen sajátos helyzetű és jellegű képzési ág az ún. „szabad bölcsészet”, amely – mint nevéből értelem-

szerűen következik – a bölcsészettudományok törzsterületéről és modern hajtásaiból kötetlenül válogatható 

tanulmányi kínálatot nyújt (gondolhatunk itt mindenekelőtt a fi lozófi a különböző területeire, a vallástudo-

mányra, a művészettörténetre, a kommunikáció- és médiatudományra). Az alapképzés ezen ága nem erősen 

és korán szakosodott, hanem többirányú és alakuló érdeklődést elégít ki, és többféle szakmai továbbhaladási 

irányt alapoz meg.

A bölcsészettudományi alapképzésnek vannak a különböző képzési ágakban, szakokon egyaránt megjelenő 

közös tartalmi elemei (például fi lozófi atörténet, retorika, humán informatika). Az 50 kredites modulok, szak-

irányok viszont intézményesen lehetővé teszik a képzési területen belüli viszonylag szabad átjárást, változatos 

kapcsolatépítést, sőt elvben megnyitják a lehetőségét annak is, hogy a bölcsészettudományi végzettséget és 

képzettséget szerző hallgatók más képzési területek (például természettudományok) terén is szerezzenek szá-

mottevő ismereteket.

AZ ALAPKÉPZÉSBŐL VALÓ TOVÁBBHALADÁS ÚTJAI 

A képzettség alapot ad arra, hogy az oklevéllel rendelkezők kilépjenek a munkaerőpiacra, és ott megszerzett is-

mereteik és készségeik alapján (esetleg azokat specifi kálva és gyakorlati irányban kiegészítve) el tudjanak helyez-

kedni. A végzett bölcsészek egy kiváló, szűkebb körének módja lehet arra, hogy a mesterképzés keretében, saját 

diszciplínáján belül vagy interdiszciplináris jelleggel a második képzési ciklusban is tanulmányokat folytasson.

A TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÉPZÉS RENDSZERE 

A KÉPZÉS TERÜLETE ÉS FŐBB FUNKCIÓI 

A természet megismerése évezredek óta izgatja az emberiséget. A csillagos égbolt, a távoli földrészek, az emberi 

test titkai mind-mind felderítésre váró kérdések voltak, s legtöbbjük ma is tartogat meglepetéseket a kutató elme 

számára. A legrégebbi természettudományos emlékek a csillagászattal és a fi zikával kapcsolatosak, s többnyire 

a matematikával és a fi lozófi ával, esetleg mitológiai hiedelmekkel is szorosan összefonódva jelennek meg. Ezek 

a tudományterületek differenciálódtak az évszázadok során a mai természettudományokká, s az egyetemek 

által kínált természettudományos szakok is ennek az évszázados fejlődésnek a nyomán alakultak ki.

Így különült el a matematika, a fi zika, a kémia, a biológia, a földrajz, a geológia, a csillagászat, a meteo-

rológia és a geofi zika. A matematikából és a műszaki tudományokból alakult önállóvá és vált egyetemen is 

választható szakká, tanulmányterületté az informatika. A természettudományok differenciálódása jelenleg 

is folyik, a gyorsan fejlődő „interdiszciplináris” területek az egyetemi képzésben is önálló szakokká váltak. 

A legújabb természettudományos szak a környezettan, amely csak néhány éve önállósult.

A természettudományi képzés célja a természet megismerésére szolgáló módszerek és a természettudomá-

nyos gondolkozás elsajátítása. A természettudományos szakok többségére jellemző a matematika és az infor-

matika eszköztárának erőteljes használata, valamint a kísérletező tapasztalatszerzés. Ugyancsak jellemző, 

hogy a felhalmozott tudásanyag erősen egymásra épül: az alapozó tárgyak ismerete nélkül az új tudományos 

eredmények feldolgozása nem lehetséges. A különböző természettudományok vizsgálati módszerei – bár van-

nak közös mérési, ill. elemzési technikák – napjainkra már erősen eltérnek egymástól, s ez is indokolja, hogy 

az egyetemi képzésben jól elkülönülő szakok jelenjenek meg.

Az alapképzések a természettudomány adott területének megismerési módszereit, valamint az évszázadok 

során kikristályosodott természeti törvényeket ismertetik meg a hallgatókkal. Fejlesztik problémamegoldó és 

modellalkotási készségüket. Olyan szakembereket képeznek, akik képesek az adott tudományterületen önálló 
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problémafelvetésre és -megoldásra, képesek továbbá önálló ismeretszerzésre, az új eredmények követésére. 

A szakterületükhöz tartozó kérdésekkel kapcsolatban a matematika és az informatika eszköztárának haszná-

latával kvantitatív válaszokat tudnak adni.

Az alapképzési oklevél birtokában a hallgatók mesterképzési szakon folytathatják tanulmányaikat. Alap-

képzési oklevéllel akár több mesterképzési szak is felvehető lesz, amelyen a megkezdett tanulmányok törés-

mentesen folytathatók. A mesterképzési oklevél lényegében az eddigi ötéves egyetemi képzésnek megfelelő 

végzettséget nyújt. A mesterképzési szak elvégzése után a tudományos pályára készülők doktori képzésben 

vehetnek részt.

A KÉPZÉS SZERKEZETE 

Az alapképzésben biológia, fi zika, földtudomány, földrajz, környezettan, kémia és matematika szak indul. 

A korábbihoz képest a választható szakok száma az alapképzésben csökken. Nem jelenik meg a klasszikus 

szakok közül a csillagászat, geofi zika, geológia és meteorológia, és nem találhatók meg olyan nemrégiben 

indított interdiszciplináris szakok, mint pl. az informatikus vegyész és informatikus fi zikus, mérnök fi zikus, 

biofi zikus stb. A természettudományos alapképzésben is van arra mód, hogy a tanári mesterképzési tanulmá-

nyokat megalapozza a hallgató.

Az alapképzési szakok számának csökkenése természetesen nem képzési területek eltűnését, ill. szakterüle-

tek megszűnését jelenti, hanem csak azt, hogy a hallgatóknak nem kell már az egyetemi képzés kezdetén spe-

cializálódniuk. Az alapképzési szakok a képzés első három évében az adott tudományterület közös törvényeit 

ragadják meg, emiatt felesleges a képzés túlzott differenciálása.

Az alapképzési szakok szerkezete azonban olyan, hogy tudásanyaguk csak 110–120 kreditben azonos, a 

további 60–70 kredit felvételében a hallgatók egyéni elképzelésük szerint, érdeklődésüknek megfelelően ké-

szülhetnek fel a mesterképzési szakos képzésekre, illetve – ha az alapképzési oklevél megszerzése után nem 

folytatják tanulmányaikat –, akkor gyakorlati életpályájukra.

A másodévtől lehetővé tett differenciálódást az alapképzési szakok szakirányai támogatják. A szakirányok 

alapképzési szakonként és intézményenként különbözőek lehetnek. Annak, aki már az egyetemre jelentkezés-

kor határozott elképzelésekkel rendelkezik későbbi tanulmányaira vonatkozóan, érdemes gondosan átnézni a 

különböző egyetemek szakirány kínálatát, mert bár a mesterképzési szakok pontos listája még nem ismeretes, 

várható, hogy az alapképzési szakon kínált szakirányok később mesterképzési szakon is folytathatóak. Példa-

ként említjük, hogy ha egy intézmény mesterképzésben indítani fog meteorológus szakot, akkor a meteoroló-

gus szak a fi zikus, a földtudományi és a környezettudományi alapképzési szakban is szerepel szakirányként. 

Így mindhárom alapképzési szak hallgatói előkészülhetnek a meteorológus mesterképzésre.

A természettudományos tanári pályákra, a tanári mesterképzési szakok elvégzésére a hallgatóknak már az 

alapképzési szakos képzések során elő kell készülniük. Erre szolgálnak az alapképzések tanári szakirányai. Az 

alapképzések szerkezetét úgy alakították ki, hogy másodévtől kezdődően a hallgatók a tanári szakirányok kere-

tében egy második tanári szak alapismereti modulját vehessék fel 50 kreditnyi terjedelemben. Emellett minden 

tanári mesterképzésre jelentkező hallgatónak 10 kredites pedagógia-pszichológia modult is el kell végezni.

A TANÁRKÉPZÉS RENDSZERE 

A tanárképzés korábbi, főiskolai és egyetemi szintű szakokat párhuzamosan működtető szerkezete az új, 

többciklusú képzési rendszerben egységessé válik: a képzési terület szerinti bemenetre épülő különböző taná-

ri szakképzettségek – az első ciklusú képzést követően – a második ciklus tanári mesterszakján szerezhetők, 

mely képzés a közoktatás 5–12 (13). évfolyamán, illetve a szakképzés valamennyi formájában a tanári szak-

képzettségnek megfelelő tárgyak szakrendszerű oktatására ad felkészítést. A tanárképzés új rendszerében a 

képzés első ciklusában szerezhetők meg a diszciplináris előtanulmányok, amelyek felruházzák a jelölteket a 

tudományos gondolkodás képességével, valamint valamely szakterület sajátos alapismereteivel. A közoktatási 

és szakmai tanárok felkészítésére a mesterképzési ciklusban kerül sor.
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A tanári felkészülés jellegzetes útja az, hogy a legalább 110 kredit volumenben tanult alapképzési szak-

hoz tartalmilag illeszkedik, erre támaszkodik a tanári mesterképzés egyik modulja, amely az első szakképzett-

séghez vezet. Jellegzetesnek és tipikusnak mondható, hogy az alapképzésben – választható módon, az alap-

képzési szak mellett – egy másik diszciplína területen végzett (50 kredites) specializációhoz illeszkedik, erre 

épülhet a másik szakterületi modul a mesterképzésben, amely a második tanári szakképzettséghez vezet.

A továbbtanulás során a mesterképzésbe való felvételi eljárást, a kiválasztás szempontjait minden esetben 

az adott felsőoktatási intézmény saját szabályzatában rögzíti. A tanári mesterképzési szak abban is eltér más 

mesterképzési szakoktól, hogy négy félévet követően féléves összefüggő oktatási-nevelési intézményi gyakor-

lattal zárul a képzés.

A tanári mesterszak jellegzetességeiről bővebben a mesterszakokat ismertető kötetben lehet olvasni. 

A legfontosabb az, hogy a tanári mesterszakon a képzési idő öt félév, vagy négy félév lehet, attól 

függően, hogy egy vagy két tanári szakképzettséget szerez-e a tanárjelölt. A tanári mesterszak szak-

képzettségei közül a közismereti tanári csoportban (amely a közoktatás 5–12 (13). évfolyamain a közis-

mereti tárgyak tanítására készít fel) az oda jelentkezőknek két tanári szakképzettséget kell szerezniük, 

míg a másik csoportban, a szakmai szakképzettségek megszerzéséhez (amely a szakképzés, illetve a művészet-

oktatás tanárainak a felkészítését célozza) egy szakképzettséggel is lehet tanári oklevelet szerezni. 

A közismereti tanárnak készülőknek a második szakképzettségüket már az alapképzés so-

rán meg kell alapozniuk. Ez egy 50 kredites szakterületi modul, amelyet az adott alapképzési szakon 

belül lehet fölvenni. (Ha ezt elmulasztották, akkor ez pótolható ugyan az alapképzési oklevél megszerzése után 

is, de csak részismeretre irányuló költségtérítéses tanulmányok formájában, és plusz két félév kieséssel jár). 

Az első tanári szakképzettség a megfelelő területen szerzett alapképzési szakra épülhet, de a második szak-

képzettség is lehet egy másik alapképzési szaknak megfelelő szakterület, amennyiben a hallgató ezt az alap-

képzésben szakirány választásával megalapozza. A második szakképzettség ugyanakkor nem szükségképpen 

feltételezi egy másik alapképzési szak előtanulmányainak elvégzését.

Felvehető második tanári szakképzettségként 

valamennyi, az adott tantárgy oktatására felkészítő, első közismereti tanári szakképzettség,  –

és a kizárólag másodikként megszerezhető szakképzettségek, ezen belül –

az 50 kredit szakterületi előtanulmányt igénylő tantárgy oktatására felkészítő szakképzettségek,  –

az adott tantárgy idegen nyelven történő oktatására felkészítő szakképzettség, –

a speciális közoktatási intézményi nevelési feladatokra felkészítő szakképzettség. –

Az alapképzési szak választásának mérlegelésénél arra kell figyelemmel lenni, hogy mely 

alapképzési szakokat lehet a tanári mesterszakon is folytatni. Nem mindegyik alapképzési szakról 

választható ugyanis a tanári mesterszak. Néhány alapképzési szak viszont olyan, ahonnan többféle tanári 

szakképzettség közül is lehet választani. A több alternatíva mentességet jelenthet a másodikként választott 

szakképzettség megalapozására előírt 50 kredites tanulmányok alól is. 

A felsőoktatási intézmények a bolognai alapképzés keretében a tanári mesterképzést úgy készítették elő, 

hogy megtervezték és oktatási kínálatukban szerepeltetik a második tanári szakképzettséghez szükséges 

50 kredites alapozó modulokat, amelyeket a hallgatók alapképzésben a szakirány választásakor, általában a 

harmadik félévtől vehetnek fel. Alapképzésben további 10 kredites pedagógiai-pszichológiai, ún. ori-

entációs modult kell választania annak, aki mesterképzésben a tanári szakon akar továbbtanulni.

A választható tanári szakképzettségek képzési területenként

Agrár képzési terület
Az agrár képzési területen szakmai tanárképzés folyik. 

Egy-egy adott alapképzési szakról az ugyanolyan, vagyis az agrármérnök-tanári (zárójelben pl. a földmérő és 

földrendező mérnöki) szakképzettséget adó tanárképzésre lehet jelentkezni. A mezőgazdasági szakoktató alap-

képzési szaknak is van tanári szakképzettséget adó folytatása, mint valamennyi agrár alapképzési szaknak.

Az állatorvosi szak osztatlan képzésben vehető fel, így ezen jelenleg tanári szakképzettséget nem lehet szerezni.

Három alapképzési szakról (erdőmérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, természetvédelmi mérnö-

ki) lehet – a közismereti csoportba tartozó – környezettan-tanári szakképezettséget is szerezni. 

Tajekoztato-2_2009_AOF.indd   91Tajekoztato-2_2009_AOF.indd   91 2008.11.26.   20:58:082008.11.26.   20:58:08



A F E L S Ő O K TATÁ S R Ó L

Felsőoktatási felvételi tájékoztató – 2009. szeptemberben induló képzések92

 

 

Bölcsészettudomány képzési terület
A bölcsészettudományi képzési terület alapképzési szakjainak a többi területtől eltérő fő jellegzetessége az, 

hogy egy-egy alapképzési szakon belül többnyire különböző szakirányokat kell választani a képzés során. A 

tanári szakképzettségek többsége is a választható szakiránnyal megegyező szakterületet jelöl meg, ami azt 

jelenti, hogy néhány szakirányról lehet tanári mesterszakot választani, néhányról pedig nem. 

Sajátos követelmény az is, hogy amennyiben valaki az ún. nyelvtanári szakképzettségeket második szakkép-

zettségként veszi fel, annak az adott szakterület megalapozásához előírt 50 kredites előtanulmányok teljesítése 

mellett (a latin-, az ógörög-, a japán- és a kinaitanár szakképzettségek kivételével), a választás feltételeként, 

felsőfokú C típusú nyelvvizsgát is le kell tennie. 

Sajátos a romológiatanár (romani nyelv és kultúra vagy beás nyelv és kultúra) szakképzettség is, mert e 

szakképzettségen belül két választási lehetőség van: vagy a romani, vagy a beás nyelv szerint. A nyelvtanári 

szakképzettségektől eltérő a nyelvvizsga szintje is, mivel itt a belépés feltétele középfokú nyelvvizsga. Sajátos 

az is, hogy a romológia alapképzési szakon kívül számos más területhez sorolt alapképzési szakról is fel lehet 

venni a tanári szakot. 

Informatika képzési terület
Az informatikatanári szakképzettségre irányuló képzés – a közismereti oktatás mellett – felkészít az adott 

alapképzési szak területén a szakképzés szakmai tantárgyainak az oktatására is. A mérnöktanár (mérnök 

informatikus) szakmai tanári szakképzettség a műszaki informatikai szakképzés területére koncentrál. Infor-

matikatanári szakképzettség a könyvtár-informatika alapképzési szakról is választható.

Gazdaságtudományok képzési terület
E képzési területen, szakmai tanárképzésben – a közszolgálati alapképzési szak kivételével – valamennyi alap-

képzési szakról tovább lehet lépni a tanári mesterképzésbe, ugyanakkor a közgazdásztanár közös megnevezés 

ötféle (elméleti gazdaságtan tanári szakképzettség, vállalkozási ismeretek, kereskedelem és marketing, turiz-

mus-vendéglátás, pénzügy és számvitel) tanári szakképzettséget ölel magába. Az üzleti szakoktató szakról, a 

szakiránytól függően, kétféle közgazdásztanári szakképzettség választható, valamit az ügyviteltanári is.

Másodikként minden első tanári szakképzettség mellé vagy után az 50 kredites előképzés nélkül megszerez-

hető a  háztartásgazdálkodás-tanár szakképzettség is.

Műszaki képzési terület
A műszaki képzési területen szakmai tanárképzés folyik. 

Egy-egy adott alapképzési szakról az ugyanolyan, vagyis a mérnöktanári (zárójelben pl. a villamosmérnöki) 

szakképzettséget adó tanárképzésre lehet jelentkezni. A műszaki szakoktató az alapképzési szakján szerzett 

szakiránya szerint választhatja az annak megfelelő mérnöktanári szakképzettséget. 

Néhány alapképzési szakról a megfelelő mérnöktanári szakképzettség mellett 50 kredites előtanulmányok 

nélkül választani lehet a közismereti csoportba tartozó környezettan-tanári, fi zikatanári, kémiatanári, bioló-

giatanári szakképezettséget is, akár elsőként (de akkor másik közismereti szakképzettséget is kell választania), 

akár második szakképzettségként. Kizárólag másodikként felvehető a közismereti szakképzettségek közül – az 

ábrázológeometria- és műszakirajz-tanár, valamint a technikatanár szakképzettség. 

Művészeti képzési terület és művészetközvetítés képzési terület
E képzési területeken még csak a művészeti műveltségterületen meghatározott közismereti tanári szakképzettsé-

gek (ének-zenetanári, mozgóképkultúra- és médiaismerettanár, vizuális- és környezetkultúra-tanár) vehetők fel.

Egyes, képzőművészettel kapcsolatos képzési ágakban a megfelelő alapképzési szakok elvégzése a kizá-

rólag másodikként felvehető ábrázológeometria- és műszakirajz-tanár szakképzettség megszerzéséhez ad 

lehetőséget. 

Pedagógusképzés
E képzési területen a gyógypedagógia az egyetlen olyan alapképzési szak, amelyről az adott szakterület (a 

gyógypedagógia) tárgyainak a szakképzésben történő oktatására lehet felkészülni. A gyógypedagógia-tanári 

szakképzettség ezáltal a szakmai tanári szakképzettségekhez tartozik, de a sajátos követelményei azt írják 
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elő – elsősorban a középiskolában integrált oktatásban résztvevő fogyatékkal élő tanulók jobb tanárellátá-

sát célozva –, hogy a tanárképzésben részvevők egyúttal egy másik, közismereti tanári szakképzettséget is 

megszerezhetnek. 

A tanító vagy az óvodapedagógus alapképzési szakról – meghatározott kreditbeszámítást is előírva – újabb 

pedagógus szakképzettséget adó tanárképzési formában, előképzési kötelezettség nélkül is, felvehető, a kizá-

rólag másodikként meghatározott szakképzettségek közül néhány. Ilyen a nyelv- és beszédfejlesztő tanár, a 

technikatanár (a technika műveltségi terület elvégzése esetén), az életviteli és gyakorlati ismeretek művelt-

ségterületi-tanár, illetve a háztartásgazdálkodás-tanár (technika vagy családi, háztartási gazdasági ismere-

tek műveltségterület elvégzése esetén), a gyógypedagógusok számára pedig a fogyatékosok rekreációja-tanár 

szakképzettség.

Sporttudomány képzési terület 
Az e képzési területen a három alapképzési szakról (testnevelő-edző, rekreációszervezés és egészségfej-

lesztés, humánkineziológia) lehet felvenni a tanári mesterszakot (testnevelőtanár, gyógytestnevelő tanár, 

egészségfejlesztés-tanár). 

A testnevelő-edző, rekreáció-szervezés és egészségfejlesztés alapképzési szakról 50 kredites előtanulmányok 

nélkül a fogyatékosok rekreációja második tanári szakképzettség választható.

Társadalomtudományi képzési terület
E képzési területen az alapképzési szakoknak csak egy meghatározott köre az, amelyről tanári szakra lehet 

jelentkezni: szociálpedagógia, informatikus könyvtáros, kommunikáció és médiatudomány, kulturális antro-

pológia, szociológia, társadalmi tanulmányok.

Sajátossága a területnek, hogy a társadalomismeret képzési ág meghatározott szakjai alapvetően az ember 

és társadalom műveltségterületi tanári szakképzettséget alapozzák meg. Kommunikációtanár szakképzett-

ség az azonos elnevezésű alapképzési szakon kívül a szociológia alapképzési szakról választható. 50 kredites 

előtanulmányok nélkül a kommunikáció és médiatudomány alapképzési szakról a nyelv- és beszédfejlesztő 

tanár, kulturális antropológia szakról a magyar mint idegennyelv tanára és a hon- és népismeret-tanár szak-

képzettségek választhatók.

Természettudomány képzési terület
A választható tanári szakképzettségek az adott alapképzési szakok szakterületi ismereteire épülnek. A fi zi-

ka és környezettan alapképzési szakról – 50 kredites előtanulmány nélkül – a technikatanári, matematika 

alapképzési szakról az ábrázológeometria- és műszakirajz-tanár második szakképzettségek, illetve földrajz és 

földtudományi alapképzési szakról a környezettanári szakképzettség választható. 

Egyházi képzési terület
A hittanár – nevelő tanár szakképzettség hitéleti képesítést nyújt. Első vagy második szakképzettségként bár-

melyik tanári szakképzettség mellé vagy után válaszható.

A HALLGATÓI JOGVISZONY
A hallgatói jogviszony a felsőoktatási intézmény és a hallgató között fennálló, a tanulmányokkal kapcsolatos 

jogokat és kötelezettségeket tartalmazó jogviszony, ami a felsőoktatási intézménybe történő első beiratkozás-

sal jön létre és – amennyiben a tanulmányokat oklevél megszerzése zárja – az adott képzési ciklust követő első 

záróvizsga-időszak végéig tart. A hallgatói jogviszony létesítésének feltétele az intézménybe való felvétel vagy 

átvétel. A hallgatói jogviszonyt – jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén (pl. ha nem teljesíti 

az egyetem, főiskola tanulmányi és vizsgaszabályzatában előírtakat, vagy ha egymást követő 2 félévben nem 

jelentkezett be tanulmányok folytatására) – a felsőoktatási intézmény egyoldalúan is megszüntetheti.

A hallgatói jogviszony megszüntetésére a hallgatónak – egyszerű bejelentéssel – szintén lehetősége van.
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A HALLGATÓI JOGVISZONY SZÜNETELTETÉSE 

A jogszabályok alapján a hallgatói jogviszony szüneteltetésére is lehetőség van (ez az ún. „halasztás”). Ennek 

sajátossága, hogy első szüneteltetésre – ha a tanulmányi és vizsgaszabályzat ettől eltérően nem rendelkezik – 

csak az első félév sikeres teljesítése után kerülhet sor. A hallgató egyébként – hallgatói jogviszonyának 

fennállása alatt – több alkalommal is élhet a hallgatói jogviszonyának szüneteltetésével, azzal a megkötéssel, 

hogy az egybefüggő szüneteltetés ideje legfeljebb 2 félév lehet. A halasztással kapcsolatos további feltéte-

lek meghatározásában, illetve a döntés meghozatalában az adott felsőoktatási intézmény az illetékes.

PÁRHUZAMOS HALLGATÓI JOGVISZONY 
– A PÁRHUZAMOS KÉPZÉS

A felsőoktatási törvény lehetővé teszi azt, hogy a hallgató egyszerre több intézménybe, vagy egy intézményen 

belül több szakra járjon. Ez a párhuzamos képzés. Arra is lehetőség van, hogy a jelentkező – amennyiben 

felvételt nyer – mindkét intézményben, illetve szakon államilag támogatott formában tanuljon. Ezt úgy lehet 

megtenni, ha két különböző felvételi időszakban jelentkezik és nyer felvételt.

Abban az esetben, ha a hallgató korábban megkezdett tanulmányait államilag támogatott formában foly-

tatja, illetve párhuzamosan szintén államilag támogatott formában nyer felvételt, akkor:

a)  ha legkésőbb az első szakon megkezdett tanulmányai 3. félévében kezdi meg az államilag támogatott 

párhuzamos képzésben a tanulmányait, akkor a két képzésben folytatott tanulmányok egy féléve csak 

egy félévnek számít a lehetséges 12 államilag támogatott félévből,

b)  ha viszont később dönt úgy, hogy párhuzamos képzésben is tanulni akar, akkor már a két szakon folyta-

tott tanulmánya két félévnek számít (vagyis a 12 félév államilag támogatott idő félévenként nem egy, 

hanem két félévvel csökken).

A fi nanszírozással kapcsolatos részletes tudnivalók A felsőoktatás finanszírozása c. fejezetben olvashatók.

A párhuzamos hallgatói jogviszony létesítéséhez nem kell beszerezni az „anyaintézmény” hozzájárulását, ál-

talában úgy jön létre, hogy a már hallgatói jogviszonyban álló személy – tanulmányai alatt – valamely felvételi 

eljárásban máshová felvételt nyer, és ennek eredményeként beiratkozik egy másik egyetemre, főiskolára is.

VENDÉGHALLGATÓI JOGVISZONY 

Feltétele, hogy a vendéghallgatói jogviszonyt létesítő személy rendelkezzen legalább egy, teljes értékű hallgatói 

jogviszonnyal, ami alapján mint vendéghallgató, bármelyik felsőoktatási intézményben folyó képzésben részt 

vehet, vagyis egyes résztanulmányok folytatására másik képzésben, egyetemen, főiskolán is lehetőség van. Fontos 

tudni azt, hogy ebben az esetben a hallgatónak mind a két képzés megfelelő feltételeit egyidejűleg teljesítenie kell.

A vendéghallgatói jogviszony létesítéséhez az „anyaintézmény” hozzájárulása szükséges – amit csak 

abban az esetben tagadhat meg a felsőoktatási intézmény, ha a vendéghallgatói jogviszony 

keretében teljesített krediteket nem tudja beszámítani – , a további feltételeket pedig a „fogadó” 

intézmény szabályzata tartalmazza, azaz ilyen jogviszony létesítéséhez mindkét intézményben érdek-

lődni kell!

Figyelem! A vendéghallgatói jogviszonyban nem lehet külön oklevelet szerezni, hanem az eredeti hallgatói 

jogviszonyban szerezhető oklevél megszerzéséhez kapcsolódó feltételekbe, tantárgyi követelményekbe számíthat-

nak bele az így folytatott tanulmányok. Vagyis a vendéghallgatói jogviszony és a párhuzamos hallgatói jogviszony 

közötti különbség az, hogy míg előbbi esetén az „alap” (vagyis a már fennálló) hallgatói jogviszonyban szerezhető 

oklevél megszerzéséhez teljesítenek egyes tantárgyi kötelezettséget, az utóbbi esetében az „alap” hallgatói jogvi-

szonyban szerezhető oklevéltől függetlenül, azzal párhuzamosan egy másik oklevél megszerzését is megkísérlik.
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A FELSŐOKTATÁS FINANSZÍROZÁSA

A FELSŐOKTATÁSBAN FELVEHETŐ, 
ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT LÉTSZÁMKERET 2009-BEN

FELVEHETŐ LÉTSZÁM 

A felsőoktatási törvény értelmében a felsőoktatási intézményeknek meg kell határozniuk azt a felvehető létszá-

mot, amelynek képzésére megvannak a személyi, tárgyi és infrastrukturális feltételei, és erről tájékoztatniuk 

kell a felvételizőket.

A felvehető létszámot a felsőoktatási intézmény az alábbiak fi gyelembevételével tette közzé:

a) a fenntartó által kiadott alapító okirat,

b) az Oktatási Hivatal által kiadott működési engedély.

A felvehető létszám együtt tartalmazza az államilag támogatott és a költségtérítéses hallgatók számát.

FELVEHETŐ LÉTSZÁM A TÁJÉKOZTATÓBAN 

A Tájékoztatóban a következő információkat találhatja meg minden érdeklődő a felsőoktatási intézményekről:

az adott felsőoktatási intézménybe felvehető hallgatók összlétszáma, –

az adott intézménybe (karra, képzési helyre) felvehető hallgatók száma képzési területenként és a képzés  –

munkarendje (nappali, esti és levelező képzés, valamint távoktatás) szerint,

egy adott szakra vonatkozóan azt, hogy milyen fi nanszírozási formában, munkarendben indítja és az  –

adott szakra minimum és maximum hány hallgatót tud és akar felvenni.

Sem az intézményi, sem a kari, sem a szak szintű felvehető létszámnál nincs megkülönböztetve az, hogy 

hány hallgatót vehet fel az intézmény államilag támogatott, és hány hallgatót költségtérítéses képzésre.

A felsőoktatási törvény előírásai szerint évente a kormánynak kell meghatároznia az államilag támogatott 

új belépők létszámkeretét (vagyis a felsőfokú szakképzésre, az alapképzésre, illetve az egységes, osztatlan 

képzésre felvehető államilag támogatott létszámkeretet). A kormánynak döntenie kell arról is, hogy a létszám-

kereten belül hány hallgató kerülhet be a különböző képzési területekre, a képzés munkarendje és a képzés 

szintje szerint.

Figyelem! Az alábbiak szerint meghatározott számok a 2009-ben összesen felvehető létszámkereteket jelen-

tik, beleértve a februárban és a szeptemberben induló képzéseket is.

A Kormány a 2009-ben a felsőoktatásban felvehető, államilag támogatott hallgatói lét-

számkeretről szóló 1051/2008. (VII. 28.) Korm. határozat alapján, a felsőoktatásról szóló 2005. évi 

CXXXIX. törvény 101. §-a (1) bekezdése b) pontjának felhatalmazása alapján 2009-ben az államilag tá-

mogatott új belépő létszámkeretet (felsőfokú szakképzésre, alapképzésre, illetve egységes, 

osztatlan képzésre felvehető, államilag támogatott hallgatói létszámkeretet) – a katonai és rendvédelmi 

felsőoktatást bele nem értve – 56 000 főben határozza meg, az alábbiak szerint:

a) a felsőfokú szakképzésre felvehető hallgatók létszáma 12 500 fő

b) alapképzésre felvehető hallgatók létszáma 39 750 fő

 ebből

  agrár képzési területre felvehető hallgatók száma 1 800 fő

  bölcsészettudomány képzési területre felvehető hallgatók száma 4 800 fő

  gazdaságtudományok képzési területre felvehető hallgatók száma 5 900 fő

  informatika képzési területre felvehető hallgatók száma 4 700 fő
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  jogi és igazgatási képzési területre felvehető hallgatók száma 500 fő

  műszaki képzési területre felvehető hallgatók száma 9 600 fő

  orvos- és egészségtudomány képzési területre felvehető hallgatók száma 2 000 fő

  pedagógusképzés képzési területre felvehető hallgatók száma 1 900 fő

  sporttudomány képzési területre felvehető hallgatók száma 600 fő

  társadalomtudomány képzési területre felvehető hallgatók száma 3 000 fő

  természettudomány képzési területre felvehető hallgatók száma 4 200 fő

  művészet képzési területre felvehető hallgatók száma 450 fő

  művészközvetítés képzési területre felvehető hallgatók száma 300 fő

c) egységes, osztatlan képzésre felvehető hallgatók létszáma 2 950 fő

 ebből

  agrár képzési területre felvehető hallgatók száma 100 fő

  jogi és igazgatási képzési területre felvehető hallgatók száma 1 000 fő

  műszaki képzési területre felvehető hallgatók száma 200 fő

  orvos- és egészségtudomány képzési területre felvehető hallgatók száma 1 400 fő

  művészet képzési területre felvehető hallgatók száma 250 fő

d)  az államilag támogatott új belépő létszámkeret legfeljebb 10%-a – az a)-c) pont szerinti keretszám ré-

szeként – a részidős (esti, levelező) képzés kerete, amelyet foglalkoztatási, átképzési igényeket fi gyelembe 

véve kell biztosítani,

e)  a hitéleti alapképzésre vagy egységes, osztatlan képzésre felvehető hallgatók számát, az egyházakkal és 

felekezetekkel megkötött nemzetközi és kormányzati megállapodások szerint kell megállapítani.

A Kormány a 2009-ben államilag támogatott mesterképzésre felvehető hallgatók létszámát 21 700 

főben határozza meg azzal, hogy a hitéleti mesterképzésre felvehető hallgatók számát az egyházakkal és a 

felekezetekkel megkötött nemzetközi megállapodások szerint kell megállapítani és a hitéleti mesterképzésre az 

alapképzéssel megegyező számú hallgató vehető fel.

KI JELENTKEZHET ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT, ILLETVE 
KÖLTSÉGTÉRÍTÉSES KÉPZÉSRE?

A felsőoktatási intézményekben folyó képzés lehet államilag támogatott vagy költségtérítéses képzés. 

Az államilag támogatott képzés költségeinek többségét az állami költségvetés, a költségtérítéses képzés költsé-

geit a hallgató viseli.

Államilag támogatott képzésben nem mindenki jogosult részt venni, a jogosultságot elsősorban az állam-

polgárság, illetve az ehhez kapcsolódó menekültügyi, bevándorlásügyi státusz, valamint az esetlegesen a 

felsőoktatásban korábban, államilag támogatott képzésben folytatott tanulmányok befolyásolhatják.

Figyelem! Amennyiben a felvételiző a jelentkezéskor megjelölt fi nanszírozási formában felvételt nyer adott 

szakra, akkor az adott fi nanszírozási formában folytatott tanulmányok csak az első tanévben biztosítottak, 

hiszen a tanév végén a felsőoktatási intézmény – meghatározott feltételek esetén – a hallgatót másik fi nanszí-

rozási formára sorolhatja át (l. alább A finanszírozási formák közötti átsorolás c. részben).

ÁLLAMPOLGÁRSÁG 

Államilag támogatott képzésre azok a magyar állampolgárok, és az alábbiakban felsorolt esetekben a nem magyar 

állampolgárok vehetők fel, akik megfelelnek a felvétel ezen feltételeinek és elérik a megállapított ponthatárt.

A felsőoktatási törvény 39. § (1) bekezdése alapján államilag támogatott képzésben tanulmányok folytatá-

sának a joga megilleti:
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a)  külön törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyeket (vagyis az Európai 

Gazdasági Térséghez tartozó ország állampolgárait, valamint családtagjaikat),

b)  az a) pont hatálya alá nem tartozó, a Magyar Köztársaság területén élő menekültet, menedékest, befo-

gadottat, bevándoroltat, letelepedettet,

c)  nemzetközi megállapodás alapján a magyar állampolgárokkal azonos elbírálás alá eső külföldit,

d)  azoknak az országoknak az állampolgárait, amelyekben a magyar állampolgár a viszonosság elve alap-

ján igénybe veheti az adott állam felsőoktatási szolgáltatásait.

A b) pontban felsorolt státuszokat a megfelelő okirat másolatával igazolni kell. Az igazolás módjáról 

részletesen olvashat a A felvételi eljárásról c. fejezet Az eljárás folyamán benyújtandó dokumentumok c. részében.

A fentiekből következően kizárólag költségtérítéses képzésre vehetők fel azok a külföldi állampolgá-

rok, akiknek státusza az a) – d) pontban nem került felsorolásra, illetve azok a jelentkezők, akik olyan képzésre 

jelentkeznek, amely költségtérítéses formában van meghirdetve.

Figyelem! A horvát, szerb és ukrán állampolgárságú határon túli magyar jelentkezők – amennyiben álla-

milag támogatott képzésre jelentkeznek és határon túli magyar nemzetiségűnek vallják magukat – a felsőokta-

tási törvény és a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény szerint államilag tá-

mogatott képzésre nyerhetnek felvételt az adott szak ponthatárának elérése esetén. Ők pályázhatnak az oktatási 

és kulturális miniszter által adható ösztöndíjra is. Amennyiben költségtérítéses képzés keretében kezdték meg 

tanulmányaikat, a későbbiekben nem minősíthetők át államilag támogatott képzésben részt vevő hallgatóvá.

A költségtérítés összegét a felsőoktatási intézmények állapítják meg, ennek összegét A felvétel intézményenkénti 

feltételei c. részében található, az intézményenkénti meghirdetéseket tartalmazó táblázatokból lehet megtudni.

Figyelem! Hiába lenne a hatályos jogszabályok alapján valaki jogosult államilag támogatott képzésben 

való részvételre, ha az általa elvégezni kívánt képzés az adott felvételi eljárásban nem került meghirdetésre 

államilag támogatott formában, ilyen esetben ugyanis az államilag támogatott képzésre történő jelentkezés 

fogalmilag kizárt!

ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT KÉPZÉSBEN 
FOLYTATHATÓ TANULMÁNYOK

A felsőoktatási törvény szerint egy személy – államilag támogatott képzésben – 12 féléven át folytathat a 

felsőoktatásban tanulmányokat, ez az ún. támogatási idő. Amennyiben a hallgató a támogatási idő alatt 

nem tudja befejezni tanulmányait, azt költségtérítéses képzési formában folytathatja.

A 12 félév felhasználására vonatkozó fontosabb szabályok a következők:

A  – 12 félévbe beleértendő a felsőfokú szakképzés, alapképzés, egységes, osztatlan képzés és a mester-

képzés. A doktori képzésben részt vevő hallgató támogatási ideje legfeljebb további hat félévvel meg-

hosszabbítható.

Speciális esetekben  – – például azoknál a képzéseknél, ahol a képzési és kimeneti követelmények sze-

rint a képzési idő 10 félévnél hosszabb – a támogatási idő jogszabálynál fogva megnő, illetve a részidős 

képzéseknél vagy a fogyatékossággal élők esetében a támogatási idő megnövelhető.

A támogatási időbe be kell számítani a  – megkezdett államilag támogatott félévet is, kivéve, ha beteg-

ség, szülés vagy más, a hallgatónak fel nem róható ok miatt nem sikerült befejezni a félévet!

Az adott képzéshez  – rendelkezésre álló támogatási idő legfeljebb két félévvel lehet hosszabb, 

mint az adott tanulmányok képzési ideje, vagyis ha valaki egy 6 félévnyi képzési idejű képzésben vesz 

részt, de azt ténylegesen 6 + 2 = 8 félévnél tovább folytatja, a 9. félévtől ebben a képzésben már kizárólag 

költségtérítéses formában folytathatja tanulmányait.

Az államilag támogatott képzésben való részvételt nem zárja ki a felsőoktatásban korábban szerzett fokozat 

és szakképzettség megléte, azzal a megkötéssel, hogy aki államilag támogatott képzésben valamely képzési 

ciklusban abszolutóriumot szerzett, ugyanabban a képzési ciklusban nem vehet részt államilag 

támogatott képzésben.
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Figyelem: azok, akik a jelentkezéskor vagy azt megelőzően folytatnak/folytattak a magyar-

országi felsőoktatásban tanulmányokat, e tényről, valamint az igénybe vett, államilag tá-

mogatott, illetve költségtérítéses félévek számáról a jelentkezési lap 10. pontjában kötelesek 

nyilatkozni!

Akik a jelentkezést megelőzően folytattak már felsőoktatási tanulmányokat…

… és a jelentkezést megelőző képzés államilag támogatott volt, de a jelentkező még  – nem szerzett 

abszolutóriumot

amennyiben a támogatási idő felhasználására vonatkozó rendelkezések alapján a támogatási időt még  –

nem használta fel –, jelentkezhet államilag támogatott képzésre akár ugyanabban a képzési ciklusban is, 

azonban ebben az esetben a korábban igénybe vett államilag támogatott félévek levonásával számított 

ideig, illetve első képzésben az abszolutórium megszerzéséig lehet az új képzésben államilag támogatott.

… és a jelentkezést megelőző képzés államilag támogatott volt, de a jelentkező  – már szerzett abszo-

lutóriumot, ugyanabban a képzési ciklusban a jelentkező akkor sem vehet részt újabb ál-

lamilag támogatott képzésben, ha a támogatási idő felhasználására vonatkozó szabályok alapján az 

adott képzésre rendelkezésre álló támogatási időt nem használta fel. Ez azonban nem zárja ki azt, hogy 

– amennyiben a jelentkezőnek még maradt a támogatási idejéből, azaz a 12 félévből – másik képzési 

ciklusra jelentkezzen, államilag támogatott képzésre. Tehát abban az esetben például, ha a hallgató 

abszolutóriumot szerzett valamely államilag támogatott alapképzésen, csak mesterképzésen vagy felső-

fokú szakképzésen folytathat tanulmányokat államilag támogatott formában. Amennyiben a jelentkező 

ennek ellenére a jelentkezéskor államilag támogatott képzést jelölt meg, az erre vonatkozó kérelme nem 

teljesíthető!

… és  – a jelentkezést megelőző képzés költségtérítéses volt, az abszolutórium megszerzésétől 

függetlenül jelentkezhet bármely képzési ciklusban államilag támogatott fi nanszírozási formára.

Figyelem! Azon jelentkezők esetén, akik 2006. január 1-je után kezdenek felsőoktatásban szerzett oklevéllel 

újabb felsőfokú tanulmányokat és nem tudják igazolni, hogy tanulmányaikat költségtérítés fi zetése mellett foly-

tatták, a támogatási időt illetően – bármely képzési ciklus esetén – azt kell vélelmezni, hogy hét félévet vettek 

igénybe államilag támogatott képzésként. E vélelemmel szemben a hallgató a beiratkozáskor igazolással élhet.

A FINANSZÍROZÁSI FORMÁK KÖZÖTTI ÁTSOROLÁS 

A felsőoktatási törvény előírásai szerint az államilag támogatott és a költségtérítéses képzésre történő fel-

vétel nem jelent végleges és változtathatatlan fi nanszírozási kategóriát senki számára. Ennek megfelelően 

tehát felvétel esetén az államilag támogatott képzésben való részvétel az első tanévre szól. Akkor 

folytathatók államilag támogatott képzésben a tanulmányok, ha a felsőoktatási intézményben adott képzési 

időszakra előírt krediteket összegyűjtötte a hallgató.

Természetesen ellenkező irányú átsorolás is lehetséges, a legjobb teljesítményt elérő költségtérítéses 

hallgatók átkerülhetnek a „megüresedett” államilag támogatott helyekre. Ez a szabály arra ösztönöz minden-

kit, hogy a lehető legjobb teljesítményt nyújtsa tanulmányai során.

Az átsorolás úgy történik, hogy tanév végén az adott felsőoktatási intézmény rangsort állít fel a hall-

gatók tanulmányi teljesítményét fi gyelembe véve, és a fejezetben továbbiakban részletezett esetekben át-

sorolja a hallgatókat az eltérő fi nanszírozási formák között. Az át nem sorolt hallgatók ugyanabban a képzési 

(fi nanszírozási) formában folytatják tanulmányaikat a következő tanévben, mint az azt megelőzőben.

Az átsorolásról hozott döntést a felsőoktatási intézménynek a tanév végén a képzési időszak lezárását köve-

tően, de legkésőbb a következő képzési időszak kezdetét megelőző 30 nappal kell meghozni.
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ÁTSOROLÁS ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT KÉPZÉSRŐL KÖLTSÉGTÉRÍTÉSES KÉPZÉSRE 

Ha a felsőoktatási intézményben államilag támogatott képzésben tanulmányokat folytató hallgatóról a tanév 

végén a felsőoktatási intézmény megállapítja, hogy az utolsó két olyan félévben, amelyben hallgatói jogviszo-

nya nem szünetelt, nem szerezte meg legalább az ajánlott tantervben előírt kreditmennyiség ötven 

százalékát, tanulmányait a következő tanévben csak költségtérítéses képzésben folytathatja, vagyis a felső-

oktatási intézmény köteles az érintett hallgatót átsorolni.

Az átsorolási döntés során azokat a hallgatókat nem kell fi gyelembe venni, akik az adott felsőoktatási intéz-

ményben legfeljebb egy képzési időszakban folytattak tanulmányokat, továbbá akik betegség, szülés vagy más, 

a hallgatónak fel nem róható ok miatt félévüket nem tudták befejezni.

ÁTSOROLÁS KÖLTSÉGTÉRÍTÉSES KÉPZÉSRŐL ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT KÉPZÉSRE 

A fenti okokból – vagy az államilag támogatott hallgatói jogviszony megszüntetése következtében – megüre-

sedett államilag támogatott hallgatói létszámkeret terhére az a hallgató vehető át, aki:

a)  az utolsó két bejelentkezett félévében megszerezte az ajánlott tantervben előírt kreditmennyiségnek leg-

alább az 50%-át és az összesített korrigált kreditindex alapján létrehozott hallgatói rangsor elején van, 

továbbá akinek

b)  az összesített korrigált kreditindexe magasabb, mint az államilag támogatott hallgatók összesített korri-

gált kreditindex jegyzékén a rangsor alsó ötödénél elhelyezkedő hallgató összesített kreditindexe.

Nem vehető át államilag támogatott képzési formára az a költségtérítéses hallgató, akinek a korábban 

igénybe vett államilag támogatott féléveinek száma kettővel – fogyatékossággal élő hallgatók esetében négy-

gyel – meghaladja az adott szakképzési idejét.

Az átsorolással államilag támogatott képzésbe kerülő hallgatók száma maximum a felsőoktatási intézmény 

adott tanévben, államilag támogatott képzésben részt vevő összes hallgatójának tizenöt százalékáig terjed.

Adott fi nanszírozási formában folytatható tanulmány tehát egy tanévre szól, 
a fi nanszírozási formák között a fentebb részletezett feltételekkel és esetekben 

lehetőség van átsorolásra. Államilag támogatott képzésben összesen 12 félévig lehet 
tanulmányokat folytatni, de azonos képzési szinten csak egy végzettség szerezhető!

A HALLGATÓI JUTTATÁSOK RENDSZERE 

A költségvetés által biztosított hallgatói juttatásoknak két eleme van, azok lehetnek szociális vagy teljesít-

mény alapon elnyert támogatások, melyek kifi zetése általában a felsőoktatási intézményben történik.

A SZOCIÁLIS ALAPÚ TÁMOGATÁSOK 

A szociális alapú támogatások egyik fajtája a tanulmányok kezdő szakaszában, az első félévben kifi zetett (is-

kolakezdő) alaptámogatás, másik fajtája a szociálisan rászoruló hallgatók részére fi zetett rendszeres szociális 

ösztöndíj, míg a harmadik fajtája az egyszeri szociális problémák (haláleset, gyerekszülés stb.) esetében segítő 

rendkívüli szociális támogatás. A szociális támogatást pályázati úton lehet elnyerni, a pályázatot a felsőokta-

tási intézmények bonyolítják le.

Az alaptámogatásban a felsőoktatási intézményekben pályázati úton részesülhetnek az államilag 

támogatott, teljes idejű (vagyis nappali munkarend szerinti) képzést folytató hallgatók, melynek mértéke a 

hallgatói normatíva 50%-a (mesterképzés esetében 75%-a).

Tajekoztato-2_2009_AOF.indd   99Tajekoztato-2_2009_AOF.indd   99 2008.11.26.   20:58:092008.11.26.   20:58:09



A F E L S Ő O K TATÁ S R Ó L

Felsőoktatási felvételi tájékoztató – 2009. szeptemberben induló képzések100

 

 

Legalább a hallgatói normatíva 20%-ának megfelelő havi összegű rendszeres szociális ösztöndíjat 

kell nyújtani annak a hallgatónak, aki

fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorul vagy –

halmozottan hátrányos helyzetű vagy –

családfenntartó vagy –

nagycsaládos vagy –

árva. –

Legalább a hallgatói normatíva 10%-ának megfelelő havi összegű rendszeres szociális ösztöndíj-

ban részesül az, aki

hátrányos helyzetű vagy –

félárva vagy –

gyámsága nagykorúsága miatt megszűnt. –

A rendkívüli szociális ösztöndíj a hallgató szociális helyzete váratlan romlásának enyhítésére – az intéz-

ményi térítési és juttatási szabályzatban rögzített eljárási rend és elvek szerint – folyósított egyszeri juttatás, mely 

a hallgató kérelme alapján, az intézményben legalább havonta hozott döntés alapján kerülhet kifi zetésre.

A TELJESÍTMÉNY ALAPÚ TÁMOGATÁSOK 

Az államilag támogatott, nappali munkarendű képzésben részt vevő hallgató a második félévtől tanulmá-

nyi ösztöndíjban részesülhet, amelynek minimális mértéke a hallgatói normatíva 5%-a. A tanulmányi ösz-

töndíj esetében – tekintettel arra, hogy a különböző képzésekben nem azonos feltételekkel lehet jó eredményt 

elérni – a tanulmányi teljesítmény alsó értéke képzési területenként az intézmény térítési és juttatási 

szabályzatában kerül meghatározásra.

Tanulmányi ösztöndíjban az államilag támogatott hallgatók legfeljebb 50%-a részesülhet.

A különösen kiemelkedő teljesítményű, legalább két félévre bejelentkezett és legalább 55 kreditet megszer-

zett hallgatók ezen felül az oktatási és kulturális miniszter döntése szerint, a felsőoktatási intézményhez be-

nyújtott pályázat alapján, a felsőoktatási intézmény szenátusának előterjesztésére köztársasági ösztöndíj-

ban részesülhetnek.

A felsőoktatási intézmény a hallgatói juttatásokhoz rendelkezésre álló forrásokat az alábbi jogcímeken hasz-

nálhatja fel:

teljesítmény alapú ösztöndíj kifizetésére  – (tanulmányi ösztöndíj, köztársasági ösztöndíj, intézmé-

nyi szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíj),

szociális alapú ösztöndíj kifizetésére  – (rendszeres szociális ösztöndíj, rendkívüli szociális ösztöndíj, 

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj intézményi része, a külföldi hallgatók mi-

niszteri ösztöndíja, alaptámogatás),

doktorandusz ösztöndíj, –

egyéb, a felsőoktatási intézmény térítési és juttatási szabályzatában meghatározott ösz- –

töndíj kifizetésére, az intézményi működési költségek finanszírozására (a jegyzet-előállítás 

támogatására, elektronikus tankönyvek, tananyagok és a felkészüléshez szükséges elektronikus eszközök 

beszerzésére, valamint a fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányait segítő eszközök beszerzésére, a 

kulturális tevékenység, valamint a sporttevékenység támogatására, kollégium fenntartására, működ-

tetésére, kollégiumi férőhely bérlésére, kollégiumi felújításra, a hallgatói önkormányzat működésének 

támogatására).

MENTORPROGRAM A FELSŐOKTATÁSBAN 

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium a 2005. év második felétől működteti a „Katapult Mentorprogramot”, 

amely a halmozottan hátrányos helyzetű, érettségizett fi atalok továbbtanulási esélyeit hivatott elősegíteni.

A program két részből áll:

a szociálisan hátrányos helyzetűek előnyben részesítése a felvételi eljárás során; –
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a felsőoktatási intézménybe felvételt vagy átvételt nyert hátrányos helyzetű hallgató tanulmányai során  –

a felkészüléséhez a mentorprogram keretében segítséget vehet igénybe.

A szociálisan hátrányos helyzetűek előnyben részesítése a felvételi eljárás során

A hátrányos helyzetű jelentkező a felvételi eljárás során minden jelentkezési helyén 25 többletpontra jogo-

sult. Az a hátrányos helyzetű jelentkező, aki megfelel a jogszabályban meghatározott egyéb feltételeknek is, 

további 25, összesen 50 többletpontra jogosult. (Az előnyben részesítés feltételeit bővebben l. a Pontszámítási 

módszerek c. fejezetben!

Mentorprogram a felvételt vagy átvételt nyert hátrányos helyzetű hallgatók számára

A Katapult Mentorprogram célja az egyetemekre, főiskolákra bekerülő, halmozottan hátrányos helyze-

tű fiatalok beilleszkedésének elősegítése, az intézményen belüli eligazodás, a tanévkezdés és a tanulmányok 

megkönnyítése. A program lényege a személyes kapcsolaton alapuló támogatás, mentorálás.

A programban részt vevő hallgatónak – tanulmányai első évében – egy, a program által hozzárendelt, 

önkéntes, azonos intézményben, azonos szakon tanuló, felsőbb évfolyamos hallgatótársa (mentor) segít az 

egyetemi, főiskolai élet megkezdésében. Együttműködésüket a sokoldalú partnerség jellemzi, amely az ad-

minisztratív és diákjóléti ügyektől kezdve (beiratkozás, szociális- és más juttatásokkal kapcsolatos teendők, 

kollégiumi szálláslehetőség, felsőoktatási pályázati forrásokhoz való hozzájutás) a tanulmányi ügyeken át 

(tantárgyfelvétel, jegyzetek beszerzése, oktatókkal történő személyes kapcsolatfelvétel) egészen a közösségi 

életbe való bevezetésig terjedhet.

A programban való részvétel feltételei

A programban a felvételt vagy átvételt nyert hátrányos helyzetű hallgatók vehetnek részt.

Figyelem! A jelentkező akkor vehet részt a mentorprogramban, ha a felvételi eljárás során 

hátrányos helyzete miatt többletpontban részesült, felvették valamely felsőoktatási intéz-

ménybe és – a jelentkezési lap 11. pontjában vagy a felvételi eljárás folyamán – nyilatkozott 

arról, hogy részt kíván venni a mentorprogramban.

A mentorprogram koordinátorai már a pozitív felvételi döntést követően – a felvételről szóló értesítéssel 

együtt, vagy azzal közel egy időben – értesítik a programban résztvevőket a programba kerülésről. A mentor-

programról részletesen a Katapult Mentorprogram honlapján (www.mentorhalo.hu) lehet olvasni, érdeklődni 

pedig az info@mentorhalo.hu e-mail címen, illetve a 06-80/204-641 telefonszámon lehet. (A Katapult Men-

torprogram elérhetőségeit a További tájékozódási lehetőségek c. fejezetben találja meg.)

DIÁKHITEL 

A hallgatói hitelrendszer célja, hogy a hallgatók – a felsőoktatáshoz való hozzáférés esélyének növelése, a 

megélhetési és a tanulási feltételek biztosítása, javítása érdekében – a tanulmányaik alatt kedvező feltételekkel 

juthassanak hitelhez. A rendszert az állami tulajdonú Diákhitel Központ Zrt. nonprofi t módon üzemelteti. 

Egyéni hitelbírálat nincs, kezesre vagy fedezetre nincsen szükség, a kölcsön korlátozás nélkül, szabadon fel-

használható. A felvehető hitel maximális összege az államilag támogatott képzésben részt vevő hallgatóknak 

havi 40 000 Ft, a költségtérítéses képzésben részt vevő hallgatóknak havi 50 000 Ft. A diákhitelt havonta vagy 

tanulmányi félévenként egy összegben lehet felvenni.

Diákhitel felvételére jogosult mindenki, aki:

40. életévét még nem töltötte be, –

magyar állampolgár, –

menekültként elismert, –

letelepedési vagy bevándorlási engedéllyel rendelkezik, –

az az EGT állampolgár, aki három hónapot meghaladó időtartamra, keresőtevékenység folytatása cél- –

jából tartózkodik Magyarországon, valamint ezen személy három hónapot meghaladó tartózkodásra jo-

gosult családtagja, aki Magyarország területén három hónapot meghaladó tartózkodásra jogosult vagy 

kereső tevékenységet folytató magyar állampolgár családtagja.
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A hallgatói hitelt felveheti, ha:

felsőoktatási intézményben érvényes hallgatói, tanulói jogviszonnyal rendelkezik, –

lakóhelyét a személyi adat- és lakcímnyilvántartásba bejelentette, –

az adott képzési időszakra bejelentkezett és –

nem rendelkezik érvényes diákhitel-szerződéssel. –

Nem jogosult diákhitel felvételére, akinek korábban kötött Kölcsönszerződése megszűnt és tartozását 

nem fi zette meg. Két diákhitel-szerződése senkinek sem lehet, mindenki kizárólag egy Kölcsönszerződéssel 

rendelkezhet.

2008. szeptemberben 20 felsőoktatási intézményben indult az ún. „engedményezési eljárás”. Ez azt je-

lenti, hogy ezekben az intézményekben a diákhitelt igénylő költségtérítéses hallgatóknak nem kell azonnal 

költségtérítést fi zetniük, ugyanis a diákhiteles hallgatók közvetlenül felsőoktatási intézményük számlájára 

utaltathatják a megállapodásban rögzített összeget. Így az intézmény elfogadja a beiratkozást anélkül, hogy 

a félév kezdetekor befi zette volna a költségtérítést. Bővebb információt az adott felsőoktatási intézményben és 

a Diákhitel Központ Zrt.-től kaphat.

A HATÁRON TÚLI JELENTKEZŐK MINISZTERI ÖSZTÖNDÍJA 

A horvát, szerb és ukrán állampolgárságú határon túli magyar jelentkezők – amennyiben államilag támoga-

tott képzésre jelentkeznek és határon túli magyar nemzetiségűnek vallják magukat – a felsőoktatási törvény 

és a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény szerint államilag támogatott 

képzésre nyerhetnek felvételt az adott szak ponthatárának elérése esetén. Ők pályázhatnak az oktatási és 

kulturális miniszter által adható ösztöndíjra is. Amennyiben költségtérítéses képzés keretében kezdték meg 

tanulmányaikat, a későbbiekben nem minősíthetők át államilag támogatott képzésben részt vevő hallgatóvá.
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TOVÁBBI TÁJÉKOZÓDÁSI LEHETŐSÉGEK
ÉS INFORMÁCIÓK

FELVI KÖNYVEK 

Figyelembe véve az eltérő igényeket, idén újdonságként a Felsőoktatási felvételi tájékoztató – 2009. 
szeptemberben induló képzések két kötetben jelenik meg: külön-külön kötet ismerteti az érettségivel, 

és a felsőfokú végzettséggel rendelkezők számára meghirdetett lehetőségeket.

A Tájékoztató másik kötetének címe:

Felsőoktatási felvételi tájékoztató – 2009. szeptemberben induló képzések
Képzések diplomások számára – mesterképzések

A hivatalos kiadványok mellett megjelenő egyéb tájékoztató Felvi könyvek megbízható információkat nyújta-

nak, melyek segítik a megalapozott pályaválasztási döntést és könnyítik az eligazodást a felsőoktatás átformá-

lódó világában. A kiadványokról a www.felvi.hu-n keresztül is tájékozódhat.

ÉRETTSÉGI KÖVETELMÉNYEK – KÖZÉPSZINTŰ FELADATSOROK 

ÉRETTSÉGI KÖVETELMÉNYEK – EMELT SZINTŰ FELADATSOROK 

A felvételi vizsgák megszűnésével az érettségi új jelentőségre tett szert. A továbbtanulni vágyó fi atalok minden 

energiájukat erre a megmérettetésre összpontosítják. A sikeres felkészülést segíti a mind az emelt szintű, mind 

pedig a középszintű érettségire való felkészüléshez használható Érettségi követelmények kiadvány.

A két különálló kötet öt-öt feladatsort közöl az általános érettségi tantárgyakból: magyar nyelv és irodalom-

ból, történelemből és matematikából. A középszintű és az emelt szintű feladatsorokat tartalmazó kötet 

egymástól függetlenül használható és vásárolható.

FELVÉTELI TÁJOLÓ 

A kiadvány átfogó képet nyújt a magyar munkaadói kör elvárásairól, az oklevéllel rendelkezők alkalmazásával 

kapcsolatos véleményekről, részletesen bemutatja a Tájékoztatóban meghirdetett képzéseket, a felsőoktatási 

intézményeket, a hallgatókat, felvételizőket és az oklevél értékét. Részletesen, áttekinthető formában ismer-

teti a különböző képzési területeket és a Bologna-folyamat bevezetésével megváltozott szakokat (szakleírások, 

ponthatárok, jelentkezési és jövedelem statisztikák, munkaerőpiaci kilátások). Az intézményválasztást segítik 

a szakonként összegyűjtött szakirányok, intézményi specialitások. Mindezek mellett hasznos és praktikus in-

formációk olvashatók az intézmények infrastrukturális hátteréről, szolgáltatásairól, diákéletéről is.

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK 2009 

A kiadvány a felsőoktatási intézmények oklevél megszerzése után elvégezhető szakirányú továbbképzéseinek 

hivatalos meghirdetéseit tartalmazza. Azok számára kínál továbbtanulási lehetőséget, újabb képzéseket, akik 

már rendelkeznek oklevéllel, de szeretnék elmélyíteni a már megszerzett tudásukat, szeretnének specializá-

lódni saját szakterületükön belül.
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FELVI MAGAZIN 

A felvételi magazin a gyors és pontos tájékozódást szolgálja. Ezt az ingyenes kiadványt az Educatio Kht. 

valamennyi középiskolába eljuttatja. A Felvi Magazin a felvételi eljárás aktuális témáihoz kapcsolódva jelenik 

meg szeptembertől májusig, és a pályaválasztástól a jelentkezésen át a ponthatárok megállapításáig segíti 

információkkal a végzős, illetve 11.-es középiskolásokat. A Magazin a megjelenés után pdf formátumban a 

felvi.hu-ról is letölthető.

DIPLOMA 2009 – FELVI-RANGSOROKKAL (HVG KÜLÖNSZÁM) 

A 2008. november közepén megjelent  Diploma 2009 – Felvi-rangsorokkal című HVG különszám az 

Educatio Kht. – OFIK több éves kutatási programjának megfelelően az összes magyar felsőoktatási intéz-

ményt, 14 képzési területet, és minden szakot rangsorol, segítséget nyújtva a pályaválasztáshoz. A rangsorolás 

– többek között – hallgatók, munkaerőpiaci vezetők véleményein alapul, és az intézmények, karok számos eg-

zakt adatát is bemutatja (pl. jelentkezői és felvételi statisztikák, álláshirdetések elemzése), így több szempontot 

fi gyelembe vevő rangsort eredményez.

WWW.FELVI.HU 

A www.felvi.hu honlapon az egyetemre, főiskolára készülők továbbra is megtalálnak minden aktuális infor-

mációt, amely segíti őket a választásban, a döntésben és a felkészülésben. A honlap személyre szabott szol-

gáltatása, Az én felvim végigkíséri a jelentkezőt a jelentkezéstől egészen a ponthatárok megállapításáig. A fent 

ismertetett kiadványok tartalma tematikusan a www.felvi.hu-ra is felkerül. Ha a jelentkező regisztrál a hon-

lapon, akkor Az én felvimben könnyen és gyorsan, mindössze néhány kattintással kiválaszthatja és egy helyre 

összegyűjtheti az őt érdeklő valamennyi intézményt és szakot a 2009. szeptemberben induló szakok kínálatából. 

Ugyanitt az eljárás menetének megfelelően betekinthet a rögzített eredményeibe, pontszámaiba is.

A kiválasztott intézményekről, szakokról nemcsak az tudható meg, hogy mi a felvételi követel-

mény, mely tantárgyakból és milyen szinten kell érettségi eredménnyel rendelkezni, milyen doku-

mentumokat kell mellékelni a jelentkezési laphoz, hanem még számos más, hasonlóan fontos információ 

is. Az adatbázisok segítségével jobban megismerhetők az egyetemek, főiskolák, az ott folyó tanulmányi és hallgatói 

élet, tájékozódni lehet az adott képzési területre vonatkozó tudnivalókról, az oklevél munkaerőpiaci értékéről, a 

várható fi zetésekről. Továbbá a szakleírásokból megtudható, mi rejlik az egyes szaknevek mögött.

Ha a jelentkezési esélyeit szeretné latolgatni, ahhoz is segítséget talál. Összevethetőek az elmúlt csaknem 

egy évtized ponthatárai – de ezzel az információval óvatosan kell bánni, mert évente változnak a felvételi 

szabályok. Már ötödik éve – néhány kivételtől eltekintve – nincs felvételi vizsga, az érettségi eredményből szá-

molják a felvételi pontokat az egyetemek, főiskolák és magasabb lett az elérhető maximális pontszám. Ezért 

ahelyett, hogy a ponthatárokból vonnánk le messzemenő következtetéseket, érdemes inkább a jelentkezők és 

a felvettek arányát fi gyelembe venni – ezek adnak ugyanis valós képet a túljelentkezésről.

Ezzel kapcsolatban is óvatosan kell eljárni, mivel az oktatási struktúra is jelentősen átalakult a két-három évvel 

ezelőtti állapotokhoz képest. Ha esetleg valaki még nem tudott dönteni, hogy pontosan merre tovább, akkor a 

Pályaorientáció rovat cikkeit böngészve, illetve az ugyanitt található teszteket kitöltve ebben is segít a honlap.

Az esélylatolgatás, az intézmény(ek) és szak(ok) kiválasztása, rangsorolása előtt, közben, után következhet a 

felkészülés az érettségire. A honlapon megtalálhatóak az utóbbi évek közép- és emelt szintű érettségi feladat-

sorai. Ezekkel az érettségiző tesztelheti tudását, megmérheti, hogy hol tart a felkészülésben, és mit kell még 

pótolnia. A tanulás ütemezéséhez, a tanulnivaló beosztásához, a vizsgán való viselkedéshez, a vizsgadrukk 

legyűréséhez szintén kaphat ötleteket, tanácsokat.

Érdemes feliratkozni a honlapon a heti rendszerességű elektronikus hírlevélre, melyben a felvételi 

eljárás aktuális eseményeiről, tennivalóiról olvashat, de legfrissebb anyagainkból, a hazai és külföldi felsőok-

tatás friss híreiből is válogathat.
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TOVÁBBI TÁJÉKOZÓDÁSI LEHETŐSÉGEK 

FELVÉTELI ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATBAN 

A felvételi eljárással kapcsolatos tájékoztatási tevékenységet az Educatio Kht. ügyfélszolgá-

lata látja el.

Telefon: a felvételi eljárást, a jelentkezés technikáját érintő kérdésekkel kapcsolatban a Kormányzati Ügy-

féltájékoztató Központ 189-es telefonszámán lehet informálódni. Itt az 1-es nyelvválasztó funkció kiválasztá-

sa után a 6-os menüpontban érheti el a felsőoktatási felvételire vonatkozó tájékoztatást.

Levelezési cím: Oktatási Hivatal, 1380 Budapest, Pf. 1190

E-mail: info@felvi.hu

Honlap: http://www.felvi.hu

Személyes ügyintézésre munkanapokon 8 és 16.30, szerdánként 8 és 18 óra között, az Educatio Kht. ügy-

félszolgálatán van lehetőség, mely a Kempelen Farkas Hallgatói Információs Központban található (1088 

Budapest, Reviczky utca 6.).

A felsőoktatási intézmények címei, telefonszámai, egyéb elérhetőségei megtalálhatók A felvétel in-

tézményenkénti feltételei c. részben.

ÉRETTSÉGIVEL KAPCSOLATBAN 

Az érettségi szervezésével és lebonyolításával az Oktatási Hivatal (OH) foglalkozik. Tájékozódni a 

http://www.oh.gov.hu honlapon vagy az alábbi regionális igazgatóságoknál lehet.

OH Közép-magyarországi Regionális Igazgatóság

Cím: 1132 Budapest, Váci út 18.

(Illetékessége kiterjed: Budapestre és Pest megyére)

Telefon: (1) 483-3590

Fax: (1) 483-3591

E-mail: oh.budapest@oh.gov.hu

OH Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatóság

Cím: 9024 Győr, Bem tér 15.

(Illetékessége kiterjed: Vas, Győr-Moson-Sopron és Zala megyére)

Telefon: (96) 510-668

Fax: (96) 510-663

E-mail: oh.gyor@oh.gov.hu

OH Észak-alföldi Regionális Igazgatóság

Cím: 4029 Debrecen, Csapó u. 54.

(Illetékessége kiterjed: Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére)

Telefon: (52) 524-280

Fax: (52) 524-281

E-mail: oh.debrecen@oh.gov.hu

OH Dél-dunántúli Regionális Igazgatóság

Cím: 7400 Kaposvár, Petőfi  tér 1–3.

(Illetékessége kiterjed: Somogy, Tolna és Baranya megyére)

Telefon: (82) 528-180

Fax: (82) 528-189

E-mail: oh.kaposvar@oh.gov.hu
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OH Dél-alföldi Regionális Igazgatóság

Cím: 6721 Szeged, Szilágyi u. 5.

(Illetékessége kiterjed: Bács-Kiskun, Csongrád és Békés megyére)

Telefon: (62) 553-260

Fax: (62) 553-269

E-mail: oh.szeged@oh.gov.hu

OH Észak-magyarországi Regionális Igazgatóság

Cím: 3525 Miskolc, Széchenyi u. 103. 

(Illetékessége kiterjed: Nógrád, Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén megyére)

Telefon: (46) 501-140

Fax: (46) 501-148

E-mail: oh.miskolc@oh.gov.hu

OH Közép-dunántúli Regionális Igazgatóság

Cím: 8200 Veszprém, Óváros tér 21.

(Illetékessége kiterjed: Komárom-Esztergom, Veszprém és Fejér megyére)

Telefon: (88) 591-400

Fax: (88) 591-415

E-mail: oh.veszprem@oh.gov.hu

DIÁKIGAZOLVÁNNYAL KAPCSOLATBAN 

A diákigazolvánnyal kapcsolatos tájékoztatási tevékenységet az Educatio Kht. ügyfélszolgá-

lata látja el.

Telefon: (1) 266-7733

Levelezési cím: Oktatási Hivatal, 1964 Budapest

Fax: (1) 477-3196

E-mail: info@diakigazolvany.hu

Honlap: http://www.diakigazolvany.hu

Személyes ügyintézésre munkanapokon 8 és 16.30, szerdánként 8 és 18 óra között, az Educatio Kht. ügy-

félszolgálatán van lehetőség, mely a Kempelen Farkas Hallgatói Információs Központban található (1088 

Budapest, Reviczky utca 6.)

KÜLFÖLDI BIZONYÍTVÁNYOK ELISMERTETÉSÉVEL KAPCSOLATBAN 

Oktatási Hivatal Magyar Ekvivalencia és Információs Központ

Cím: 1054 Budapest, Báthory utca 10.

Telefon: (1) 374-2200

Fax: (1) 374-2492

E-mail: ekvivalencia@oh.gov.hu

Honlap: http://www.oh.gov.hu Ekvivalencia menüpont

KÜLFÖLDI ÖSZTÖNDÍJAKKAL KAPCSOLATBAN 

Magyar Ösztöndíj Bizottság

Cím: Balassi Intézet MÖB Iroda, 1016 Budapest, Somlói út 51. • Levelezési cím: 1519 Budapest, Pf. 385

Telefon: (1) 384-9009

Fax: (1) 343-6489

E-mail: mob@bbi.hu

Honlap: http://www.scholarship.hu
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Tempus Közalapítvány

Cím: 1093 Budapest, Lónyay u. 31.

Levelezési cím: 1438 Budapest 70., Pf. 508

Telefon: (1) 237-1320

Fax: (1) 239-1329

E-mail: info@tpf.hu

Honlap: http://www.tpf.hu

ÁLLAMILAG ELISMERT NYELVVIZSGÁKKAL KAPCSOLATBAN 

Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ

Cím: 1054 Budapest, Báthory u. 10.

Telefon: (1) 374-2132, (1) 374-2133

Fax: (1) 374-2497

E-mail: nyak@oh.gov.hu

Honlap: http://www.oh.gov.hu Nyelvvizsga menüpont

JOGSZABÁLYI, JOGALKOTÓI, JOGORVOSLATI, 
A FELSŐOKTATÁS SZABÁLYOZÁSÁT ÉRINTŐ KÉRDÉSEKBEN

Oktatási és Kulturális Minisztérium

Cím: 1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

Telefon: (1) 473-7000

Fax: (1) 473-7001

E-mail: info@okm.gov.hu

Honlap: http://www.okm.gov.hu

Oktatási Jogok Biztosának Hivatala

Cím: 1055 Budapest, Szalay u. 10–14.

Telefon.: (1) 473-7097

Fax: (1) 332-6727

E-mail: oktatasi.biztos@om.hu

Honlap: http://www.oktbiztos.hu

Diákhitel Központ Zrt.

Cím: 1027 Budapest, Csalogány u. 9–11.

Levelezési cím: 1245 Budapest, Pf. 1003

Telefon: (40) 240-024

Fax: (1) 224-9671

E-mail: info@diakhitel.hu

Honlap: http://www.diakhitel.hu

Feketén-Fehéren az Integrációért Mentorhálózat

Cím: 1088 Budapest, Múzeum utca 17., H–P 10:00–15:00

Telefon: (80) 204-641

E-mail: info@mentorhalo.hu

Honlap: http://www.mentorhalo.hu

Tajekoztato-2_2009_AOF.indd   107Tajekoztato-2_2009_AOF.indd   107 2008.11.26.   20:58:092008.11.26.   20:58:09



J O G S Z A B Á LY I  H ÁT T É R

Felsőoktatási felvételi tájékoztató – 2009. szeptemberben induló képzések108

 

 

JOGSZABÁLYI HÁTTÉR

A felvételi eljárást, illetve az ahhoz (is) kapcsolódó egyéb kérdéseket több jogszabály érinti, amelyek megszab-

ják az eljárás kereteit, valamint a jelentkezők és a felsőoktatási intézmények lehetőségeit és kötelezettségeit:

a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, –

a felsőoktatásról szóló, többször módosított 2005. évi CXXXIX. törvény, –

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. CXL. törvény, –

a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény, –

a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, –

a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005.  –

(XII. 22.) Korm. rendelet,

a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló  –

79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet,

a felsőoktatási hallgatók juttatásairól és az általuk fi zetendő térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm.  –

rendelet,

a felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól szóló 237/2006. (XI.27.) Korm. rendelet, –

az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet, –

az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított, idegen- –

nyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történő honosításáról szóló 137/2008. 

(V. 16.) Korm. rendelet,

az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 15/2006. (IV. 3.) OM  –

rendelet,

a külföldön kiállított, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történő  –

honosításáról szóló 26/2000. (VIII. 31.) OM rendelet,

az államilag elismert nyelvvizsga egységes követelményrendszeréről és annak felülvizsgálatáról, az akk- –

reditációs eljárásról, valamint a nyelvvizsga díjairól szóló 30/1999. (VII. 21.) OM rendelet.

A jogszabályok betartása a felsőoktatási intézményeknek és a jelentkezőknek egyaránt kötelező, ezért isme-

retük elengedhetetlenül fontos. A jogszabályban foglaltak nem megfelelő ismerete senkit sem mentesíthet a 

jogszabályban foglaltak betartása alól!
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FOGALOMTÁR

Abszolutórium/végbizonyítvány: a tantervben előírt vizsgák eredményes letételét és – a nyelvvizsga le-

tételének és szakdolgozat (diplomamunka) elkészítésének kivételével – más tanulmányi követelmények telje-

sítését, illetve a szakdolgozathoz (diplomamunkához) rendelt kreditpontok kivételével a képzési és kimeneti 

követelményekben előírt kreditpontok megszerzését igazolja, amely minősítés és értékelés nélkül tanúsítja, 

hogy a hallgató a tantervben előírt tanulmányi és vizsgakövetelménynek mindenben eleget tett.

Alapképzés: a többciklusú képzésben a képzés első ciklusa, amelyben legalább száznyolcvan kreditet – ösz-

szefüggő szakmai gyakorlat esetén legalább kettőszáztíz kreditet – kell, és legfeljebb kétszáznegyven kreditet 

lehet teljesíteni. A többciklusú képzés első ciklusában a képzési idő legalább hat, legfeljebb nyolc félév.

Alkalmassági vizsga: a felvételi eljárásban a felsőoktatási intézmény által azokon a szakokon megkövetelt 

vizsga, amelyek elvégzéséhez bizonyos készségek és képességek (ének, rajz, egészségügyi, pályaalkalmassági 

stb.) meghatározott szintje szükséges. Az alkalmassági vizsga a felvételi pontok kiszámításának előfeltétele, 

értékelése „megfelelt” vagy „nem felelt meg” minősítés lehet.

Államilag elismert nyelvvizsga: akkreditált nyelvvizsgaközpontban lefolytatott, nyelvismeret tanúsítá-

sára szolgáló vizsga. Nyelvvizsgára minden magyar és nem magyar állampolgárságú jelölt jelentkezhet attól 

az évtől kezdve, amelyben betölti 14. életévét. Formája lehet: általános nyelvi, illetve szaknyelvi, a nyelvvizsga 

alap-, közép- és felsőszintű nyelvtudást mér. A felvételi eljárásban – a sajátos nevelési igényű jelentkezők kivé-

telével – kizárólag a legalább középfokú, komplex/C típusú nyelvvizsgáért jár többletpont.

Államilag támogatott képzés: olyan oktatási forma, amelyben a képzés költségeit az állami költségve-

tés biztosítja a felsőoktatási intézményen keresztül. Ha a felsőoktatási intézményben államilag támogatott 

képzésben tanulmányokat folytató hallgatóról a tanév végén a felsőoktatási intézmény megállapítja, hogy az 

utolsó két olyan félévben, amelyben hallgatói jogviszonya nem szünetelt, nem szerezte meg legalább az aján-

lott tantervben előírt kreditmennyiség ötven százalékát, tanulmányait a következő tanévben csak költségtérí-

téses képzésben folytathatja. A hallgató 12 féléven keresztül folytathat tanulmányokat államilag támogatott 

képzésben, az államilag támogatott félévek igénybevételéről, számításáról, a fi nanszírozási formák közötti 

átsorolásról A felsőoktatás finanszírozása c. részben lehet olvasni.

Átsorolás (finanszírozási formák között): a felvételi döntésben megállapított fi nanszírozási forma (álla-

milag támogatott vagy költségtérítéses) kizárólag egy tanév időtartamára vonatkozik, a tanév végén a felsőok-

tatási intézményben – a tanulmányi eredmények alapján – rangsorolják a hallgatókat, ami az addigi fi nanszí-

rozási forma megváltozását eredményezheti, erről bővebben A felsőoktatás finanszírozása c. részben lehet olvasni.

Átvétel (intézményváltoztatás): az egyetemi és főiskolai hallgatók részére a felsőoktatásról szóló törvény 

által biztosított jog, amely a tanulmányok ideje alatt az intézmény, továbbá a szak megváltoztatására vonat-

kozik. Kérelemre történik, feltételeit a fogadó intézmény határozza meg.

Besorolási döntés: az Oktatási Hivatal felvételi eljárást lezáró döntése. Ekkor arról születik döntés, hogy a 

jelentkező felvehető-e bármely általa a felvételi kérelmében megjelölt képzésre és ha igen, melyikre. Egyazon 

felvételi eljárásban a jelentkező csak egy helyre sorolható be.

Bolognai folyamat: 1999-ben a Bolognai Nyilatkozattal megindult oktatáspolitikai kezdeményezés megvaló-

sítási/megvalósulási folyamata, amelynek célja a nyilatkozatot aláírt országok (29 ország, köztük Magyarország 

is) oktatási rendszerének összehangolása az egyes országok felsőfokú képzései közötti átjárhatóság, a felsőfokú 
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képzésében való részvétel megkönnyítése érdekében. A folyamat eredményeit az aláírók kétévente felülvizsgál-

ják, értékelik, további, illetve módosított célokat fogalmaznak meg, mint tették ezt 2001-ben Prágában (Prágai 

Nyilatkozat), 2003-ban Berlinben (Berlini Nyilatkozat), 2005-ben Bergenben (Bergeni Nyilatkozat) és 2007-

ben Londonban (Londoni Nyilatkozat). Céljuk 2010-re megteremteni az Európai Felsőoktatási Térséget.

Egységes, osztatlan képzés: egyes szakokon (általános orvos, fogorvos, gyógyszerész, állatorvos, építész, 

jogász) az új, többciklusú képzés bevezetését követően is megmaradt az egységes, legalább 10 féléves, legfel-

jebb 12 féléves képzés. Egységes, osztatlan képzésben tehát nincs elkülönülve az alapképzés és a mesterképzés, 

a felvétel feltétele a legalább középfokú végzettség (érettségi).

Érettségi pontok: a felvételi eljárás során a felsőoktatási intézmények által képzési területenként meghatá-

rozott két érettségi vizsgatantárgy alapján kiszámolt pontok, összértéke legfeljebb 200 pont lehet. Érettségi 

pont egyenlő az érettségi vizsgán vizsgatantárgyanként elért százalékos eredménnyel, azaz tárgyanként ma-

ximum 100 pont szerezhető.

Esti képzés munkarendje: a levelező képzés mellett a részidejű képzés egyik formája. A részidős képzés 

időtartama a teljes idejű képzés tanóráinak legalább harminc, legfeljebb ötven százaléka lehet, kivéve a szak-

irányú továbbképzést, melynél legalább húsz, legfeljebb ötven százalék lehet. A képzést a hallgatók elfoglalt-

ságának fi gyelembevételével kell megszervezni, a szorgalmi időszakban munkanapokon tizenhat óra után, 

indokolt esetben a heti pihenőnapon.

Félév: a szorgalmi időszakból és a vizsgaidőszakból álló, általában 5 hónapos tanulmányi időszak.

Felsőfokú szakképzés: a felsőoktatási intézmények által hallgatói, valamint felsőoktatási intézménnyel kö-

tött megállapodás alapján tanulói jogviszony keretében folytatott szakképzés, amely beépül a felsőoktatási 

intézmény alapképzésébe, és egyben az Országos Képzési Jegyzékben szereplő felsőfokú szakképesítést ad. A 

felsőfokú szakképzés nem ad felsőfokú végzettséget, hanem speciális szaktudást biztosít, általában két év alatt.

Felsőfokú végzettség: a „hagyományos” képzési rendszerben a főiskolai és egyetemi alapképzésben, a 

többciklusú képzési rendszerben pedig az alapképzésben és mesterképzésben, illetve a doktori képzésben szer-

zett végzettség, mely elsősorban a munkavállalás szempontjából mérvadó.

Felsőoktatási intézmények: az állami és az állam által elismert, nem állami egyetemek és főiskolák; a 

felsőoktatási intézmény szakmailag önálló, önkormányzattal rendelkező jogi személy, melynek kizárólagos 

joga az alap- és mesterképzés, a szakirányú továbbképzés, valamint a doktori, illetve mesterképzés folytatása 

és az ezekhez kapcsolódó oklevelek kiadása. Az egyetem, a főiskola elnevezést, valamint ezek idegen nyelvű 

megfelelőit kizárólag az Országgyűlés által, illetve hozzájárulásával létesített, a felsőoktatási törvényben fel-

sorolt felsőoktatási intézmény használhatja.

Felsőoktatási törvény: a felsőoktatás legmagasabb szintű ágazati jogszabálya, mely a felsőoktatásban részt 

vevők jogait és kötelezettségeit, valamint a felsőoktatási intézmények és a felsőoktatással kapcsolatos állami és 

egyéb szervezetek feladatait, hatáskörét tartalmazza. 2006. március 1-jétől a 2005. évi CXXXIX. felsőokta-

tási törvény van hatályban.

Felvételi ponthatár: a felsőoktatási felvételi eljárásban a jelentkezőkről egységes rangsorolás alapján pont-

határ alkalmazásával kell dönteni. Az adott képzésre ponthatár alatti eredménnyel senki nem sorolható be, 

azt, aki a ponthatárt elérte vagy meghaladta, kötelező besorolni. A besorolási döntés előkészítéseként az Ok-

tatási Hivatal – a rendelkezésre álló adatok alapján – tervezetet készít az egyes képzések ponthatárára.

Felvételi szabályzat: a felsőoktatási intézmény által megalkotott, a felvételi eljárást és a felvételre vonatko-

zó egyéb szabályokat tartalmazó szabályok összessége, melyet az intézmény köteles nyilvánosságra hozni, ez 

általában az intézmény weboldalán érhető el.
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Fogyatékossággal élő hallgató (jelentkező): az a hallgató ( jelentkező), aki testi, érzékszervi, beszédfo-

gyatékos, autista, megismerés és viselkedés fejlődési rendellenességű. A felsőoktatási intézményekbe jelentke-

zők, valamint a felsőoktatási intézményekben tanulmányokat folytató fogyatékos hallgatók a fogyatékossá-

gukra való tekintettel a szakvélemény alapján kérhetik az intézmény engedélyét a tanulmányi kötelezettségek 

teljesítése, illetve a vizsgák alóli részleges vagy teljes felmentésre, vagy annak más módon történő teljesítésére, 

valamint a vizsgákon alkalmazható segítségnyújtásra.

Gyakorlati vizsga: alapképzésben a művészet és a művészetközvetítés képzési területeken szervezhető vizs-

ga megnevezése, melynek követelményeit a felsőoktatási intézmény határozza meg és közzéteszi a Tájékoz-

tatóban. Gyakorlati vizsgán az értékelés pontszámok meghatározásával és rangsorolással történik, a felső-

oktatási intézmények mesterképzésben ugyancsak tarthatnak gyakorlati vizsgát (ez általában szóbeli, illetve 

írásbeli), ezeket is tartalmazza a Tájékoztató.

Hallgatói azonosító szám: A hallgatói jogviszonyt első alkalommal létesítő személynek, amennyiben nem 

rendelkezik tanulói azonosítóval, tizenegy jegyű hallgatói azonosító számot adnak, amiről az intézmény – ké-

relemre, annak benyújtásától számított tizenöt napon belül – a hallgató nevének, születési helyének és idejé-

nek, anyja születési nevének egyidejű feltüntetésével – igazolást állít ki. Annak, aki tanulói azonosító számmal 

rendelkezik, a hallgatói azonosító száma megegyezik a tanulói azonosító számmal.

Hallgatói jogviszony: a felsőoktatási intézmény és a hallgató között a tanulmányok folytatása alatt fenn-

álló jogviszony, mely a beiratkozással jön létre. Tartalmát a hallgatónak és az intézménynek a felsőoktatásra 

vonatkozó szabályokban meghatározott jogai, illetve kötelezettségei alkotják. A hallgatói jogviszony az adott 

képzési ciklust követő első záróvizsga-időszak utolsó napján és a másik intézménybe való átvétellel auto-

matikusan, valamint a hallgató vagy – jogszabályban meghatározott esetekben – az intézmény egyoldalú 

döntésével szűnhet meg.

Hallgatói jogviszony szüneteltetése (halasztás): ha a hallgató bejelenti, hogy a következő képzési idő-

szakban hallgatói kötelezettségének nem kíván eleget tenni, a hallgatói jogviszonya szünetel. A hallgatói jog-

viszony egybefüggő szüneteltetésének ideje nem lehet hosszabb, mint két félév. A hallgató több alkalommal is 

élhet a hallgatói jogviszonyának szüneteltetésével. Az első szünetelésre – ha a tanulmányi és vizsgaszabályzat 

eltérően nem rendelkezik – csak az első félév sikeres teljesítése után kerülhet sor. A hallgatói jogviszony szüne-

teltetésével kapcsolatos további kérdéseket – beleértve az első félév sikeres teljesítése előtti szünetelés lehetősé-

gét – a tanulmányi és vizsgaszabályzat tartalmazza. Szünetel a hallgatói jogviszony akkor is, ha a hallgató a 

hallgatói jogviszonyból eredő kötelezettségeinek szülés, továbbá baleset, betegség vagy más váratlan ok miatt 

önhibáján kívül nem tud eleget tenni, valamint ha a hallgatót fegyelmi büntetésként eltiltják a tanulmányok 

folytatásától.

Hallgatói önkormányzat: a felsőoktatási intézmény önkormányzatának része, amelynek célja elsősorban 

a hallgatók érdekképviselete. A hallgatói önkormányzat tagja a felsőoktatási intézmény minden hallgatója, 

függetlenül attól, hogy tanulmányait milyen oktatási formában végzi. Tisztségviselőit és képviselőit a hallga-

tók választják meg.

Halmozottan hátrányos helyzetű hallgató (jelentkező): az a hátrányos helyzetű hallgató ( jelentkező), 

akinek a tankötelessé válásának időpontjában törvényes felügyeletét ellátó szülője – a gyermekek védelméről 

és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott eljárásban tett önkéntes szülői nyilatkozat szerint – 

legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezett, valamint az, akit tartós nevelésbe vettek.

Hátrányos helyzetű hallgató (jelentkező): az a beiratkozás időpontjában huszonötödik életévét be nem 

töltött hallgató ( jelentkező), akit középfokú tanulmányai során családi körülményei, szociális helyzete miatt a 

jegyző védelembe vett, illetve aki után rendszeres gyermekvédelmi támogatást folyósítottak, illetve rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményre jogosult vagy állami gondozott volt.
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Jelentkezési lap: a felsőoktatási felvételi eljárás megindítására szolgáló kérelem. A jelentkezési lap benyújtá-

sa – a Tájékoztatóban meghatározott feltételekkel és módon – elektronikus módon is történhet.

Jelentkezési sorrend: a jelentkező által a jelentkezési lapon meghatározott sorrend, mely az általa kiválasz-

tott intézmények, szakok rangsora. Módosítására a felvételi eljárás során egy alkalommal, a felvételi döntés 

időpontját megelőző 14. napig terjedő határidőn belül – írásban vagy elektronikus úton – van lehetőség. 

A felsőoktatási intézménynek a felvételről szóló döntése során kötelezően fi gyelembe kell venni ezt a sorrendet, 

ugyanis nem vehető fel az adott intézménybe az a jelentkező, akit a sorrendben előrébb álló felsőoktatási 

intézmény már felvett.

Jogorvoslati kérelem: a felvételi eljárásban az Oktatási Hivatal által hozott besorolási döntés, illetve a 

felsőoktatási intézmény által hozott felvételi döntés ellen – annak közlésétől vagy annak hiányában a tu-

domásra jutástól számított 15 napon belül – benyújtható kérelem. A hallgatói jogviszony fennállása alatt a 

felsőoktatási intézmény döntése, intézkedése, illetve intézkedésének elmulasztása – kivéve a tanulmányok 

értékelésével kapcsolatos döntést – esetén igénybe vehető jogorvoslat elnevezése. Felsőoktatási intézménybe 

való benyújtására a közléstől, illetve a tudomásszerzéstől számított 15 nap áll a hallgató rendelkezésére. A ké-

relmet a felsőoktatási intézmény vezetője vagy az általa létrehozott bizottság bírálja el, melynek döntése ellen 

a hallgató a közléstől számított 30 napon belül – jogszabálysértésre vagy a hallgatói jogviszony megsértésére 

való hivatkozással – bírósághoz fordulhat.

Képzési idő: a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott, a felsőfokú végzettség, illetőleg szak-

képesítés megszerzéséhez átlagosan szükséges időtartam, a tényleges tanulmányi idő ennél hosszabb vagy 

rövidebb is lehet. 

Költségtérítéses képzés: az állam által nem támogatott (vagyis önköltséges), felsőoktatási intézményben 

folyó képzés, amelyben a részt vevő hallgatókat a felsőoktatási intézmény által megállapított mértékű, a kép-

zéssel összefüggő költségtérítés terheli. A költségtérítés összegét a Tájékoztatóban szakonként közzé kell tenni. 

Vissza kell fi zetni a befi zetett költségtérítés szervezeti és működési szabályzatban meghatározott arányos ré-

szét, ha a hallgató a képzési időszak megkezdése előtt bejelenti, hogy megszünteti vagy szünetelteti hallgatói 

jogviszonyát.

Kredit: az egyes tanulmányi követelmények teljesítését jelző tanulmányi mértékegység, amelyet általában 

a szükséges hallgatói tanulmányi munkaidő alapján állapítanak meg. A kreditek mennyisége azon összes 

hallgatói tanulmányi munkaidőn alapul, amely egy átlagos képességű hallgatótól a tanulmányok teljesítése 

érdekében elvárható. A kreditekben kifejezett összes hallgatói tanulmányi munkaidő mind a tanórákat, mind 

az egyéni hallgatói tanulmányi munkaórákat tartalmazza. Egy kredit megszerzése 30 hallgatói tanulmányi 

munkaóra teljesítését feltételezi.

Leckekönyv (index): a hallgatók adatait, felvett tanegységeit, érdemjegyeit, vizsgáit és egyéb, az oklevélhez 

szükséges bejegyzéseket tartalmazó közokirat. 

Levelező munkarend szerinti képzés: az esti képzés mellett a részidejű képzés másik formája. A részidős 

képzés időtartama a teljes idejű képzés tanóráinak legalább harminc, legfeljebb ötven százaléka lehet, a kép-

zést a hallgatók elfoglaltságának fi gyelembevételével kell megszervezni a munkanapokon, indokolt esetben a 

heti pihenőnapon.

Mentorprogram: A KATAPULT Mentorprogram a „Szociálisan hátrányos helyzetű fi atalok felsőfokú 

tanulmányait elősegítő program” az egyetemre/főiskolára felvételt nyert hallgatók lemorzsolódásának meg-

akadályozása, a jó tanulmányi eredmény elérése érdekében nyújt segítséget. A mentorprogramba került hall-

gatónak mindezek mellett természetesen lehetősége nyílik arra is, hogy szakmai orientációt kapjon.
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Mesterképzés: a többciklusú képzés alapképzésre épülő, önálló felsőfokú végzettséget adó második képzési 

ciklusa. Képzési és kimeneti követelményei határozzák meg, hogy milyen szakképzettség szerezhető a – leg-

alább két, legfeljebb négy féléves – mesterképzésben. A képzésben az vehet részt, aki legalább alapfokozattal 

vagy ezzel egyenértékű fokozattal (pl. főiskolai végzettséggel) rendelkezik. Mesterképzésben legalább hatvan 

kreditet kell, és legfeljebb százhúsz kreditet lehet megszerezni.

Minimum (jogszabályi) ponthatár: A 400+80 pontos rendszerben alapképzésben minimum 200, felső-

fokú szakképzésben 140 pontot kell elérnie a jelentkezőnek, hogy felvételi jelentkezését elbírálhassák. E sza-

bály az államilag támogatott és a költségtérítéses képzésre egyaránt vonatkozik.

Nappali munkarend szerinti képzés: teljes idejű képzés, melyet heti öt napból álló tanítási hét keretében, 

a munkanapokon kell megszervezni. E rendelkezésektől a felsőoktatási intézmény hallgatói önkormányzatá-

nak egyetértésével el lehet térni.

Oklevél: a Magyar Köztársaság címerével ellátott közokirat, amely tanúsítja a tanulmányok sikeres elvégzé-

sét. Az oklevél tartalmazza a kibocsátó felsőoktatási intézmény nevét, az oklevél birtokosának nevét, születé-

sének helyét és idejét, a végzettség, illetve az odaítélt fokozat és a tanulmányi szakirány (szak, szakképzettség), 

a  képzési forma megnevezését, a kibocsátás helyét, évét, hónapját és napját. Tartalmaznia kell továbbá a 

felsőoktatási intézmény vezetőjének (illetőleg az intézményi szabályzatban meghatározott intézményi, kari 

vezetőnek), a záróvizsga-bizottság vagy a doktori szigorlati bizottság elnökének az eredeti aláírását, az intéz-

mény pecsétjét, továbbá mindazokat az adatokat, amelyeket a felsőoktatási intézmény szabályzata feltüntetni 

rendel. Az oklevelet magyar nyelven vagy magyar és latin nyelven, nemzeti és etnikai kisebbségi képzés ese-

tében a nemzeti és etnikai kisebbségek nyelvén, továbbá – kivételesen, a felsőoktatási intézmény döntésének 

megfelelően – a képzés nyelvén is ki kell adni.

Összpontszám: A felvételi összpontszámot, vagyis a rangsorolás alapjául szolgáló eredményt 2008-tól kez-

dődően 400+80 pontos pontszámítási rendszerben fejezik ki. A pontszámítás alapját a tanulmányi pontok 

(maximum 200 pont), az érettségi pontok (maximum 200 pont), valamint a többletpontok (maximum 80 pont) 

képezik. Egyes esetekben az összpontszámot gyakorlati vizsga alapján állapítják meg.

Párhuzamos képzés: egy hallgató több felsőoktatási intézményben, karon vagy szakon egyidejűleg folyó 

alap- vagy mesterképzési oklevél megszerzésére irányuló tanulmányai.

Ponthatár: a felvételhez szükséges minimális teljesítmény meghatározása a megadott keretszámon belül pont-

határ alkalmazásával történik. A ponthatárt elérő jelentkezőket minden esetben – kivéve ha a jelentkezési sor-

rendben előrébb található helyre felvették – fel kell venni, az ezt el nem érők közül senkit nem lehet felvenni.

Pótfelvételi eljárás: rendkívüli felvételi eljárás, amely az oktatási és kulturális miniszter döntése alapján 

általában augusztus elején kerül meghirdetésre. Csak egy intézménybe és egy szakra lehet jelentkezni. Az 

eljárás keretében csak azok jelentkezhetnek, akik az adott felvételi eljárásban még nem jelentkeztek, vagy nem 

nyertek felvételt egyetlen felsőoktatási intézménybe sem.

Szakirány: a szakképzettség részeként megszerezhető, speciális szaktudást biztosító képzés.

Szakirányú továbbképzés: felsőfokú végzettségre és szakképzettségre épülő olyan újabb végzettséget nem 

adó képzés, amely speciális szakirányú szakképzettséget tanúsító oklevél kiadásával zárul. A szakirányú to-

vábbképzésben legalább hatvan kreditet kell, és legfeljebb százhúsz kreditet lehet megszerezni. A képzési idő 

legalább két, legfeljebb négy félév.

Szakképzési program: a felsőfokú szakképzés a felsőoktatási intézmény által készített és a szenátus által 

elfogadott szakképzési program szerint folyik. A szakképzési program az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) 

meghatározott felsőfokú szakképzésre készíthető, a szakképesítésért felelős miniszter által kiadott szakmai 

Tajekoztato-2_2009_AOF.indd   113Tajekoztato-2_2009_AOF.indd   113 2008.11.26.   20:58:102008.11.26.   20:58:10



F O G A L O M TÁ R

Felsőoktatási felvételi tájékoztató – 2009. szeptemberben induló képzések114

 

 

és vizsgakövetelmények alapján. A szakképzési program tartalmazza a megegyező tartalmú szakképzésben 

elsajátított ismeretek beszámításának lehetőségét, továbbá a felsőfokú szakképzésben szerzett krediteknek az 

azonos képzési területhez tartozó alapképzésbe való beszámítását. A beszámítható kreditek száma legalább 

harminc, legfeljebb hatvan lehet.

Szakmai gyakorlat: a képzési és kimeneti követelményben foglaltak szerint zajló gyakorlati oktatás, mely-

nek helyszínét biztosíthatja a felsőoktatási intézmény is. Többféle időbeosztásban történhet, alkalmazkodva 

a képzés sajátosságaihoz. 

Szorgalmi időszak: az oktatási időszak azon része, amikor elsősorban az ismeretek elsajátítása zajlik (elő-

adások, szemináriumok).

Távoktatás: sajátos információtechnológiai és kommunikációs taneszközök, valamint ismeretátadási-tanu-

lási módszerek használatával az oktató és hallgató interaktív kapcsolatára és az önálló hallgatói munkára 

épülő képzés, amelyben a tanórák száma nem éri el a teljes idejű képzés tanóráinak harminc százalékát.

Többletpont: A jelentkezőnek a felvételi eljárás során a jogszabályban meghatározott feltételek szerint adan-

dó, illetve adható, alapképzésben, egységes, osztatlan és felsőfokú szakképzésben képzésben a 400 pontot 

meghaladó pont. A jogcímeket (pl. nyelvtudás, szakképzettség, sportteljesítmény) és az elérhető többletpontok 

mértékét a Tájékoztatóban ismertetik. A többletpontok két kategóriába sorolhatók jogcímeik szerint: 1. jog-

szabály alapján minden szakon kötelező többletpontok: emelt szintű érettségi vizsgaeredményért, nyelvtudá-

sért, előnyben részesítés okán; 2. képzési területenként adható többletpontok: tanulmányi versenyeredmények, 

művészeti versenyeredmény, szakképesítés, sporteredmény alapján. A különböző jogcímeken elért többlet-

pontok összege legfeljebb 80 pont lehet. Mesterképzésben a többletpontok jogcímeit és mértékét a felsőoktatási 

intézmények határozzák meg, ezt a Tájékoztató intézményi fejezetei tartalmazzák.

Vendéghallgatói jogviszony (áthallgatás): a vendéghallgatói jogviszony keretében a hallgató a tanulmá-

nyaihoz kapcsolódó résztanulmányokat folytat, azaz egyes tantárgyakat másik intézményben, képzésben tel-

jesít. A vendéghallgatói jogviszony önmagában nem eredményez oklevelet. Vendéghallgatói jogviszony akkor 

létesíthető, ha ahhoz az a felsőoktatási intézmény, amellyel a hallgató hallgatói jogviszonyban áll, hozzájárul. 

A hozzájárulást a felsőoktatási intézmény akkor tagadhatja meg, ha a vendéghallgatói jogviszony keretében 

szerzett krediteket nem tudja beszámítani a hallgató tanulmányaiba.

Vizsgaidőszak: az oktatási időszak vizsgák letételére meghatározott része; tartamát és idejét – a jogszabá-

lyok keretei között – az intézmény határozza meg.
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SZAKOK ÉS ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK, 
TÖBBLETPONTOK A 2009-ES  FELSŐOKTATÁSI 

FELVÉTELI ELJÁRÁS SORÁN

A felsőoktatási felvételi eljárás során a hatályos felsőoktatási törvény és a felsőoktatási intézmények felvé-

teli eljárásairól szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet előírásai alapján alapképzésben felvételi vizsgát 

nem lehet tartani, a jelentkezők érettségi pontjait – a művészeti és a művészetközvetítő terület kivételével 

– kötelező módon két érettségi vizsgatárgy százalékos eredménye alapján kell meghatározni. 

A választható vagy kötelező érettségi vizsgatárgyak  – jelentkezési feltételként középszintű 

érettségi vizsgát jelentenek, azt külön tartalmazza a táblázat, ha emelt szintű érettségi szüksé-

ges a jelentkezéshez. 

Ahol több érettségi vizsgatárgyból lehet választani az adott képzési területen, ott a táblázat tartal- –

mazza azt is, ha az adott képzési ágon, alapképzési szakon van kötelező érettségi vizsgatárgy. 

Ahol több érettségi vizsgatárgyból lehet választani az adott alapképzési szakon, ott a választás joga  –

a jelentkezőé. 

A felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet előírásai alap-

ján a felsőoktatási intézmények képzési terültek szerint meghatározták azt, hogy az adott területen az 

adható többletpontokból melyikért jár többletpont. 

AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET 

Általános követelmények
Választható érettségi vizsgatárgyak:

  biológia vagy fi zika vagy idegen nyelv (angol, német) vagy informatika vagy kémia vagy matematika 

vagy szakmai előkészítő tárgy.

A képzési területen minden szakmai előkészítő tantárgy választható. 

Két érettségi vizsgatárgyat kell választani a jelentkezőnek. 

Az intézmények által adható többletpontok Igen/Nem
Az eredmény elérésekor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a FIDE által szervezett Sakkolimpián, 

1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketlimpián szereplő sportágban legfeljebb egy eredményért: világ- és Európa-bajnokságon 
elért legalább 3. helyezésért 20 pont; országos bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 10 pont.

igen

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által meghirdetett és anyagilag támogatott Országos Művészeti Tanulmányi Versenyeken elért 
1–3. helyezésért 20 pont.

igen

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos Szakmai Előkészítő Érettségi Tárgyak Versenyén elért 
1–10. helyezésért 80 pont, 11–20. helyezésért 50 pont, 21–30. helyezésért 25 pont, legfeljebb egy tárgyért, amennyiben az érettségi 

pontot adó tárgy az adott szakon. 

igen

A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein elért helyezés alapján a nagydíjasoknak legfeljebb 30 pont, 
az első díjasoknak 15 pont, legfeljebb egy tárgyért, amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon.

igen

Az Országos Ifjúsági Tudományos Innovációs Versenyen elért legalább 3. helyezésért 25 pont. igen

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő emelt szintű vagy felsőfokú szakképesítésért, amennyiben az a felsőoktatásról szóló 
2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet 6. számú melléklete szerint 

szakiránynak megfelelő továbbtanulásnak minősül, illetve a szakirányú technikusi képesítő bizonyítványért 30 pont.

igen
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Képzési ág Alapszakok Érettségi vizsgatárgyak
agrár műszaki földmérő és földrendező mérnök az általános követelmények szerint

mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki az általános követelmények szerint

tájrendező és kertépítő mérnöki az általános követelmények szerint

állatorvostudományi állatorvosi (osztatlan) biológia és kémia 
(mindkét tárgy kötelező, szakmai előkészítő tárgy nem 

választható)

erdőmérnöki erdőmérnöki matematika kötelező 
és 

a következő tárgyak közül még egy: biológia vagy fi zika vagy 
kémia vagy szakmai előkészítő tárgy

gazdasági, vidékfejlesztési 
és informatikus 
agrármérnöki

gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki az általános követelmények szerint

informatikus és szakigazgatási agrármérnöki az általános követelmények szerint

élelmiszer- és 
kertészmérnöki

élelmiszer-mérnöki az általános követelmények szerint

kertészmérnöki az általános követelmények szerint

környezetgazdálkodási 
és természetvédelmi 

mérnöki

környezetgazdálkodási agrármérnöki az általános követelmények szerint

természetvédelmi mérnöki az általános követelmények szerint

vadgazda mérnöki az általános követelmények szerint

mezőgazdasági állattenyésztő mérnöki az általános követelmények szerint

mezőgazdasági mérnöki az általános követelmények szerint

mezőgazdasági szakoktató az általános követelmények szerint

növénytermesztő mérnöki az általános követelmények szerint

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET 

Két érettségi vizsgatárgyat kell választani a jelentkezőnek. 

Az intézmények által adható többletpontok Igen/Nem
Az eredmény elérésekor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a FIDE által szervezett Sakkolimpián, 

1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketlimpián szereplő sportágban legfeljebb egy eredményért: világ- és Európa-bajnokságon 
elért legalább 3. helyezésért 20 pont; országos bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 10 pont.

nem

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által meghirdetett és anyagilag támogatott Országos Művészeti Tanulmányi Versenyeken elért 
1–3. helyezésért 20 pont.

igen

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos Szakmai Előkészítő Érettségi Tárgyak Versenyén elért 
1–10. helyezésért 80 pont, 11–20. helyezésért 50 pont, 21–30. helyezésért 25 pont, legfeljebb egy tárgyért, amennyiben az érettségi 

pontot adó tárgy az adott szakon. 

igen

A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein elért helyezés alapján a nagydíjasoknak legfeljebb 30 pont, 
az első díjasoknak 15 pont, legfeljebb egy tárgyért, amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon.

igen

Az Országos Ifjúsági Tudományos Innovációs Versenyen elért legalább 3. helyezésért 25 pont. igen

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő emelt szintű vagy felsőfokú szakképesítésért, amennyiben az a felsőoktatásról szóló 
2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet 6. számú melléklete szerint 

szakiránynak megfelelő továbbtanulásnak minősül, illetve a szakirányú technikusi képesítő bizonyítványért 30 pont.

igen

Képzési ág Alapszakok Érettségi vizsgatárgyak
magyar magyar (pl.: drámapedagógia, eszperantó, észt, 

fi nn, fi nnugor, folklorisztika, irodalomtudomány, 
művelődéstudomány, neolatin, nyelvmentor, 

nyelvtechnológia, színháztörténet, ügyvitel szakirányokkal)

magyar 
és 

angol vagy dráma vagy francia vagy latin vagy német vagy 
olasz vagy orosz vagy spanyol vagy történelem

történelem történelem (pl.: történelem, levéltár, muzeológia, régészet 
szakirányokkal)

történelem 
és 

angol vagy francia vagy latin vagy magyar vagy német vagy 
olasz vagy orosz vagy spanyol 

néprajz magyar 
és 

történelem

modern fi lológia anglisztika (pl.: angol, amerikanisztika szakirányokkal) angol (emelt szintű) 
és

francia vagy latin vagy magyar vagy német vagy olasz vagy 
orosz vagy spanyol vagy történelem
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modern fi lológia germanisztika (pl.: német, német nemzetiségi, 
néderlandisztika, skandinavisztika szakirányokkal)

német (emelt szintű) vagy német nemzetiségi nyelv (emelt 
szintű) vagy német nemzetiségi nyelv és irodalom (emelt 

szintű) vagy angol (emelt szintű) *
és 

angol vagy francia vagy latin vagy magyar vagy német vagy 
olasz vagy orosz vagy spanyol vagy történelem (egy nyelv 

csak egyszer választható)

romanisztika (pl.: francia, olasz, portugál, román, román/
nemzetiségi, spanyol szakirányokkal)

a szakiránynak megfelelően francia (emelt szintű) vagy olasz 
(emelt szintű) vagy spanyol (emelt szintű) vagy román 

és
angol vagy francia vagy latin vagy olasz vagy magyar vagy 
német vagy orosz vagy portugál vagy román vagy spanyol 

vagy történelem (egy nyelv csak egyszer választható)
Portugál szakirányon a választható vizsgatárgyak:

angol vagy francia vagy latin vagy magyar vagy német vagy 
olasz vagy orosz vagy portugál vagy román vagy spanyol 

vagy történelem. Két érettségi vizsgatárgyat kell választani.

romológia magyar vagy történelem 
és

angol vagy beás nyelv vagy lovári nyelv vagy francia vagy 
latin vagy német vagy olasz vagy orosz vagy spanyol 

szlavisztika (pl.: orosz, bolgár, cseh, lengyel, horvát/
nemzetiségi, szerb/nemzetiségi, szlovák/nemzetiségi, 
szlovén/nemzetiségi, ukrán/nemzetiségi szakirányok)

magyar vagy történelem 
és 

angol vagy bolgár vagy francia vagy horvát vagy latin vagy 
lengyel vagy német vagy olasz vagy orosz vagy spanyol vagy 
szerb vagy szlovák vagy szlovén vagy portugál vagy román 

vagy ukrán

ókori és keleti fi lológia ókori nyelvek és kultúrák [asszirológia, egyiptológia, 
klasszika fi lológia (latin, ógörög) szakirányok]

magyar vagy történelem 
és

angol vagy francia vagy latin vagy német vagy olasz vagy 
orosz vagy spanyol vagy újgörög

keleti nyelvek és kultúrák (pl.: altajisztika, arab, indológia, 
iranisztika, tibeti, mongol, hebraisztika, japán, kínai, koreai, 

török, újgörög szakirányok)

magyar vagy történelem 
és

angol vagy arab vagy francia vagy japán vagy latin vagy 
német vagy olasz vagy orosz vagy spanyol vagy újgörög

pedagógia és pszichológia andragógia (művelődésszervező, személyügyi szervező, 
felnőttképzési szervező, munkavállalási tanácsadó 

szakirányok)

angol vagy biológia vagy francia vagy magyar vagy 
matematika vagy német vagy orosz vagy történelem 

(a nyelvek közül csak egy válaszható)

pedagógia angol vagy biológia vagy francia vagy magyar vagy 
matematika vagy német vagy orosz vagy történelem 

(a nyelvek közül csak egy válaszható)

pszichológia angol vagy biológia vagy francia vagy magyar vagy 
matematika vagy német vagy orosz vagy történelem 

(a nyelvek közül csak egy válaszható)

szabad bölcsészet szabad bölcsészet (pl.: fi lozófi a, esztétika, etika, 
vallástudomány, fi lmelmélet és fi lmtörténet, kommunikáció, 

médiatudomány és művészettörténet szakirányok)

magyar vagy történelem 
és 

angol vagy fi lozófi a vagy francia vagy latin vagy 
mozgóképkultúra és médiaismeret vagy művészettörténet 

vagy német vagy olasz vagy orosz vagy spanyol

* angol (emelt szintű, a néderlandisztika és a skandinavisztika szakirányra történő jelentkezés esetén)

INFORMATIKA KÉPZÉSI TERÜLET 

Általános követelmények
Választható érettségi vizsgatárgyak:

 matematika kötelező és 

  biológia vagy fi zika vagy informatika vagy szakmai előkészítő tárgy.

A képzési területen választható szakmai előkészítő tantárgyak: elektronikai alapismeretek, in-

formatikai alapismeretek. 

Két érettségi vizsgatárgyat kell választani a jelentkezőnek. 
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Az intézmények által adható többletpontok Igen/Nem
Az eredmény elérésekor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a FIDE által szervezett Sakkolimpián, 

1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketlimpián szereplő sportágban legfeljebb egy eredményért: világ- és Európa-bajnokságon 
elért legalább 3. helyezésért 20 pont; országos bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 10 pont.

igen

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által meghirdetett és anyagilag támogatott Országos Művészeti Tanulmányi Versenyeken elért 
1–3. helyezésért 20 pont.

igen

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos Szakmai Előkészítő Érettségi Tárgyak Versenyén elért 
1–10. helyezésért 80 pont, 11–20. helyezésért 50 pont, 21–30. helyezésért 25 pont, legfeljebb egy tárgyért, amennyiben az érettségi 

pontot adó tárgy az adott szakon. 

igen

A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein elért helyezés alapján a nagydíjasoknak legfeljebb 30 pont, 
az első díjasoknak 15 pont, legfeljebb egy tárgyért, amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon.

igen

Az Országos Ifjúsági Tudományos Innovációs Versenyen elért legalább 3. helyezésért 25 pont. igen

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő emelt szintű vagy felsőfokú szakképesítésért, amennyiben az a felsőoktatásról szóló 
2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet 6. számú melléklete szerint 

szakiránynak megfelelő továbbtanulásnak minősül, illetve a szakirányú technikusi képesítő bizonyítványért 30 pont.

igen

Képzési ág Alapszakok Érettségi vizsgatárgyak
informatikai gazdaságinformatikus matematika kötelező és 

biológia vagy fi zika vagy informatika vagy történelem

mérnökinformatikus az általános követelmények szerint

programtervező informatikus az általános követelmények szerint

JOGI ÉS IGAZGATÁSI KÉPZÉSI TERÜLET 

Általános követelmények
1. Jogtudományi képzési ágban
Kötelező érettségi vizsgatárgyak:

 magyar és történelem.

2. Igazgatási képzési ágban
Választható érettségi vizsgatárgyak:

 magyar vagy történelem vagy szakmai előkészítő tárgy.

A képzési területen választható szakmai előkészítő tantárgy: ügyviteli alapismeretek.

Két érettségi vizsgatárgyat kell választani a jelentkezőnek. 

Az intézmények által adható többletpontok Igen/Nem
Az eredmény elérésekor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a FIDE által szervezett Sakkolimpián, 

1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketlimpián szereplő sportágban legfeljebb egy eredményért: világ- és Európa-bajnokságon 
elért legalább 3. helyezésért 20 pont; országos bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 10 pont.

igen

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által meghirdetett és anyagilag támogatott Országos Művészeti Tanulmányi Versenyeken elért 
1–3. helyezésért 20 pont.

igen

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos Szakmai Előkészítő Érettségi Tárgyak Versenyén elért 
1–10. helyezésért 80 pont, 11–20. helyezésért 50 pont, 21–30. helyezésért 25 pont, legfeljebb egy tárgyért, amennyiben az érettségi 

pontot adó tárgy az adott szakon. 

igen

A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein elért helyezés alapján a nagydíjasoknak legfeljebb 30 pont, 
az első díjasoknak 15 pont, legfeljebb egy tárgyért, amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon.

igen

Az Országos Ifjúsági Tudományos Innovációs Versenyen elért legalább 3. helyezésért 25 pont. igen

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő emelt szintű vagy felsőfokú szakképesítésért, amennyiben az a felsőoktatásról szóló 
2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet 6. számú melléklete szerint 

szakiránynak megfelelő továbbtanulásnak minősül, illetve a szakirányú technikusi képesítő bizonyítványért 30 pont.

igen

Képzési ág Alapszakok Érettségi vizsgatárgyak
jogtudomány jogász (osztatlan) az általános követelmények szerint

igazgatási bűnügyi igazgatási
(bűnügyi nyomozó, gazdaságvédelmi nyomozó, pénzügyi 

nyomozó szakirányokkal)

belügyi rendészeti ismeretek vagy magyar vagy matematika 
vagy történelem vagy rendészeti alapismeretek

igazgatásszervező az általános követelmények szerint

igazságügyi igazgatási az általános követelmények szerint
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igazgatási munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási az általános követelmények szerint

nemzetközi igazgatási az általános követelmények szerint

 igazgatási rendészeti igazgatási (biztonsági, büntetés-végrehajtási, 
határrendészeti, igazgatásrendészeti, katasztrófavédelmi, 
közlekedésrendészeti, közrendvédelmi, vám- és jövedéki 

igazgatási szakirányokkal)

belügyi rendészeti ismeretek vagy magyar vagy történelem 
vagy rendészeti alapismeretek

GAZDASÁGTUDOMÁNYOK KÉPZÉSI TERÜLET 

Általános követelmények
Választható érettségi vizsgatárgyak:

  gazdasági ismeretek vagy egy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol) vagy matema-

tika vagy történelem vagy szakmai előkészítő tárgy.

A képzési területen választható szakmai előkészítő tantárgyak: közgazdasági alapismeretek, 

közgazdasági-marketing alapismeretek, vendéglátó-idegenforgalmi alapismeretek.

Két érettségi vizsgatárgyat kell választani a jelentkezőnek. 

Az intézmények által adható többletpontok Igen/Nem
Az eredmény elérésekor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a FIDE által szervezett Sakkolimpián, 

1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketlimpián szereplő sportágban legfeljebb egy eredményért: világ- és Európa-bajnokságon 
elért legalább 3. helyezésért 20 pont; országos bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 10 pont.

igen

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által meghirdetett és anyagilag támogatott Országos Művészeti Tanulmányi Versenyeken elért 
1–3. helyezésért 20 pont.

igen

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos Szakmai Előkészítő Érettségi Tárgyak Versenyén elért 
1–10. helyezésért 80 pont, 11–20. helyezésért 50 pont, 21–30. helyezésért 25 pont, legfeljebb egy tárgyért, amennyiben az érettségi 

pontot adó tárgy az adott szakon. 

igen

A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein elért helyezés alapján a nagydíjasoknak legfeljebb 30 pont, 
az első díjasoknak 15 pont, legfeljebb egy tárgyért, amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon.

igen

Az Országos Ifjúsági Tudományos Innovációs Versenyen elért legalább 3. helyezésért 25 pont. igen

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő emelt szintű vagy felsőfokú szakképesítésért, amennyiben az a felsőoktatásról szóló 
2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet 6. számú melléklete szerint 

szakiránynak megfelelő továbbtanulásnak minősül, illetve a szakirányú technikusi képesítő bizonyítványért 30 pont.

igen

Képzési ág Alapszakok Érettségi vizsgatárgyak
közgazdasági alkalmazott közgazdaságtan az általános követelmények szerint

gazdaságelemzés az általános követelmények szerint

közszolgálati az általános követelmények szerint

üzleti gazdálkodási és menedzsment az általános követelmények szerint

kereskedelem és marketing az általános követelmények szerint

emberi erőforrások az általános követelmények szerint

nemzetközi gazdálkodás az általános követelmények szerint

pénzügy és számvitel az általános követelmények szerint

turizmus-vendéglátás az általános követelmények szerint

üzleti szakoktató az általános követelmények szerint
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MŰSZAKI KÉPZÉSI TERÜLET 

Általános követelmények
Választható érettségi vizsgatárgyak:

 matematika kötelező és

  biológia vagy fi zika vagy informatika vagy kémia vagy szakmai előkészítő tárgy.

A képzési területen választható szakmai előkészítő tantárgyak: elektronikai alapismeretek, 

építészeti és építési alapismeretek, faipari alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai alapisme-

retek, könnyűipari alapismeretek, környezetvédelmi- vízgazdálkodási alapismeretek, közlekedési alapis-

meretek, nyomdaipari alapismeretek, vegyipari alapismeretek.

Két érettségi vizsgatárgyat kell választani a jelentkezőnek. 

Az intézmények által adható többletpontok Igen/Nem
Az eredmény elérésekor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a FIDE által szervezett Sakkolimpián, 

1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketlimpián szereplő sportágban legfeljebb egy eredményért: világ- és Európa-bajnokságon 
elért legalább 3. helyezésért 20 pont; országos bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 10 pont.

igen

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által meghirdetett és anyagilag támogatott Országos Művészeti Tanulmányi Versenyeken elért 
1–3. helyezésért 20 pont.

igen

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos Szakmai Előkészítő Érettségi Tárgyak Versenyén elért 
1–10. helyezésért 80 pont, 11–20. helyezésért 50 pont, 21–30. helyezésért 25 pont, legfeljebb egy tárgyért, amennyiben az érettségi 

pontot adó tárgy az adott szakon. 

igen

A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein elért helyezés alapján a nagydíjasoknak legfeljebb 30 pont, 
az első díjasoknak 15 pont, legfeljebb egy tárgyért, amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon.

igen

Az Országos Ifjúsági Tudományos Innovációs Versenyen elért legalább 3. helyezésért 25 pont. igen

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő emelt szintű vagy felsőfokú szakképesítésért, amennyiben az a felsőoktatásról szóló 
2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet 6. számú melléklete szerint 

szakiránynak megfelelő továbbtanulásnak minősül, illetve a szakirányú technikusi képesítő bizonyítványért 30 pont.

igen

Képzési ág Alapszakok Érettségi vizsgatárgyak
anyag-, fa- és könnyűipari 

mérnöki
anyagmérnöki az általános követelmények szerint

faipari mérnöki az általános követelmények szerint

könnyűipari mérnöki az általános követelmények szerint

bio-, környezet és 
vegyészmérnöki

biomérnöki az általános követelmények szerint

molekuláris bionika az általános követelmények szerint

környezetmérnöki az általános követelmények szerint

vegyészmérnöki az általános követelmények szerint

építőmérnöki és műszaki 
földtudományi

építőmérnöki az általános követelmények szerint

műszaki földtudományi az általános követelmények szerint

építészmérnök, ipari 
termék és formatervező 

mérnöki

építész (osztatlan) az általános követelmények szerint

építészmérnöki matematika kötelező és fi zika vagy építészeti és építési 
alapismeretek

ipari termék- és formatervező mérnöki az általános követelmények szerint

gépész-, közlekedés-, 
mechatronikai mérnöki

gépészmérnöki az általános követelmények szerint

közlekedésmérnöki az általános követelmények szerint

mechatronikai mérnöki az általános követelmények szerint

had- és biztonságtechnikai 
mérnöki

had- és biztonságtechnikai mérnöki az általános követelmények szerint és a katonai 
alapismeretek is választható

villamos- és energetikai 
mérnöki

energetikai mérnöki az általános követelmények szerint

 villamosmérnöki az általános követelmények szerint

műszaki menedzser, 
műszaki szakoktató

műszaki menedzser az általános követelmények szerinti tárgyakon kívül 
a gazdasági ismeretek vagy a közgazdasági alapismeretek 

vagy a közgazdasági-marketing alapismeretek vagy 
történelem is választható

műszaki szakoktató az általános követelmények szerint
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MŰVÉSZET KÉPZÉSI TERÜLET 

Az intézmények által adható többletpontok Igen/Nem
Az eredmény elérésekor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a FIDE által szervezett Sakkolimpián, 

1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketlimpián szereplő sportágban legfeljebb egy eredményért: világ- és Európa-bajnokságon 
elért legalább 3. helyezésért 20 pont; országos bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 10 pont.

nem

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által meghirdetett és anyagilag támogatott Országos Művészeti Tanulmányi Versenyeken elért 
1–3. helyezésért 20 pont.

nem

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos Szakmai Előkészítő Érettségi Tárgyak Versenyén elért 
1–10. helyezésért 80 pont, 11–20. helyezésért 50 pont, 21–30. helyezésért 25 pont, legfeljebb egy tárgyért, amennyiben az érettségi 

pontot adó tárgy az adott szakon. 

nem

A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein elért helyezés alapján a nagydíjasoknak legfeljebb 30 pont, 
az első díjasoknak 15 pont, legfeljebb egy tárgyért, amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon.

nem

Az Országos Ifjúsági Tudományos Innovációs Versenyen elért legalább 3. helyezésért 25 pont. nem

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő emelt szintű vagy felsőfokú szakképesítésért, amennyiben az a felsőoktatásról szóló 
2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet 6. számú melléklete szerint 

szakiránynak megfelelő továbbtanulásnak minősül, illetve a szakirányú technikusi képesítő bizonyítványért 30 pont.

nem

Vizsgatárgy:

 gyakorlati

Képzési ág Szakok
építőművészet építőművészet

építőművész (osztatlan)

iparművészet kerámiatervezés

üvegtervezés

fémművesség

formatervezés

textiltervezés (szövő, kötő, nyomó, ruha, öltözék-kiegészítés szakirányokkal)

tervezőgrafi ka

fotográfi a

alkalmazott látványtervezés

design- és művészetelmélet

képzőművészet festőművész (osztatlan)

szobrászművész (osztatlan)

grafi kusművész (osztatlan)

restaurátorművész (osztatlan)

intermédia-művész (osztatlan)

képzőművészet elmélet 

színházművészet színművész (osztatlan) (báb és zenés színész szakirányokkal)

színházrendező (osztatlan) (zenés színházrendező szakiránnyal)

színházi koreográfus (osztatlan)

színházi dramaturg (osztatlan)

fi lm- és videoművészet mozgókép (adásrendező, adásrendező-szerkesztő, vágó, hangmester 
szakirányokkal)

kameraman

televíziós műsorkészítő

animáció

gyártásszervező

fi lmdramaturg (osztatlan)

zeneművészet előadóművészet (klasszikus hangszer, jazzhangszer, klasszikus ének, jazzének, 
zenekar- és kórusvezetés, egyházzene, népzene szakirányokkal)

alkotóművészet és muzikológia (zeneszerzés, jazz-zeneszerzés, muzikológia, 
zeneelmélet, zeneismeret szakirányokkal)
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Képzési ág Szakok
táncművészet táncművész (klasszikus balett, néptánc, moderntánc, kortárstánc, színházi tánc 

szakirányokkal)

táncos és próbavezető (klasszikus balett, néptánc, moderntánc, társastánc, 
kortárstánc, divattánc, színházi tánc szakirányokkal)

koreográfus

multimédia média design

multimédia programszerkesztő

MŰVÉSZETKÖZVETÍTÉS 

Az intézmények által adható többletpontok Igen/Nem
Az eredmény elérésekor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a FIDE által szervezett Sakkolimpián, 

1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketlimpián szereplő sportágban legfeljebb egy eredményért: világ- és Európa-bajnokságon 
elért legalább 3. helyezésért 20 pont; országos bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 10 pont.

igen

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által meghirdetett és anyagilag támogatott Országos Művészeti Tanulmányi Versenyeken elért 
1–3. helyezésért 20 pont.

igen

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos Szakmai Előkészítő Érettségi Tárgyak Versenyén elért 
1–10. helyezésért 80 pont, 11–20. helyezésért 50 pont, 21–30. helyezésért 25 pont, legfeljebb egy tárgyért, amennyiben az érettségi 

pontot adó tárgy az adott szakon. 

nem

A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein elért helyezés alapján a nagydíjasoknak legfeljebb 30 pont, 
az első díjasoknak 15 pont, legfeljebb egy tárgyért, amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon.

nem

Az Országos Ifjúsági Tudományos Innovációs Versenyen elért legalább 3. helyezésért 25 pont. igen

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő emelt szintű vagy felsőfokú szakképesítésért, amennyiben az a felsőoktatásról szóló 
2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet 6. számú melléklete szerint 

szakiránynak megfelelő továbbtanulásnak minősül, illetve a szakirányú technikusi képesítő bizonyítványért 30 pont.

igen

Vizsgatárgy:

 gyakorlati

Képzési ág Szakok
zenekultúra ének-zene (népzene, egyházzene szakirnyokkal)

vizuáliskultúra kézműves

környezetkultúra

plasztikai ábrázolás

képi ábrázolás

elektronikus ábrázolás

drámakultúra drámainstruktor

mozgóképkultúra mozgóképkultúra és médiaismeret

NEMZETVÉDELMI ÉS KATONAI KÉPZÉSI TERÜLET 

Általános követelmények
Választható érettségi vizsgatárgyak:

  belügyi rendészeti ismeretek vagy katonai alapismeretek vagy magyar vagy matematika vagy történelem.

A katonai gazdálkodási alapszakon választható szakmai előkészítő tantárgyak: közgazdasá-

gi alapismeretek, közgazdasági-marketing alapismeretek, vendéglátó-idegenforgalmi alapismeretek.

Két érettségi vizsgatárgyat kell választani a jelentkezőnek. 

Az intézmények által adható többletpontok Igen/Nem
Az eredmény elérésekor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a FIDE által szervezett Sakkolimpián, 

1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketlimpián szereplő sportágban legfeljebb egy eredményért: világ- és Európa-bajnokságon 
elért legalább 3. helyezésért 20 pont; országos bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 10 pont.

igen

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által meghirdetett és anyagilag támogatott Országos Művészeti Tanulmányi Versenyeken elért 
1–3. helyezésért 20 pont.

igen
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Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos Szakmai Előkészítő Érettségi Tárgyak Versenyén elért 1–10. 
helyezésért 80 pont, 11–20. helyezésért 50 pont, 21–30. helyezésért 25 pont, legfeljebb egy tárgyért, amennyiben az érettségi pontot 

adó tárgy az adott szakon. 

igen

A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein elért helyezés alapján a nagydíjasoknak legfeljebb 30 pont, 
az első díjasoknak 15 pont, legfeljebb egy tárgyért, amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon.

igen

Az Országos Ifjúsági Tudományos Innovációs Versenyen elért legalább 3. helyezésért 25 pont. igen

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő emelt szintű vagy felsőfokú szakképesítésért, amennyiben az a felsőoktatásról szóló 
2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet 6. számú melléklete szerint 

szakiránynak megfelelő továbbtanulásnak minősül, illetve a szakirányú technikusi képesítő bizonyítványért 30 pont.

igen

Képzési ág Alapszakok Érettségi vizsgatárgyak
védelmi biztonság- és védelempolitikai az általános követelmények szerint

büntetés-végrehajtási nevelő az általános követelmények szerint

határrendészeti és -védelmi vezetői az általános követelmények szerint

nemzetbiztonsági az általános követelmények szerint

védelmi igazgatási az általános követelmények szerint 

katonai katonai gazdálkodási matematika kötelező és
angol vagy belügyi rendészeti ismeretek vagy gazdasági 
ismeretek vagy francia vagy katonai alapismeretek vagy 
magyar vagy történelem vagy szakmai előkészítő tárgy

katonai vezetői az általános követelmények szerint

ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET 

Általános követelmények
1. Orvostudományi képzési ágban
Választható érettségi vizsgatárgyak:

 biológia kötelező és 

 fi zika vagy kémia.

Két érettségi vizsgatárgyat kell választani a jelentkezőnek. 

Az intézmények által adható többletpontok Igen/Nem
Az eredmény elérésekor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a FIDE által szervezett Sakkolimpián, 

1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketlimpián szereplő sportágban legfeljebb egy eredményért: világ- és Európa-bajnokságon 
elért legalább 3. helyezésért 20 pont; országos bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 10 pont.

nem

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által meghirdetett és anyagilag támogatott Országos Művészeti Tanulmányi Versenyeken elért 
1–3. helyezésért 20 pont.

nem

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos Szakmai Előkészítő Érettségi Tárgyak Versenyén elért 
1–10. helyezésért 80 pont, 11–20. helyezésért 50 pont, 21–30. helyezésért 25 pont, legfeljebb egy tárgyért, amennyiben az érettségi 

pontot adó tárgy az adott szakon. 

igen

A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein elért helyezés alapján a nagydíjasoknak legfeljebb 30 pont, 
az első díjasoknak 15 pont, legfeljebb egy tárgyért, amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon.

igen

Az Országos Ifjúsági Tudományos Innovációs Versenyen elért legalább 3. helyezésért 25 pont. nem

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő emelt szintű vagy felsőfokú szakképesítésért, amennyiben az a felsőoktatásról szóló 
2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet 6. számú melléklete szerint 

szakiránynak megfelelő továbbtanulásnak minősül, illetve a szakirányú technikusi képesítő bizonyítványért 30 pont.

nem
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2. Egészségtudományi képzési ágban
Választható érettségi vizsgatárgyak:

 biológia vagy fi zika vagy informatika vagy kémia vagy magyar vagy szakmai előkészítő tárgy.

A képzési területen választható szakmai előkészítő tantárgyak: egészségügyi alapismeretek, 

közgazdasági alapismeretek, szociális alapismeretek, ügyviteli alapismeretek.

Két érettségi vizsgatárgyat kell választani a jelentkezőnek. 

Az intézmények által adható többletpontok Igen/Nem
Az eredmény elérésekor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a FIDE által szervezett Sakkolimpián, 

1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketlimpián szereplő sportágban legfeljebb egy eredményért: világ- és Európa-bajnokságon 
elért legalább 3. helyezésért 20 pont; országos bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 10 pont.

igen

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által meghirdetett és anyagilag támogatott Országos Művészeti Tanulmányi Versenyeken elért 
1–3. helyezésért 20 pont.

igen

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos Szakmai Előkészítő Érettségi Tárgyak Versenyén elért 
1–10. helyezésért 80 pont, 11–20. helyezésért 50 pont, 21–30. helyezésért 25 pont, legfeljebb egy tárgyért, amennyiben az érettségi 

pontot adó tárgy az adott szakon. 

igen

A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein elért helyezés alapján a nagydíjasoknak legfeljebb 30 pont, 
az első díjasoknak 15 pont, legfeljebb egy tárgyért, amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon.

igen

Az Országos Ifjúsági Tudományos Innovációs Versenyen elért legalább 3. helyezésért 25 pont. igen

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő emelt szintű vagy felsőfokú szakképesítésért, amennyiben az a felsőoktatásról szóló 
2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet 6. számú melléklete szerint 

szakiránynak megfelelő továbbtanulásnak minősül, illetve a szakirányú technikusi képesítő bizonyítványért 30 pont.

igen

Képzési ág Alapszakok Érettségi vizsgatárgyak
orvostudományi általános orvos (osztatlan) az általános követelmények szerint

fogorvos (osztatlan) az általános követelmények szerint

gyógyszerész (osztatlan) az általános követelmények szerint

egészségtudományi ápolás és betegellátás (pl.: ápoló, dietetikus, gyógytornász, 
mentőtiszt, szülésznő szakirányokkal)

az általános követelmények szerint

egészségügyi gondozás és prevenció (pl.: népegészségügyi 
ellenőr és védőnő szakirányokkal)

az általános követelmények szerint

egészségügyi szervező (pl.: egészségbiztosítás, 
egészségügyi ügyvitelszervező, egészségturizmus-szervező 

szakirányokkal)

az általános követelmények szerint

orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus 
(pl.: orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitikus, képalkotó 

diagnosztika, orvosi kutatólaboratóriumi analitikus, 
optometria szakirányokkal)

az általános követelmények szerint

PEDAGÓGUSKÉPZÉS 

Általános követelmények
Választható érettségi vizsgatárgyak:

 magyar vagy nemzetiségi nyelv (és irodalom) és 

  biológia vagy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol) vagy matematika vagy történe-

lem vagy szakmai előkészítő tárgy.

A képzési területen választható szakmai előkészítő tantárgyak: oktatási alapismeretek, műve-

lődési és kommunikációs alapismeretek.

Két érettségi vizsgatárgyat kell választani a jelentkezőnek. 

Az intézmények által adható többletpontok Igen/Nem
Az eredmény elérésekor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a FIDE által szervezett Sakkolimpián, 

1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketlimpián szereplő sportágban legfeljebb egy eredményért: világ- és Európa-bajnokságon 
elért legalább 3. helyezésért 20 pont; országos bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 10 pont.

igen

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által meghirdetett és anyagilag támogatott Országos Művészeti Tanulmányi Versenyeken elért 
1–3. helyezésért 20 pont.

igen

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos Szakmai Előkészítő Érettségi Tárgyak Versenyén elért 
1–10. helyezésért 80 pont, 11–20. helyezésért 50 pont, 21–30. helyezésért 25 pont, legfeljebb egy tárgyért, amennyiben az érettségi 

pontot adó tárgy az adott szakon. 

igen
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TAz intézmények által adható többletpontok Igen/Nem

A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein elért helyezés alapján a nagydíjasoknak legfeljebb 30 pont, 
az első díjasoknak 15 pont, legfeljebb egy tárgyért, amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon.

igen

Az Országos Ifjúsági Tudományos Innovációs Versenyen elért legalább 3. helyezésért 25 pont. igen

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő emelt szintű vagy felsőfokú szakképesítésért, amennyiben az a felsőoktatásról szóló 
2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet 6. számú melléklete szerint 

szakiránynak megfelelő továbbtanulásnak minősül, illetve a szakirányú technikusi képesítő bizonyítványért 30 pont.

igen

Képzési ág Alapszakok Érettségi vizsgatárgyak
óvodapedagógus, tanító óvodapedagógus (nemzetiségi szakirányokkal) az általános követelmények szerint, 

nemzetiségi szakirány választása esetén a nemzetiségi 
nyelv is választható

tanító (nemzetiségi szakirányokkal) az általános követelmények szerint, 
nemzetiségi szakirány választása esetén a nemzetiségi 

nyelv is választható

konduktor (óvodapedagógus, tanító szakirányokkal) az általános követelmények szerint

 gyógypedagógia gyógypedagógia (értelmileg akadályozottak pedagógiája, 
tanulásban akadályozottak pedagógiája, hallássérültek 

pedagógiája, logopédia, látássérültek, pedagógiája, 
szomatopedagógia, pszichopedagógia szakirányokkal)

magyar nyelv és irodalom 
és

egy idegen nyelv (angol, francia, német, orosz, szlovák, 
román, szerb) vagy biológia

SPORTTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET  

Általános követelmények
Választható érettségi vizsgatárgyak:

 testnevelés kötelező és

 biológia vagy történelem.

Két érettségi vizsgatárgyat kell választani a jelentkezőnek. 

Részidős képzésben a választható érettségi vizsgatárgyak: testnevelés vagy egy idegen nyelv (angol, 

német, francia, olasz, orosz, spanyol) vagy biológia vagy magyar vagy történelem. Kettőt kell választani.

Az intézmények által adható többletpontok Igen/Nem
Az eredmény elérésekor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a FIDE által szervezett Sakkolimpián, 

1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketlimpián szereplő sportágban legfeljebb egy eredményért: világ- és Európa-bajnokságon 
elért legalább 3. helyezésért 20 pont; országos bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 10 pont.

igen

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által meghirdetett és anyagilag támogatott Országos Művészeti Tanulmányi Versenyeken elért 
1–3. helyezésért 20 pont.

igen

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos Szakmai Előkészítő Érettségi Tárgyak Versenyén elért 
1–10. helyezésért 80 pont, 11–20. helyezésért 50 pont, 21–30. helyezésért 25 pont, legfeljebb egy tárgyért, amennyiben az érettségi 

pontot adó tárgy az adott szakon. 

igen

A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein elért helyezés alapján a nagydíjasoknak legfeljebb 30 pont, 
az első díjasoknak 15 pont, legfeljebb egy tárgyért, amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon.

igen

Az Országos Ifjúsági Tudományos Innovációs Versenyen elért legalább 3. helyezésért 25 pont. igen

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő emelt szintű vagy felsőfokú szakképesítésért, amennyiben az a felsőoktatásról szóló 
2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet 6. számú melléklete szerint 

szakiránynak megfelelő továbbtanulásnak minősül, illetve a szakirányú technikusi képesítő bizonyítványért 30 pont.

igen

Képzési ág Alapszakok Érettségi vizsgatárgyak
sport testnevelő-edző az általános követelmények szerint

testkultúra sportszervező testnevelés 
és 

történelem

rekreációszervezés és egészségfejlesztés az általános követelmények szerint

humánkineziológia testnevelés és biológia 
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TÁRSADALOMTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET 

Általános követelmények
1. Politikatudomány képzési ágban
Választható érettségi vizsgatárgyak:

  egy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol) vagy magyar vagy matematika vagy 

társadalomismeret vagy történelem. 

Két érettségi vizsgatárgyat kell választani a jelentkezőnek.

2. Szociális és társadalomismeret képzési ágban
Választható érettségi vizsgatárgyak:

  egy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol), magyar, matematika, társadalomismeret, 

történelem, szakmai előkészítő tárgy. 

A képzési területen választható szakmai előkészítő tantárgyak: művelődési és kommunikációs 

alapismeretek, szociális alapismeretek.

Két érettségi vizsgatárgyat kell választani a jelentkezőnek.

Az intézmények által adható többletpontok Igen/Nem
Az eredmény elérésekor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a FIDE által szervezett Sakkolimpián, 

1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketlimpián szereplő sportágban legfeljebb egy eredményért: világ- és Európa-bajnokságon 
elért legalább 3. helyezésért 20 pont; országos bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 10 pont.

nem

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által meghirdetett és anyagilag támogatott Országos Művészeti Tanulmányi Versenyeken elért 
1–3. helyezésért 20 pont.

igen

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos Szakmai Előkészítő Érettségi Tárgyak Versenyén elért 
1–10. helyezésért 80 pont, 11–20. helyezésért 50 pont, 21–30. helyezésért 25 pont, legfeljebb egy tárgyért, amennyiben az érettségi 

pontot adó tárgy az adott szakon. 

igen

A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein elért helyezés alapján a nagydíjasoknak legfeljebb 30 pont, 
az első díjasoknak 15 pont, legfeljebb egy tárgyért, amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon.

igen

Az Országos Ifjúsági Tudományos Innovációs Versenyen elért legalább 3. helyezésért 25 pont. igen

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő emelt szintű vagy felsőfokú szakképesítésért, amennyiben az a felsőoktatásról szóló 
2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet 6. számú melléklete szerint 

szakiránynak megfelelő továbbtanulásnak minősül, illetve a szakirányú technikusi képesítő bizonyítványért 30 pont.

igen

Képzési ág Alapszakok Érettségi vizsgatárgyak
politikatudomány nemzetközi tanulmányok az általános követelmények szerint 

politológia az általános követelmények szerint

szociális szociális munka az általános követelmények szerint

szociálpedagógia az általános követelmények szerint

társadalomismeret informatikus könyvtáros az általános követelmények szerint, informatikai 
alapismeretek is választható 

kommunikáció és médiatudomány az általános követelmények szerint

kulturális antropológia földrajz vagy magyar vagy társadalomismeret vagy 
történelem

szociológia az általános követelmények szerint

társadalmi tanulmányok az általános követelmények szerint, szakmai előkészítő 
tárgy nem választható
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TERMÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET 

Általános követelmények
Választható érettségi vizsgatárgyak:

  biológia vagy fi zika vagy földrajz vagy informatika vagy kémia vagy matematika vagy természettudo-

mány vagy egy szakmai előkészítő tárgy. 

A képzési területen választható szakmai előkészítő tantárgyak: elektronikai alapismeretek, 

élelmiszer-ipari alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek, környezetvédelmi-

vízgazdálkodási alapismeretek, közgazdasági alapismeretek, vegyipari alapismeretek.

Két érettségi vizsgatárgyat kell választani a jelentkezőnek. 

Az intézmények által adható többletpontok Igen/Nem
Az eredmény elérésekor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a FIDE által szervezett Sakkolimpián, 

1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketlimpián szereplő sportágban legfeljebb egy eredményért: világ- és Európa-bajnokságon 
elért legalább 3. helyezésért 20 pont; országos bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 10 pont.

nem

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által meghirdetett és anyagilag támogatott Országos Művészeti Tanulmányi Versenyeken elért 
1–3. helyezésért 20 pont.

igen

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos Szakmai Előkészítő Érettségi Tárgyak Versenyén elért 
1–10. helyezésért 80 pont, 11–20. helyezésért 50 pont, 21–30. helyezésért 25 pont, legfeljebb egy tárgyért, amennyiben az érettségi 

pontot adó tárgy az adott szakon. 

igen

A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein elért helyezés alapján a nagydíjasoknak legfeljebb 30 pont, 
az első díjasoknak 15 pont, legfeljebb egy tárgyért, amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon.

igen

Az Országos Ifjúsági Tudományos Innovációs Versenyen elért legalább 3. helyezésért 25 pont. igen

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő emelt szintű vagy felsőfokú szakképesítésért, amennyiben az a felsőoktatásról szóló 
2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet 6. számú melléklete szerint 

szakiránynak megfelelő továbbtanulásnak minősül, illetve a szakirányú technikusi képesítő bizonyítványért 30 pont.

igen

Képzési ág Alapszakok Érettségi vizsgatárgyak
élő természettudomány biológia az általános követelmények szerint

élettelen 
természettudomány

fi zika az általános követelmények szerint

kémia az általános követelmények szerint

föld- és földrajztudományi földrajz az általános követelmények szerint, és történelem is 
választható

földtudományi az általános követelmények szerint

környezettudomány környezettan (pl. technika szakirány) az általános követelmények szerint

matematikatudomány matematika matematika és 
a választható tárgyak közül egy, 

szakmai előkészítő tárgy nem választható

 természetismeret természetismeret az általános követelmények szerint
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SZAKOK ÉS ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK, 
TÖBBLETPONTOK A 2010-ES FELSŐOKTATÁSI 

FELVÉTELI ELJÁRÁS SORÁN

A felsőoktatási felvételi eljárás során a hatályos felsőoktatási törvény és a felsőoktatási intézmények felvé-

teli eljárásairól szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet előírásai alapján alapképzésben felvételi vizsgát 

nem lehet tartani, a jelentkezők érettségi pontjait – a művészeti és a művészetközvetítő terület kivételével 

– kötelező módon két érettségi vizsgatárgy százalékos eredménye alapján kell meghatározni. 

A választható vagy kötelező érettségi vizsgatárgyak  – jelentkezési feltételként középszintű 

érettségi vizsgát jelentenek, azt külön tartalmazza a táblázat, ha emelt szintű érettségi szüksé-

ges a jelentkezéshez. 

Ahol több érettségi vizsgatárgyból lehet választani az adott képzési területen, ott a táblázat tartal- –

mazza azt is, ha az adott képzési ágon, alapképzési szakon van kötelező érettségi vizsgatárgy. 

Ahol több érettségi vizsgatárgyból lehet választani az adott alapképzési szakon, ott a választás joga  –

a jelentkezőé. 

A felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet előírásai alap-

ján a felsőoktatási intézmények képzési terültek szerint meghatározták azt, hogy az adott területen az 

adható többletpontokból melyikért jár többletpont. 

AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET 

Általános követelmények
Választható érettségi vizsgatárgyak:

  biológia vagy fi zika vagy földrajz vagy idegen nyelv (angol, német) vagy informatika vagy kémia vagy 

matematika vagy természettudomány vagy szakmai előkészítő tárgy.

A képzési területen minden szakmai előkészítő vizsgatárgy választható. 

Két érettségi vizsgatárgyat kell választani a jelentkezőnek. 

Az intézmények által adható többletpontok Igen/Nem
Az eredmény elérésekor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a FIDE által szervezett Sakkolimpián, 

1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketolimpián szereplő sportágban legfeljebb egy eredményért: világ- és Európa-bajnokságon 
elért legalább 3. helyezésért 20 pont; országos bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 10 pont.

igen

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által meghirdetett és anyagilag támogatott Országos Művészeti Tanulmányi Versenyeken elért 
1–3. helyezésért 20 pont.

igen

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos Szakmai Előkészítő Érettségi Tárgyak Versenyén elért 
1–10. helyezésért 80 pont, 11–20. helyezésért 50 pont, 21–30. helyezésért 25 pont, legfeljebb egy tárgyért, amennyiben az érettségi 

pontot adó tárgy az adott szakon. 

igen

A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein elért helyezés alapján a nagydíjasoknak legfeljebb 30 pont, 
az első díjasoknak 15 pont, legfeljebb egy tárgyért, amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon.

igen

Az Országos Ifjúsági Tudományos Innovációs Versenyen elért legalább 3. helyezésért 25 pont. igen

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő emelt szintű vagy felsőfokú szakképesítésért, amennyiben az a felsőoktatásról szóló 
2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet 6. számú melléklete szerint 

szakiránynak megfelelő továbbtanulásnak minősül, illetve a szakirányú technikusi képesítő bizonyítványért 30 pont.

igen
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TKépzési ág Alapszakok Érettségi vizsgatárgyak

agrár műszaki földmérő és földrendező mérnök az általános követelmények szerint

mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki az általános követelmények szerint

tájrendező és kertépítő mérnöki az általános követelmények szerint

állatorvostudományi állatorvosi (osztatlan) biológia 
és 

kémia, az egyiket emelt szinten kell teljesíteni

erdőmérnöki erdőmérnöki matematika kötelező 
és 

a következő tárgyak közül még egy: biológia vagy fi zika vagy 
kémia vagy szakmai előkészítő tárgy

gazdasági, vidékfejlesztési 
és informatikus 
agrármérnöki

gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki az általános követelmények szerint

informatikus és szakigazgatási agrármérnöki az általános követelmények szerint

élelmiszer- és 
kertészmérnöki

élelmiszer-mérnöki az általános követelmények szerint

kertészmérnöki az általános követelmények szerint

környezetgazdálkodási és 
természetvédelmi mérnöki

környezetgazdálkodási agrármérnöki az általános követelmények szerint

természetvédelmi mérnöki az általános követelmények szerint

vadgazda mérnöki az általános követelmények szerint

mezőgazdasági állattenyésztő mérnöki az általános követelmények szerint

mezőgazdasági mérnöki az általános követelmények szerint

mezőgazdasági szakoktató az általános követelmények szerint

növénytermesztő mérnöki az általános követelmények szerint

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET 

Két érettségi vizsgatárgyat kell választani a jelentkezőnek. 

Az intézmények által adható többletpontok Igen/Nem
Az eredmény elérésekor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a FIDE által szervezett Sakkolimpián, 

1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketolimpián szereplő sportágban legfeljebb egy eredményért: világ- és Európa-bajnokságon 
elért legalább 3. helyezésért 20 pont; országos bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 10 pont.

igen

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által meghirdetett és anyagilag támogatott Országos Művészeti Tanulmányi Versenyeken elért 
1–3. helyezésért 20 pont.

igen

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos Szakmai Előkészítő Érettségi Tárgyak Versenyén elért 
1–10. helyezésért 80 pont, 11–20. helyezésért 50 pont, 21–30. helyezésért 25 pont, legfeljebb egy tárgyért, amennyiben az érettségi 

pontot adó tárgy az adott szakon. 

igen

A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein elért helyezés alapján a nagydíjasoknak legfeljebb 30 pont, 
az első díjasoknak 15 pont, legfeljebb egy tárgyért, amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon.

igen

Az Országos Ifjúsági Tudományos Innovációs Versenyen elért legalább 3. helyezésért 25 pont. igen

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő emelt szintű vagy felsőfokú szakképesítésért, amennyiben az a felsőoktatásról szóló 
2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet 6. számú melléklete szerint 

szakiránynak megfelelő továbbtanulásnak minősül, illetve a szakirányú technikusi képesítő bizonyítványért 30 pont.

igen

Képzési ág Alapszakok Érettségi vizsgatárgyak
magyar magyar (pl.: drámapedagógia, eszperantó, észt, 

fi nn, fi nnugor, folklorisztika, irodalomtudomány, 
művelődéstudomány, neolatin, nyelvmentor, 

nyelvtechnológia, színháztörténet, ügyvitel szakirányokkal)

magyar kötelező
és 

angol vagy dráma vagy francia vagy latin vagy német vagy 
olasz vagy orosz vagy spanyol vagy történelem

történelem történelem (pl.: történelem, levéltár, muzeológia, régészet 
szakirányokkal)

történelem kötelező
és 

angol vagy francia vagy latin vagy magyar vagy német vagy 
olasz vagy orosz vagy spanyol 

néprajz magyar 
és 

történelem

modern fi lológia anglisztika (pl.: angol, amerikanisztika szakirányokkal) angol (emelt szintű) kötelező
és

francia vagy latin vagy magyar vagy német vagy olasz vagy 
orosz vagy spanyol vagy történelem
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Képzési ág Alapszakok Érettségi vizsgatárgyak
modern fi lológia germanisztika (pl.: német, német nemzetiségi, 

néderlandisztika, skandinavisztika szakirányokkal)
német (emelt szintű) vagy német nemzetiségi nyelv (emelt 
szintű) vagy német nemzetiségi nyelv és irodalom (emelt 

szintű) vagy angol (emelt szintű) *
és 

angol vagy francia vagy latin vagy magyar vagy német vagy 
olasz vagy orosz vagy spanyol vagy történelem (egy nyelv 

csak egyszer választható)

romanisztika (pl.: francia, olasz, portugál, román, román/
nemzetiségi, spanyol szakirányokkal)

a szakiránynak megfelelően francia (emelt szintű) vagy olasz 
(emelt szintű) vagy spanyol (emelt szintű) vagy román 

és
angol vagy francia vagy latin vagy olasz vagy magyar vagy 
német vagy orosz vagy portugál vagy román vagy spanyol 

vagy történelem (egy nyelv csak egyszer választható)
portugál szakirányon a választható vizsgatárgyak: angol 

vagy francia vagy latin vagy magyar vagy német vagy olasz 
vagy orosz vagy portugál vagy román vagy spanyol vagy 
történelem. Két érettségi vizsgatárgyat kell választani. 

romológia magyar vagy történelem 
és

angol vagy beás nyelv vagy lovári nyelv vagy francia vagy 
latin vagy német vagy olasz vagy orosz vagy spanyol 

szlavisztika (pl.: orosz, bolgár, cseh, lengyel, horvát/
nemzetiségi, szerb/nemzetiségi, szlovák/nemzetiségi, 
szlovén/nemzetiségi, ukrán/nemzetiségi szakirányok)

magyar vagy történelem 
és 

angol vagy bolgár vagy francia vagy horvát vagy latin vagy 
lengyel vagy német vagy olasz vagy orosz vagy spanyol vagy 
szerb vagy szlovák vagy szlovén vagy portugál vagy román 

vagy ukrán

ókori és keleti fi lológia ókori nyelvek és kultúrák [asszirológia, egyiptológia, 
klasszika fi lológia (latin, ógörög) szakirányok]

magyar vagy történelem 
és

angol vagy francia vagy latin vagy német vagy olasz vagy 
orosz vagy spanyol vagy újgörög

keleti nyelvek és kultúrák (pl.: altajisztika, arab, indológia, 
iranisztika, tibeti, mongol, hebraisztika, japán, kínai, koreai, 

török, újgörög szakirányok)

magyar vagy történelem 
és

angol vagy arab vagy francia vagy japán vagy latin vagy 
német vagy olasz vagy orosz vagy spanyol vagy újgörög

pedagógia és pszichológia andragógia (művelődésszervező, személyügyi szervező, 
felnőttképzési szervező, munkavállalási tanácsadó 

szakirányok)

angol vagy biológia vagy francia vagy magyar vagy 
matematika vagy német vagy orosz vagy történelem 

(a nyelvek közül csak egy válaszható)

pedagógia angol vagy biológia vagy francia vagy magyar vagy 
matematika vagy német vagy orosz vagy történelem 

(a nyelvek közül csak egy válaszható)

pszichológia angol vagy biológia vagy francia vagy magyar vagy 
matematika vagy német vagy orosz vagy történelem 

(a nyelvek közül csak egy válaszható)

szabad bölcsészet szabad bölcsészet (pl.: fi lozófi a, esztétika, etika, 
vallástudomány, fi lmelmélet és fi lmtörténet, kommunikáció, 

médiatudomány és művészettörténet szakirányok)

magyar vagy történelem 
és 

angol vagy fi lozófi a vagy francia vagy latin vagy 
mozgóképkultúra és médiaismeret vagy művészettörténet 

vagy német vagy olasz vagy orosz vagy spanyol

 * angol (emelt szintű, a néderlandisztika és a skandinavisztika szakirányra történő jelentkezés esetén)

INFORMATIKA KÉPZÉSI TERÜLET 

Általános követelmények
Választható érettségi vizsgatárgyak:

matematika kötelező és 

biológia vagy fi zika vagy informatika vagy szakmai előkészítő tárgy.

A képzési területen választható szakmai előkészítő vizsgatárgyak: elektronikai alapismeretek, 

informatikai alapismeretek. 

Két érettségi vizsgatárgyat kell választani a jelentkezőnek. 
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2.
 S

Z.
 T

ÁB
LÁ

ZA
TAz intézmények által adható többletpontok Igen/Nem

Az eredmény elérésekor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a FIDE által szervezett Sakkolimpián, 
1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketolimpián szereplő sportágban legfeljebb egy eredményért: világ- és Európa-bajnokságon 

elért legalább 3. helyezésért 20 pont; országos bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 10 pont.

igen

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által meghirdetett és anyagilag támogatott Országos Művészeti Tanulmányi Versenyeken elért 
1–3. helyezésért 20 pont.

igen

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos Szakmai Előkészítő Érettségi Tárgyak Versenyén elért 
1–10. helyezésért 80 pont, 11–20. helyezésért 50 pont, 21–30. helyezésért 25 pont, legfeljebb egy tárgyért, amennyiben az érettségi 

pontot adó tárgy az adott szakon. 

igen

A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein elért helyezés alapján a nagydíjasoknak legfeljebb 30 pont, 
az első díjasoknak 15 pont, legfeljebb egy tárgyért, amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon.

igen

Az Országos Ifjúsági Tudományos Innovációs Versenyen elért legalább 3. helyezésért 25 pont. igen

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő emelt szintű vagy felsőfokú szakképesítésért, amennyiben az a felsőoktatásról szóló 
2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet 6. számú melléklete szerint 

szakiránynak megfelelő továbbtanulásnak minősül, illetve a szakirányú technikusi képesítő bizonyítványért 30 pont.

igen

Képzési ág Alapszakok Érettségi vizsgatárgyak
informatikai gazdaságinformatikus matematika kötelező és 

biológia vagy fi zika vagy informatika vagy történelem

mérnökinformatikus az általános követelmények szerint

programtervező informatikus az általános követelmények szerint

JOGI ÉS IGAZGATÁSI KÉPZÉSI TERÜLET 

Általános követelmények
1. Jogtudományi képzési ágban
Kötelező érettségi vizsgatárgyak:

magyar és történelem

2. Igazgatási képzési ágban
Választható érettségi vizsgatárgyak:

magyar vagy történelem vagy szakmai előkészítő tárgy.

A képzési területen választható szakmai előkészítő vizsgatárgy: ügyviteli alapismeretek.

Két érettségi vizsgatárgyat kell választani a jelentkezőnek. 

Az intézmények által adható többletpontok Igen/Nem
Az eredmény elérésekor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a FIDE által szervezett Sakkolimpián, 

1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketolimpián szereplő sportágban legfeljebb egy eredményért: világ- és Európa-bajnokságon 
elért legalább 3. helyezésért 20 pont; országos bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 10 pont.

igen

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által meghirdetett és anyagilag támogatott Országos Művészeti Tanulmányi Versenyeken elért 
1–3. helyezésért 20 pont.

igen

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos Szakmai Előkészítő Érettségi Tárgyak Versenyén elért 
1–10. helyezésért 80 pont, 11–20. helyezésért 50 pont, 21–30. helyezésért 25 pont, legfeljebb egy tárgyért, amennyiben az érettségi 

pontot adó tárgy az adott szakon. 

igen

A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein elért helyezés alapján a nagydíjasoknak legfeljebb 30 pont, 
az első díjasoknak 15 pont, legfeljebb egy tárgyért, amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon.

igen

Az Országos Ifjúsági Tudományos Innovációs Versenyen elért legalább 3. helyezésért 25 pont. igen

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő emelt szintű vagy felsőfokú szakképesítésért, amennyiben az a felsőoktatásról szóló 
2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet 6. számú melléklete szerint 

szakiránynak megfelelő továbbtanulásnak minősül, illetve a szakirányú technikusi képesítő bizonyítványért 30 pont.

igen

Képzési ág Alapszakok Érettségi vizsgatárgyak
jogtudomány jogász (osztatlan) az általános követelmények szerint

igazgatási bűnügyi igazgatási
(bűnügyi nyomozó, gazdaságvédelmi nyomozó, pénzügyi 

nyomozó szakirányokkal)

belügyi rendészeti ismeretek vagy magyar vagy matematika 
vagy történelem vagy rendészeti alapismeretek

igazgatásszervező az általános követelmények szerint

igazságügyi igazgatási az általános követelmények szerint
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Képzési ág Alapszakok Érettségi vizsgatárgyak
igazgatási munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási az általános követelmények szerint

nemzetközi igazgatási az általános követelmények szerint

rendészeti igazgatási (biztonsági, büntetés-végrehajtási, 
határrendészeti, igazgatásrendészeti, katasztrófavédelmi, 
közlekedésrendészeti, közrendvédelmi, vám- és jövedéki 

igazgatási szakirányokkal)

belügyi rendészeti ismeretek vagy magyar vagy történelem 
vagy rendészeti alapismeretek

GAZDASÁGTUDOMÁNYOK KÉPZÉSI TERÜLET 

Általános követelmények
1. Közgazdasági képzési ágban
Választható érettségi vizsgatárgyak:

matematika kötelező és 

 gazdasági ismeretek vagy egy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol) vagy történe-

lem vagy szakmai előkészítő tárgy

A képzési ágban választható szakmai előkészítő vizsgatárgyak: közgazdasági alapismeretek, 

közgazdasági-marketing alapismeretek, vendéglátó-idegenforgalmi alapismeretek.

2. Üzleti képzési ágban
Választható érettségi vizsgatárgyak:

 gazdasági ismeretek vagy egy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol) vagy matema-

tika vagy történelem vagy szakmai előkészítő tárgy.

A képzési területen választható szakmai előkészítő vizsgatárgyak: közgazdasági alapismere-

tek, közgazdasági-marketing alapismeretek, vendéglátó-idegenforgalmi alapismeretek.

Két érettségi vizsgatárgyat kell választani a jelentkezőnek. 

Az intézmények által adható többletpontok Igen/Nem
Az eredmény elérésekor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a FIDE által szervezett Sakkolimpián, 

1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketolimpián szereplő sportágban legfeljebb egy eredményért: világ- és Európa-bajnokságon 
elért legalább 3. helyezésért 20 pont; országos bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 10 pont.

igen

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által meghirdetett és anyagilag támogatott Országos Művészeti Tanulmányi Versenyeken elért 
1–3. helyezésért 20 pont.

igen

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos Szakmai Előkészítő Érettségi Tárgyak Versenyén elért 
1–10. helyezésért 80 pont, 11–20. helyezésért 50 pont, 21–30. helyezésért 25 pont, legfeljebb egy tárgyért, amennyiben az érettségi 

pontot adó tárgy az adott szakon. 

igen

A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein elért helyezés alapján a nagydíjasoknak legfeljebb 30 pont, 
az első díjasoknak 15 pont, legfeljebb egy tárgyért, amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon.

igen

Az Országos Ifjúsági Tudományos Innovációs Versenyen elért legalább 3. helyezésért 25 pont. igen

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő emelt szintű vagy felsőfokú szakképesítésért, amennyiben az a felsőoktatásról szóló 
2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet 6. számú melléklete szerint 

szakiránynak megfelelő továbbtanulásnak minősül, illetve a szakirányú technikusi képesítő bizonyítványért 30 pont.

igen

Képzési ág Alapszakok Érettségi vizsgatárgyak
közgazdasági alkalmazott közgazdaságtan az általános követelmények szerint

gazdaságelemzés az általános követelmények szerint

közszolgálati az általános követelmények szerint

üzleti gazdálkodási és menedzsment az általános követelmények szerint

kereskedelem és marketing az általános követelmények szerint

emberi erőforrások az általános követelmények szerint

nemzetközi gazdálkodás az általános követelmények szerint

pénzügy és számvitel a közgazdasági képzési ág általános követelményei szerint

turizmus-vendéglátás az általános követelmények szerint

üzleti szakoktató az általános követelmények szerint

Tajekoztato-2_2009_AOF.indd   142Tajekoztato-2_2009_AOF.indd   142 2008.11.26.   20:58:482008.11.26.   20:58:48



 2 .  S Z .  TÁ B L Á Z AT

143 Felsőoktatási felvételi tájékoztató – 2009. szeptemberben induló képzések

2.
 S

Z.
 T

ÁB
LÁ

ZA
T

MŰSZAKI KÉPZÉSI TERÜLET 

Általános követelmények
Választható érettségi vizsgatárgyak: 

matematika kötelező és

 biológia vagy fi zika vagy informatika vagy kémia vagy szakmai előkészítő tárgy.

A képzési területen választható szakmai előkészítő vizsgatárgyak: elektronikai alapismeretek, 

építészeti és építési alapismeretek, faipari alapismeretek, gépészeti alapismeretek,informatikai alapisme-

retek, könnyűipari alapismeretek, környezetvédelmi- vízgazdálkodási alapismeretek, közlekedési alapis-

meretek, nyomdaipari alapismeretek, vegyipari alapismeretek.s

Két érettségi vizsgatárgyat kell választani a jelentkezőnek. 

Az intézmények által adható többletpontok Igen/Nem
Az eredmény elérésekor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a FIDE által szervezett Sakkolimpián, 

1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketolimpián szereplő sportágban legfeljebb egy eredményért: világ- és Európa-bajnokságon 
elért legalább 3. helyezésért 20 pont; országos bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 10 pont.

igen

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által meghirdetett és anyagilag támogatott Országos Művészeti Tanulmányi Versenyeken elért 
1–3. helyezésért 20 pont.

igen

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos Szakmai Előkészítő Érettségi Tárgyak Versenyén elért 
1–10. helyezésért 80 pont, 11–20. helyezésért 50 pont, 21–30. helyezésért 25 pont, legfeljebb egy tárgyért, amennyiben az érettségi 

pontot adó tárgy az adott szakon. 

igen

A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein elért helyezés alapján a nagydíjasoknak legfeljebb 30 pont, 
az első díjasoknak 15 pont, legfeljebb egy tárgyért, amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon.

igen

Az Országos Ifjúsági Tudományos Innovációs Versenyen elért legalább 3. helyezésért 25 pont. igen

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő emelt szintű vagy felsőfokú szakképesítésért, amennyiben az a felsőoktatásról szóló 
2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet 6. számú melléklete szerint 

szakiránynak megfelelő továbbtanulásnak minősül, illetve a szakirányú technikusi képesítő bizonyítványért 30 pont.

igen

Képzési ág Alapszakok Érettségi vizsgatárgyak
anyag-, fa- és 

könnyűipari mérnöki
anyagmérnöki az általános követelmények szerint

faipari mérnöki az általános követelmények szerint

könnyűipari mérnöki az általános követelmények szerint

bio-, környezet és 
vegyészmérnöki

biomérnöki az általános követelmények szerint

molekuláris bionika az általános követelmények szerint

környezetmérnöki az általános követelmények szerint

vegyészmérnöki az általános követelmények szerint

építőmérnöki és műszaki 
földtudományi

építőmérnöki az általános követelmények szerint

műszaki földtudományi az általános követelmények szerint

építészmérnök, 
ipari termék és 

formatervező mérnöki

építész (osztatlan) matematika kötelező és 
fi zika vagy építészeti és építési alapismeretek 

építészmérnöki matematika kötelező és 
fi zika vagy építészeti és építési alapismeretek

ipari termék- és formatervező mérnöki az általános követelmények szerint

gépész-, közlekedés-, 
mechatronikai mérnöki

gépészmérnöki az általános követelmények szerint

közlekedésmérnöki az általános követelmények szerint

mechatronikai mérnöki az általános követelmények szerint

had- és biztonságtechnikai 
mérnöki

had- és biztonságtechnikai mérnöki az általános követelmények szerint és a katonai 
alapismeretek is választható

villamos- és energetikai 
mérnöki

energetikai mérnöki az általános követelmények szerint

 villamosmérnöki az általános követelmények szerint

műszaki menedzser, 
műszaki szakoktató

műszaki menedzser az általános követelmények szerinti tárgyakon kívül a 
gazdasági ismeretek vagy a közgazdasági alapismeretek 

vagy a közgazdasági-marketing alapismeretek vagy 
történelem is választható

műszaki szakoktató az általános követelmények szerint
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MŰVÉSZET KÉPZÉSI TERÜLET 

Az intézmények által adható többletpontok Igen/Nem
Az eredmény elérésekor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a FIDE által szervezett Sakkolimpián, 

1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketolimpián szereplő sportágban legfeljebb egy eredményért: világ- és Európa-bajnokságon 
elért legalább 3. helyezésért 20 pont; országos bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 10 pont.

nem

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által meghirdetett és anyagilag támogatott Országos Művészeti Tanulmányi Versenyeken elért 
1–3. helyezésért 20 pont.

nem

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos Szakmai Előkészítő Érettségi Tárgyak Versenyén elért 
1–10. helyezésért 80 pont, 11–20. helyezésért 50 pont, 21–30. helyezésért 25 pont, legfeljebb egy tárgyért, amennyiben az érettségi 

pontot adó tárgy az adott szakon. 

nem

A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein elért helyezés alapján a nagydíjasoknak legfeljebb 30 pont, 
az első díjasoknak 15 pont, legfeljebb egy tárgyért, amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon.

nem

Az Országos Ifjúsági Tudományos Innovációs Versenyen elért legalább 3. helyezésért 25 pont. nem

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő emelt szintű vagy felsőfokú szakképesítésért, amennyiben az a felsőoktatásról szóló 
2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet 6. számú melléklete szerint 

szakiránynak megfelelő továbbtanulásnak minősül, illetve a szakirányú technikusi képesítő bizonyítványért 30 pont.

nem

Vizsgatárgy: gyakorlati

Képzési ág Szakok
építőművészet építőművészet

építőművész (osztatlan)

iparművészet kerámiatervezés

üvegtervezés

fémművesség

formatervezés

textiltervezés (szövő, kötő, nyomó, ruha, öltözék-kiegészítés szakirányokkal)

tervezőgrafi ka

fotográfi a

alkalmazott látványtervezés

design- és művészetelmélet

képzőművészet festőművész (osztatlan)

szobrászművész (osztatlan)

grafi kusművész (osztatlan)

restaurátorművész (osztatlan)

intermédia-művész (osztatlan)

képzőművészet elmélet 

színházművészet színművész (osztatlan) (báb és zenés színész szakirányokkal)

színházrendező (osztatlan) (zenés színházrendező szakiránnyal)

színházi koreográfus (osztatlan)

színházi dramaturg (osztatlan)

fi lm- és videoművészet mozgókép (adásrendező, adásrendező-szerkesztő, vágó, hangmester 
szakirányokkal)

kameraman

televíziós műsorkészítő

animáció

gyártásszervező

fi lmdramaturg (osztatlan)

zeneművészet előadóművészet (klasszikus hangszer, jazzhangszer, klasszikus ének, jazzének, 
zenekar- és kórusvezetés, egyházzene, népzene szakirányokkal)

alkotóművészet és muzikológia (zeneszerzés, jazz-zeneszerzés, muzikológia, 
zeneelmélet, zeneismeret szakirányokkal)
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TKépzési ág Szakok

táncművészet táncművész (klasszikus balett, néptánc, moderntánc, kortárstánc, színházi tánc 
szakirányokkal)

táncos és próbavezető (klasszikus balett, néptánc, moderntánc, társastánc, 
kortárstánc, divattánc, színházi tánc szakirányokkal)

koreográfus

multimédia média design

multimédia programszerkesztő

MŰVÉSZETKÖZVETÍTÉS KÉPZÉSI TERÜLET 

Az intézmények által adható többletpontok Igen/Nem
Az eredmény elérésekor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a FIDE által szervezett Sakkolimpián, 

1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketolimpián szereplő sportágban legfeljebb egy eredményért: világ- és Európa-bajnokságon 
elért legalább 3. helyezésért 20 pont; országos bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 10 pont.

igen

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által meghirdetett és anyagilag támogatott Országos Művészeti Tanulmányi Versenyeken elért 
1–3. helyezésért 20 pont.

igen

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos Szakmai Előkészítő Érettségi Tárgyak Versenyén elért 
1–10. helyezésért 80 pont, 11–20. helyezésért 50 pont, 21–30. helyezésért 25 pont, legfeljebb egy tárgyért, amennyiben az érettségi 

pontot adó tárgy az adott szakon. 

nem

A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein elért helyezés alapján a nagydíjasoknak legfeljebb 30 pont, 
az első díjasoknak 15 pont, legfeljebb egy tárgyért, amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon.

nem

Az Országos Ifjúsági Tudományos Innovációs Versenyen elért legalább 3. helyezésért 25 pont. igen

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő emelt szintű vagy felsőfokú szakképesítésért, amennyiben az a felsőoktatásról szóló 
2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet 6. számú melléklete szerint 

szakiránynak megfelelő továbbtanulásnak minősül, illetve a szakirányú technikusi képesítő bizonyítványért 30 pont.

igen

Vizsgatárgy: gyakorlati

Képzési ág Szakok
zenekultúra ének-zene (népzene, egyházzene szakirányokkal)

vizuáliskultúra kézműves

környezetkultúra

plasztikai ábrázolás

képi ábrázolás

elektronikus ábrázolás

drámakultúra drámainstruktor

mozgóképkultúra mozgóképkultúra és médiaismeret

NEMZETVÉDELMI ÉS KATONAI KÉPZÉSI TERÜLET 

Általános követelmények
Választható érettségi vizsgatárgyak:

 belügyi rendészeti ismeretek vagy katonai alapismeretek vagy magyar vagy matematika vagy 

történelem.

A katonai gazdálkodási alapszakon választható szakmai előkészítő vizsgatárgyak: közgaz-

dasági alapismeretek, közgazdasági-marketing alapismeretek, vendéglátó-idegenforgalmi alapismeretek.

Két érettségi vizsgatárgyat kell választani a jelentkezőnek. 

Az intézmények által adható többletpontok Igen/Nem
Az eredmény elérésekor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a FIDE által szervezett Sakkolimpián, 

1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketolimpián szereplő sportágban legfeljebb egy eredményért: világ- és Európa-bajnokságon 
elért legalább 3. helyezésért 20 pont; országos bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 10 pont.

igen

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által meghirdetett és anyagilag támogatott Országos Művészeti Tanulmányi Versenyeken elért 
1–3. helyezésért 20 pont.

igen
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Az intézmények által adható többletpontok Igen/Nem
Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos Szakmai Előkészítő Érettségi Tárgyak Versenyén elért 

1–10. helyezésért 80 pont, 11–20. helyezésért 50 pont, 21–30. helyezésért 25 pont, legfeljebb egy tárgyért, amennyiben az érettségi 
pontot adó tárgy az adott szakon. 

igen

A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein elért helyezés alapján a nagydíjasoknak legfeljebb 30 pont, 
az első díjasoknak 15 pont, legfeljebb egy tárgyért, amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon.

igen

Az Országos Ifjúsági Tudományos Innovációs Versenyen elért legalább 3. helyezésért 25 pont. igen

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő emelt szintű vagy felsőfokú szakképesítésért, amennyiben az a felsőoktatásról szóló 
2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet 6. számú melléklete szerint 

szakiránynak megfelelő továbbtanulásnak minősül, illetve a szakirányú technikusi képesítő bizonyítványért 30 pont.

igen

Képzési ág Alapszakok Érettségi vizsgatárgyak
védelmi

 
 
 
 

biztonság- és védelempolitikai az általános követelmények szerint

büntetés-végrehajtási nevelő az általános követelmények szerint

határrendészeti és -védelmi vezetői az általános követelmények szerint

nemzetbiztonsági az általános követelmények szerint

védelmi igazgatási az általános követelmények szerint 

katonai
 

katonai gazdálkodási matematika kötelező és
angol vagy belügyi rendészeti ismeretek vagy gazdasági 
ismeretek vagy francia vagy katonai alapismeretek vagy 
magyar vagy történelem vagy szakmai előkészítő tárgy

katonai vezetői az általános követelmények szerint

ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET 

Általános követelmények
1. Orvostudományi képzési ágban
Választható érettségi vizsgatárgyak:

biológia kötelező és 

fi zika vagy kémia

Két érettségi vizsgatárgyat – abból legalább egyet emelt szinten – kell választani a jelentkezőnek. 

Az intézmények által adható többletpontok Igen/Nem
Az eredmény elérésekor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a FIDE által szervezett Sakkolimpián, 

1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketolimpián szereplő sportágban legfeljebb egy eredményért: világ- és Európa-bajnokságon 
elért legalább 3. helyezésért 20 pont; országos bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 10 pont.

nem

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által meghirdetett és anyagilag támogatott Országos Művészeti Tanulmányi Versenyeken elért 
1–3. helyezésért 20 pont.

nem

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos Szakmai Előkészítő Érettségi Tárgyak Versenyén elért 
1–10. helyezésért 80 pont, 11–20. helyezésért 50 pont, 21–30. helyezésért 25 pont, legfeljebb egy tárgyért, amennyiben az érettségi 

pontot adó tárgy az adott szakon. 

igen

A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein elért helyezés alapján a nagydíjasoknak legfeljebb 30 pont, 
az első díjasoknak 15 pont, legfeljebb egy tárgyért, amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon.

igen

Az Országos Ifjúsági Tudományos Innovációs Versenyen elért legalább 3. helyezésért 25 pont. nem

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő emelt szintű vagy felsőfokú szakképesítésért, amennyiben az a felsőoktatásról szóló 
2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet 6. számú melléklete szerint 

szakiránynak megfelelő továbbtanulásnak minősül, illetve a szakirányú technikusi képesítő bizonyítványért 30 pont.

nem

2. Egészségtudományi képzési ágban
Választható érettségi vizsgatárgyak:

biológia vagy fi zika vagy informatika vagy kémia vagy magyar vagy szakmai előkészítő tárgy.

A képzési területen választható szakmai előkészítő vizsgatárgyak: egészségügyi alapismeretek, 

közgazdasági alapismeretek, szociális alapismeretek, ügyviteli alapismeretek.

Két érettségi vizsgatárgyat kell választani a jelentkezőnek. 
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TAz intézmények által adható többletpontok Igen/Nem

Az eredmény elérésekor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a FIDE által szervezett Sakkolimpián, 
1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketolimpián szereplő sportágban legfeljebb egy eredményért: világ- és Európa-bajnokságon 

elért legalább 3. helyezésért 20 pont; országos bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 10 pont.

igen

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által meghirdetett és anyagilag támogatott Országos Művészeti Tanulmányi Versenyeken elért 
1–3. helyezésért 20 pont.

igen

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos Szakmai Előkészítő Érettségi Tárgyak Versenyén elért 
1–10. helyezésért 80 pont, 11–20. helyezésért 50 pont, 21–30. helyezésért 25 pont, legfeljebb egy tárgyért, amennyiben az érettségi 

pontot adó tárgy az adott szakon. 

igen

A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein elért helyezés alapján a nagydíjasoknak legfeljebb 30 pont, 
az első díjasoknak 15 pont, legfeljebb egy tárgyért, amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon.

igen

Az Országos Ifjúsági Tudományos Innovációs Versenyen elért legalább 3. helyezésért 25 pont. igen

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő emelt szintű vagy felsőfokú szakképesítésért, amennyiben az a felsőoktatásról szóló 
2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet 6. számú melléklete szerint 

szakiránynak megfelelő továbbtanulásnak minősül, illetve a szakirányú technikusi képesítő bizonyítványért 30 pont.

igen

Képzési ág Alapszakok Érettségi vizsgatárgyak

orvostudományi általános orvos (osztatlan) az általános követelmények szerint

fogorvos (osztatlan) az általános követelmények szerint

gyógyszerész (osztatlan) az általános követelmények szerint

egészségtudományi ápolás és betegellátás (pl.: ápoló, dietetikus, gyógytornász, 
mentőtiszt, szülésznő szakirányokkal)

az általános követelmények szerint

egészségügyi gondozás és prevenció (pl.: népegészségügyi 
ellenőr és védőnő szakirányokkal)

az általános követelmények szerint

egészségügyi szervező (pl.: egészségbiztosítás, 
egészségügyi ügyvitelszervező, egészségturizmus-szervező 

szakirányokkal)

az általános követelmények szerint

orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai analitikus 
(pl.: orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitikus, képalkotó 

diagnosztika, orvosi kutatólaboratóriumi analitikus, 
optometria szakirányokkal)

az általános követelmények szerint

PEDAGÓGUSKÉPZÉS KÉPZÉSI TERÜLET 

Általános követelmények
Választható érettségi vizsgatárgyak:

magyar vagy a szakiránynak megfelelő nemzetiségi nyelv (és irodalom) és 

 biológia vagy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol) vagy matematika vagy történe-

lem vagy szakmai előkészítő tárgy.

A képzési területen választható szakmai előkészítő vizsgatárgyak: művelődési és kommuniká-

ciós alapismeretek, oktatási alapismeretek.s

Két érettségi vizsgatárgyat kell választani a jelentkezőnek.

Az intézmények által adható többletpontok Igen/Nem
Az eredmény elérésekor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a FIDE által szervezett Sakkolimpián, 

1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketolimpián szereplő sportágban legfeljebb egy eredményért: világ- és Európa-bajnokságon 
elért legalább 3. helyezésért 20 pont; országos bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 10 pont.

igen

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által meghirdetett és anyagilag támogatott Országos Művészeti Tanulmányi Versenyeken elért 
1–3. helyezésért 20 pont.

igen

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos Szakmai Előkészítő Érettségi Tárgyak Versenyén elért 
1–10. helyezésért 80 pont, 11–20. helyezésért 50 pont, 21–30. helyezésért 25 pont, legfeljebb egy tárgyért, amennyiben az érettségi 

pontot adó tárgy az adott szakon. 

igen

A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein elért helyezés alapján a nagydíjasoknak legfeljebb 30 pont, 
az első díjasoknak 15 pont, legfeljebb egy tárgyért, amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon.

igen

Az Országos Ifjúsági Tudományos Innovációs Versenyen elért legalább 3. helyezésért 25 pont. igen

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő emelt szintű vagy felsőfokú szakképesítésért, amennyiben az a felsőoktatásról szóló 
2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet 6. számú melléklete szerint 

szakiránynak megfelelő továbbtanulásnak minősül, illetve a szakirányú technikusi képesítő bizonyítványért 30 pont.

igen
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Képzési ág Alapszakok Érettségi vizsgatárgyak
óvodapedagógus, tanító óvodapedagógus (nemzetiségi szakirányokkal) az általános követelmények szerint, 

nemzetiségi szakirány választása esetén a nemzetiségi 
nyelv is választható

tanító (nemzetiségi szakirányokkal) az általános követelmények szerint, 
nemzetiségi szakirány választása esetén a nemzetiségi 

nyelv is választható

konduktor (óvodapedagógus, tanító szakirányokkal) az általános követelmények szerint

gyógypedagógia gyógypedagógia (értelmileg akadályozottak pedagógiája, 
tanulásban akadályozottak pedagógiája, hallássérültek 

pedagógiája, logopédia, látássérültek, pedagógiája, 
szomatopedagógia, pszichopedagógia szakirányokkal)

magyar nyelv és irodalom kötelező
és

egy idegen nyelv (angol, francia, német, orosz, szlovák, 
román, szerb) vagy biológia

SPORTTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET  

Általános követelmények
Választható érettségi vizsgatárgyak:

testnevelés kötelező és

biológia vagy történelem.

Két érettségi vizsgatárgyat kell választani a jelentkezőnek. 

Részidős képzésben a választható érettségi vizsgatárgyak: biológia vagy egy idegen nyelv (an-

gol, német, francia, olasz, orosz, spanyol) vagy magyar vagy testnevelés vagy történelem.

Két érettségi vizsgatárgyat kell választania a jelentkezőnek. 

Az intézmények által adható többletpontok Igen/Nem
Az eredmény elérésekor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a FIDE által szervezett Sakkolimpián, 

1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketolimpián szereplő sportágban legfeljebb egy eredményért: világ- és Európa-bajnokságon 
elért legalább 3. helyezésért 20 pont; országos bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 10 pont.

igen

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által meghirdetett és anyagilag támogatott Országos Művészeti Tanulmányi Versenyeken elért 
1–3. helyezésért 20 pont.

igen

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos Szakmai Előkészítő Érettségi Tárgyak Versenyén elért 
1–10. helyezésért 80 pont, 11–20. helyezésért 50 pont, 21–30. helyezésért 25 pont, legfeljebb egy tárgyért, amennyiben az érettségi 

pontot adó tárgy az adott szakon. 

igen

A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein elért helyezés alapján a nagydíjasoknak legfeljebb 30 pont, 
az első díjasoknak 15 pont, legfeljebb egy tárgyért, amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon.

igen

Az Országos Ifjúsági Tudományos Innovációs Versenyen elért legalább 3. helyezésért 25 pont. igen

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő emelt szintű vagy felsőfokú szakképesítésért, amennyiben az a felsőoktatásról szóló 
2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet 6. számú melléklete szerint 

szakiránynak megfelelő továbbtanulásnak minősül, illetve a szakirányú technikusi képesítő bizonyítványért 30 pont.

igen

Képzési ág Alapszakok Érettségi vizsgatárgyak
sport testnevelő-edző az általános követelmények szerint

testkultúra sportszervező egy idegen nyelv (angol, német, francia, olasz, orosz, 
spanyol) vagy biológia vagy magyar vagy testnevelés vagy 

történelem

rekreációszervezés és egészségfejlesztés az általános követelmények szerint

humánkineziológia biológia vagy fi zika vagy kémia vagy testnevelés
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TÁRSADALOMTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET 

Általános követelmények
1. Politikatudomány képzési ágban
Választható érettségi vizsgatárgyak:

 egy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol) vagy magyar vagy matematika vagy 

társadalomismeret vagy történelem. 

Két érettségi vizsgatárgyat kell választani a jelentkezőnek.

2. Szociális képzési ágban
Választható érettségi vizsgatárgyak:

 egy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol) vagy magyar vagy matematika vagy 

társadalomismeret vagy történelem vagy szakmai előkészítő tárgy. 

A képzési ágban választható szakmai előkészítő vizsgatárgyak: művelődési és kommunikációs 

alapismeretek, szociális alapismeretek.

3. Társadalomismeret képzési ágban 
Választható érettségi vizsgatárgyak:

 egy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol) vagy magyar vagy matematika vagy 

társadalomismeret vagy történelem.

Két érettségi vizsgatárgyat kell választani a jelentkezőnek.

Az intézmények által adható többletpontok Igen/Nem
Az eredmény elérésekor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a FIDE által szervezett Sakkolimpián, 

1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketolimpián szereplő sportágban legfeljebb egy eredményért: világ- és Európa-bajnokságon 
elért legalább 3. helyezésért 20 pont; országos bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 10 pont.

igen

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által meghirdetett és anyagilag támogatott Országos Művészeti Tanulmányi Versenyeken elért 
1–3. helyezésért 20 pont.

igen

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos Szakmai Előkészítő Érettségi Tárgyak Versenyén elért 
1–10. helyezésért 80 pont, 11–20. helyezésért 50 pont, 21–30. helyezésért 25 pont, legfeljebb egy tárgyért, amennyiben az érettségi 

pontot adó tárgy az adott szakon. 

igen

A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein elért helyezés alapján a nagydíjasoknak legfeljebb 30 pont, 
az első díjasoknak 15 pont, legfeljebb egy tárgyért, amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon.

igen

Az Országos Ifjúsági Tudományos Innovációs Versenyen elért legalább 3. helyezésért 25 pont. igen

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő emelt szintű vagy felsőfokú szakképesítésért, amennyiben az a felsőoktatásról szóló 
2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet 6. számú melléklete szerint 

szakiránynak megfelelő továbbtanulásnak minősül, illetve a szakirányú technikusi képesítő bizonyítványért 30 pont.

igen

Képzési ág Alapszakok Érettségi vizsgatárgyak
politikatudomány

 
nemzetközi tanulmányok az általános követelmények szerint 

politológia az általános követelmények szerint

szociális
 

szociális munka az általános követelmények szerint

szociálpedagógia az általános követelmények szerint

társadalomismeret informatikus könyvtáros az általános követelmények szerint, informatikai 
alapismeretek is választható 

kommunikáció és médiatudomány az általános követelmények szerint

kulturális antropológia földrajz vagy magyar vagy társadalomismeret vagy 
történelem

szociológia az általános követelmények szerint

társadalmi tanulmányok az általános követelmények szerint, szakmai előkészítő 
tárgy nem választható
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TERMÉSZETTUDOMÁNY KÉPZÉSI TERÜLET 

Általános követelmények
Választható érettségi vizsgatárgyak:

 biológia vagy fi zika vagy földrajz vagy informatika vagy kémia vagy matematika vagy természettudo-

mány vagy egy szakmai előkészítő tárgy. 

A képzési területen választható szakmai előkészítő vizsgatárgyak: elektronikai alapismeretek, 

élelmiszer-ipari alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek, környezetvédelmi-

vízgazdálkodási alapismeretek, közgazdasági alapismeretek, vegyipari alapismeretek.s

Két érettségi vizsgatárgyat kell választani a jelentkezőnek. 

Az intézmények által adható többletpontok Igen/Nem
Az eredmény elérésekor a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a FIDE által szervezett Sakkolimpián, 

1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketolimpián szereplő sportágban legfeljebb egy eredményért: világ- és Európa-bajnokságon 
elért legalább 3. helyezésért 20 pont; országos bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 10 pont.

nem

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által meghirdetett és anyagilag támogatott Országos Művészeti Tanulmányi Versenyeken elért 
1–3. helyezésért 20 pont.

igen

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos Szakmai Előkészítő Érettségi Tárgyak Versenyén elért 
1–10. helyezésért 80 pont, 11–20. helyezésért 50 pont, 21–30. helyezésért 25 pont, legfeljebb egy tárgyért, amennyiben az érettségi 

pontot adó tárgy az adott szakon. 

igen

A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein elért helyezés alapján a nagydíjasoknak legfeljebb 30 pont, 
az első díjasoknak 15 pont, legfeljebb egy tárgyért, amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon.

igen

Az Országos Ifjúsági Tudományos Innovációs Versenyen elért legalább 3. helyezésért 25 pont. igen

Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő emelt szintű vagy felsőfokú szakképesítésért, amennyiben az a felsőoktatásról szóló 
2005. évi CXXXIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet 6. számú melléklete szerint 

szakiránynak megfelelő továbbtanulásnak minősül, illetve a szakirányú technikusi képesítő bizonyítványért 30 pont.

igen

Képzési ág Alapszakok Érettségi vizsgatárgyak
élő természettudomány biológia az általános követelmények szerint

élettelen 
természettudomány

fi zika az általános követelmények szerint

kémia az általános követelmények szerint

föld- és földrajztudományi földrajz az általános követelmények szerint, és történelem is 
választható

földtudományi az általános követelmények szerint

környezettudomány környezettan (pl. technika szakirány) az általános követelmények szerint

matematikatudomány matematika matematika kötelező és 
a választható tárgyak közül egy, 

szakmai előkészítő tárgy nem választható

 természetismeret természetismeret az általános követelmények szerint

Tajekoztato-2_2009_AOF.indd   150Tajekoztato-2_2009_AOF.indd   150 2008.11.26.   20:58:492008.11.26.   20:58:49



 3 .  S Z .  TÁ B L Á Z AT

151 Felsőoktatási felvételi tájékoztató – 2009. szeptemberben induló képzések

3.
 S

Z.
 T

ÁB
LÁ

ZA
T

A JELEN TÁJÉKOZTATÓBAN MEGHIRDETETT SZAKOK 
A HOZZÁJUK TARTOZÓ KREDITEKKEL

A következő táblázatokban (képzési szint és munkarend szerinti bontásban) a meghirdetett szakok mellett 

azok az intézmények, karok betűkódjai láthatók, ahol azt a szakot meghirdették. A részletes információk 

az intézmények ismertetésénél találhatók.

Alapképzés – nappali munkarend (A N)
SZAK – Intézmény, kar

alkalmazott közgazdaságtan (180 kredit) – 

BCE-KTK, BME-GTK, ELTE-TÁTK, 

PE-GTK, PTE-KTK

alkalmazott látványtervezés (180 kredit) – 

KE-MFK, MKE

alkotóművészet és muzikológia-jazz-zeneszerzés 

szakirány (180 kredit) – LFZE

alkotóművészet és muzikológia-muzikológia 

szakirány (180 kredit) – LFZE

alkotóművészet és muzikológia-zeneelmélet 

szakirány (180 kredit) – DE-ZK, LFZE, 

ME-BBZI

alkotóművészet és muzikológia-zeneismeret 

szakirány (180 kredit) – DE-ZK, LFZE, 

ME-BBZI

alkotóművészet és muzikológia-zeneszerzés 

szakirány (180 kredit) – LFZE

állattenyésztő mérnöki (180+30 kredit) – 

DE-MTK, KE-ÁTK, NYME-MÉK, PE-GK, 

SZIE-MKK

andragógia (180 kredit) – DE-BTK, DE-HPFK, 

EJF-P, EKF-TKTK, ELTE-PPK, 

KE-CSPFK, KJF, NYF-GTFK, NYME-AK, 

NYME-MNSK, PPKE-VJK, PTE-FEEK, 

SZIE-ABK, SZIE-GTK, SZTE-JGYPK, 

TSF-GFK, ZSKF

anglisztika (180 kredit) – DE-BTK, EKF-BTK, 

ELTE-BTK, KJF, KRE-BTK, ME-BTK, 

NYF-BMFK, NYME-BTK, PE-MFTK, 

PPKE-BTK, PTE-BTK, SZTE-BTK

animáció (180 kredit) – MOME

anyagmérnöki (210 kredit) – DF, KF-GAMFK, 

ME-MAK, PE-MK, SZTE-TTIK

ápolás és betegellátás-ápoló szakirány (240 kredit) 

– DE-EK, PTE-ETK, SE-ETK, SZE-ESZI, 

SZTE-ETSZK, TSF-EF

Alapképzés – nappali munkarend (A N)
SZAK – Intézmény, kar

ápolás és betegellátás-dietetikus szakirány 

(240 kredit) – PTE-ETK, SE-ETK

ápolás és betegellátás-gyógytornász szakirány 

(240 kredit) – DE-NK, ME-EFK, PTE-ETK, 

SE-ETK, SZTE-ETSZK

ápolás és betegellátás-mentőtiszt szakirány 

(240 kredit) – DE-EK, PTE-ETK, SE-ETK

ápolás és betegellátás-szülésznő szakirány 

(240 kredit) – DE-EK, PTE-ETK, SE-ETK, 

SZE-ESZI

biológia (180 kredit) – DE-TTK, EKF-TTK, 

ELTE-TTK, NYF-TTFK, NYME-TTMK, 

PTE-TTK, SZIE-ÁOTK, SZTE-TTIK

biomérnöki (210 kredit) – BME-VBK, DE-TTK, 

PE-MK, SZTE-TTIK

biztonság- és védelempolitikai (180 kredit) 

– ZMNE-KHK

buddhista tanító – TKBF

bűnügyi igazgatási-bűnügyi szakirány (180 kredit) 

– RTF

bűnügyi igazgatási-gazdaságvédelmi szakirány 

(180 kredit) – RTF

bűnügyi igazgatási-pénzügynyomozói szakirány 

(180 kredit) – RTF

design- és művészetelmélet (180 kredit) – MOME

diakónia – KRE-TFK

egészségügyi gondozás és prevenció-

népegészségügyi ellenőr szakirány (240 kredit) 

– DE-NK, PTE-ETK, SE-ETK

egészségügyi gondozás és prevenció-védőnő 

szakirány (240 kredit) – DE-EK, ME-EFK, 

PTE-ETK, SE-ETK, SZTE-ETSZK

egészségügyi szervező (210 kredit) – DE-EK, 

ME-EFK, PTE-ETK, SE-ÁOK, SZE-ESZI, 

TSF-EF
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Alapképzés – nappali munkarend (A N)
SZAK – Intézmény, kar

elektronikus ábrázolás (180 kredit) – EKF-BTK, 

HJF, KE-MFK

élelmiszermérnöki (180+30 kredit) – BCE-ÉTK, 

DE-MTK, NYME-MÉK, SZTE-MK

előadóművészet-egyházzene kórusvezetés 

szakirány (180 kredit) – DE-ZK, LFZE, 

ME-BBZI

előadóművészet-egyházzene orgona szakirány 

(180 kredit) – DE-ZK, LFZE, ME-BBZI

előadóművészet-jazz basszusgitár szakirány 

(180 kredit) – KJF, LFZE

előadóművészet-jazz bőgő szakirány (180 kredit) 

– LFZE

előadóművészet-jazz dob szakirány (180 kredit) – 

KJF, LFZE

előadóművészet-jazz gitár szakirány (180 kredit) – 

KJF, LFZE

előadóművészet-jazz harsona szakirány 

(180 kredit) – KJF, LFZE

előadóművészet-jazz szaxofon szakirány 

(180 kredit) – KJF, LFZE

előadóművészet-jazz trombita szakirány 

(180 kredit) – KJF, LFZE

előadóművészet-jazz zongora szakirány 

(180 kredit) – KJF, LFZE

előadóművészet-jazz-ének szakirány (180 kredit) – 

KJF, LFZE

előadóművészet-klasszikus cimbalom szakirány 

(180 kredit) – LFZE

előadóművészet-klasszikus csembaló szakirány 

(180 kredit) – LFZE, ME-BBZI, SZTE-ZMK

előadóművészet-klasszikus ének szakirány 

(180 kredit) – DE-ZK, LFZE, ME-BBZI, 

PTE-MK, SZE-ZMI, SZTE-ZMK

előadóművészet-klasszikus fagott szakirány 

(180 kredit) – DE-ZK, LFZE, ME-BBZI, 

PTE-MK, SZE-ZMI, SZTE-ZMK

előadóművészet-klasszikus furulya szakirány 

(180 kredit) – DE-ZK, ME-BBZI, SZTE-ZMK

előadóművészet-klasszikus fuvola szakirány 

(180 kredit) – DE-ZK, LFZE, ME-BBZI, 

PTE-MK, SZE-ZMI, SZTE-ZMK

előadóművészet-klasszikus gitár szakirány 

(180 kredit) – DE-ZK, LFZE, ME-BBZI, 

PTE-MK, SZE-ZMI, SZTE-ZMK

előadóművészet-klasszikus gordon szakirány 

(180 kredit) – DE-ZK, LFZE, ME-BBZI, 

PTE-MK, SZE-ZMI, SZTE-ZMK

Alapképzés – nappali munkarend (A N)
SZAK – Intézmény, kar

előadóművészet-klasszikus gordonka szakirány 

(180 kredit) – DE-ZK, LFZE, ME-BBZI, 

PTE-MK, SZE-ZMI, SZTE-ZMK

előadóművészet-klasszikus hárfa szakirány 

(180 kredit) – LFZE, SZTE-ZMK

előadóművészet-klasszikus harmonika szakirány 

(180 kredit) – LFZE

előadóművészet-klasszikus harsona szakirány 

(180 kredit) – DE-ZK, LFZE, ME-BBZI, 

PTE-MK, SZE-ZMI, SZTE-ZMK

előadóművészet-klasszikus hegedű szakirány 

(180 kredit) – DE-ZK, LFZE, ME-BBZI, 

PTE-MK, SZE-ZMI, SZTE-ZMK

előadóművészet-klasszikus klarinét szakirány 

(180 kredit) – DE-ZK, LFZE, ME-BBZI, 

PTE-MK, SZE-ZMI, SZTE-ZMK

előadóművészet-klasszikus kürt szakirány 

(180 kredit) – DE-ZK, LFZE, ME-BBZI, 

PTE-MK, SZE-ZMI, SZTE-ZMK

előadóművészet-klasszikus mélyhegedű szakirány 

(180 kredit) – DE-ZK, LFZE, ME-BBZI, 

PTE-MK, SZE-ZMI, SZTE-ZMK

előadóművészet-klasszikus oboa szakirány 

(180 kredit) – DE-ZK, LFZE, ME-BBZI, 

PTE-MK, SZE-ZMI, SZTE-ZMK

előadóművészet-klasszikus orgona szakirány 

(180 kredit) – DE-ZK, LFZE, ME-BBZI, 

PTE-MK, SZE-ZMI, SZTE-ZMK

előadóművészet-klasszikus szaxofon szakirány 

(180 kredit) – DE-ZK, ME-BBZI

előadóművészet-klasszikus trombita szakirány 

(180 kredit) – DE-ZK, LFZE, ME-BBZI, 

PTE-MK, SZE-ZMI, SZTE-ZMK

előadóművészet-klasszikus tuba szakirány 

(180 kredit) – DE-ZK, LFZE, ME-BBZI, 

PTE-MK, SZE-ZMI, SZTE-ZMK

előadóművészet-klasszikus ütőhangszer szakirány 

(180 kredit) – DE-ZK, LFZE, ME-BBZI, 

PTE-MK, SZE-ZMI, SZTE-ZMK

előadóművészet-klasszikus zongora szakirány 

(180 kredit) – DE-ZK, LFZE, ME-BBZI, 

PTE-MK, SZE-ZMI, SZTE-ZMK

előadóművészet-népi cimbalom szakirány 

(180 kredit) – LFZE

előadóművészet-népi ének szakirány (180 kredit) 

– LFZE

előadóművészet-népi fúvós szakirány (180 kredit) 

– LFZE

Tajekoztato-2_2009_AOF.indd   152Tajekoztato-2_2009_AOF.indd   152 2008.11.26.   20:58:492008.11.26.   20:58:49



 3 .  S Z .  TÁ B L Á Z AT

153 Felsőoktatási felvételi tájékoztató – 2009. szeptemberben induló képzések

3.
 S

Z.
 T

ÁB
LÁ

ZA
TAlapképzés – nappali munkarend (A N)

SZAK – Intézmény, kar

előadóművészet-népi pengetős szakirány 

(180 kredit) – LFZE

előadóművészet-népi vonós szakirány (180 kredit) 

– LFZE

előadóművészet-zenekar és kórusvezető szakirány 

(180 kredit) – DE-ZK, LFZE, ME-BBZI, 

PTE-MK

emberi erőforrások (180 kredit) – BGF-PSZFK-BP, 

EKF-GTK, KRF-GK, PE-GTK, SZIE-VATI, 

ZSKF

ének-zene (180 kredit) – EKF-BTK, ELTE-BTK, 

NYF-BMFK, NYME-MNSK, PTE-MK, 

SZTE-JGYPK

energetikai mérnöki (210 kredit) – BME-GÉK, 

ME-GÉK

építészmérnöki (240 kredit) – BME-ÉSZK, 

DE-MK, PTE-PMMK, SZE-MTK, 

SZIE-YMÉK

építőmérnöki (240 kredit) – BME-ÉŐK, 

DE-MK, EJF-M, PTE-PMMK, SZE-MTK, 

SZIE-YMÉK

építőművészet (180 kredit) – MOME, 

NYME-FMK, PTE-PMMK

erdőmérnöki (180+30 kredit) – NYME-EMK

faipari mérnöki (210 kredit) – NYME-FMK

felekezeti szociális munkás – OR-ZSE

fémművesség (180 kredit) – MOME

fi zika (180 kredit) – BME-TTK, DE-TTK, 

ELTE-TTK, NYF-TTFK, NYME-TTMK, 

PTE-TTK, SZTE-TTIK

formatervezés (180 kredit) – MOME, 

NYME-FMK

fotográfi a (180 kredit) – KE-MFK, MOME

földmérő és földrendező mérnöki (180+30 kredit) 

– NYME-GEO

földrajz (180 kredit) – DE-TTK, EKF-TTK, 

ELTE-TTK, ME-MFK, NYF-TTFK, 

NYME-TTMK, PTE-TTK, SZTE-TTIK

földtudományi (180 kredit) – DE-TTK, 

ELTE-TTK, SZTE-TTIK

gazdálkodási és menedzsment (180+30 kredit) 

– ÁVF, BCE-GTK, BGF-PSZFK-BP, 

BGF-PSZFK-SA, BGF-PSZFK-ZA, BKF, 

BME-GTK, BMF-KGK, DE-KTK, DF, 

EJF-M, EKF-GTK, GDF, HFF, HJF, IBS, KJF, 

KRF-GK, ME-GTK, MÜTF, NYF-GTFK, 

NYME-KTK, NYME-TTMK, PE-GTK, 

PTE-KTK, SZE-GK, SZIE-GTK, SZIE-VATI, 

SZTE-GTK, TPF, TSF-GFK, ZSKF

Alapképzés – nappali munkarend (A N)
SZAK – Intézmény, kar

gazdaságelemzés (180 kredit) – BCE-KTK, 

SZIE-GTK

gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki 

(180+30 kredit) – BCE-GTK, DE-AVK, 

KE-GTK, KF-KFK, KRF-AVK, 

NYME-MÉK, PE-GK, SZF-MMF, 

SZIE-GTK, SZTE-MK, TSF-MVK

gazdaságinformatikus (210 kredit) – BCE-GTK, 

DE-IK, DF, ME-GÉK, NYME-FMK, 

PE-MIK, PTE-TTK, SZE-MTK, 

SZTE-TTIK

gépészmérnöki (210 kredit) – BME-GÉK, 

BMF-BGK, DE-MK, DF, KF-GAMFK, 

ME-GÉK, NYF-MMFK, PE-MK, 

PTE-PMMK, SZE-MTK, SZIE-GÉK, 

ZMNE-BKMK

germanisztika-néderlandisztika szakirány 

(180 kredit) – DE-BTK, ELTE-BTK, 

KRE-BTK

germanisztika-német nemzetiségi szakirány 

(180 kredit) – ELTE-BTK, PTE-BTK, 

SZTE-JGYPK

germanisztika-német szakirány (180 kredit) – 

DE-BTK, EKF-BTK, ELTE-BTK, KJF, 

KRE-BTK, ME-BTK, NYF-BMFK, 

NYME-BTK, PE-MFTK, PPKE-BTK, 

PTE-BTK, SZTE-BTK

germanisztika-skandinavisztika szakirány 

(180 kredit) – ELTE-BTK

gyógypedagógia (210+30 kredit) – ELTE-GYFK, 

KE-CSPFK, NYME-AK, SZTE-JGYPK

had- és biztonságtechnikai mérnöki (210 kredit) – 

BMF-BGK, ZMNE-BKMK

had- és biztonságtechnikai mérnöki (katonai) 

(210 kredit) – ZMNE-BKMK

humánkineziológia (180 kredit) – SE-TSK

igazgatásszervező (180 kredit) – BCE-KIK, 

DE-ÁJK

informatikus és szakigazgatási agrármérnöki 

(180+30 kredit) – BCE-KERTK, DE-AVK, 

KRF-AVK, PE-GK, SZIE-GTK

informatikus könyvtáros (180 kredit) – 

DE-IK, EJF-P, EKF-TKTK, ELTE-BTK, 

KE-CSPFK, KTIF, NYF-TTFK, 

NYME-BTK, PTE-FEEK, SZIE-ABK, 

SZTE-BTK

ipari termék- és formatervező mérnöki (210 kredit) 

– BME-GÉK, BMF-RKK, KF-GAMFK, 

ME-GÉK, NYME-FMK, PTE-PMMK

Tajekoztato-2_2009_AOF.indd   153Tajekoztato-2_2009_AOF.indd   153 2008.11.26.   20:58:492008.11.26.   20:58:49



3 .  S Z .  TÁ B L Á Z AT

Felsőoktatási felvételi tájékoztató – 2009. szeptemberben induló képzések154

 

 

Alapképzés – nappali munkarend (A N)
SZAK – Intézmény, kar

judaisztika – OR-ZSE

kántor – BTA, EHE, KRE-TFK, KTIF

katekéta-lelkipásztori munkatárs – AVKF, 

DRHE, EHE, KTIF, PHF, PRTA, SRTA, 

SSZHF, SZAGKHF, SZHF, VHF, WJLF

katonai gazdálkodási (210 kredit) 

– ZMNE-BKMK

katonai vezetői (210 kredit) – ZMNE-KHK

keleti nyelvek és kultúrák-altajisztika szakirány 

(180 kredit) – SZTE-BTK

keleti nyelvek és kultúrák-arab szakirány 

(180 kredit) – ELTE-BTK, PPKE-BTK

keleti nyelvek és kultúrák-hebraisztika szakirány 

(180 kredit) – ELTE-BTK, PPKE-BTK

keleti nyelvek és kultúrák-indológia szakirány 

(180 kredit) – ELTE-BTK

keleti nyelvek és kultúrák-iranisztika szakirány 

(180 kredit) – ELTE-BTK

keleti nyelvek és kultúrák-japán szakirány 

(180 kredit) – ELTE-BTK, KRE-BTK

keleti nyelvek és kultúrák-kínai szakirány 

(180 kredit) – ELTE-BTK

keleti nyelvek és kultúrák-koreai szakirány 

(180 kredit) – ELTE-BTK

keleti nyelvek és kultúrák-mongol szakirány 

(180 kredit) – ELTE-BTK

keleti nyelvek és kultúrák-török szakirány 

(180 kredit) – ELTE-BTK

keleti nyelvek és kultúrák-újgörög szakirány 

(180 kredit) – ELTE-BTK

kémia (180 kredit) – DE-TTK, EKF-TTK, 

ELTE-TTK, NYF-TTFK, NYME-TTMK, 

PE-MK, PTE-TTK, SZTE-TTIK

képi ábrázolás (180 kredit) – EKF-BTK, 

KE-MFK, NYF-BMFK, NYME-MNSK, 

SZTE-JGYPK

képzőművészet elmélet (180 kredit) – MKE

kerámiatervezés (180 kredit) – MOME

kereskedelem és marketing (180+30 kredit) – 

BCE-GTK, BGF-KKFK, BGF-KVIFK, BKF, 

DE-AVK, KRF-GK, ME-GTK, MÜTF, 

NYME-KTK, PTE-KTK, SZE-GK, SZF, 

SZIE-GTK, SZTE-GTK

kertészmérnöki (180+30 kredit) – BCE-KERTK, 

DE-MTK, KF-KFK, KRF-AVK, PE-GK, 

SZIE-MKK

kézműves (180 kredit) – HJF, NYME-MNSK

Alapképzés – nappali munkarend (A N)
SZAK – Intézmény, kar

kommunikáció és médiatudomány (180 kredit) 

– BCE-TK, BGF-KKFK, BKF, BME-GTK, 

DE-BTK, DF, EKF-GTK, ELTE-BTK, 

KE-MFK, KJF, KRE-BTK, KTIF, 

NYF-GTFK, NYME-BTK, PPKE-BTK, 

PPKE-VJK, PTE-BTK, PTE-IFK, 

SZIE-GTK, SZTE-BTK, ZSKF

konduktor (240 kredit) – MPANNI

könnyűipari mérnöki (210 kredit) – BMF-RKK

környezetgazdálkodási agrármérnöki 

(180+30 kredit) – BCE-KERTK, DE-MTK, 

KF-KFK, KRF-AVK, NYME-MÉK, PE-GK, 

SZIE-MKK, TSF-MVK

környezetkultúra (180 kredit) – HJF, NYF-BMFK, 

PTE-IFK

környezetmérnöki (210 kredit) – BME-VBK, 

BMF-RKK, DE-MK, EJF-M, ME-MFK, 

NYME-EMK, PE-MK, PTE-PMMK, 

SZE-MTK, SZIE-MKK, SZTE-TTIK

környezettan (180 kredit) – DE-TTK, EKF-TTK, 

ELTE-TTK, NYF-TTFK, NYME-EMK, 

NYME-TTMK, PE-MK, PTE-TTK, 

SZTE-TTIK

közlekedésmérnöki (210 kredit) – BME-KSK, 

NYF-MMFK, SZE-MTK, ZMNE-BKMK

közlekedésmérnöki-légiközlekedési-hajózó 

szakirány (210 kredit) – NYF-MMFK

közszolgálati (180 kredit) – ÁVF, BCE-KTK, 

BKF, DE-KTK, KRF-GK, NYME-KTK, 

SZE-GK

kulturális antropológia (180 kredit) – ME-BTK

magyar (180 kredit) – DE-BTK, EKF-BTK, 

ELTE-BTK, KE-CSPFK, KRE-BTK, 

ME-BTK, NYF-BMFK, NYME-BTK, 

PE-MFTK, PPKE-BTK, PTE-BTK, 

SZTE-BTK

matematika (180 kredit) – BME-TTK, DE-TTK, 

EKF-TTK, ELTE-TTK, NYF-TTFK, 

PTE-TTK, SZTE-TTIK

mechatronikai mérnöki (210 kredit) – BME-GÉK, 

BMF-BGK, ME-GÉK, PE-MK, SZE-MTK, 

SZIE-GÉK

média design (180 kredit) – MOME

mérnök informatikus (210 kredit) – BME-VIK, 

BMF-NIK, DE-IK, DF, GDF, KF-GAMFK, 

ME-GÉK, PE-MIK, PPKE-ITK, 

PTE-PMMK, SZE-MTK, SZTE-TTIK
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3.
 S

Z.
 T

ÁB
LÁ

ZA
TAlapképzés – nappali munkarend (A N)

SZAK – Intézmény, kar

mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki 

(180+30 kredit) – NYF-MMFK, 

NYME-MÉK, SZF-MMF, SZIE-GÉK, 

SZTE-MK, TSF-MVK

mezőgazdasági mérnöki (180+30 kredit) 

– DE-MTK, KE-ÁTK, KRF-AVK, 

NYF-MMFK, NYME-MÉK, PE-GK, 

SZF-MMF, SZIE-MKK, SZTE-MGK, 

TSF-MVK

mezőgazdasági szakoktató (180+30 kredit) 

– SZIE-GTK

molekuláris bionika (210 kredit) – PPKE-ITK

mozgóképkultúra és médiaismeret (180 kredit) – 

EKF-TKTK, KE-MFK

munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási 

(180 kredit) – ME-ÁJK, SZTE-ÁJK

műszaki földtudományi (210 kredit) – ME-MFK

műszaki menedzser (210 kredit) – BME-GTK, 

BMF-KGK, DE-MK, DF, GDF, KF-GAMFK, 

ME-GÉK, NYME-TTMK, PE-GTK, 

SZE-MTK, SZF-MMF, SZIE-GÉK, 

SZIE-YMÉK, SZTE-MK, TSF-GFK

műszaki szakoktató (210 kredit) – BME-GTK, 

BMF-BGK, DF, KF-GAMFK, NYME-BPK, 

SZE-MTK

nemzetközi gazdálkodás (180+30 kredit) – 

BCE-GTK, BGF-KKFK, BKF, BME-GTK, 

ME-GTK, MÜTF, NYME-KTK, PE-GTK, 

SZF, TPF, ZSKF

nemzetközi igazgatási (180 kredit) – PPKE-JÁK, 

SZE-ÁJK

nemzetközi tanulmányok (180 kredit) – ÁVF, 

BCE-TK, EKF-GTK, KJF, NYF-GTFK, 

NYME-BTK, PE-MFTK, PPKE-BTK, 

SZE-GK, SZTE-ÁJK, ZSKF

néprajz (180 kredit) – DE-BTK, ELTE-BTK, 

PTE-BTK, SZTE-BTK

növénytermesztő mérnöki (180+30 kredit) – 

DE-MTK, KE-ÁTK, NYME-MÉK, PE-GK, 

SZIE-MKK

ókori nyelvek és kultúrák (180 kredit) 

– ELTE-BTK

ókori nyelvek és kultúrák-klasszika-fi lológia 

szakirány (180 kredit) – DE-BTK, 

ELTE-BTK, PPKE-BTK, PTE-BTK, 

SZTE-BTK

orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai 

analitikus (240 kredit) – DE-ÁOK, ME-EFK, 

PTE-ETK

Alapképzés – nappali munkarend (A N)
SZAK – Intézmény, kar

óvodapedagógus (180 kredit) – AVKF, DE-HPFK, 

EJF-P, ELTE-TÓFK, KE-CSPFK, KF-TFK, 

KRE-TFK, ME-CTFK, NYME-BPK, 

PTE-IFK, SZTE-JGYPK, TSF-PFK

óvodapedagógus-cigány/roma szakirány 

(180 kredit) – AVKF, TSF-PFK

óvodapedagógus-horvát nemzetiségi szakirány 

(180 kredit) – EJF-P

óvodapedagógus-német nemzetiségi szakirány 

(180 kredit) – AVKF, EJF-P, ELTE-TÓFK, 

NYME-BPK, PTE-IFK

óvodapedagógus-román nemzetiségi szakirány 

(180 kredit) – TSF-PFK

óvodapedagógus-szerb nemzetiségi szakirány 

(180 kredit) – EJF-P, ELTE-TÓFK

óvodapedagógus-szlovák nemzetiségi szakirány 

(180 kredit) – TSF-PFK

pedagógia (180 kredit) – DE-BTK, EKF-TKTK, 

ELTE-PPK, KJF, ME-BTK, NYF-PKK, 

NYME-MNSK, PE-MFTK, PTE-BTK, 

SZTE-BTK, WJLF

pénzügy és számvitel (180+30 kredit) 

– BCE-GTK, BGF-PSZFK-BP, 

BGF-PSZFK-SA, BGF-PSZFK-ZA, DE-AVK, 

IBS, KE-GTK, KRF-GK, ME-GTK, 

NYME-KTK, PE-GTK, PTE-KTK, SZF, 

SZIE-GTK, SZTE-GTK, TPF, TSF-GFK, 

ZMNE-BKMK, ZSKF

plasztikai ábrázolás (180 kredit) – NYF-BMFK

politológia (180 kredit) – BCE-TK, DE-BTK, 

ELTE-ÁJK, ME-BTK, PE-MFTK, 

PPKE-BTK, PTE-BTK, SZTE-ÁJK, ZSKF

programtervező informatikus (180 kredit) – 

DE-IK, EKF-TTK, ELTE-IK, ME-GÉK, 

NYF-TTFK, PE-MIK, PTE-TTK, 

SZTE-TTIK

pszichológia (180 kredit) – DE-BTK, ELTE-PPK, 

KRE-BTK, PPKE-BTK, PTE-BTK, 

SZTE-BTK

rabbihelyettes – OR-ZSE

református hittanoktató – KRE-HTK, 

KRE-TFK

rekreációszervezés és egészségfejlesztés (180 kredit) 

– ELTE-PPK, NYME-AK, NYME-MNSK, 

PTE-ETK, SE-TSK, SZTE-JGYPK

rendészeti igazgatási-biztonsági szakirány 

(180 kredit) – RTF

rendészeti igazgatási-büntetés-végrehajtási 

szakirány (180 kredit) – RTF

Tajekoztato-2_2009_AOF.indd   155Tajekoztato-2_2009_AOF.indd   155 2008.11.26.   20:58:492008.11.26.   20:58:49



3 .  S Z .  TÁ B L Á Z AT

Felsőoktatási felvételi tájékoztató – 2009. szeptemberben induló képzések156

 

 

Alapképzés – nappali munkarend (A N)
SZAK – Intézmény, kar

rendészeti igazgatási-határrendészeti szakirány 

(180 kredit) – RTF

rendészeti igazgatási-igazgatásrendészeti 

szakirány (180 kredit) – RTF

rendészeti igazgatási-katasztrófavédelmi szakirány 

(180 kredit) – RTF

rendészeti igazgatási-vám- és jövedékigazgatási 

szakirány (180 kredit) – RTF

romanisztika-francia szakirány (180 kredit) 

– DE-BTK, EKF-BTK, ELTE-BTK, 

NYF-BMFK, NYME-BTK, PE-MFTK, 

PPKE-BTK, PTE-BTK, SZTE-BTK

romanisztika-olasz szakirány (180 kredit) – 

DE-BTK, ELTE-BTK, NYME-BTK, 

PPKE-BTK, PTE-BTK, SZTE-BTK

romanisztika-portugál szakirány (180 kredit) 

– ELTE-BTK

romanisztika-román nemzetiségi szakirány 

(180 kredit) – SZTE-JGYPK

romanisztika-román szakirány (180 kredit) 

– ELTE-BTK

romanisztika-spanyol szakirány (180 kredit) 

– ELTE-BTK, PPKE-BTK, PTE-BTK, 

SZTE-BTK

romológia (180 kredit) – PTE-BTK

sportszervező (180 kredit) – EKF-TTK, 

NYF-TTFK, NYME-MNSK, PTE-TTK, 

SE-TSK

szabad bölcsészet (180 kredit) – DE-BTK, 

EKF-BTK, ELTE-BTK, KRE-BTK, 

ME-BTK, NYF-GTFK, NYME-BTK, 

PE-MFTK, PPKE-BTK, PTE-BTK, 

SZTE-BTK, TPF, ZSKF

szlavisztika-bolgár szakirány (180 kredit) – 

ELTE-BTK, SZTE-BTK

szlavisztika-cseh szakirány (180 kredit) – 

ELTE-BTK, PPKE-BTK, SZTE-BTK

szlavisztika-horvát szakirány (180 kredit) – 

ELTE-BTK, NYME-BTK, PTE-BTK

szlavisztika-lengyel szakirány (180 kredit) – 

DE-BTK, ELTE-BTK, PPKE-BTK

szlavisztika-orosz szakirány (180 kredit) – 

DE-BTK, ELTE-BTK, NYF-BMFK, 

NYME-BTK, PTE-BTK, SZTE-BTK

szlavisztika-szerb nemzetiségi szakirány 

(180 kredit) – SZTE-BTK

szlavisztika-szerb szakirány (180 kredit) – 

ELTE-BTK, SZTE-BTK

Alapképzés – nappali munkarend (A N)
SZAK – Intézmény, kar

szlavisztika-szlovák nemzetiségi szakirány 

(180 kredit) – PPKE-BTK, SZTE-JGYPK

szlavisztika-szlovák szakirány (180 kredit) 

– ELTE-BTK

szlavisztika-szlovén szakirány (180 kredit) – 

ELTE-BTK, NYME-BTK

szlavisztika-ukrán szakirány (180 kredit) – 

ELTE-BTK, NYF-BMFK, SZTE-BTK

szociális munka (180+30 kredit) – DE-BTK, 

DE-EK, ELTE-TÁTK, KJF, KRE-TFK, 

PTE-BTK, PTE-ETK, PTE-IFK, SZE-ESZI, 

SZIE-ABK, SZTE-ETSZK, TSF-EF, VHF, 

WJLF

szociálpedagógia (180+30 kredit) – AVKF, 

DE-HPFK, EKF-TKTK, NYF-PKK, 

NYME-AK, NYME-BPK, PPKE-VJK, 

SZTE-JGYPK

szociológia (180 kredit) – BCE-TK, DE-BTK, 

ELTE-TÁTK, ME-BTK, PPKE-BTK, 

PTE-BTK, SZTE-BTK, ZSKF

tájrendező és kertépítő mérnöki (180+30 kredit) 

– BCE-TÁJK

táncművész (180 kredit) – BKTF, MTF

táncos és próbavezető (180 kredit) – BKTF, MTF

tanító (240 kredit) – AVKF, EJF-P, ELTE-TÓFK, 

KE-CSPFK, KF-TFK, KRE-TFK, KTIF, 

ME-CTFK, NYF-PKK, NYME-AK, 

NYME-MNSK, PPKE-VJK, PTE-IFK, 

SZIE-ABK, SZTE-JGYPK, TSF-PFK

tanító-cigány/roma szakirány (240 kredit) – 

AVKF, EJF-P, TSF-PFK

tanító-horvát nemzetiségi szakirány (240 kredit) 

– EJF-P

tanító-német nemzetiségi szakirány (240 kredit) 

– AVKF, EJF-P, ELTE-TÓFK, PPKE-VJK, 

PTE-IFK, SZTE-JGYPK

tanító-román nemzetiségi szakirány (240 kredit) – 

SZTE-JGYPK, TSF-PFK

tanító-szerb nemzetiségi szakirány (240 kredit) – 

EJF-P, ELTE-TÓFK

tanító-szlovák nemzetiségi szakirány (240 kredit) – 

PPKE-VJK, SZTE-JGYPK, TSF-PFK

társadalmi tanulmányok (180 kredit) – BCE-TK, 

ELTE-TÁTK, NYF-GTFK, PE-MFTK, 

PPKE-BTK, SZTE-JGYPK, VHF

televíziós műsorkészítő (180 kredit) – SZFE

teológia – ATF, BTA, PTF

teológia-lelkész/lelkipásztor szakirány – PHF

teológus-lelkipásztor – PTF
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3.
 S

Z.
 T

ÁB
LÁ

ZA
TAlapképzés – nappali munkarend (A N)

SZAK – Intézmény, kar

természetvédelmi mérnöki (180+30 kredit) – 

DE-MTK, KE-ÁTK, NYME-EMK, PE-GK, 

SZIE-MKK

tervezőgrafi ka (180 kredit) – MOME, 

NYME-FMK

testnevelő-edző (180 kredit) – EKF-TTK, 

NYF-TTFK, NYME-MNSK, PTE-TTK, 

SE-TSK, SZTE-JGYPK

textiltervezés (180 kredit) – MOME

történelem (180 kredit) – DE-BTK, EKF-BTK, 

ELTE-BTK, KRE-BTK, ME-BTK, 

NYF-BMFK, NYME-BTK, PPKE-BTK, 

PTE-BTK, SZTE-BTK

történelem-régészet szakirány (180 kredit) – 

ELTE-BTK, PTE-BTK, SZTE-BTK

turizmus-vendéglátás (180+30 kredit) – 

BCE-GTK, BGF-KVIFK, DE-AVK, 

EKF-GTK, HFF, HJF, KJF, KRF-GK, 

ME-GTK, NYME-AK, PE-GK, PE-GTK, 

PTE-IFK, SZF, SZIE-GTK, SZIE-VATI

üvegtervezés (180 kredit) – MOME

vadgazda mérnöki (180+30 kredit) – DE-MTK, 

KRF-AVK, NYME-EMK, SZIE-MKK, 

SZTE-MGK

vaisnava jógamester – BHF

vaisnava teológia – BHF

védelmi igazgatási (180 kredit) – ZMNE-BKMK

vegyészmérnöki (210 kredit) – BME-VBK, 

DE-TTK, PE-MK

villamosmérnöki (210 kredit) – BME-VIK, 

BMF-KVK, DE-TTK, ME-GÉK, PE-MIK, 

PTE-PMMK, SZE-MTK

Alapképzés – esti munkarend (A E)
SZAK – Intézmény, kar

alkotóművészet és muzikológia-zeneelmélet 

szakirány (180 kredit) – ME-BBZI

alkotóművészet és muzikológia-zeneismeret 

szakirány (180 kredit) – ME-BBZI

ápolás és betegellátás-dietetikus szakirány 

(240 kredit) – SE-ETK

ápolás és betegellátás-mentőtiszt szakirány 

(240 kredit) – SE-ETK

buddhista tanító – TKBF

előadóművészet-klasszikus ének szakirány 

(180 kredit) – ME-BBZI

előadóművészet-klasszikus fagott szakirány 

(180 kredit) – ME-BBZI

Alapképzés – esti munkarend (A E)
SZAK – Intézmény, kar

előadóművészet-klasszikus furulya szakirány 

(180 kredit) – ME-BBZI

előadóművészet-klasszikus fuvola szakirány 

(180 kredit) – ME-BBZI

előadóművészet-klasszikus gitár szakirány 

(180 kredit) – ME-BBZI

előadóművészet-klasszikus gordon szakirány 

(180 kredit) – ME-BBZI

előadóművészet-klasszikus gordonka szakirány 

(180 kredit) – ME-BBZI

előadóművészet-klasszikus harsona szakirány 

(180 kredit) – ME-BBZI

előadóművészet-klasszikus hegedű szakirány 

(180 kredit) – ME-BBZI

előadóművészet-klasszikus klarinét szakirány 

(180 kredit) – ME-BBZI

előadóművészet-klasszikus kürt szakirány 

(180 kredit) – ME-BBZI

előadóművészet-klasszikus mélyhegedű szakirány 

(180 kredit) – ME-BBZI

előadóművészet-klasszikus oboa szakirány 

(180 kredit) – ME-BBZI

előadóművészet-klasszikus orgona szakirány 

(180 kredit) – ME-BBZI

előadóművészet-klasszikus szaxofon szakirány 

(180 kredit) – ME-BBZI

előadóművészet-klasszikus trombita szakirány 

(180 kredit) – ME-BBZI

előadóművészet-klasszikus tuba szakirány 

(180 kredit) – ME-BBZI

előadóművészet-klasszikus ütőhangszer szakirány 

(180 kredit) – ME-BBZI

előadóművészet-klasszikus zongora szakirány 

(180 kredit) – ME-BBZI

előadóművészet-zenekar és kórusvezető szakirány 

(180 kredit) – ME-BBZI

ének-zene (180 kredit) – ELTE-BTK

felekezeti szociális munkás – OR-ZSE

gazdálkodási és menedzsment (180+30 kredit) 

– NYF-GTFK

katekéta-lelkipásztori munkatárs – SSZHF

kommunikáció és médiatudomány (180 kredit) 

– KTIF

közszolgálati (180 kredit) – ÁVF, BKF

mérnök informatikus (210 kredit) – BMF-NIK

óvodapedagógus (180 kredit) – ELTE-TÓFK

programtervező informatikus (180 kredit) 

– ELTE-IK
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Alapképzés – esti munkarend (A E)
SZAK – Intézmény, kar

rekreációszervezés és egészségfejlesztés (180 kredit) 

– ELTE-PPK

szociális munka (180+30 kredit) – ELTE-TÁTK

szociálpedagógia (180+30 kredit) – NYME-BPK

táncművész (180 kredit) – MTF

táncos és próbavezető (180 kredit) – MTF

tanító (240 kredit) – ELTE-TÓFK, KTIF

Alapképzés – levelező munkarend (A L)
SZAK – Intézmény, kar

állattenyésztő mérnöki (180+30 kredit) 

– KE-ÁTK

andragógia (180 kredit) – DE-BTK, DE-HPFK, 

EJF-P, EKF-TKTK, ELTE-PPK, 

KE-CSPFK, KJF, NYF-GTFK, NYME-AK, 

NYME-MNSK, PPKE-VJK, PTE-FEEK, 

SZIE-ABK, SZIE-GTK, SZTE-JGYPK, 

TSF-GFK, ZSKF

anglisztika (180 kredit) – DE-BTK, EKF-BTK, 

KJF, ME-BTK, NYF-BMFK, NYME-BTK, 

PE-MFTK, PPKE-BTK, PTE-BTK, 

SZTE-BTK

anyagmérnöki (210 kredit) – DF, KF-GAMFK, 

ME-MAK

ápolás és betegellátás-ápoló szakirány (240 kredit) 

– DE-EK, PTE-ETK, SE-ETK, SZE-ESZI, 

SZTE-ETSZK, TSF-EF

ápolás és betegellátás-mentőtiszt szakirány 

(240 kredit) – PTE-ETK

ápolás és betegellátás-szülésznő szakirány 

(240 kredit) – DE-EK, PTE-ETK, SE-ETK, 

SZE-ESZI

biológia (180 kredit) – EKF-TTK, NYF-TTFK, 

NYME-TTMK, PTE-TTK, SZTE-TTIK

büntetés-végrehajtási nevelő (180 kredit) 

– ZMNE-KHK

bűnügyi igazgatási-bűnügyi szakirány (180 kredit) 

– RTF

bűnügyi igazgatási-gazdaságvédelmi szakirány 

(180 kredit) – RTF

bűnügyi igazgatási-pénzügynyomozói szakirány 

(180 kredit) – RTF

diakónia – KRE-TFK

egészségügyi gondozás és prevenció-

népegészségügyi ellenőr szakirány (240 kredit) 

– PTE-ETK, SE-ETK

egészségügyi szervező (210 kredit) – DE-EK, 

ME-EFK, PTE-ETK, SZE-ESZI, TSF-EF

Alapképzés – levelező munkarend (A L)
SZAK – Intézmény, kar

egyházi/felekezeti közösségszervező – OR-ZSE

elektronikus ábrázolás (180 kredit) – HJF

élelmiszermérnöki (180+30 kredit) – BCE-ÉTK, 

NYME-MÉK, SZTE-MK

emberi erőforrások (180 kredit) – BCE-KTK, 

EKF-GTK, KRF-GK, PE-GTK, SZIE-VATI, 

ZSKF

ének-zene (180 kredit) – EKF-BTK, NYF-BMFK, 

NYME-MNSK, SZTE-JGYPK

építészmérnöki (240 kredit) – DE-MK, 

PTE-PMMK, SZIE-YMÉK

építőmérnöki (240 kredit) – DE-MK, EJF-M, 

PTE-PMMK, SZE-MTK, SZIE-YMÉK

faipari mérnöki (210 kredit) – NYME-FMK

fi zika (180 kredit) – NYF-TTFK, NYME-TTMK, 

SZTE-TTIK

földmérő és földrendező mérnöki (180+30 kredit) 

– NYME-GEO

földrajz (180 kredit) – EKF-TTK, NYF-TTFK, 

NYME-TTMK, PTE-TTK, SZTE-TTIK

földtudományi (180 kredit) – SZTE-TTIK

gazdálkodási és menedzsment (180+30 kredit) 

– ÁVF, BCE-GTK, BKF, BMF-KGK, 

DE-KTK, DF, EJF-M, EKF-GTK, HFF, 

HJF, KJF, KRF-GK, ME-GTK, MÜTF, 

NYF-GTFK, NYME-KTK, NYME-TTMK, 

PE-GTK, PTE-KTK, SZIE-GTK, 

SZIE-VATI, TPF, TSF-GFK, ZSKF

gazdaságelemzés (180 kredit) – SZIE-GTK

gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki 

(180+30 kredit) – DE-AVK, KF-KFK, 

KRF-AVK, NYME-MÉK, PE-GK, 

SZF-MMF, SZIE-GTK, SZTE-MK, 

TSF-MVK

gazdaságinformatikus (210 kredit) – BCE-GTK, 

DE-IK, DF

gépészmérnöki (210 kredit) – BMF-BGK, 

DE-MK, DF, KF-GAMFK, ME-GÉK, 

NYF-MMFK, PTE-PMMK, SZE-MTK, 

SZIE-GÉK, ZMNE-BKMK

germanisztika-néderlandisztika szakirány 

(180 kredit) – DE-BTK

germanisztika-német nemzetiségi szakirány 

(180 kredit) – PTE-BTK, SZTE-JGYPK

germanisztika-német szakirány (180 kredit) 

– DE-BTK, EKF-BTK, KJF, ME-BTK, 

NYF-BMFK, NYME-BTK, PE-MFTK, 

PPKE-BTK, PTE-BTK, SZTE-BTK

Tajekoztato-2_2009_AOF.indd   158Tajekoztato-2_2009_AOF.indd   158 2008.11.26.   20:58:492008.11.26.   20:58:49



 3 .  S Z .  TÁ B L Á Z AT

159 Felsőoktatási felvételi tájékoztató – 2009. szeptemberben induló képzések

3.
 S
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ÁB
LÁ

ZA
TAlapképzés – levelező munkarend (A L)

SZAK – Intézmény, kar

gyógypedagógia (210+30 kredit) – ELTE-GYFK, 

KE-CSPFK, NYME-AK, SZTE-JGYPK

had- és biztonságtechnikai mérnöki (210 kredit) – 

BMF-BGK, ZMNE-BKMK

igazgatásszervező (180 kredit) – BCE-KIK, 

DE-ÁJK

igazságügyi igazgatási (180 kredit) – ELTE-ÁJK, 

ME-ÁJK, PTE-ÁJK

informatikus és szakigazgatási agrármérnöki 

(180+30 kredit) – DE-AVK, PE-GK

informatikus könyvtáros (180 kredit) – 

DE-IK, EJF-P, EKF-TKTK, KE-CSPFK, 

NYF-TTFK, NYME-BTK, PTE-FEEK, 

SZIE-ABK, SZTE-BTK

kántor – KRE-TFK

katekéta-lelkipásztori munkatárs – AVKF, 

DRHE, EHE, ESZHF, KTIF, PHF, 

PPKE-HTK, SRTA, SZAGKHF, SZHF, 

VHF, WJLF

kémia (180 kredit) – EKF-TTK, NYF-TTFK, 

NYME-TTMK, SZTE-TTIK

képi ábrázolás (180 kredit) – KE-MFK, 

NYF-BMFK, NYME-MNSK, SZTE-JGYPK

kereskedelem és marketing (180+30 kredit) – 

BCE-GTK, BGF-KKFK, BKF, DE-AVK, 

KRF-GK, ME-GTK, MÜTF, NYME-KTK, 

SZE-GK, SZF, SZIE-GTK, WSUF

kertészmérnöki (180+30 kredit) – BCE-KERTK, 

KF-KFK, KRF-AVK, PE-GK, SZIE-MKK

kézműves (180 kredit) – HJF, NYME-MNSK

kommunikáció és médiatudomány (180 kredit) – 

BGF-KKFK, BKF, DE-BTK, DF, EKF-GTK, 

KE-MFK, KJF, NYF-GTFK, NYME-BTK, 

PPKE-VJK, PTE-BTK, PTE-IFK, 

SZIE-GTK, SZTE-BTK, ZSKF

könnyűipari mérnöki (210 kredit) – BMF-RKK

környezetgazdálkodási agrármérnöki 

(180+30 kredit) – KF-KFK, KRF-AVK, 

NYME-MÉK, PE-GK, SZIE-MKK, 

TSF-MVK

környezetkultúra (180 kredit) – HJF

környezetmérnöki (210 kredit) – BMF-RKK, 

DE-MK, EJF-M, ME-MFK, SZE-MTK, 

SZTE-TTIK

környezettan (180 kredit) – EKF-TTK, 

NYF-TTFK, NYME-TTMK, SZTE-TTIK

közlekedésmérnöki (210 kredit) – NYF-MMFK, 

ZMNE-BKMK

közszolgálati (180 kredit) – KRF-GK, SZE-GK

Alapképzés – levelező munkarend (A L)
SZAK – Intézmény, kar

kulturális antropológia (180 kredit) – ME-BTK

magyar (180 kredit) – DE-BTK, EKF-BTK, 

ME-BTK, NYF-BMFK, NYME-BTK, 

PE-MFTK, PPKE-BTK, PTE-BTK, 

SZTE-BTK

matematika (180 kredit) – EKF-TTK, 

NYF-TTFK, SZTE-TTIK

mechatronikai mérnöki (210 kredit) – BMF-BGK, 

ME-GÉK, SZE-MTK, SZIE-GÉK

mérnök informatikus (210 kredit) – DE-IK, 

DF, KF-GAMFK, ME-GÉK, PE-MIK, 

PTE-PMMK, SZE-MTK, SZTE-TTIK

mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki 

(180+30 kredit) – NYF-MMFK, SZF-MMF, 

SZIE-GÉK, SZTE-MK, TSF-MVK

mezőgazdasági mérnöki (180+30 kredit) 

– DE-MTK, KE-ÁTK, KRF-AVK, 

NYF-MMFK, NYME-MÉK, SZF-MMF, 

SZIE-MKK, SZTE-MGK, TSF-MVK

mezőgazdasági szakoktató (180+30 kredit) 

– SZIE-GTK

mozgóképkultúra és médiaismeret (180 kredit) 

– EKF-TKTK

munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási 

(180 kredit) – ELTE-ÁJK, ME-ÁJK, 

SZTE-ÁJK

műszaki földtudományi (210 kredit) – ME-MFK

műszaki menedzser (210 kredit) – BMF-KGK, 

DE-MK, DF, KF-GAMFK, NYME-TTMK, 

PE-GTK, SZF-MMF, SZIE-GÉK, 

SZIE-YMÉK, SZTE-MK, TSF-GFK

műszaki szakoktató (210 kredit) – BME-GTK, 

BMF-BGK, DF, KF-GAMFK, NYME-BPK, 

PTE-PMMK, SZE-MTK

nemzetbiztonsági (180 kredit) – ZMNE-KHK

nemzetközi gazdálkodás (180+30 kredit) – 

BGF-KKFK, ME-GTK, NYME-KTK, SZF, 

TPF, WSUF, ZSKF

nemzetközi igazgatási (180 kredit) – PPKE-JÁK, 

SZE-ÁJK

nemzetközi tanulmányok (180 kredit) – ÁVF, 

EKF-GTK, KJF, NYF-GTFK, PE-MFTK, 

SZE-GK, SZTE-ÁJK, ZSKF

néprajz (180 kredit) – DE-BTK, PTE-BTK, 

SZTE-BTK

ókori nyelvek és kultúrák-klasszika-fi lológia 

szakirány (180 kredit) – SZTE-BTK

orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai 

analitikus (240 kredit) – PTE-ETK, SE-ETK
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Alapképzés – levelező munkarend (A L)
SZAK – Intézmény, kar

óvodapedagógus (180 kredit) – AVKF, DE-HPFK, 

EJF-P, KE-CSPFK, KF-TFK, KRE-TFK, 

ME-CTFK, NYME-BPK, PTE-IFK, 

SZTE-JGYPK, TSF-PFK

óvodapedagógus-cigány/roma szakirány 

(180 kredit) – TSF-PFK

óvodapedagógus-német nemzetiségi szakirány 

(180 kredit) – AVKF

óvodapedagógus-román nemzetiségi szakirány 

(180 kredit) – TSF-PFK

óvodapedagógus-szlovák nemzetiségi szakirány 

(180 kredit) – TSF-PFK

pedagógia (180 kredit) – DE-BTK, EKF-TKTK, 

KJF, ME-BTK, NYF-PKK, NYME-MNSK, 

PE-MFTK, PTE-BTK, SZTE-BTK, WJLF

pénzügy és számvitel (180+30 kredit) – 

DE-AVK, KE-GTK, KRF-GK, ME-GTK, 

NYME-KTK, PE-GTK, PTE-KTK, SZF, 

SZIE-GTK, TPF, TSF-GFK, ZMNE-BKMK, 

ZSKF

politológia (180 kredit) – DE-BTK, ME-BTK, 

PE-MFTK, PTE-BTK, SZTE-ÁJK, ZSKF

programtervező informatikus (180 kredit) – 

DE-IK, EKF-TTK, NYF-TTFK, PTE-TTK, 

SZTE-TTIK

pszichológia (180 kredit) – DE-BTK, KRE-BTK, 

PTE-BTK, SZTE-BTK

református hittanoktató – KRE-TFK

rekreációszervezés és egészségfejlesztés (180 kredit) 

– NYME-AK, NYME-MNSK, PTE-ETK, 

SE-TSK, SZTE-JGYPK

rendészeti igazgatási-biztonsági szakirány 

(180 kredit) – RTF

rendészeti igazgatási-büntetés-végrehajtási 

szakirány (180 kredit) – RTF

rendészeti igazgatási-katasztrófavédelmi szakirány 

(180 kredit) – RTF

rendészeti igazgatási-közlekedésrendészeti 

szakirány (180 kredit) – RTF

rendészeti igazgatási-közrendvédelmi szakirány 

(180 kredit) – RTF

rendészeti igazgatási-vám- és jövedékigazgatási 

szakirány (180 kredit) – RTF

romanisztika-francia szakirány (180 kredit) – 

EKF-BTK, NYF-BMFK, NYME-BTK, 

PE-MFTK, PPKE-BTK, PTE-BTK, 

SZTE-BTK

romanisztika-olasz szakirány (180 kredit) – 

NYME-BTK, PPKE-BTK, PTE-BTK

Alapképzés – levelező munkarend (A L)
SZAK – Intézmény, kar

romanisztika-román nemzetiségi szakirány 

(180 kredit) – SZTE-JGYPK

romanisztika-spanyol szakirány (180 kredit) – 

PPKE-BTK, PTE-BTK, SZTE-BTK

romológia (180 kredit) – PTE-BTK

sportszervező (180 kredit) – EKF-TTK, 

NYF-TTFK, NYME-MNSK, SE-TSK

szabad bölcsészet (180 kredit) – DE-BTK, 

EKF-BTK, ME-BTK, NYF-GTFK, 

PE-MFTK, PPKE-BTK, PTE-BTK, 

SZTE-BTK, TPF, ZSKF

szlavisztika-horvát szakirány (180 kredit) 

– NYME-BTK

szlavisztika-orosz szakirány (180 kredit) 

– NYME-BTK

szlavisztika-szlovák nemzetiségi szakirány 

(180 kredit) – SZTE-JGYPK

szlavisztika-szlovén szakirány (180 kredit) 

– NYME-BTK

szociális munka (180+30 kredit) – DE-BTK, 

DE-EK, KJF, KRE-TFK, PTE-ETK, 

PTE-IFK, SZE-ESZI, SZIE-ABK, 

SZTE-ETSZK, TSF-EF, VHF, WJLF

szociálpedagógia (180+30 kredit) – AVKF, 

DE-HPFK, EKF-TKTK, NYF-PKK, 

NYME-AK, NYME-BPK, PPKE-VJK, 

SZTE-JGYPK

szociológia (180 kredit) – DE-BTK, ME-BTK, 

PTE-BTK, SZTE-BTK, ZSKF

tanító (240 kredit) – AVKF, EJF-P, KE-CSPFK, 

KF-TFK, KRE-TFK, NYF-PKK, 

NYME-AK, NYME-MNSK, PTE-IFK, 

SZTE-JGYPK, TSF-PFK

tanító-cigány/roma szakirány (240 kredit) – 

AVKF, TSF-PFK

tanító-német nemzetiségi szakirány (240 kredit) 

– AVKF

tanító-román nemzetiségi szakirány (240 kredit) 

– TSF-PFK

tanító-szlovák nemzetiségi szakirány (240 kredit) 

– TSF-PFK

társadalmi tanulmányok (180 kredit) – 

NYF-GTFK, PE-MFTK, SZTE-JGYPK, 

VHF

teológia – ATF, PTF, SSTF

teológus-lelkipásztor – PTF

természetvédelmi mérnöki (180+30 kredit) – 

DE-MTK, KE-ÁTK, PE-GK, SZIE-MKK
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TAlapképzés – levelező munkarend (A L)

SZAK – Intézmény, kar

testnevelő-edző (180 kredit) – EKF-TTK, 

NYF-TTFK, NYME-MNSK, PTE-TTK, 

SE-TSK, SZTE-JGYPK

történelem (180 kredit) – DE-BTK, EKF-BTK, 

ME-BTK, NYF-BMFK, NYME-BTK, 

PPKE-BTK, PTE-BTK, SZTE-BTK

turizmus-vendéglátás (180+30 kredit) – DE-AVK, 

EKF-GTK, HFF, HJF, KJF, KRF-GK, 

ME-GTK, NYME-AK, PE-GK, PE-GTK, 

PTE-IFK, SZF, SZIE-GTK

üzleti szakoktató (180+30 kredit) – BGF-KVIFK

vadgazda mérnöki (180+30 kredit) – DE-MTK, 

KRF-AVK, NYME-EMK, SZIE-MKK, 

SZTE-MGK

vaisnava jógamester – BHF

vaisnava teológia – BHF

védelmi igazgatási (180 kredit) – ZMNE-BKMK

vegyészmérnöki (210 kredit) – BME-VBK, 

DE-TTK

villamosmérnöki (210 kredit) – BMF-KVK, 

DE-TTK, ME-GÉK, PTE-PMMK, 

SZE-MTK

zsidó liturgika – OR-ZSE

Alapképzés – távoktatás (A T)
SZAK – Intézmény, kar

emberi erőforrások (180 kredit) – SZIE-GTK

gazdálkodási és menedzsment (180+30 kredit) – 

BGF-PSZFK-BP, BGF-PSZFK-ZA, GDF, KJF, 

SZE-GK, SZTE-GTK

gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki 

(180+30 kredit) – KRF-AVK

informatikus könyvtáros (180 kredit) 

– EKF-TKTK

kereskedelem és marketing (180+30 kredit) – 

BGF-KVIFK, KRF-GK, SZF

könnyűipari mérnöki (210 kredit) – BMF-RKK

közlekedésmérnöki (210 kredit) – SZE-MTK

mérnök informatikus (210 kredit) – GDF

műszaki menedzser (210 kredit) – BMF-KGK, 

GDF, SZE-MTK

nemzetközi gazdálkodás (180+30 kredit) – SZF

nemzetközi tanulmányok (180 kredit) – KJF

pénzügy és számvitel (180+30 kredit) – 

BGF-PSZFK-BP, BGF-PSZFK-SA, 

BGF-PSZFK-ZA, KRF-GK, SZF

turizmus-vendéglátás (180+30 kredit) – 

BGF-KVIFK, KJF, SZF

Alapképzés – távoktatás (A T)
SZAK – Intézmény, kar

villamosmérnöki (210 kredit) – BMF-KVK

Egységes, osztatlan képzés – nappali 
munkarend (O N)
SZAK – Intézmény, kar

állatorvosi (300+30 kredit) – SZIE-ÁOTK

általános orvos (360 kredit) – DE-ÁOK, 

PTE-ÁOK, SE-ÁOK, SZTE-ÁOK

építész (300 kredit) – BME-ÉSZK, PTE-PMMK, 

SZE-MTK

festőművész (300 kredit) – MKE, PTE-MK

fogorvos (300 kredit) – DE-FOK, PTE-ÁOK, 

SE-FOK, SZTE-FOK

grafi kusművész (300 kredit) – MKE

gyógyszerész (300 kredit) – DE-GYTK, 

PTE-ÁOK, SE-GYTK, SZTE-GYTK

intermedia-művész (300 kredit) – MKE

jogász (300 kredit) – DE-ÁJK, ELTE-ÁJK, 

KRE-ÁJK, ME-ÁJK, PPKE-JÁK, PTE-ÁJK, 

SZE-ÁJK, SZTE-ÁJK

református teológia – PRTA

restaurátorművész (300 kredit) – MKE

színházrendező (300 kredit) – SZFE

színművész (300 kredit) – KE-MFK, SZFE

szobrászművész (300 kredit) – MKE, PTE-MK

teológia – DRHE, ESZHF, PHF, PPKE-HTK, 

SRTA, SSZHF, SZAGKHF, SZHF, SZPA, 

VHF

teológia-lelkész/lelkipásztor szakirány – DRHE, 

KRE-HTK, SRTA, SZAGKHF, WJLF

teológus, lelkész – EHE

Egységes, osztatlan képzés – esti 
munkarend (O E)
SZAK – Intézmény, kar

protestáns teológia – KRE-HTK

Egységes, osztatlan képzés – levelező 
munkarend (O L)
SZAK – Intézmény, kar

jogász (300 kredit) – DE-ÁJK, ELTE-ÁJK, 

KRE-ÁJK, ME-ÁJK, PPKE-JÁK, PTE-ÁJK, 

SZE-ÁJK, SZTE-ÁJK

restaurátorművész (300 kredit) – MKE

teológia – PHF, PPKE-HTK, SZHF, SZPA

teológia-lelkész/lelkipásztor szakirány – WJLF
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Felsőfokú szakképzés – nappali munkarend (F N)
SZAK – Intézmény, kar

adóigazgatási szakügyintéző (120 kredit) – 

BGF-PSZFK-BP, BGF-PSZFK-SA

agrárkereskedelmi menedzserasszisztens 

(120 kredit) – KF-KFK, PE-GK, SZF-MMF

általános rendszergazda (120 kredit) – DF, 

ELTE-IK, GDF, SZTE-JGYPK

audiovizuális szakasszisztens (120 kredit) – 

KE-MFK, SZIE-GÉK

banki szakügyintéző (120 kredit) – 

BGF-PSZFK-BP, BGF-PSZFK-SA, 

BGF-PSZFK-ZA, DF, EJF-M, PE-GTK, 

SZTE-GTK, TPF, TSF-GFK

bortechnológus (120 kredit) – EKF-TTK, 

KRF-AVK

csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó (120 kredit) 

– AVKF, DE-HPFK, EJF-P, EKF-TKTK, 

ELTE-TÓFK, KE-CSPFK, KF-TFK, 

ME-CTFK, NYF-PKK, NYME-BPK, 

PTE-ETK, PTE-IFK, SZTE-JGYPK

élelmiszeripari menedzser (120 kredit) – KE-GTK

energetikai mérnökasszisztens (120 kredit) – 

DE-MTK, ME-MAK, MÜTF, SZTE-JGYPK

építettkörnyezetmérnök-asszisztens (120 kredit) – 

PTE-PMMK, SZIE-YMÉK

értékpapír-piaci szakértő (120 kredit) – KRF-GK

értékpapírpiaci szakügyintéző (120 kredit) 

– BGF-PSZFK-BP

Európai Uniós üzleti szakügyintéző (120 kredit) – 

MÜTF, PTE-FEEK

faipari termelésszervező (120 kredit) 

– NYME-FMK

gazdálkodási menedzser-asszisztens (a szakok 

megjelölésével) (120 kredit) – BGF-PSZFK-BP, 

GDF, PE-GTK, SZE-GK, SZTE-JGYPK

gazdálkodási menedzserasszisztens (120 kredit) 

– EKF-GTK

gazdasági idegen nyelvű menedzser (120 kredit) 

– BGF-KKFK, ME-BTK, MÜTF, 

NYF-BMFK, PE-GK, SZTE-JGYPK

gépipari mérnökasszisztens (120 kredit) – 

BMF-BGK, DF, KF-GAMFK, PE-MK, SZF, 

SZTE-JGYPK

gyógynövény- és fűszernövénytermesztő és 

-feldolgozó (120 kredit) – PE-GK

hálózati informatikus (120 kredit) – SZTE-JGYPK

hulladékgazdálkodási technológus (120 kredit) – 

DE-MTK, SZF, SZF-MMF, SZTE-JGYPK, 

TSF-MVK

Felsőfokú szakképzés – nappali munkarend (F N)
SZAK – Intézmény, kar

hulladékgazdálkodási technológus (a szakterület 

megjelölésével) (120 kredit) – EJF-M, 

EKF-TTK, KE-ÁTK, KF-KFK, PE-GK, 

PTE-TTK, SZIE-MKK

idegenforgalmi szakmenedzser (120 kredit) 

– BGF-PSZFK-ZA, BKF, DF, KRF-GK, 

ME-GTK, PE-GTK, PTE-IFK, 

SZTE-JGYPK

idegennyelvi kommunikátor (120 kredit) 

– BGF-KKFK

ifjúságsegítő (120 kredit) – AVKF, EJF-P, 

EKF-TKTK, ELTE-TÓFK, KE-CSPFK, 

KF-TFK, KTIF, NYF-PKK, NYME-MNSK, 

PTE-FEEK, PTE-IFK, SZTE-JGYPK

informatikai statisztikus és gazdasági tervező 

(120 kredit) – SZTE-JGYPK

intézményi kommunikátor (120 kredit) – 

BGF-KKFK, BKF, DF, EJF-P, EKF-GTK, 

KJF, NYF-GTFK, PTE-BTK, SZTE-JGYPK, 

TSF-GFK

jogi asszisztens (120 kredit) – ME-ÁJK, PTE-ÁJK, 

SZE-ÁJK

képi diagnosztikai és intervenciós asszisztens 

(120 kredit) – SZE-ESZI

képzési szakasszisztens (120 kredit) – EJF-P, 

PTE-FEEK, SZTE-JGYPK

kereskedelmi szakmenedzser (120 kredit) 

– BGF-KVIFK, KE-GTK, MÜTF, 

NYF-GTFK, NYME-KTK, PTE-KTK, TPF

kis- és középvállalkozási menedzser (120 kredit) 

– MÜTF

kohómérnök asszisztens (120 kredit) – DF

költségvetési gazdálkodási szakügyintéző 

(120 kredit) – BGF-PSZFK-BP, 

BGF-PSZFK-SA, HJF, KRF-GK

könnyűipari mérnökasszisztens (a szakirány 

megjelölésével) (120 kredit) – BMF-RKK

közösségi-civil szervező (120 kredit) – PTE-FEEK

külgazdasági üzletkötő (120 kredit) – 

BGF-KKFK, SZTE-JGYPK

logisztikai műszaki menedzserasszisztens 

(120 kredit) – EKF-TTK, PE-GTK

mechatronikai mérnökasszisztens (120 kredit) – 

DF, MÜTF, PE-MK, SZTE-JGYPK

médiatechnológus asszisztens (120 kredit) 

– KE-MFK

ménesgazda (120 kredit) – DE-MTK, PE-GK

mezőgazdasági laboratóriumi szakasszisztens 

(120 kredit) – DE-MTK
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TFelsőfokú szakképzés – nappali munkarend (F N)

SZAK – Intézmény, kar

mezőgazdasági menedzserasszisztens (a szakirány 

megjelölésével) (120 kredit) – KF-KFK, 

KRF-AVK, SZTE-JGYPK

moderátor (120 kredit) – TSF-PFK

műszaki informatikai mérnökasszisztens 

(120 kredit) – BMF-NIK, DF, GDF, 

PTE-PMMK, SZTE-JGYPK

nemzetközi szállítmányozási és logisztikai 

szakügyintéző (120 kredit) – ÁVF, BKF, 

DE-MTK, MÜTF, SZF, TPF

növénytermesztő és növényvédő technológus 

(120 kredit) – DE-MTK, NYF-MMFK, 

PE-GK

pénzügyi szakügyintéző (120 kredit) – EKF-GTK

projektmenedzser asszisztens (120 kredit) – 

BGF-PSZFK-BP, BGF-PSZFK-ZA

projektmenedzser-asszisztens (120 kredit) 

– EKF-GTK

reklámszervező szakmenedzser (120 kredit) – 

BKF, SZF, TPF

sajtótechnikus (120 kredit) – PTE-BTK

sportkommunikátor (120 kredit) – PTE-FEEK, 

SZTE-JGYPK

számviteli szakügyintéző (120 kredit) – PTE-KTK

televízióműsor gyártó szakasszisztens (120 kredit) 

– KE-MFK, PTE-PMMK

titkárságvezető (120 kredit) – AVKF, 

BGF-KKFK, KE-CSPFK, ME-BTK

ügyviteli szakügyintéző (120 kredit) – PTE-BTK

üzletviteli szakmenedzser (120 kredit) – ÁVF, 

BGF-KVIFK

vadgazdálkodási technológus (120 kredit) 

– SZTE-MGK

vegyész mérnökasszisztens (120 kredit) – PE-MK

vendéglátó szakmenedzser (120 kredit) – 

NYME-AK, PTE-IFK, SZTE-JGYPK

villamosmérnök-asszisztens (120 kredit) – 

BMF-KVK, DE-TTK, DF, PTE-PMMK, 

SZTE-JGYPK

web-programozó (120 kredit) – EKF-TTK, 

ELTE-IK, GDF, ME-CTFK, PTE-PMMK, 

SZTE-JGYPK

Felsőfokú szakképzés – esti munkarend (F E)
SZAK – Intézmény, kar

csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó (120 kredit) 

– AVKF, NYME-BPK

Felsőfokú szakképzés – esti munkarend (F E)
SZAK – Intézmény, kar

farmakológus szakasszisztens (120 kredit) 

– ELTE-TTK

reklámszervező szakmenedzser (120 kredit) 

– WSUF

Felsőfokú szakképzés – levelező munkarend (F L)
SZAK – Intézmény, kar

adóigazgatási szakügyintéző (120 kredit) 

– BGF-PSZFK-SA

agrárkereskedelmi menedzserasszisztens 

(120 kredit) – KRF-GK, TSF-MVK

általános rendszergazda (120 kredit) – DF, 

ELTE-IK

banki szakügyintéző (120 kredit) – 

BGF-PSZFK-BP, BGF-PSZFK-SA, DF, 

EJF-M, PE-GTK, TPF

bortechnológus (120 kredit) – EKF-TTK, 

KRF-AVK

csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó 

(120 kredit) – DE-HPFK, EJF-P, EKF-TKTK, 

ELTE-TÓFK, KE-CSPFK, KF-TFK, 

ME-CTFK, NYF-PKK, NYME-BPK, 

PTE-ETK, PTE-IFK, TSF-PFK

élelmiszeripari menedzser (120 kredit) – KE-GTK

építettkörnyezetmérnök-asszisztens (120 kredit) – 

PTE-PMMK, SZIE-YMÉK

értékpapír-piaci szakértő (120 kredit) – KRF-GK

Európai Uniós üzleti szakügyintéző (120 kredit) 

– PTE-FEEK

gazdálkodási menedzserasszisztens (120 kredit) 

– EKF-GTK

gazdasági idegen nyelvű menedzser (120 kredit) – 

ME-BTK, NYF-BMFK, NYME-BPK

gépipari mérnökasszisztens (120 kredit) – DF

gyógynövény- és fűszernövénytermesztő és 

-feldolgozó (120 kredit) – PE-GK

hulladékgazdálkodási technológus (a szakterület 

megjelölésével) (120 kredit) – EJF-M, 

EKF-TTK, KE-ÁTK, PE-GK, SZIE-MKK, 

TSF-MVK

idegenforgalmi szakmenedzser (120 kredit) – DF, 

KE-CSPFK, KRF-GK, PE-GTK, PTE-IFK

ifjúságsegítő (120 kredit) – AVKF, EJF-P, 

EKF-TKTK, ELTE-TÓFK, KE-CSPFK, 

KF-TFK, NYF-PKK, PTE-FEEK, PTE-IFK, 

SZIE-ABK, TSF-PFK

informatikai statisztikus és gazdasági tervező 

(120 kredit) – NYME-TTMK, PE-GK
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Felsőfokú szakképzés – levelező munkarend (F L)
SZAK – Intézmény, kar

intézményi kommunikátor (120 kredit) – DF, 

EJF-P, EKF-GTK, ELTE-PPK, KJF, 

SZIE-ABK

jogi asszisztens (120 kredit) – ME-ÁJK, PTE-ÁJK

képi diagnosztikai és intervenciós asszisztens 

(120 kredit) – SZE-ESZI

képzési szakasszisztens (120 kredit) – EJF-P

kereskedelmi szakmenedzser (120 kredit) – 

KE-GTK, TPF

kis- és középvállalkozási menedzser (120 kredit) 

– TPF

kohómérnök asszisztens (120 kredit) – DF

költségvetési gazdálkodási szakügyintéző 

(120 kredit) – BGF-PSZFK-BP, BGF-PSZFK-

SA, KRF-GK

könnyűipari mérnökasszisztens (a szakirány 

megjelölésével) (120 kredit) – BMF-RKK

közösségi-civil szervező (120 kredit) – PTE-FEEK

logisztikai műszaki menedzserasszisztens 

(120 kredit) – EKF-TTK, PE-GTK

mechatronikai mérnökasszisztens (120 kredit) – 

DF, PE-MK

médiatechnológus asszisztens (120 kredit) 

– TSF-PFK

ménesgazda (120 kredit) – PE-GK

mezőgazdasági menedzserasszisztens (a szakirány 

megjelölésével) (120 kredit) – KRF-AVK

moderátor (120 kredit) – TSF-PFK

műszaki informatikai mérnökasszisztens 

(120 kredit) – DF

nemzetközi szállítmányozási és logisztikai 

szakügyintéző (120 kredit) – TPF

növénytermesztő és növényvédő technológus 

(120 kredit) – PE-GK

orvosdiagnosztikai laboratóriumi technológus 

(120 kredit) – PTE-ETK

pénzügyi szakügyintéző (120 kredit) – EKF-GTK

projektmenedzser-asszisztens (120 kredit) 

– EKF-GTK

reklámszervező szakmenedzser (120 kredit) – TPF

sportkommunikátor (120 kredit) – PTE-FEEK

számviteli szakügyintéző (120 kredit) – 

BGF-PSZFK-BP, BGF-PSZFK-ZA, DF, 

EJF-M, EKF-GTK, SZIE-ABK, TPF

titkárságvezető (120 kredit) – AVKF, KE-CSPFK, 

ME-BTK, NYME-BPK

vendéglátó szakmenedzser (120 kredit) – 

NYME-AK, PTE-IFK

Felsőfokú szakképzés – levelező munkarend (F L)
SZAK – Intézmény, kar

villamosmérnök-asszisztens (120 kredit) – 

BMF-KVK, DE-TTK, DF

web-programozó (120 kredit) – EKF-TTK, 

ELTE-IK, ME-CTFK

Felsőfokú szakképzés – távoktatás (F T)
SZAK – Intézmény, kar

általános rendszergazda (120 kredit) – GDF

informatikai statisztikus és gazdasági tervező 

(120 kredit) – GDF

web-programozó (120 kredit) – GDF
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HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK

Az alábbi táblázatban a felsőoktatási intézmények hallgatói részére adható támogatások fontosabb jogcí-

meit és az intézmények által meghatározott összegeket olvashatja, az adatok tájékoztató jellegűek. Felhív-

juka fi gyelmet arra, hogy a 2007. augusztus 1-én hatályba lépett, a felsőoktatásban részt vevő hallgatók 

juttatásairól és az általuk fi zetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. Rendelet alapján a 

tanulmányi ösztöndíj havi összege nem lehet kevesebb a hallgatói normatíva öt százalékánál, azaz – je-

lenleg – havi 5 825 Ft-nál. A támogatások részletes szabályait – az erre vonatkozó jogszabályokon túl – az 

egyes felsőoktatási intézmények saját szabályzatukban határozták meg, tehát mind a pontos összegről, 

adott esetben annak rendszerességéről (havonta, félévente) javasoljuk, hogy közvetlenül az felsőoktatási 

intézménynél érdeklődjön.

A táblázat csak azokat a szeptemberben induló képzéseket – jelen Tájékoztatóban – meghirdető intéz-

ményeket tartalmazza, amelyek szolgáltattak ilyen jellegű adatokat.

Intézmény
(kar)

Tanulmányi ösztöndíj Szakmai, 
tudományos 

ösztöndíj
Ft/félév

Közéleti 
ösztöndíj
Ft/félév

Rendszeres 
szociális 
ösztöndíj
Ft/félév

Rendkivüli 
szociális 
ösztöndíj

Ft/alkalommin. eredmény Ft/félév
ÁVF 3,51 60 000–225 000 100 000 30 000–58 250 60 000–201 500 100 000

AVKF 4 100 000 – – 30 000–100 000 20 000

BCE-ÉTK 3,00 30 000 170 000 – 55 000 7 000–20 000

BCE-GTK  50 000–100 000 – 73 000–135 000 45 000–125 000 20 000–50 000

BCE-KERTK 2,8 36 225 75 000–150 000 90 000 40 000–119 000 11 900–30 000

BCE-KIK korr. kreditindex 30 000–150 000 15 000–100 000 15 000–130 000 20 000–120 000 10 000–15 000

BCE-KTK 3,00 50 000–100 000 73 000–135 000 – 45 000–125 000 20 000–50 000

BCE-TÁJK 3,00 29 500–100 000 50 000 25 000 25 000–120 000 5 000–20 000

BCE-TK  50 000–100 000 73 000–135 000 – 45 000–125 000 20 000–50 000

BGF-KKFK szak/évf.átlag 30 000–125 000 10 000–100 000 10 000–150 000 40 000–125 000 30 000–150 000

BGF-KVIFK szak/évf.átlag 30 000–125 000 20 000–100 000 20 000–150 000 40 000–120 000 30 000–150 000

BGF-PSZFK-BP évf. átlag 30 000–125 000 20 000–100 000 20 000–150 000 40 000–120 000 30 000–150 000

BGF-PSZFK-SA szak/évf.átlag 30 000–125 000 20 000–100 000 20 000–150 000 40 000–120 000 30 000–150 000

BGF-PSZFK-ZA évfolyam átlag 30 000–125 000 20 000–100 000 20 000–150 000 40 000–120 000 30 000–150 000

BHF  29 000 – – – –

BKF 4,00 30 000–200 000 25 000–250 000 – 18 000–150 000 30 000–150 000

BME-ÉŐK 2,60 36 000–40 900 100 000–150 000 100 000–150 000 50 000–162 500 60 000

BME-ÉSZK 3 29 000 10 000 10 000 10 000 10 000

BME-GÉK 2,60 29 125 150 000 63 000 126 000 63 000 126 000 30 000 150 000 60 000

BME-GTK 3,00 30 000–150 000 60 000–110 000 20 000–70 000 30 000–150 000 60 000

BME-KSK évfolyam függő 30 000–130 000 25 000–100 000 20 000–40 000 30 000–120 000 15 000–40 000

BME-TTK évfolyam függő 29 000–110 000 10 000–50 000 5 000–50 000 30 000–150 000 60 000

BME-VBK 2,50 30 000–125 000 50 000–100 000 40 000–100 000 50 000–162 500 60 000

BMF-BGK évf.átlag 29 000–233 000 87 000–175 000 50 000–250 000 58 000–200 000 12 000–50 000

BMF-KGK évf.átlag 29 000–233 000 87 000–175 000 50 000–250 000 58 000–200 000 12 000–50 000

BMF-KVK évf.átlag 29 000–233 000 87 000–175 000 50 000–250 000 58 000–200 000 12 000–50 000

BMF-NIK évf.átlag 29 000–233 000 87 000–175 000 50 000–250 000 58 000–200 000 12 000–50 000

BMF-RKK évf.átlag 29 000–233 000 87 000–175 000 50 000–250 000 58 000–200 000 12 000–50 000

BTA 4 50 000–150 000 – – 35 000–75 000 –

DE-ÁJK 20 kredit 40 000–125 000 34 000–170 000 40 000–180 000 20 000–125 000 5 000–25 000

DE-ÁOK  29 000–125 000 – – – –

DE-AVK  40 000–125 000 10 000–25 000 75 000 40 000–120 000 30 000

DE-BTK 20 kredit 40 000–125 000 50 000 50 000–125 000 58 250–119 000 50 000

DE-EK  125 000 50 000 30 000–80 000 55 000–115 000 50 000
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Intézmény
(kar)

Tanulmányi ösztöndíj Szakmai, 
tudományos 

ösztöndíj
Ft/félév

Közéleti 
ösztöndíj
Ft/félév

Rendszeres 
szociális 
ösztöndíj
Ft/félév

Rendkivüli 
szociális 
ösztöndíj

Ft/alkalommin. eredmény Ft/félév
DE-FOK 29 000–125 000 – – – –

DE-GYTK  29 000–125 000 – – – –

DE-HPFK szak/évf. átlag 40 000–125 000 15 000–30 000 15 000–50 000 30 000–116 500 50 000

DE-IK 50% 40 000–150 000 50 000–150 000 50 000–150 000 55 000–125 000 40 000–60 000

DE-KTK évf. átlag 40 000–125 000 30 000–125 000 37 500–75 000 10 000–50 000 5 000–8 000

DE-MK  40 000–125 000 0–150 000 0–150 000 58 250–116 500 50 000

DE-MTK szak/évfolyamátlag 40 000–125 000 25 000 120 000–180 000 35 000–116 500 50 000

DE-NK  29 000–125 000 – – – –

DE-TTK 2,00 40 000 50 000 60 000 117 500 80 000

DE-ZK 4,93 40 000–100 000 25 000–100 000 150 000 30 000–50 000 50 000

DF szakátlag 34 500–226 000 15 000–275 000 15 000–275 000 30 000–120 000 30 000

DRHE 6,6 30 000–112 500 – 25 000–65 000 29 750–119 000 20 000–50 000

EHE 4,0 55 000–75 000 – – 30 000–119 000 –

EJF-M évfolyam átlag 30 000–150 000 10 000–40 000 30 000 25 000–100 000 5 000–30 000

EJF-P 4,00 50 000 – 75 000 149 100 15 000

EKF-BTK szakátlag 58 500–500 000 0–100 000 0–100 000 40 000–150 000 5 000–15 000

EKF-GTK szakátlag 58 500–500 000 0–100 000 0–100 000 40 000–150 000 5 000–15 000

EKF-TKTK szakátlag 58 500–500 000 0–100 000 0–100 000 40 000–150 000 5 000–15 000

EKF-TTK szakátlag 58 500–500 000 0–100 000 0–100 000 40 000–150 000 5 000–15 000

ELTE-ÁJK 3,60–3,90 29 000–175 000 17 500 50 000 58 250–175 000 4 000–35 000

ELTE-BTK 3,80 30 000 59 000 23 000 63 000 50 000

ELTE-GYFK 3,51 50 000–100 000 45 000 100 000–200 000 30 000–60 000 30 000–90 000

ELTE-IK 2,15 50 000–250 000 25 000–125 000 37 500–250 000 45 000–115 000 50 000

ELTE-PPK - 30 000–105 000 5 000–100 000 35 000–175 000 30 000–119 000 5 000–40 000

ELTE-TÁTK 3,5 50 000–150 000 50 000–120 000 75 000–200 000 30 000–119 500 20 000–60 000

ELTE-TÓFK kreditindex átlag 29 000 5 000–14 000 10 000–40 000 10 000–20 000 6 000–20 000

ELTE-TTK  40 000–110 000 15 000–75 000 12 500–62 500 30 500–120 000 40 000

GDF 3,5 60 000–200 000 50 000 50 000 60 000 40 000

HFF 3.51 145 580 – – 96 795 60 000

HJF 3,51 30 000–60 000 150 000 – – 10 000–30 000 3 000–10 000

KE-ÁTK szakátlag 30 000–125 000 – – – 30 000–50 000

KE-CSPFK szakátlag 30 000–125 000 – – – 30 000–50 000

KE-GTK szakátlag 30 000–125 000 – – – 30 000–50 000

KE-MFK szakátlag 30 000–125 000 – – – 30 000–50 000

KF-GAMFK 3,00 50 000 50 000–150 000 50 000 30 000–60 000 10 000

KF-KFK Kreditindex függő 70 000–105 000 15 000–25 000 15 000–25 000 25 000–119 000 8 000–10 000

KF-TFK 3,75 45 000–85 000 100 000 – 15 000–120 000 10 000

KJF 4,00 43 700–130 000 60 000–100 000 60 000–100 000 30 000–100 000 50 000–100 000

KRE-ÁJK 3,5 korr. kreditindex 45 000–105 000 35 000–111 500 25 000–125 000 67 500–120 000 10 000–25 000

KRE-BTK 3,70 29 000 – – 12 000 20 000

KRE-TFK 4,6 42 000 – – 11 650 –

KRF-AVK 3,397 29 000 89 250 59 500 67 000 10 000–60 000

KRF-GK 3,397 29 000 89 250 59 500 67 000 10 000–60 000

KTIF 3,76 35 000–100 000 100 000 – 25 000–105 000 20 000–30 000

ME-ÁJK 3,51 35 000–120 000 15 000–50 000 15 000–200 000 15 000–50 000 3 000

ME-BTK 3,9 30 000–80 000 25 000–125 000 25 000–165 000 35 000–120 000 25 000–250 000

ME-CTFK 4,00 30 000–72 000 – 30 000–47 500 30 000–119 000 25 000–50 000

ME-EFK 3,51 30 000–175 000 50 000–60 000 30 000–175 000 30 000–115 000 30 000–50 000

ME-GÉK 2,5 min.20 kredit 31 000–170 000 – 20 000–170 000 20 000–119 000 7 000–95 000

ME-GTK 3,0– 32 500–170 000 20 000–165 000 20 000–165 000 10 000–120 000 75 000–210 000

ME-MAK 3,0 100 000 150 000 165 000 75 000 50 000
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Intézmény
(kar)

Tanulmányi ösztöndíj Szakmai, 
tudományos 

ösztöndíj
Ft/félév

Közéleti 
ösztöndíj
Ft/félév

Rendszeres 
szociális 
ösztöndíj
Ft/félév

Rendkivüli 
szociális 
ösztöndíj

Ft/alkalommin. eredmény Ft/félév
ME-MFK 3,00 75 000–175 000 20 000–175 000 20 000–175 000 30 000–119 000 30 000–60 000

MKE 4,50 61 500–173 000 50 000 15 000–150 000 30 000–116 500 10 000

MOME hallgatók 50%-a 66 000–99 000 0–20 000 50 000–240 000 36 000–121 500 10 000–50 000

MPANNI évf.átlag felett 29 000 – – 15 000 1 000

MTF 3,00 60 000 25 000 – 50 000 10 000

MÜTF 3,50 39 000–175 000 15 000–75 000 25 000–80 000 30 000–125 000 40 000–150 000

NYF-BMFK 3,00 30 000–100 000 40 000–100 000 20 000–100 000 30 000–120 000 20 000–50 000

NYF-GTFK szakonként változó 30 000–110 000 10 000–40 000 10 000–80 000 35 000–150 000 10 000–40 000

NYF-MMFK 20 kredit,2,51 átlag 40 000 30 000 25 000 60 000 30 000

NYF-PKK 3,6 32 500–100 000 50 000–100 000 50 000–100 000 60 000–120 000 50 000

NYF-TTFK 3,00 29 500–100 000 40 000–100 000 20 000–100 000 50 000–120 000 20 000–50 000

NYME-AK ösztöndíj index alap 30 000 – 30 000 15 000–115 000 8 000–15 000

NYME-BPK 3,85–4,66 29 000 – – 10 000 10 000

NYME-BTK szakátlag/15 kredit 30 000–200 000 10 000–74 000 10 000–200 000 25 000–141 500 5 000

NYME-EMK 3,00 29 000–165 000 – – 59 500–119 000 5 000–20 000

NYME-FMK évf. átlag 30 000–150 000 10 000 – 15 000–125 000 4 000

NYME-GEO 3,00 29 000–42 050 10 000–30 000 10 000–30 000 10 000–17 000 10 000–15 000

NYME-KTK 3,7 30 000–180 000 85 000 95 000 30 000–120 000 6 000–20 000

NYME-MÉK 3,00 30 000–150 000 110 000 110 000 30 000–120 000 20 000–50 000

NYME-MNSK szakátlag/15 kredit 30 000–200 000 10 000–74 000 10 000–200 000 25 000–141 500 5 000

NYME-TTMK szakátlag/15 kredit 30 000–200 000 10 000–74 000 10 000–200 000 25 000–141 500 5 000

PE-GK 2,80- 50 500 – – 26 900 33 000–115 000 15 000

PE-GTK 3,00 36 000–240 000 50 000–140 000 – 66 000–132 000 40 000

PE-MFTK 3,51 29 000–200 000 25 000 – 25 000–100 000 10 000–15 000

PE-MIK 3,0 30 000–360 000 20 000–500 000 20 000–200 000 45 000–120 000 15 000

PE-MK kreditindex 30 000–300 000 115 000–500 000 25 000–167 500 40 000–116 500 10 000–40 000

PHF 3,01 100 000 – – 55 000 15 000

PPKE-BTK 3,40 29 000–50 000 8 000–69 500 – 15 000–161 500 13 000–60 000

PPKE-ITK 3,5 35 500 100 000–150 000 100 000–150 000 42 600–216 000 25 000–100 000

PPKE-JÁK képzési átlag 35 000–150 000 – 30 000–175 000 40 000–220 000 20 000–120 000

PPKE-VJK 4,66 50 000–125 000 – 40 000–75 000 45 000–100 000 10 000–25 000

PRTA 2,6 30 000–118 000 – – 24 000 10 000

PTE-ÁJK 3,01 30 000–150 000 0–50 000 0–50 000 10 000–116 500 10 000

PTE-ÁOK 3,00 38 250–189 750 17 500–85 000 17 500–85 000 15 000–116 500 40 000–70 000

PTE-BTK évf.átlag 50 000–180 000 25 000–90 000 60 000–250 000 30 000–119 000 10 000–30 000

PTE-ETK 2,21 69 500–368 000 5 000–70 000 2 000–500 000 125 000–200 000 15 000–30 000

PTE-FEEK 3,16 56 500–113 500 10 000–30 000 5 000–30 000 34 500–116 500 5 000–40 000

PTE-IFK szak-évf.átlag 65 000–150 000 25 000–50 000 17 000–425 000 30 000–120 000 10 000–30 000

PTE-KTK 3,35 45 900 10 000–30 000 60 000 25 000–130 000 60 000

PTE-MK 3,48 30 900–90 000 17 500–17 500 10 000–410 000 59 500–119 000 –

PTE-PMMK szak/évf.átlag 36 000–480 000 – – 54 000 240 000 30 000

PTE-TTK 3,00 29 125–150 000 100 000 100 000 100 000 10 000

PTF 3,51 95 000 – – – –

RTF 3,51 35 000–45 000 – – – 3 000

SE-ÁOK 3,4 53 000 – 40 000–200 000 50 000–350 000 10 000–50 000

SE-ETK 3.56 58 000–278 750 – 25 000–150 000 51 500–154 500 15 000–20 000

SE-FOK 2,90 35 000–180 000 – 12 000–120 000 48 000–125 000 50 000

SE-GYTK évf. átlag 30 000–175 000 – 15 000–50 000 30 000–150 000 10 000–40 000

SE-TSK 3,85-től 29 000–160 000 15 000–35 000 20 000–35 000 15 000–100 000 10 000

SRTA 3,23 (korr.k.i.) 85 000 – – 59 500 30 000

SSZHF 4,00 30 000–105 000 25 000–50 000 25 000–50 000 15 000–120 000 5 000–10 000
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Intézmény
(kar)

Tanulmányi ösztöndíj Szakmai, 
tudományos 

ösztöndíj
Ft/félév

Közéleti 
ösztöndíj
Ft/félév

Rendszeres 
szociális 
ösztöndíj
Ft/félév

Rendkivüli 
szociális 
ösztöndíj

Ft/alkalommin. eredmény Ft/félév
SZE-ÁJK 2,00 vagy szakátlag 29 000–300 000 15 000–45 000 15 000–45 000 30 000–60 000 5 000–25 000

SZE-ESZI 2,00 vagy szakátlag 29 000–300 000 15 000–45 000 15 000–45 000 30 000–60 000 5 000–25 000

SZE-GK 2,00 vagy szakátlag 29 000–300 000 15 000–45 000 15 000–45 000 30 000–60 000 5 000–25 000

SZE-MTK 2,00 vagy szakátlag 29 000–300 000 15 000–45 000 15 000–45 000 30 000–60 000 5 000–25 000

SZE-ZMI 2,00 vagy szakátlag 29 000–300 000 15 000–45 000 15 000–45 000 30 000–60 000 5 000–25 000

SZF 2,60 120 000 15 000–25 000 5 000–50 000 15 000–119 000 25 000

SZF-MMF 2,60 125 000 10 000–25 000 5 000–50 000 10 000–119 000 25 000

SZFE szakátlag 35 000–300 000 5 000–20 000 5 000–50 000 20 000–50 000 5 000–50 000

SZHF 4 29 000 25 000 – 13 500 15 000

SZIE-ABK szak, évf. átlag 30 750–84 000 7 500–90 000 7 500–90 000 25 000–119 000 5 000–15 000

SZIE-ÁOTK 3,51 vagy az évfolyam 165 000 125 000 50 000 95 000 20 000

SZIE-GÉK 2,50 29 000–150 000 150 000 50 000 25 000–150 000 5–25 000

SZIE-MKK 3,00 29 000–200 000 25 000–175 000 25 000–50 000 25 000–120 000 3 000–20 000

SZIE-VATI 3,00 50 000 – – – –

SZIE-YMÉK 2,20 40 000–120 000 50 000–100 000 50 000 30 000–200 000 25 000–150 000

SZPA 4,00 30 000–90 000 200 000–375 000 200 000–375 000 30 000 – 6 000 –

SZTE-ÁJK 3,51 50 000–150 000 10 000–300 000 – 30 000–120 000 15 000–50 000

SZTE-ÁOK 3,51 40 000–120 000 50 000 5 000–200 000 30 000–120 000 6 000–20 000

SZTE-BTK szakos min. kki 50 000–200 000 15 000 5 000–10 000 30 000–120 000 4 000–15 000

SZTE-ETSZK min. 15 kredit 40 000–150 000 100 000 25 000–150 000 30 000–120 000 6 000–65 000

SZTE-FOK 3,51 29 100–125 000 50 000 10 000–100 000 15 000–125 000 6 000–15 000

SZTE-GTK – 50 000–125 000 25 000 50 000–130 000 30 000–120 000 1–15 000

SZTE-GYTK évf. átlag 40 000–200 000 – 40 000 60 000 5 000

SZTE-JGYPK – 30 000–167 500 5 000–30 000 – 30 000–120 000 10 000

SZTE-MGK 3,00 45 000–180 000 25 000 10 000–25 000 25 000–50 000 5 000–10 000

SZTE-MK évf. átlag 30 000–200 000 15 000–25 000 15 000–40 000 30 000–100 000 5 000–20 000

SZTE-TTIK 2,5 30 000–160 000 30 000–100 000 10 000–100 000 30 000–180 000 3 000–20 000

TPF 3,53 29 750 75 000 100 000 134 000 50 000

TSF-EF szak/évf.átlag 30 000–172 500 30 000–100 000 30 000–100 000 30 000–119 000 10–50 000

TSF-GFK 2,51 30 000 50 000 50 000 30 000–119 000 11 900

TSF-MVK 2,51-től, szak/évf.á 30 000–170 000 5 000–30 000 10 000–100 000 30 000–120 000 10 000–30 000

TSF-PFK 3 51 42 500–115 000 30 000–100 000 30 000–100 000 58 250–116 500 20 000–50 000

VHF 4,3 80 000–117 500 – – 22 500–75 000 10 000

WJLF 4,0 29 000 – – 10 000 6 000–50 000

ZMNE-BKMK 3,51 30 000 50 000 5 000 50 000 50 000

ZMNE-KHK 3,51 30 000 5 000 5 000 10 000 5 000

ZSKF évf.átlag 30 000–400 000 0–100 000 0–100 000 20 000–250 000 0–20 000
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VIZSGAIDŐPONTOK, VIZSGADÍJAK

A következő táblázat meghirdetésenként tartalmazza a felsőoktatási intézmények által megadott alkal-

massági, gyakorlati vizsgák, illetve mesterképzésben tartandó egyéb vizsgák időpontjait. A táblázat – 

azon felsőoktatási intézmények esetében, amelyek a vizsga megszervezésével és lebonyolításával kapcso-

latos költségeik fedezésére erről külön döntöttek – tartalmazza a felvételi eljárás alapdíján és kiegészítő 

díján felül fi zetendő, ún. külön eljárási díj összegét. A külön eljárási díjat a felsőoktatási intézmény részére 

kell befi zetni. A vizsgákra és a külön eljárási díj megfi zetésére vonatkozó részletes információk a Felvétel 

intézményenkénti feltételei c. fejezetben, illetve a Függelékben találhatók meg, ezen túlmenően a felsőoktatási 

intézmények adnak bővebb tájékoztatást.

Intézmény Választható szak
Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Vizsgatárgy

Vizsga
időpontja

Vizsga-
díj

AVKF óvodapedagógus A N A alkalmassági vizsga 05.18–05.19. –

AVKF óvodapedagógus A N K alkalmassági vizsga 05.18–05.19. –

AVKF óvodapedagógus-cigány/roma 
szakirány

A N A alkalmassági vizsga 05.18–05.19. –

AVKF óvodapedagógus-cigány/roma 
szakirány

A N K alkalmassági vizsga 05.18–05.19. –

AVKF óvodapedagógus-német nemzetiségi 
szakirány

A N A alkalmassági vizsga 05.18–05.19. –

AVKF óvodapedagógus-német nemzetiségi 
szakirány

A N K alkalmassági vizsga 05.18–05.19. –

AVKF tanító A N A alkalmassági vizsga 05.18–05.19. –

AVKF tanító A N K alkalmassági vizsga 05.18–05.19. –

AVKF tanító-cigány/roma szakirány A N A alkalmassági vizsga 05.18–05.19. –

AVKF tanító-cigány/roma szakirány A N K alkalmassági vizsga 05.18–05.19. –

AVKF tanító-német nemzetiségi szakirány A N A alkalmassági vizsga 05.18–05.19. –

AVKF tanító-német nemzetiségi szakirány A N K alkalmassági vizsga 05.18–05.19. –

AVKF óvodapedagógus A L A alkalmassági vizsga 05.18–05.19. –

AVKF óvodapedagógus A L K alkalmassági vizsga 05.18–05.19. –

AVKF óvodapedagógus-német nemzetiségi 
szakirány

A L A alkalmassági vizsga 05.18–05.19. –

AVKF óvodapedagógus-német nemzetiségi 
szakirány

A L K alkalmassági vizsga 05.18–05.19. –

AVKF tanító A L A alkalmassági vizsga 05.18–05.19. –

AVKF tanító A L K alkalmassági vizsga 05.18–05.19. –

AVKF tanító-cigány/roma szakirány A L A alkalmassági vizsga 05.18–05.19. –

AVKF tanító-cigány/roma szakirány A L K alkalmassági vizsga 05.18–05.19. –

AVKF tanító-német nemzetiségi szakirány A L A alkalmassági vizsga 05.18–05.19. –

AVKF tanító-német nemzetiségi szakirány A L K alkalmassági vizsga 05.18–05.19. –

AVKF csecsemő- és gyermeknevelő-
gondozó

F N A alkalmassági (egészségi, 
beszéd)

05.18–05.19. –

AVKF csecsemő- és gyermeknevelő-
gondozó

F N K alkalmassági (egészségi, 
beszéd)

05.18–05.19. –

AVKF csecsemő- és gyermeknevelő-
gondozó

F E A alkalmassági (egészségi, 
beszéd)

05.18–05.19. –

AVKF csecsemő- és gyermeknevelő-
gondozó

F E K alkalmassági (egészségi, 
beszéd)

05.18–05.19. –

BCE-TÁJK tájrendező és kertépítő mérnöki A N A alkalmassági vizsga 05.18–22. 4 000 Ft

BCE-TÁJK tájrendező és kertépítő mérnöki A N K alkalmassági vizsga 05.18–22. 4 000 Ft

BKTF táncművész A N A szakmai gyakorlat 04.16–17.; 05.28–30. –

BKTF táncművész A N K szakmai gyakorlat 04.16–17.; 05.28–30. –

BKTF táncos és próbavezető A N A szakmai gyakorlat 04.16–17.; 05.28–30. –

Tajekoztato-2_2009_AOF.indd   169Tajekoztato-2_2009_AOF.indd   169 2008.11.26.   20:58:512008.11.26.   20:58:51



5 .  S Z .  TÁ B L Á Z AT

Felsőoktatási felvételi tájékoztató – 2009. szeptemberben induló képzések170

 

 

Intézmény Választható szak
Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Vizsgatárgy

Vizsga
időpontja

Vizsga-
díj

BKTF táncos és próbavezető A N K szakmai gyakorlat 04.16–17.; 05.28–30. –

BME-ÉSZK építészmérnöki A N A rajz alkalmassági 04.20–23. 4 000 Ft

BME-ÉSZK építészmérnöki A N K rajz alkalmassági 04.20–23. 4 000 Ft

BME-ÉSZK építész O N A rajz alkalmassági 04.20–23. 4 000 Ft

BME-ÉSZK építész O N K rajz alkalmassági 04.20–23. 4 000 Ft

BME-GÉK ipari termék- és formatervező 
mérnöki

A N A rajz alkalmassági 04.24. 4 000 Ft

BME-GÉK ipari termék- és formatervező 
mérnöki

A N K rajz alkalmassági 04.24. 4 000 Ft

BMF-RKK ipari termék- és formatervező 
mérnöki

A N A rajz alkalmassági 04.15–16. –

BMF-RKK ipari termék- és formatervező 
mérnöki

A N K rajz alkalmassági 04.15–16. –

DE-HPFK óvodapedagógus A N A alkalmassági vizsga 04.23–24. –

DE-HPFK óvodapedagógus A N K alkalmassági vizsga 04.23–24. –

DE-HPFK óvodapedagógus A L A alkalmassági vizsga 04.23–24. –

DE-HPFK óvodapedagógus A L K alkalmassági vizsga 04.23–24. –

DE-MK építészmérnöki A N A rajz alkalmassági 04.17–18.; 
04.24–25.; 05.08–09.

4 000 Ft

DE-MK építészmérnöki A N K rajz alkalmassági 04.17–18.; 
04.24–25.; 05.08–09.

4 000 Ft

DE-MK építészmérnöki A L K rajz alkalmassági 04.17–18.; 
04.24–25.; 05.08–09.

4 000 Ft

DE-ZK alkotóművészet és muzikológia-
zeneelmélet szakirány

A N A ének-népzene-zongora 07.01–10. –

DE-ZK alkotóművészet és muzikológia-
zeneelmélet szakirány

A N K ének-népzene-zongora 07.01–10. –

DE-ZK alkotóművészet és muzikológia-
zeneelmélet szakirány

A N A főtárgy gyakorlati vizsga 07.01–10. –

DE-ZK alkotóművészet és muzikológia-
zeneelmélet szakirány

A N K főtárgy gyakorlati vizsga 07.01–10. –

DE-ZK alkotóművészet és muzikológia-
zeneismeret szakirány

A N A ének-népzene-zongora 07.01–10. –

DE-ZK alkotóművészet és muzikológia-
zeneismeret szakirány

A N K ének-népzene-zongora 07.01–10. –

DE-ZK alkotóművészet és muzikológia-
zeneismeret szakirány

A N A főtárgy gyakorlati vizsga 07.01–10. –

DE-ZK alkotóművészet és muzikológia-
zeneismeret szakirány

A N K főtárgy gyakorlati vizsga 07.01–10. –

DE-ZK előadóművészet-egyházzene 
kórusvezetés szakirány

A N A ének-népzene-zongora 07.01–10. –

DE-ZK előadóművészet-egyházzene 
kórusvezetés szakirány

A N K ének-népzene-zongora 07.01–10. –

DE-ZK előadóművészet-egyházzene 
kórusvezetés szakirány

A N A zeneelmélet-szolfézs-
karvezetés főtárgy

07.01–10. –

DE-ZK előadóművészet-egyházzene 
kórusvezetés szakirány

A N K zeneelmélet-szolfézs-
karvezetés főtárgy

07.01–10. –

DE-ZK előadóművészet-egyházzene orgona 
szakirány

A N A főtárgy gyakorlati vizsga 07.01–10. –

DE-ZK előadóművészet-egyházzene orgona 
szakirány

A N K főtárgy gyakorlati vizsga 07.01–10. –

DE-ZK előadóművészet-egyházzene orgona 
szakirány

A N A szolfézs-zeneelmélet-zongora 07.01–10. –

DE-ZK előadóművészet-egyházzene orgona 
szakirány

A N K szolfézs-zeneelmélet-zongora 07.01–10. –

DE-ZK előadóművészet-klasszikus ének 
szakirány

A N A klasszikus főtárgy gyakorlati 
vizsga

07.01–10. –

DE-ZK előadóművészet-klasszikus ének 
szakirány

A N K klasszikus főtárgy gyakorlati 
vizsga

07.01–10. –

DE-ZK előadóművészet-klasszikus ének 
szakirány

A N A szolfézs-zeneelmélet-zongora 07.01–10. –
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Intézmény Választható szak
Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Vizsgatárgy

Vizsga
időpontja

Vizsga-
díj

DE-ZK előadóművészet-klasszikus ének 
szakirány

A N K szolfézs-zeneelmélet-zongora 07.01–10. –

DE-ZK előadóművészet-klasszikus fagott 
szakirány

A N A klasszikus főtárgy gyakorlati 
vizsga

07.01–10. –

DE-ZK előadóművészet-klasszikus fagott 
szakirány

A N K klasszikus főtárgy gyakorlati 
vizsga

07.01–10. –

DE-ZK előadóművészet-klasszikus fagott 
szakirány

A N A szolfézs-zeneelmélet-zongora 07.01–10. –

DE-ZK előadóművészet-klasszikus fagott 
szakirány

A N K szolfézs-zeneelmélet-zongora 07.01–10. –

DE-ZK előadóművészet-klasszikus furulya 
szakirány

A N A klasszikus főtárgy gyakorlati 
vizsga

07.01–10. –

DE-ZK előadóművészet-klasszikus furulya 
szakirány

A N K klasszikus főtárgy gyakorlati 
vizsga

07.01–10. –

DE-ZK előadóművészet-klasszikus furulya 
szakirány

A N A szolfézs-zeneelmélet-zongora 07.01–10. –

DE-ZK előadóművészet-klasszikus furulya 
szakirány

A N K szolfézs-zeneelmélet-zongora 07.01–10. –

DE-ZK előadóművészet-klasszikus fuvola 
szakirány

A N A klasszikus főtárgy gyakorlati 
vizsga

07.01–10. –

DE-ZK előadóművészet-klasszikus fuvola 
szakirány

A N K klasszikus főtárgy gyakorlati 
vizsga

07.01–10. –

DE-ZK előadóművészet-klasszikus fuvola 
szakirány

A N A szolfézs-zeneelmélet-zongora 07.01–10. –

DE-ZK előadóművészet-klasszikus fuvola 
szakirány

A N K szolfézs-zeneelmélet-zongora 07.01–10. –

DE-ZK előadóművészet-klasszikus gitár 
szakirány

A N A klasszikus főtárgy gyakorlati 
vizsga

07.01–10. –

DE-ZK előadóművészet-klasszikus gitár 
szakirány

A N K klasszikus főtárgy gyakorlati 
vizsga

07.01–10. –

DE-ZK előadóművészet-klasszikus gitár 
szakirány

A N A szolfézs-zeneelmélet-zongora 07.01–10. –

DE-ZK előadóművészet-klasszikus gitár 
szakirány

A N K szolfézs-zeneelmélet-zongora 07.01–10. –

DE-ZK előadóművészet-klasszikus gordon 
szakirány

A N A klasszikus főtárgy gyakorlati 
vizsga

07.01–10. –

DE-ZK előadóművészet-klasszikus gordon 
szakirány

A N K klasszikus főtárgy gyakorlati 
vizsga

07.01–10. –

DE-ZK előadóművészet-klasszikus gordon 
szakirány

A N A szolfézs-zeneelmélet-zongora 07.01–10. –

DE-ZK előadóművészet-klasszikus gordon 
szakirány

A N K szolfézs-zeneelmélet-zongora 07.01–10. –

DE-ZK előadóművészet-klasszikus 
gordonka szakirány

A N A klasszikus főtárgy gyakorlati 
vizsga

07.01–10. –

DE-ZK előadóművészet-klasszikus 
gordonka szakirány

A N K klasszikus főtárgy gyakorlati 
vizsga

07.01–10. –

DE-ZK előadóművészet-klasszikus 
gordonka szakirány

A N A szolfézs-zeneelmélet-zongora 07.01–10. –

DE-ZK előadóművészet-klasszikus 
gordonka szakirány

A N K szolfézs-zeneelmélet-zongora 07.01–10. –

DE-ZK előadóművészet-klasszikus harsona 
szakirány

A N A klasszikus főtárgy gyakorlati 
vizsga

07.01–10. –

DE-ZK előadóművészet-klasszikus harsona 
szakirány

A N K klasszikus főtárgy gyakorlati 
vizsga

07.01–10. –

DE-ZK előadóművészet-klasszikus harsona 
szakirány

A N A szolfézs-zeneelmélet-zongora 07.01–10. –

DE-ZK előadóművészet-klasszikus harsona 
szakirány

A N K szolfézs-zeneelmélet-zongora 07.01–10. –

DE-ZK előadóművészet-klasszikus hegedű 
szakirány

A N A klasszikus főtárgy gyakorlati 
vizsga

07.01–10. –

DE-ZK előadóművészet-klasszikus hegedű 
szakirány

A N K klasszikus főtárgy gyakorlati 
vizsga

07.01–10. –
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Intézmény Választható szak
Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Vizsgatárgy

Vizsga
időpontja

Vizsga-
díj

DE-ZK előadóművészet-klasszikus hegedű 
szakirány

A N A szolfézs-zeneelmélet-zongora 07.01–10. –

DE-ZK előadóművészet-klasszikus hegedű 
szakirány

A N K szolfézs-zeneelmélet-zongora 07.01–10. –

DE-ZK előadóművészet-klasszikus klarinét 
szakirány

A N A klasszikus főtárgy gyakorlati 
vizsga

07.01–10. –

DE-ZK előadóművészet-klasszikus klarinét 
szakirány

A N K klasszikus főtárgy gyakorlati 
vizsga

07.01–10. –

DE-ZK előadóművészet-klasszikus klarinét 
szakirány

A N A szolfézs-zeneelmélet-zongora 07.01–10. –

DE-ZK előadóművészet-klasszikus klarinét 
szakirány

A N K szolfézs-zeneelmélet-zongora 07.01–10. –

DE-ZK előadóművészet-klasszikus kürt 
szakirány

A N A klasszikus főtárgy gyakorlati 
vizsga

07.01–10. –

DE-ZK előadóművészet-klasszikus kürt 
szakirány

A N K klasszikus főtárgy gyakorlati 
vizsga

07.01–10. –

DE-ZK előadóművészet-klasszikus kürt 
szakirány

A N A szolfézs-zeneelmélet-zongora 07.01–10. –

DE-ZK előadóművészet-klasszikus kürt 
szakirány

A N K szolfézs-zeneelmélet-zongora 07.01–10. –

DE-ZK előadóművészet-klasszikus 
mélyhegedű szakirány

A N A klasszikus főtárgy gyakorlati 
vizsga

07.01–10. –

DE-ZK előadóművészet-klasszikus 
mélyhegedű szakirány

A N K klasszikus főtárgy gyakorlati 
vizsga

07.01–10. –

DE-ZK előadóművészet-klasszikus 
mélyhegedű szakirány

A N A szolfézs-zeneelmélet-zongora 07.01–10. –

DE-ZK előadóművészet-klasszikus 
mélyhegedű szakirány

A N K szolfézs-zeneelmélet-zongora 07.01–10. –

DE-ZK előadóművészet-klasszikus oboa 
szakirány

A N A klasszikus főtárgy gyakorlati 
vizsga

07.01–10. –

DE-ZK előadóművészet-klasszikus oboa 
szakirány

A N K klasszikus főtárgy gyakorlati 
vizsga

07.01–10. –

DE-ZK előadóművészet-klasszikus oboa 
szakirány

A N A szolfézs-zeneelmélet-zongora 07.01–10. –

DE-ZK előadóművészet-klasszikus oboa 
szakirány

A N K szolfézs-zeneelmélet-zongora 07.01–10. –

DE-ZK előadóművészet-klasszikus orgona 
szakirány

A N A klasszikus főtárgy gyakorlati 
vizsga

07.01–10. –

DE-ZK előadóművészet-klasszikus orgona 
szakirány

A N K klasszikus főtárgy gyakorlati 
vizsga

07.01–10. –

DE-ZK előadóművészet-klasszikus orgona 
szakirány

A N A szolfézs-zeneelmélet-zongora 07.01–10. –

DE-ZK előadóművészet-klasszikus orgona 
szakirány

A N K szolfézs-zeneelmélet-zongora 07.01–10. –

DE-ZK előadóművészet-klasszikus 
szaxofon szakirány

A N A klasszikus főtárgy gyakorlati 
vizsga

07.01–10. –

DE-ZK előadóművészet-klasszikus 
szaxofon szakirány

A N K klasszikus főtárgy gyakorlati 
vizsga

07.01–10. –

DE-ZK előadóművészet-klasszikus 
szaxofon szakirány

A N A szolfézs-zeneelmélet-zongora 07.01–10. –

DE-ZK előadóművészet-klasszikus 
szaxofon szakirány

A N K szolfézs-zeneelmélet-zongora 07.01–10. –

DE-ZK előadóművészet-klasszikus trombita 
szakirány

A N A klasszikus főtárgy gyakorlati 
vizsga

07.01–10. –

DE-ZK előadóművészet-klasszikus trombita 
szakirány

A N K klasszikus főtárgy gyakorlati 
vizsga

07.01–10. –

DE-ZK előadóművészet-klasszikus trombita 
szakirány

A N A szolfézs-zeneelmélet-zongora 07.01–10. –

DE-ZK előadóművészet-klasszikus trombita 
szakirány

A N K szolfézs-zeneelmélet-zongora 07.01–10. –

DE-ZK előadóművészet-klasszikus tuba 
szakirány

A N A klasszikus főtárgy gyakorlati 
vizsga

07.01–10. –
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DE-ZK előadóművészet-klasszikus tuba 
szakirány

A N K klasszikus főtárgy gyakorlati 
vizsga

07.01–10. –

DE-ZK előadóművészet-klasszikus tuba 
szakirány

A N A szolfézs-zeneelmélet-zongora 07.01–10. –

DE-ZK előadóművészet-klasszikus tuba 
szakirány

A N K szolfézs-zeneelmélet-zongora 07.01–10. –

DE-ZK előadóművészet-klasszikus 
ütőhangszer szakirány

A N A klasszikus főtárgy gyakorlati 
vizsga

07.01–10. –

DE-ZK előadóművészet-klasszikus 
ütőhangszer szakirány

A N K klasszikus főtárgy gyakorlati 
vizsga

07.01–10. –

DE-ZK előadóművészet-klasszikus 
ütőhangszer szakirány

A N A szolfézs-zeneelmélet-zongora 07.01–10. –

DE-ZK előadóművészet-klasszikus 
ütőhangszer szakirány

A N K szolfézs-zeneelmélet-zongora 07.01–10. –

DE-ZK előadóművészet-klasszikus zongora 
szakirány

A N A klasszikus főtárgy gyakorlati 
vizsga

07.01–10. –

DE-ZK előadóművészet-klasszikus zongora 
szakirány

A N K klasszikus főtárgy gyakorlati 
vizsga

07.01–10. –

DE-ZK előadóművészet-klasszikus zongora 
szakirány

A N A szolfézs-zeneelmélet 07.01–10. –

DE-ZK előadóművészet-klasszikus zongora 
szakirány

A N K szolfézs-zeneelmélet 07.01–10. –

DE-ZK előadóművészet-zenekar és 
kórusvezető szakirány

A N A ének-népzene-zongora 07.01–10. –

DE-ZK előadóművészet-zenekar és 
kórusvezető szakirány

A N K ének-népzene-zongora 07.01–10. –

DE-ZK előadóművészet-zenekar és 
kórusvezető szakirány

A N A zeneelmélet-szolfézs-
karvezetés főtárgy

07.01–10. –

DE-ZK előadóművészet-zenekar és 
kórusvezető szakirány

A N K zeneelmélet-szolfézs-
karvezetés főtárgy

07.01–10. –

EJF-P óvodapedagógus A N A alkalmassági vizsga 04.16–17. –

EJF-P óvodapedagógus A N K alkalmassági vizsga 04.16–17. –

EJF-P óvodapedagógus-horvát 
nemzetiségi szakirány

A N A alkalmassági vizsga 04.16–17. –

EJF-P óvodapedagógus-horvát 
nemzetiségi szakirány

A N K alkalmassági vizsga 04.16–17. –

EJF-P óvodapedagógus-horvát 
nemzetiségi szakirány

A N A nyelvi alkalmassági 04.16–17. –

EJF-P óvodapedagógus-horvát 
nemzetiségi szakirány

A N K nyelvi alkalmassági 04.16–17. –

EJF-P óvodapedagógus-német nemzetiségi 
szakirány

A N A alkalmassági vizsga 04.16–17. –

EJF-P óvodapedagógus-német nemzetiségi 
szakirány

A N K alkalmassági vizsga 04.16–17. –

EJF-P óvodapedagógus-német nemzetiségi 
szakirány

A N A nyelvi alkalmassági 04.16–17. –

EJF-P óvodapedagógus-német nemzetiségi 
szakirány

A N K nyelvi alkalmassági 04.16–17. –

EJF-P óvodapedagógus-szerb nemzetiségi 
szakirány

A N A alkalmassági vizsga 04.16–17. –

EJF-P óvodapedagógus-szerb nemzetiségi 
szakirány

A N K alkalmassági vizsga 04.16–17. –

EJF-P óvodapedagógus-szerb nemzetiségi 
szakirány

A N A nyelvi alkalmassági 04.16–17. –

EJF-P óvodapedagógus-szerb nemzetiségi 
szakirány

A N K nyelvi alkalmassági 04.16–17. –

EJF-P tanító A N A alkalmassági vizsga 04.16–17. –

EJF-P tanító A N K alkalmassági vizsga 04.16–17. –

EJF-P tanító-cigány/roma szakirány A N A alkalmassági vizsga 04.16–17. –

EJF-P tanító-cigány/roma szakirány A N K alkalmassági vizsga 04.16–17. –

EJF-P tanító-cigány/roma szakirány A N A nyelvi alkalmassági 04.16–17. –

EJF-P tanító-cigány/roma szakirány A N K nyelvi alkalmassági 04.16–17. –
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EJF-P tanító-horvát nemzetiségi szakirány A N A alkalmassági vizsga 04.16–17. –

EJF-P tanító-horvát nemzetiségi szakirány A N K alkalmassági vizsga 04.16–17. –

EJF-P tanító-horvát nemzetiségi szakirány A N A nyelvi alkalmassági 04.16–17. –

EJF-P tanító-horvát nemzetiségi szakirány A N K nyelvi alkalmassági 04.16–17. –

EJF-P tanító-német nemzetiségi szakirány A N A alkalmassági vizsga 04.16–17. –

EJF-P tanító-német nemzetiségi szakirány A N K alkalmassági vizsga 04.16–17. –

EJF-P tanító-német nemzetiségi szakirány A N A nyelvi alkalmassági 04.16–17. –

EJF-P tanító-német nemzetiségi szakirány A N K nyelvi alkalmassági 04.16–17. –

EJF-P tanító-szerb nemzetiségi szakirány A N A alkalmassági vizsga 04.16–17. –

EJF-P tanító-szerb nemzetiségi szakirány A N K alkalmassági vizsga 04.16–17. –

EJF-P tanító-szerb nemzetiségi szakirány A N A nyelvi alkalmassági 04.16–17. –

EJF-P tanító-szerb nemzetiségi szakirány A N K nyelvi alkalmassági 04.16–17. –

EJF-P óvodapedagógus A L A alkalmassági vizsga 04.16–17. –

EJF-P óvodapedagógus A L K alkalmassági vizsga 04.16–17. –

EJF-P tanító A L A alkalmassági vizsga 04.16–17. –

EJF-P tanító A L K alkalmassági vizsga 04.16–17. –

EKF-BTK elektronikus ábrázolás A N A gyakorlati vizsga 07.01–08. –

EKF-BTK elektronikus ábrázolás A N K gyakorlati vizsga 07.01–08. –

EKF-BTK elektronikus ábrázolás A N A szakmai alkalmassági 05.25–29. 4 000 Ft

EKF-BTK elektronikus ábrázolás A N K szakmai alkalmassági 05.25–29. 4 000 Ft

EKF-BTK ének-zene A N A ének gyakorlati vizsga 07.01–08. 4 000 Ft

EKF-BTK ének-zene A N K ének gyakorlati vizsga 07.01–08. 4 000 Ft

EKF-BTK képi ábrázolás A N A gyakorlati vizsga 07.01–08. –

EKF-BTK képi ábrázolás A N K gyakorlati vizsga 07.01–08. –

EKF-BTK képi ábrázolás A N A szakmai alkalmassági 05.25–29. 4 000 Ft

EKF-BTK képi ábrázolás A N K szakmai alkalmassági 05.25–29. 4 000 Ft

EKF-BTK ének-zene A L A ének gyakorlati vizsga 07.01–08. –

EKF-BTK ének-zene A L K ének gyakorlati vizsga 07.01–08. –

EKF-TKTK mozgóképkultúra és médiaismeret A N A gyakorlati vizsga 07.01–08. 4 000 Ft

EKF-TKTK mozgóképkultúra és médiaismeret A N K gyakorlati vizsga 07.01–08. 4 000 Ft

EKF-TKTK mozgóképkultúra és médiaismeret A L A gyakorlati vizsga 07.01–08. 4 000 Ft

EKF-TKTK mozgóképkultúra és médiaismeret A L K gyakorlati vizsga 07.01–08. 4 000 Ft

EKF-TTK sportszervező A L A motoros alkalmassági vizsga 05.25–29. 4 000 Ft

EKF-TTK sportszervező A L K motoros alkalmassági vizsga 05.25–29. 4 000 Ft

EKF-TTK testnevelő-edző A L A motoros alkalmassági vizsga 05.25–29. 4 000 Ft

EKF-TTK testnevelő-edző A L K motoros alkalmassági vizsga 05.25–29. 4 000 Ft

ELTE-BTK ének-zene A N A gyakorlati vizsga 06.29–07.09. 4 000 Ft

ELTE-BTK ének-zene A N K gyakorlati vizsga 06.29–07.09. 4 000 Ft

ELTE-BTK ének-zene A E K gyakorlati vizsga 06.29–07.09. 4 000 Ft

ELTE-PPK rekreációszervezés és 
egészségfejlesztés

A E K motoros alkalmassági vizsga 04.27. 4 000 Ft

ELTE-TÓFK óvodapedagógus A N A alkalmassági vizsga 05.28. –

ELTE-TÓFK óvodapedagógus A N K alkalmassági vizsga 05.28. –

ELTE-TÓFK óvodapedagógus-német nemzetiségi 
szakirány

A N A alkalmassági vizsga 05.28. –

ELTE-TÓFK óvodapedagógus-német nemzetiségi 
szakirány

A N K alkalmassági vizsga 05.28. –

ELTE-TÓFK óvodapedagógus-szerb nemzetiségi 
szakirány

A N A alkalmassági vizsga 05.28. –

ELTE-TÓFK óvodapedagógus-szerb nemzetiségi 
szakirány

A N K alkalmassági vizsga 05.28. –

ELTE-TÓFK tanító A N A alkalmassági vizsga 05.28. –

ELTE-TÓFK tanító A N K alkalmassági vizsga 05.28. –

ELTE-TÓFK tanító-német nemzetiségi szakirány A N A alkalmassági vizsga 05.28. –
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ELTE-TÓFK tanító-német nemzetiségi szakirány A N K alkalmassági vizsga 05.28. –

ELTE-TÓFK tanító-szerb nemzetiségi szakirány A N A alkalmassági vizsga 05.28. –

ELTE-TÓFK tanító-szerb nemzetiségi szakirány A N K alkalmassági vizsga 05.28. –

ELTE-TÓFK óvodapedagógus A E A alkalmassági vizsga 05.28. –

ELTE-TÓFK óvodapedagógus A E K alkalmassági vizsga 05.28. –

ELTE-TÓFK tanító A E A alkalmassági vizsga 05.28. –

ELTE-TÓFK tanító A E K alkalmassági vizsga 05.28. –

HJF elektronikus ábrázolás A N A alkalmassági vizsga 06.08–06.17. 2 000 Ft

HJF elektronikus ábrázolás A N K alkalmassági vizsga 06.08–06.17. 2 000 Ft

HJF elektronikus ábrázolás A N A gyakorlati vizsga 07.06–07.09. –

HJF elektronikus ábrázolás A N K gyakorlati vizsga 07.06–07.09. –

HJF kézműves A N A alkalmassági vizsga 06.08–06.17. 2 000 Ft

HJF kézműves A N K alkalmassági vizsga 06.08–06.17. 2 000 Ft

HJF kézműves A N A gyakorlati vizsga 07.06–07.09. –

HJF kézműves A N K gyakorlati vizsga 07.06–07.09. –

HJF környezetkultúra A N A alkalmassági vizsga 06.08–08.17. 2 000 Ft

HJF környezetkultúra A N K alkalmassági vizsga 06.08–08.17. 2 000 Ft

HJF környezetkultúra A N A gyakorlati vizsga 07.06–07.09. –

HJF környezetkultúra A N K gyakorlati vizsga 07.06–07.09. –

HJF elektronikus ábrázolás A L K alkalmassági vizsga 06.08–06.17. 2 000 Ft

HJF elektronikus ábrázolás A L K gyakorlati vizsga 07.06–07.09. –

HJF kézműves A L K alkalmassági vizsga 06.02–06.06. 2 000 Ft

HJF kézműves A L K gyakorlati vizsga 06.30–07.04. 2 000 Ft

HJF környezetkultúra A L K alkalmassági vizsga 06.08–06.17. 2 000 Ft

HJF környezetkultúra A L K gyakorlati vizsga 07.06–07.09. –

KE-CSPFK gyógypedagógia A N A alkalmassági (egészségi, 
beszéd)

04.23–04.24. 4 000 Ft

KE-CSPFK gyógypedagógia A N K alkalmassági (egészségi, 
beszéd)

04.23–04.24. 4 000 Ft

KE-CSPFK óvodapedagógus A N A tanító alkalmassági vizsga 04.23–04.24. 4 000 Ft

KE-CSPFK óvodapedagógus A N K tanító alkalmassági vizsga 04.23–04.24. 4 000 Ft

KE-CSPFK tanító A N A tanító alkalmassági vizsga 04.23–04.24. 4 000 Ft

KE-CSPFK tanító A N K tanító alkalmassági vizsga 04.23–04.24. 4 000 Ft

KE-CSPFK gyógypedagógia A L A alkalmassági (egészségi, 
beszéd)

04.23–04.24. 4 000 Ft

KE-CSPFK gyógypedagógia A L K alkalmassági (egészségi, 
beszéd)

04.23–04.24. 4 000 Ft

KE-CSPFK óvodapedagógus A L A tanító alkalmassági vizsga 04.23–04.24. 4 000 Ft

KE-CSPFK óvodapedagógus A L K tanító alkalmassági vizsga 04.23–04.24. 4 000 Ft

KE-CSPFK tanító A L A tanító alkalmassági vizsga 04.23–04.24. 4 000 Ft

KE-CSPFK tanító A L K tanító alkalmassági vizsga 04.23–04.24. 4 000 Ft

KE-MFK alkalmazott látványtervezés A N A alkalmassági vizsga 04.21. 4 000 Ft

KE-MFK alkalmazott látványtervezés A N A gyakorlati vizsga 07.06–07.10. –

KE-MFK elektronikus ábrázolás A N A alkalmassági vizsga 06.29–07.03. 4 000 Ft

KE-MFK elektronikus ábrázolás A N A gyakorlati vizsga 06.29–07.03. –

KE-MFK fotográfi a A N A alkalmassági vizsga 06.29–07.03. 4 000 Ft

KE-MFK fotográfi a A N A gyakorlati vizsga 06.29–07.03. –

KE-MFK képi ábrázolás A N A alkalmassági vizsga 06.29–07.03. 4 000 Ft

KE-MFK képi ábrázolás A N A gyakorlati vizsga 06.29–07.03. –

KE-MFK mozgóképkultúra és médiaismeret A N A alkalmassági vizsga 06.22–06.25. 4 000 Ft

KE-MFK mozgóképkultúra és médiaismeret A N A gyakorlati vizsga 06.22–06.25. –

KE-MFK képi ábrázolás A L A alkalmassági vizsga 06.29–07.03. 4 000 Ft

KE-MFK képi ábrázolás A L A gyakorlati vizsga 06.29–07.03. –

KE-MFK színművész O N A alkalmassági vizsga 05.18–06.05. 4 000 Ft
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KE-MFK színművész O N A gyakorlati vizsga 06.29–07.05. –

KF-TFK óvodapedagógus A N A alkalmassági vizsga 04.23–24. 3 000 Ft

KF-TFK óvodapedagógus A N K alkalmassági vizsga 04.23–24. 3 000 Ft

KF-TFK tanító A N A alkalmassági vizsga 04.23–24. 3 000 Ft

KF-TFK tanító A N K alkalmassági vizsga 04.23–24. 3 000 Ft

KF-TFK óvodapedagógus A L A alkalmassági vizsga 04.23–24. 3 000 Ft

KF-TFK óvodapedagógus A L K alkalmassági vizsga 04.23–24. 3 000 Ft

KF-TFK tanító A L A alkalmassági vizsga 04.23–24. 3 000 Ft

KF-TFK tanító A L K alkalmassági vizsga 04.23–24. 3 000 Ft

KJF előadóművészet-jazz basszusgitár 
szakirány (magyar nyelven)

A N A alkalmassági vizsga 07.06.; 07.07.; 07.08. –

KJF előadóművészet-jazz basszusgitár 
szakirány (magyar nyelven)

A N K alkalmassági vizsga 07.06.; 07.07.; 07.08. –

KJF előadóművészet-jazz basszusgitár 
szakirány (magyar nyelven)

A N A gyakorlati vizsga 07.06.; 07.07.; 07.08. –

KJF előadóművészet-jazz basszusgitár 
szakirány (magyar nyelven)

A N K gyakorlati vizsga 07.06.; 07.07.; 07.08. –

KJF előadóművészet-jazz dob szakirány 
(magyar nyelven)

A N A alkalmassági vizsga 07.06.; 07.07.; 07.08. –

KJF előadóművészet-jazz dob szakirány 
(magyar nyelven)

A N K alkalmassági vizsga 07.06.; 07.07.; 07.08. –

KJF előadóművészet-jazz dob szakirány 
(magyar nyelven)

A N A gyakorlati vizsga 07.06.; 07.07.; 07.08. –

KJF előadóművészet-jazz dob szakirány 
(magyar nyelven)

A N K gyakorlati vizsga 07.06.; 07.07.; 07.08. –

KJF előadóművészet-jazz gitár szakirány 
(magyar nyelven)

A N A alkalmassági vizsga 07.06.; 07.07.; 07.08. –

KJF előadóművészet-jazz gitár szakirány 
(magyar nyelven)

A N K alkalmassági vizsga 07.06.; 07.07.; 07.08. –

KJF előadóművészet-jazz gitár szakirány 
(magyar nyelven)

A N A gyakorlati vizsga 07.06.; 07.07.; 07.08. –

KJF előadóművészet-jazz gitár szakirány 
(magyar nyelven)

A N K gyakorlati vizsga 07.06.; 07.07.; 07.08. –

KJF előadóművészet-jazz harsona 
szakirány (magyar nyelven)

A N A alkalmassági vizsga 07.06.; 07.07.; 07.08. –

KJF előadóművészet-jazz harsona 
szakirány (magyar nyelven)

A N K alkalmassági vizsga 07.06.; 07.07.; 07.08. –

KJF előadóművészet-jazz harsona 
szakirány (magyar nyelven)

A N A gyakorlati vizsga 07.06.; 07.07.; 07.08. –

KJF előadóművészet-jazz harsona 
szakirány (magyar nyelven)

A N K gyakorlati vizsga 07.06.; 07.07.; 07.08. –

KJF előadóművészet-jazz szaxofon 
szakirány (magyar nyelven)

A N A alkalmassági vizsga 07.06.; 07.07.; 07.08. –

KJF előadóművészet-jazz szaxofon 
szakirány (magyar nyelven)

A N K alkalmassági vizsga 07.06.; 07.07.; 07.08. –

KJF előadóművészet-jazz szaxofon 
szakirány (magyar nyelven)

A N A gyakorlati vizsga 07.06.; 07.07.; 07.08. –

KJF előadóművészet-jazz szaxofon 
szakirány (magyar nyelven)

A N K gyakorlati vizsga 07.06.; 07.07.; 07.08. –

KJF előadóművészet-jazz trombita 
szakirány (magyar nyelven)

A N A alkalmassági vizsga 07.06.; 07.07.; 07.08. –

KJF előadóművészet-jazz trombita 
szakirány (magyar nyelven)

A N K alkalmassági vizsga 07.06.; 07.07.; 07.08. –

KJF előadóművészet-jazz trombita 
szakirány (magyar nyelven)

A N A gyakorlati vizsga 07.06.; 07.07.; 07.08. –

KJF előadóművészet-jazz trombita 
szakirány (magyar nyelven)

A N K gyakorlati vizsga 07.06.; 07.07.; 07.08. –

KJF előadóművészet-jazz zongora 
szakirány (magyar nyelven)

A N A alkalmassági vizsga 07.06.; 07.07.; 07.08. –

KJF előadóművészet-jazz zongora 
szakirány (magyar nyelven)

A N K alkalmassági vizsga 07.06.; 07.07.; 07.08. –
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KJF előadóművészet-jazz zongora 
szakirány (magyar nyelven)

A N A gyakorlati vizsga 07.06.; 07.07.; 07.08. –

KJF előadóművészet-jazz zongora 
szakirány (magyar nyelven)

A N K gyakorlati vizsga 07.06.; 07.07.; 07.08. –

KJF előadóművészet-jazz-ének szakirány 
(magyar nyelven)

A N A alkalmassági vizsga 07.06.; 07.07.; 07.08. –

KJF előadóművészet-jazz-ének szakirány 
(magyar nyelven)

A N K alkalmassági vizsga 07.06.; 07.07.; 07.08. –

KJF előadóművészet-jazz-ének szakirány 
(magyar nyelven)

A N A gyakorlati vizsga 07.06.; 07.07.; 07.08. –

KJF előadóművészet-jazz-ének szakirány 
(magyar nyelven)

A N K gyakorlati vizsga 07.06.; 07.07.; 07.08. –

KRE-TFK óvodapedagógus A N A alkalmassági vizsga 04.09. 4 000 Ft

KRE-TFK óvodapedagógus A N K alkalmassági vizsga 04.09. 4 000 Ft

KRE-TFK tanító A N A alkalmassági vizsga 04.09. 4 000 Ft

KRE-TFK tanító A N K alkalmassági vizsga 04.09. 4 000 Ft

KRE-TFK óvodapedagógus A L A alkalmassági vizsga 04.09. 4 000 Ft

KRE-TFK óvodapedagógus A L K alkalmassági vizsga 04.09. 4 000 Ft

KRE-TFK tanító A L A alkalmassági vizsga 04.09. 4 000 Ft

KRE-TFK tanító A L K alkalmassági vizsga 04.09. 4 000 Ft

KTIF tanító A N A tanító alkalmassági vizsga 05.19. 3 500 Ft

KTIF tanító A N K tanító alkalmassági vizsga 05.19. 3 500 Ft

KTIF tanító A E A tanító alkalmassági vizsga 05.19. 3 500 Ft

KTIF tanító A E K tanító alkalmassági vizsga 05.19. 3 500 Ft

LFZE alkotóművészet és muzikológia-jazz-
zeneszerzés szakirány

A N A gyakorlati vizsga 06.22–07.10. 3 500 Ft

LFZE alkotóművészet és muzikológia-jazz-
zeneszerzés szakirány

A N K gyakorlati vizsga 06.22–07.10. 3 500 Ft

LFZE alkotóművészet és muzikológia-
muzikológia szakirány

A N A gyakorlati vizsga 06.22–07.10. 3 500 Ft

LFZE alkotóművészet és muzikológia-
muzikológia szakirány

A N K gyakorlati vizsga 06.22–07.10. 3 500 Ft

LFZE alkotóművészet és muzikológia-
zeneelmélet szakirány

A N A gyakorlati vizsga 06.22–07.10. 3 500 Ft

LFZE alkotóművészet és muzikológia-
zeneelmélet szakirány

A N K gyakorlati vizsga 06.22–07.10. 3 500 Ft

LFZE alkotóművészet és muzikológia-
zeneismeret szakirány

A N A gyakorlati vizsga 06.22–07.10. 3 500 Ft

LFZE alkotóművészet és muzikológia-
zeneismeret szakirány

A N K gyakorlati vizsga 06.22–07.10. 3 500 Ft

LFZE alkotóművészet és muzikológia-
zeneszerzés szakirány

A N A gyakorlati vizsga 06.22–07.10. 3 500 Ft

LFZE alkotóművészet és muzikológia-
zeneszerzés szakirány

A N K gyakorlati vizsga 06.22–07.10. 3 500 Ft

LFZE előadóművészet-egyházzene 
kórusvezetés szakirány

A N A gyakorlati vizsga 06.22–07.10. 3 500 Ft

LFZE előadóművészet-egyházzene 
kórusvezetés szakirány

A N K gyakorlati vizsga 06.22–07.10. 3 500 Ft

LFZE előadóművészet-egyházzene orgona 
szakirány

A N A gyakorlati vizsga 06.22–07.10. 3 500 Ft

LFZE előadóművészet-egyházzene orgona 
szakirány

A N K gyakorlati vizsga 06.22–07.10. 3 500 Ft

LFZE előadóművészet-jazz basszusgitár 
szakirány

A N A gyakorlati vizsga 06.22–07.10. 3 500 Ft

LFZE előadóművészet-jazz basszusgitár 
szakirány

A N K gyakorlati vizsga 06.22–07.10. 3 500 Ft

LFZE előadóművészet-jazz bőgő szakirány A N A gyakorlati vizsga 06.22–07.10. 3 500 Ft

LFZE előadóművészet-jazz bőgő szakirány A N K gyakorlati vizsga 06.22–07.10. 3 500 Ft

LFZE előadóművészet-jazz dob szakirány A N A gyakorlati vizsga 06.22–07.10. 3 500 Ft

LFZE előadóművészet-jazz dob szakirány A N K gyakorlati vizsga 06.22–07.10. 3 500 Ft
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LFZE előadóművészet-jazz gitár szakirány A N A gyakorlati vizsga 06.22–07.10. 3 500 Ft

LFZE előadóművészet-jazz gitár szakirány A N K gyakorlati vizsga 06.22–07.10. 3 500 Ft

LFZE előadóművészet-jazz harsona 
szakirány

A N A gyakorlati vizsga 06.22–07.10. 3 500 Ft

LFZE előadóművészet-jazz harsona 
szakirány

A N K gyakorlati vizsga 06.22–07.10. 3 500 Ft

LFZE előadóművészet-jazz szaxofon 
szakirány

A N A gyakorlati vizsga 06.22–07.10. 3 500 Ft

LFZE előadóművészet-jazz szaxofon 
szakirány

A N K gyakorlati vizsga 06.22–07.10. 3 500 Ft

LFZE előadóművészet-jazz trombita 
szakirány

A N A gyakorlati vizsga 06.22–07.10. 3 500 Ft

LFZE előadóművészet-jazz trombita 
szakirány

A N K gyakorlati vizsga 06.22–07.10. 3 500 Ft

LFZE előadóművészet-jazz zongora 
szakirány

A N A gyakorlati vizsga 06.22–07.10. 3 500 Ft

LFZE előadóművészet-jazz zongora 
szakirány

A N K gyakorlati vizsga 06.22–07.10. 3 500 Ft

LFZE előadóművészet-jazz-ének szakirány A N A gyakorlati vizsga 06.22–07.10. 3 500 Ft

LFZE előadóművészet-jazz-ének szakirány A N K gyakorlati vizsga 06.22–07.10. 3 500 Ft

LFZE előadóművészet-klasszikus 
cimbalom szakirány

A N A gyakorlati vizsga 06.22–07.10. 3 500 Ft

LFZE előadóművészet-klasszikus 
cimbalom szakirány

A N K gyakorlati vizsga 06.22–07.10. 3 500 Ft

LFZE előadóművészet-klasszikus 
csembaló szakirány

A N A gyakorlati vizsga 06.22–07.10. 3 500 Ft

LFZE előadóművészet-klasszikus 
csembaló szakirány

A N K gyakorlati vizsga 06.22–07.10. 3 500 Ft

LFZE előadóművészet-klasszikus ének 
szakirány

A N A gyakorlati vizsga 06.22–07.10. 3 500 Ft

LFZE előadóművészet-klasszikus ének 
szakirány

A N K gyakorlati vizsga 06.22–07.10. 3 500 Ft

LFZE előadóművészet-klasszikus fagott 
szakirány

A N A gyakorlati vizsga 06.22–07.10. 3 500 Ft

LFZE előadóművészet-klasszikus fagott 
szakirány

A N K gyakorlati vizsga 06.22–07.10. 3 500 Ft

LFZE előadóművészet-klasszikus fuvola 
szakirány

A N A gyakorlati vizsga 06.22–07.10. 3 500 Ft

LFZE előadóművészet-klasszikus fuvola 
szakirány

A N K gyakorlati vizsga 06.22–07.10. 3 500 Ft

LFZE előadóművészet-klasszikus gitár 
szakirány

A N A gyakorlati vizsga 06.22–07.10. 3 500 Ft

LFZE előadóművészet-klasszikus gitár 
szakirány

A N K gyakorlati vizsga 06.22–07.10. 3 500 Ft

LFZE előadóművészet-klasszikus gordon 
szakirány

A N A gyakorlati vizsga 06.22–07.10. 3 500 Ft

LFZE előadóművészet-klasszikus gordon 
szakirány

A N K gyakorlati vizsga 06.22–07.10. 3 500 Ft

LFZE előadóművészet-klasszikus 
gordonka szakirány

A N A gyakorlati vizsga 06.22–07.10. 3 500 Ft

LFZE előadóművészet-klasszikus 
gordonka szakirány

A N K gyakorlati vizsga 06.22–07.10. 3 500 Ft

LFZE előadóművészet-klasszikus hárfa 
szakirány

A N A gyakorlati vizsga 06.22–07.10. 3 500 Ft

LFZE előadóművészet-klasszikus hárfa 
szakirány

A N K gyakorlati vizsga 06.22–07.10. 3 500 Ft

LFZE előadóművészet-klasszikus 
harmonika szakirány

A N A gyakorlati vizsga 06.22–07.10. 3 500 Ft

LFZE előadóművészet-klasszikus 
harmonika szakirány

A N K gyakorlati vizsga 06.22–07.10. 3 500 Ft

LFZE előadóművészet-klasszikus harsona 
szakirány

A N A gyakorlati vizsga 06.22–07.10. 3 500 Ft
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LFZE előadóművészet-klasszikus harsona 
szakirány

A N K gyakorlati vizsga 06.22–07.10. 3 500 Ft

LFZE előadóművészet-klasszikus hegedű 
szakirány

A N A gyakorlati vizsga 06.22–07.10. 3 500 Ft

LFZE előadóművészet-klasszikus hegedű 
szakirány

A N K gyakorlati vizsga 06.22–07.10. 3 500 Ft

LFZE előadóművészet-klasszikus klarinét 
szakirány

A N A gyakorlati vizsga 06.22–07.10. 3 500 Ft

LFZE előadóművészet-klasszikus klarinét 
szakirány

A N K gyakorlati vizsga 06.22–07.10. 3 500 Ft

LFZE előadóművészet-klasszikus kürt 
szakirány

A N A gyakorlati vizsga 06.22–07.10. 3 500 Ft

LFZE előadóművészet-klasszikus kürt 
szakirány

A N K gyakorlati vizsga 06.22–07.10. 3 500 Ft

LFZE előadóművészet-klasszikus 
mélyhegedű szakirány

A N A gyakorlati vizsga 06.22–07.10. 3 500 Ft

LFZE előadóművészet-klasszikus 
mélyhegedű szakirány

A N K gyakorlati vizsga 06.22–07.10. 3 500 Ft

LFZE előadóművészet-klasszikus oboa 
szakirány

A N A gyakorlati vizsga 06.22–07.10. 3 500 Ft

LFZE előadóművészet-klasszikus oboa 
szakirány

A N K gyakorlati vizsga 06.22–07.10. 3 500 Ft

LFZE előadóművészet-klasszikus orgona 
szakirány

A N A gyakorlati vizsga 06.22–07.10. 3 500 Ft

LFZE előadóművészet-klasszikus orgona 
szakirány

A N K gyakorlati vizsga 06.22–07.10. 3 500 Ft

LFZE előadóművészet-klasszikus trombita 
szakirány

A N A gyakorlati vizsga 06.22–07.10. 3 500 Ft

LFZE előadóművészet-klasszikus trombita 
szakirány

A N K gyakorlati vizsga 06.22–07.10. 3 500 Ft

LFZE előadóművészet-klasszikus tuba 
szakirány

A N A gyakorlati vizsga 06.22–07.10. 3 500 Ft

LFZE előadóművészet-klasszikus tuba 
szakirány

A N K gyakorlati vizsga 06.22–07.10. 3 500 Ft

LFZE előadóművészet-klasszikus 
ütőhangszer szakirány

A N A gyakorlati vizsga 06.22–07.10. 3 500 Ft

LFZE előadóművészet-klasszikus 
ütőhangszer szakirány

A N K gyakorlati vizsga 06.22–07.10. 3 500 Ft

LFZE előadóművészet-klasszikus zongora 
szakirány

A N A gyakorlati vizsga 06.22–07.10. 3 500 Ft

LFZE előadóművészet-klasszikus zongora 
szakirány

A N K gyakorlati vizsga 06.22–07.10. 3 500 Ft

LFZE előadóművészet-népi cimbalom 
szakirány

A N A gyakorlati vizsga 06.22–07.10. 3 500 Ft

LFZE előadóművészet-népi cimbalom 
szakirány

A N K gyakorlati vizsga 06.22–07.10. 3 500 Ft

LFZE előadóművészet-népi ének szakirány A N A gyakorlati vizsga 06.22–07.10. 3 500 Ft

LFZE előadóművészet-népi ének szakirány A N K gyakorlati vizsga 06.22–07.10. 3 500 Ft

LFZE előadóművészet-népi fúvós 
szakirány

A N A gyakorlati vizsga 06.22–07.10. 3 500 Ft

LFZE előadóművészet-népi fúvós 
szakirány

A N K gyakorlati vizsga 06.22–07.10. 3 500 Ft

LFZE előadóművészet-népi pengetős 
szakirány

A N A gyakorlati vizsga 06.22–07.10. 3 500 Ft

LFZE előadóművészet-népi pengetős 
szakirány

A N K gyakorlati vizsga 06.22–07.10. 3 500 Ft

LFZE előadóművészet-népi vonós 
szakirány

A N A gyakorlati vizsga 06.22–07.10. 3 500 Ft

LFZE előadóművészet-népi vonós 
szakirány

A N K gyakorlati vizsga 06.22–07.10. 3 500 Ft

LFZE előadóművészet-zenekar és 
kórusvezető szakirány

A N A gyakorlati vizsga 06.22–07.10. 3 500 Ft
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LFZE előadóművészet-zenekar és 
kórusvezető szakirány

A N K gyakorlati vizsga 06.22–07.10. 3 500 Ft

ME-BBZI alkotóművészet és muzikológia-
zeneelmélet szakirány

A N A népzene 06.27–07.10. –

ME-BBZI alkotóművészet és muzikológia-
zeneelmélet szakirány

A N K népzene 06.27–07.10. –

ME-BBZI alkotóművészet és muzikológia-
zeneelmélet szakirány

A N A partitúraolvasás 06.27–07.10. –

ME-BBZI alkotóművészet és muzikológia-
zeneelmélet szakirány

A N K partitúraolvasás 06.27–07.10. –

ME-BBZI alkotóművészet és muzikológia-
zeneelmélet szakirány

A N A szolfézs 06.27–07.10. –

ME-BBZI alkotóművészet és muzikológia-
zeneelmélet szakirány

A N K szolfézs 06.27–07.10. –

ME-BBZI alkotóművészet és muzikológia-
zeneelmélet szakirány

A N A zeneelmélet 06.27–07.10. –

ME-BBZI alkotóművészet és muzikológia-
zeneelmélet szakirány

A N K zeneelmélet 06.27–07.10. –

ME-BBZI alkotóművészet és muzikológia-
zeneelmélet szakirány

A N A zongora 06.27–07.10. –

ME-BBZI alkotóművészet és muzikológia-
zeneelmélet szakirány

A N K zongora 06.27–07.10. –

ME-BBZI alkotóművészet és muzikológia-
zeneismeret szakirány

A N A beszédalkalmassági 06.27–07.10. –

ME-BBZI alkotóművészet és muzikológia-
zeneismeret szakirány

A N K beszédalkalmassági 06.27–07.10. –

ME-BBZI alkotóművészet és muzikológia-
zeneismeret szakirány

A N A népzene 06.27–07.10. –

ME-BBZI alkotóművészet és muzikológia-
zeneismeret szakirány

A N K népzene 06.27–07.10. –

ME-BBZI alkotóművészet és muzikológia-
zeneismeret szakirány

A N A szolfézs 06.27–07.10. –

ME-BBZI alkotóművészet és muzikológia-
zeneismeret szakirány

A N K szolfézs 06.27–07.10. –

ME-BBZI alkotóművészet és muzikológia-
zeneismeret szakirány

A N A zeneelmélet 06.27–07.10. –

ME-BBZI alkotóművészet és muzikológia-
zeneismeret szakirány

A N K zeneelmélet 06.27–07.10. –

ME-BBZI alkotóművészet és muzikológia-
zeneismeret szakirány

A N A zeneirodalmi ismeretek 06.27–07.10. –

ME-BBZI alkotóművészet és muzikológia-
zeneismeret szakirány

A N K zeneirodalmi ismeretek 06.27–07.10. –

ME-BBZI alkotóművészet és muzikológia-
zeneismeret szakirány

A N A zongora 06.27–07.10. –

ME-BBZI alkotóművészet és muzikológia-
zeneismeret szakirány

A N K zongora 06.27–07.10. –

ME-BBZI előadóművészet-egyházzene 
kórusvezetés szakirány

A N A egyházi elbeszélgetés 06.27–07.10. –

ME-BBZI előadóművészet-egyházzene 
kórusvezetés szakirány

A N K egyházi elbeszélgetés 06.27–07.10. –

ME-BBZI előadóművészet-egyházzene 
kórusvezetés szakirány

A N A egyházi ének 06.27–07.10. –

ME-BBZI előadóművészet-egyházzene 
kórusvezetés szakirány

A N K egyházi ének 06.27–07.10. –

ME-BBZI előadóművészet-egyházzene 
kórusvezetés szakirány

A N A hangszeres és gyakorl. vizsga 06.27–07.10. –

ME-BBZI előadóművészet-egyházzene 
kórusvezetés szakirány

A N K hangszeres és gyakorl. vizsga 06.27–07.10. –

ME-BBZI előadóművészet-egyházzene 
kórusvezetés szakirány

A N A népzene 06.27–07.10. –

ME-BBZI előadóművészet-egyházzene 
kórusvezetés szakirány

A N K népzene 06.27–07.10. –
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ME-BBZI előadóművészet-egyházzene 
kórusvezetés szakirány

A N A szolfézs 06.27–07.10. –

ME-BBZI előadóművészet-egyházzene 
kórusvezetés szakirány

A N K szolfézs 06.27–07.10. –

ME-BBZI előadóművészet-egyházzene 
kórusvezetés szakirány

A N A zeneelmélet 06.27–07.10. –

ME-BBZI előadóművészet-egyházzene 
kórusvezetés szakirány

A N K zeneelmélet 06.27–07.10. –

ME-BBZI előadóművészet-egyházzene 
kórusvezetés szakirány

A N A zongora 06.27–07.10. –

ME-BBZI előadóművészet-egyházzene 
kórusvezetés szakirány

A N K zongora 06.27–07.10. –

ME-BBZI előadóművészet-egyházzene orgona 
szakirány

A N A egyházi elbeszélgetés 06.27–07.10. –

ME-BBZI előadóművészet-egyházzene orgona 
szakirány

A N K egyházi elbeszélgetés 06.27–07.10. –

ME-BBZI előadóművészet-egyházzene orgona 
szakirány

A N A egyházi ének 06.27–07.10. –

ME-BBZI előadóművészet-egyházzene orgona 
szakirány

A N K egyházi ének 06.27–07.10. –

ME-BBZI előadóművészet-egyházzene orgona 
szakirány

A N A hangszeres és gyakorl. vizsga 06.27–07.10. –

ME-BBZI előadóművészet-egyházzene orgona 
szakirány

A N K hangszeres és gyakorl. vizsga 06.27–07.10. –

ME-BBZI előadóművészet-egyházzene orgona 
szakirány

A N A népzene 06.27–07.10. –

ME-BBZI előadóművészet-egyházzene orgona 
szakirány

A N K népzene 06.27–07.10. –

ME-BBZI előadóművészet-egyházzene orgona 
szakirány

A N A szolfézs 06.27–07.10. –

ME-BBZI előadóművészet-egyházzene orgona 
szakirány

A N K szolfézs 06.27–07.10. –

ME-BBZI előadóművészet-egyházzene orgona 
szakirány

A N A zeneelmélet 06.27–07.10. –

ME-BBZI előadóművészet-egyházzene orgona 
szakirány

A N K zeneelmélet 06.27–07.10. –

ME-BBZI előadóművészet-egyházzene orgona 
szakirány

A N A zongora 06.27–07.10. –

ME-BBZI előadóművészet-egyházzene orgona 
szakirány

A N K zongora 06.27–07.10. –

ME-BBZI előadóművészet-klasszikus 
csembaló szakirány

A N A főtárgy gyakorlati vizsga 06.27–07.10. –

ME-BBZI előadóművészet-klasszikus 
csembaló szakirány

A N K főtárgy gyakorlati vizsga 06.27–07.10. –

ME-BBZI előadóművészet-klasszikus 
csembaló szakirány

A N A szolfézs-népzene-zeneelmélet-
zongora

06.27–07.10. –

ME-BBZI előadóművészet-klasszikus 
csembaló szakirány

A N K szolfézs-népzene-zeneelmélet-
zongora

06.27–07.10. –

ME-BBZI előadóművészet-klasszikus ének 
szakirány

A N A ének gyakorlati vizsga 06.27–07.10. –

ME-BBZI előadóművészet-klasszikus ének 
szakirány

A N K ének gyakorlati vizsga 06.27–07.10. –

ME-BBZI előadóművészet-klasszikus ének 
szakirány

A N A szolfézs-népzene-zeneelmélet-
zongora

06.27–07.10. –

ME-BBZI előadóművészet-klasszikus ének 
szakirány

A N K szolfézs-népzene-zeneelmélet-
zongora

06.27–07.10. –

ME-BBZI előadóművészet-klasszikus fagott 
szakirány

A N A főtárgy gyakorlati vizsga 06.27–07.10. –

ME-BBZI előadóművészet-klasszikus fagott 
szakirány

A N K főtárgy gyakorlati vizsga 06.27–07.10. –

ME-BBZI előadóművészet-klasszikus fagott 
szakirány

A N A szolfézs-népzene-zeneelmélet-
zongora

06.27–07.10. –
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ME-BBZI előadóművészet-klasszikus fagott 
szakirány

A N K szolfézs-népzene-zeneelmélet-
zongora

06.27–07.10. –

ME-BBZI előadóművészet-klasszikus furulya 
szakirány

A N A főtárgy gyakorlati vizsga 06.27–07.10. –

ME-BBZI előadóművészet-klasszikus furulya 
szakirány

A N K főtárgy gyakorlati vizsga 06.27–07.10. –

ME-BBZI előadóművészet-klasszikus furulya 
szakirány

A N A szolfézs-népzene-zeneelmélet-
zongora

06.27–07.10. –

ME-BBZI előadóművészet-klasszikus furulya 
szakirány

A N K szolfézs-népzene-zeneelmélet-
zongora

06.27–07.10. –

ME-BBZI előadóművészet-klasszikus fuvola 
szakirány

A N A főtárgy gyakorlati vizsga 06.27–07.10. –

ME-BBZI előadóművészet-klasszikus fuvola 
szakirány

A N K főtárgy gyakorlati vizsga 06.27–07.10. –

ME-BBZI előadóművészet-klasszikus fuvola 
szakirány

A N A szolfézs-népzene-zeneelmélet-
zongora

06.27–07.10. –

ME-BBZI előadóművészet-klasszikus fuvola 
szakirány

A N K szolfézs-népzene-zeneelmélet-
zongora

06.27–07.10. –

ME-BBZI előadóművészet-klasszikus gitár 
szakirány

A N A főtárgy gyakorlati vizsga 06.27–07.10. –

ME-BBZI előadóművészet-klasszikus gitár 
szakirány

A N K főtárgy gyakorlati vizsga 06.27–07.10. –

ME-BBZI előadóművészet-klasszikus gitár 
szakirány

A N A szolfézs-népzene-zeneelmélet-
zongora

06.27–07.10. –

ME-BBZI előadóművészet-klasszikus gitár 
szakirány

A N K szolfézs-népzene-zeneelmélet-
zongora

06.27–07.10. –

ME-BBZI előadóművészet-klasszikus gordon 
szakirány

A N A főtárgy gyakorlati vizsga 06.27–07.10. –

ME-BBZI előadóművészet-klasszikus gordon 
szakirány

A N K főtárgy gyakorlati vizsga 06.27–07.10. –

ME-BBZI előadóművészet-klasszikus gordon 
szakirány

A N A szolfézs-népzene-zeneelmélet-
zongora

06.27–07.10. –

ME-BBZI előadóművészet-klasszikus gordon 
szakirány

A N K szolfézs-népzene-zeneelmélet-
zongora

06.27–07.10. –

ME-BBZI előadóművészet-klasszikus 
gordonka szakirány

A N A főtárgy gyakorlati vizsga 06.27–07.10. –

ME-BBZI előadóművészet-klasszikus 
gordonka szakirány

A N K főtárgy gyakorlati vizsga 06.27–07.10. –

ME-BBZI előadóművészet-klasszikus 
gordonka szakirány

A N A szolfézs-népzene-zeneelmélet-
zongora

06.27–07.10. –

ME-BBZI előadóművészet-klasszikus 
gordonka szakirány

A N K szolfézs-népzene-zeneelmélet-
zongora

06.27–07.10. –

ME-BBZI előadóművészet-klasszikus harsona 
szakirány

A N A főtárgy gyakorlati vizsga 06.27–07.10. –

ME-BBZI előadóművészet-klasszikus harsona 
szakirány

A N K főtárgy gyakorlati vizsga 06.27–07.10. –

ME-BBZI előadóművészet-klasszikus harsona 
szakirány

A N A szolfézs-népzene-zeneelmélet-
zongora

06.27–07.10. –

ME-BBZI előadóművészet-klasszikus harsona 
szakirány

A N K szolfézs-népzene-zeneelmélet-
zongora

06.27–07.10. –

ME-BBZI előadóművészet-klasszikus hegedű 
szakirány

A N A főtárgy gyakorlati vizsga 06.27–07.10. –

ME-BBZI előadóművészet-klasszikus hegedű 
szakirány

A N K főtárgy gyakorlati vizsga 06.27–07.10. –

ME-BBZI előadóművészet-klasszikus hegedű 
szakirány

A N A szolfézs-népzene-zeneelmélet-
zongora

06.27–07.10. –

ME-BBZI előadóművészet-klasszikus hegedű 
szakirány

A N K szolfézs-népzene-zeneelmélet-
zongora

06.27–07.10. –

ME-BBZI előadóművészet-klasszikus klarinét 
szakirány

A N A főtárgy gyakorlati vizsga 06.27–07.10. –

ME-BBZI előadóművészet-klasszikus klarinét 
szakirány

A N K főtárgy gyakorlati vizsga 06.27–07.10. –
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ME-BBZI előadóművészet-klasszikus klarinét 
szakirány

A N A szolfézs-népzene-zeneelmélet-
zongora

06.27–07.10. –

ME-BBZI előadóművészet-klasszikus klarinét 
szakirány

A N K szolfézs-népzene-zeneelmélet-
zongora

06.27–07.10. –

ME-BBZI előadóművészet-klasszikus kürt 
szakirány

A N A főtárgy gyakorlati vizsga 06.27–07.10. –

ME-BBZI előadóművészet-klasszikus kürt 
szakirány

A N K főtárgy gyakorlati vizsga 06.27–07.10. –

ME-BBZI előadóművészet-klasszikus kürt 
szakirány

A N A szolfézs-népzene-zeneelmélet-
zongora

06.27–07.10. –

ME-BBZI előadóművészet-klasszikus kürt 
szakirány

A N K szolfézs-népzene-zeneelmélet-
zongora

06.27–07.10. –

ME-BBZI előadóművészet-klasszikus 
mélyhegedű szakirány

A N A főtárgy gyakorlati vizsga 06.27–07.10. –

ME-BBZI előadóművészet-klasszikus 
mélyhegedű szakirány

A N K főtárgy gyakorlati vizsga 06.27–07.10. –

ME-BBZI előadóművészet-klasszikus 
mélyhegedű szakirány

A N A szolfézs-népzene-zeneelmélet-
zongora

06.27–07.10. –

ME-BBZI előadóművészet-klasszikus 
mélyhegedű szakirány

A N K szolfézs-népzene-zeneelmélet-
zongora

06.27–07.10. –

ME-BBZI előadóművészet-klasszikus oboa 
szakirány

A N A főtárgy gyakorlati vizsga 06.27–07.10. –

ME-BBZI előadóművészet-klasszikus oboa 
szakirány

A N K főtárgy gyakorlati vizsga 06.27–07.10. –

ME-BBZI előadóművészet-klasszikus oboa 
szakirány

A N A szolfézs-népzene-zeneelmélet-
zongora

06.27–07.10. –

ME-BBZI előadóművészet-klasszikus oboa 
szakirány

A N K szolfézs-népzene-zeneelmélet-
zongora

06.27–07.10. –

ME-BBZI előadóművészet-klasszikus orgona 
szakirány

A N A főtárgy gyakorlati vizsga 06.27–07.10. –

ME-BBZI előadóművészet-klasszikus orgona 
szakirány

A N K főtárgy gyakorlati vizsga 06.27–07.10. –

ME-BBZI előadóművészet-klasszikus orgona 
szakirány

A N A szolfézs-népzene-zeneelmélet-
zongora

06.27–07.10. –

ME-BBZI előadóművészet-klasszikus orgona 
szakirány

A N K szolfézs-népzene-zeneelmélet-
zongora

06.27–07.10. –

ME-BBZI előadóművészet-klasszikus 
szaxofon szakirány

A N A főtárgy gyakorlati vizsga 06.27–07.10. –

ME-BBZI előadóművészet-klasszikus 
szaxofon szakirány

A N K főtárgy gyakorlati vizsga 06.27–07.10. –

ME-BBZI előadóművészet-klasszikus 
szaxofon szakirány

A N A szolfézs-népzene-zeneelmélet-
zongora

06.27–07.10. –

ME-BBZI előadóművészet-klasszikus 
szaxofon szakirány

A N K szolfézs-népzene-zeneelmélet-
zongora

06.27–07.10. –

ME-BBZI előadóművészet-klasszikus trombita 
szakirány

A N A főtárgy gyakorlati vizsga 06.27–07.10. –

ME-BBZI előadóművészet-klasszikus trombita 
szakirány

A N K főtárgy gyakorlati vizsga 06.27–07.10. –

ME-BBZI előadóművészet-klasszikus trombita 
szakirány

A N A szolfézs-népzene-zeneelmélet-
zongora

06.27–07.10. –

ME-BBZI előadóművészet-klasszikus trombita 
szakirány

A N K szolfézs-népzene-zeneelmélet-
zongora

06.27–07.10. –

ME-BBZI előadóművészet-klasszikus tuba 
szakirány

A N A főtárgy gyakorlati vizsga 06.27–07.10. –

ME-BBZI előadóművészet-klasszikus tuba 
szakirány

A N K főtárgy gyakorlati vizsga 06.27–07.10. –

ME-BBZI előadóművészet-klasszikus tuba 
szakirány

A N A szolfézs-népzene-zeneelmélet-
zongora

06.27–07.10. –

ME-BBZI előadóművészet-klasszikus tuba 
szakirány

A N K szolfézs-népzene-zeneelmélet-
zongora

06.27–07.10. –

ME-BBZI előadóművészet-klasszikus 
ütőhangszer szakirány

A N A főtárgy gyakorlati vizsga 06.27–07.10. –
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ME-BBZI előadóművészet-klasszikus 
ütőhangszer szakirány

A N K főtárgy gyakorlati vizsga 06.27–07.10. –

ME-BBZI előadóművészet-klasszikus 
ütőhangszer szakirány

A N A szolfézs-népzene-zeneelmélet-
zongora

06.27–07.10. –

ME-BBZI előadóművészet-klasszikus 
ütőhangszer szakirány

A N K szolfézs-népzene-zeneelmélet-
zongora

06.27–07.10. –

ME-BBZI előadóművészet-klasszikus zongora 
szakirány

A N A főtárgy gyakorlati vizsga 06.27–07.10. –

ME-BBZI előadóművészet-klasszikus zongora 
szakirány

A N K főtárgy gyakorlati vizsga 06.27–07.10. –

ME-BBZI előadóművészet-klasszikus zongora 
szakirány

A N A szolfézs-népzene-zeneelmélet-
zongora

06.27–07.10. –

ME-BBZI előadóművészet-klasszikus zongora 
szakirány

A N K szolfézs-népzene-zeneelmélet-
zongora

06.27–07.10. –

ME-BBZI előadóművészet-zenekar és 
kórusvezető szakirány

A N A népzene 06.27–07.10. –

ME-BBZI előadóművészet-zenekar és 
kórusvezető szakirány

A N K népzene 06.27–07.10. –

ME-BBZI előadóművészet-zenekar és 
kórusvezető szakirány

A N A partitúraolvasás 06.27–07.10. –

ME-BBZI előadóművészet-zenekar és 
kórusvezető szakirány

A N K partitúraolvasás 06.27–07.10. –

ME-BBZI előadóművészet-zenekar és 
kórusvezető szakirány

A N A szolfézs 06.27–07.10. –

ME-BBZI előadóművészet-zenekar és 
kórusvezető szakirány

A N K szolfézs 06.27–07.10. –

ME-BBZI előadóművészet-zenekar és 
kórusvezető szakirány

A N A vezénylés 06.27–07.10. –

ME-BBZI előadóművészet-zenekar és 
kórusvezető szakirány

A N K vezénylés 06.27–07.10. –

ME-BBZI előadóművészet-zenekar és 
kórusvezető szakirány

A N A zeneelmélet 06.27–07.10. –

ME-BBZI előadóművészet-zenekar és 
kórusvezető szakirány

A N K zeneelmélet 06.27–07.10. –

ME-BBZI előadóművészet-zenekar és 
kórusvezető szakirány

A N A zongora 06.27–07.10. –

ME-BBZI előadóművészet-zenekar és 
kórusvezető szakirány

A N K zongora 06.27–07.10. –

ME-BBZI alkotóművészet és muzikológia-
zeneelmélet szakirány

A E K népzene 06.27–07.10. –

ME-BBZI alkotóművészet és muzikológia-
zeneelmélet szakirány

A E K partitúraolvasás 06.27–07.10. –

ME-BBZI alkotóművészet és muzikológia-
zeneelmélet szakirány

A E K szolfézs 06.27–07.10. –

ME-BBZI alkotóművészet és muzikológia-
zeneelmélet szakirány

A E K zeneelmélet 06.27–07.10. –

ME-BBZI alkotóművészet és muzikológia-
zeneelmélet szakirány

A E K zongora 06.27–07.10. –

ME-BBZI alkotóművészet és muzikológia-
zeneismeret szakirány

A E K beszédalkalmassági 06.27–07.10. –

ME-BBZI alkotóművészet és muzikológia-
zeneismeret szakirány

A E K népzene 06.27–07.10. –

ME-BBZI alkotóművészet és muzikológia-
zeneismeret szakirány

A E K szolfézs 06.27–07.10. –

ME-BBZI alkotóművészet és muzikológia-
zeneismeret szakirány

A E K zeneelmélet 06.27–07.10. –

ME-BBZI alkotóművészet és muzikológia-
zeneismeret szakirány

A E K zeneirodalmi ismeretek 06.27–07.10. –

ME-BBZI alkotóművészet és muzikológia-
zeneismeret szakirány

A E K zongora 06.27–07.10. –

ME-BBZI előadóművészet-klasszikus ének 
szakirány

A E K ének gyakorlati vizsga 06.27–07.10. –
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ME-BBZI előadóművészet-klasszikus ének 
szakirány

A E K szolfézs-népzene-zeneelmélet-
zongora

06.27–07.10. –

ME-BBZI előadóművészet-klasszikus fagott 
szakirány

A E K főtárgy gyakorlati vizsga 06.27–07.10. –

ME-BBZI előadóművészet-klasszikus fagott 
szakirány

A E K szolfézs-népzene-zeneelmélet-
zongora

06.27–07.10. –

ME-BBZI előadóművészet-klasszikus furulya 
szakirány

A E K főtárgy gyakorlati vizsga 06.27–07.10. –

ME-BBZI előadóművészet-klasszikus furulya 
szakirány

A E K szolfézs-népzene-zeneelmélet-
zongora

06.27–07.10. –

ME-BBZI előadóművészet-klasszikus fuvola 
szakirány

A E K főtárgy gyakorlati vizsga 06.27–07.10. –

ME-BBZI előadóművészet-klasszikus fuvola 
szakirány

A E K szolfézs-népzene-zeneelmélet-
zongora

06.27–07.10. –

ME-BBZI előadóművészet-klasszikus gitár 
szakirány

A E K főtárgy gyakorlati vizsga 06.27–07.10. –

ME-BBZI előadóművészet-klasszikus gitár 
szakirány

A E K szolfézs-népzene-zeneelmélet-
zongora

06.27–07.10. –

ME-BBZI előadóművészet-klasszikus gordon 
szakirány

A E K főtárgy gyakorlati vizsga 06.27–07.10. –

ME-BBZI előadóművészet-klasszikus gordon 
szakirány

A E K szolfézs-népzene-zeneelmélet-
zongora

06.27–07.10. –

ME-BBZI előadóművészet-klasszikus 
gordonka szakirány

A E K főtárgy gyakorlati vizsga 06.27–07.10. –

ME-BBZI előadóművészet-klasszikus 
gordonka szakirány

A E K szolfézs-népzene-zeneelmélet-
zongora

06.27–07.10. –

ME-BBZI előadóművészet-klasszikus harsona 
szakirány

A E K főtárgy gyakorlati vizsga 06.27–07.10. –

ME-BBZI előadóművészet-klasszikus harsona 
szakirány

A E K szolfézs-népzene-zeneelmélet-
zongora

06.27–07.10. –

ME-BBZI előadóművészet-klasszikus hegedű 
szakirány

A E K főtárgy gyakorlati vizsga 06.27–07.10. –

ME-BBZI előadóművészet-klasszikus hegedű 
szakirány

A E K szolfézs-népzene-zeneelmélet-
zongora

06.27–07.10. –

ME-BBZI előadóművészet-klasszikus klarinét 
szakirány

A E K főtárgy gyakorlati vizsga 06.27–07.10. –

ME-BBZI előadóművészet-klasszikus klarinét 
szakirány

A E K szolfézs-népzene-zeneelmélet-
zongora

06.27–07.10. –

ME-BBZI előadóművészet-klasszikus kürt 
szakirány

A E K főtárgy gyakorlati vizsga 06.27–07.10. –

ME-BBZI előadóművészet-klasszikus kürt 
szakirány

A E K szolfézs-népzene-zeneelmélet-
zongora

06.27–07.10. –

ME-BBZI előadóművészet-klasszikus 
mélyhegedű szakirány

A E K főtárgy gyakorlati vizsga 06.27–07.10. –

ME-BBZI előadóművészet-klasszikus 
mélyhegedű szakirány

A E K szolfézs-népzene-zeneelmélet-
zongora

06.27–07.10. –

ME-BBZI előadóművészet-klasszikus oboa 
szakirány

A E K főtárgy gyakorlati vizsga 06.27–07.10. –

ME-BBZI előadóművészet-klasszikus oboa 
szakirány

A E K szolfézs-népzene-zeneelmélet-
zongora

06.27–07.10. –

ME-BBZI előadóművészet-klasszikus orgona 
szakirány

A E K főtárgy gyakorlati vizsga 06.27–07.10. –

ME-BBZI előadóművészet-klasszikus orgona 
szakirány

A E K szolfézs-népzene-zeneelmélet-
zongora

06.27–07.10. –

ME-BBZI előadóművészet-klasszikus 
szaxofon szakirány

A E K főtárgy gyakorlati vizsga 06.27–07.10. –

ME-BBZI előadóművészet-klasszikus 
szaxofon szakirány

A E K szolfézs-népzene-zeneelmélet-
zongora

06.27–07.10. –

ME-BBZI előadóművészet-klasszikus trombita 
szakirány

A E K főtárgy gyakorlati vizsga 06.27–07.10. –

ME-BBZI előadóművészet-klasszikus trombita 
szakirány

A E K szolfézs-népzene-zeneelmélet-
zongora

06.27–07.10. –
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ME-BBZI előadóművészet-klasszikus tuba 
szakirány

A E K főtárgy gyakorlati vizsga 06.27–07.10. –

ME-BBZI előadóművészet-klasszikus tuba 
szakirány

A E K szolfézs-népzene-zeneelmélet-
zongora

06.27–07.10. –

ME-BBZI előadóművészet-klasszikus 
ütőhangszer szakirány

A E K főtárgy gyakorlati vizsga 06.27–07.10. –

ME-BBZI előadóművészet-klasszikus 
ütőhangszer szakirány

A E K szolfézs-népzene-zeneelmélet-
zongora

06.27–07.10. –

ME-BBZI előadóművészet-klasszikus zongora 
szakirány

A E K főtárgy gyakorlati vizsga 06.27–07.10. –

ME-BBZI előadóművészet-klasszikus zongora 
szakirány

A E K szolfézs-népzene-zeneelmélet-
zongora

06.27–07.10. –

ME-BBZI előadóművészet-zenekar és 
kórusvezető szakirány

A E K népzene 06.27–07.10. –

ME-BBZI előadóművészet-zenekar és 
kórusvezető szakirány

A E K partitúraolvasás 06.27–07.10. –

ME-BBZI előadóművészet-zenekar és 
kórusvezető szakirány

A E K szolfézs 06.27–07.10. –

ME-BBZI előadóművészet-zenekar és 
kórusvezető szakirány

A E K vezénylés 06.27–07.10. –

ME-BBZI előadóművészet-zenekar és 
kórusvezető szakirány

A E K zeneelmélet 06.27–07.10. –

ME-BBZI előadóművészet-zenekar és 
kórusvezető szakirány

A E K zongora 06.27–07.10. –

ME-CTFK óvodapedagógus A N A alkalmassági vizsga 05.19.; 05.20. –

ME-CTFK óvodapedagógus A N K alkalmassági vizsga 05.19.; 05.20. –

ME-CTFK tanító A N A alkalmassági vizsga 05.19.; 05.20. –

ME-CTFK tanító A N K alkalmassági vizsga 05.19.; 05.20. –

ME-CTFK óvodapedagógus A L A alkalmassági vizsga 05.19.; 05.20. –

ME-CTFK óvodapedagógus A L K alkalmassági vizsga 05.19.; 05.20. –

ME-GÉK ipari termék- és formatervező 
mérnöki

A N A rajz alkalmassági 06.25–26. 3 000 Ft

ME-GÉK ipari termék- és formatervező 
mérnöki

A N K rajz alkalmassági 06.25–26. 3 000 Ft

MKE alkalmazott látványtervezés A N A alkalmassági vizsga 04.14.; 06.29–07.02. 2 000 Ft

MKE alkalmazott látványtervezés A N K alkalmassági vizsga 04.14.; 06.29–07.02. 2 000 Ft

MKE alkalmazott látványtervezés A N A gyakorlati vizsga 07.06–09. –

MKE alkalmazott látványtervezés A N K gyakorlati vizsga 07.06–09. –

MKE képzőművészet elmélet A N A alkalmassági vizsga 04.15.; 06.29–30. 2 000 Ft

MKE képzőművészet elmélet A N K alkalmassági vizsga 04.15.; 06.29–30. 2 000 Ft

MKE képzőművészet elmélet A N A gyakorlati vizsga 07.01–03. –

MKE képzőművészet elmélet A N K gyakorlati vizsga 07.01–03. –

MKE festőművész O N A alkalmassági vizsga 04.14–15.; 
06.29–07.03.

2 000 Ft

MKE festőművész O N K alkalmassági vizsga 04.14–15.; 
06.29–07.03.

2 000 Ft

MKE festőművész O N A gyakorlati vizsga 07.06–08. –

MKE festőművész O N K gyakorlati vizsga 07.06–08. –

MKE grafi kusművész O N A alkalmassági vizsga 04.14–16.; 
06.29–07.03.

2 000 Ft

MKE grafi kusművész O N K alkalmassági vizsga 04.14–16.; 
06.29–07.03.

2 000 Ft

MKE grafi kusművész O N A gyakorlati vizsga 07.06–08. –

MKE grafi kusművész O N K gyakorlati vizsga 07.06–08. –

MKE intermedia-művész O N A alkalmassági vizsga 04.16–17.; 
06.29–07.02.

2 000 Ft

MKE intermedia-művész O N K alkalmassági vizsga 04.16–17.; 
06.29–07.02.

2 000 Ft

MKE intermedia-művész O N A gyakorlati vizsga 07.06–09. –
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MKE intermedia-művész O N K gyakorlati vizsga 07.06–09. –

MKE restaurátorművész O N A alkalmassági vizsga 04.17.; 06.29–07.02. 2 000 Ft

MKE restaurátorművész O N K alkalmassági vizsga 04.17.; 06.29–07.02. 2 000 Ft

MKE restaurátorművész O N A gyakorlati vizsga 07.06–09. –

MKE restaurátorművész O N K gyakorlati vizsga 07.06–09. –

MKE szobrászművész O N A alkalmassági vizsga 04.14. 2 000 Ft

MKE szobrászművész O N K alkalmassági vizsga 04.14. 2 000 Ft

MKE szobrászművész O N A gyakorlati vizsga 06.29–07.08. –

MKE szobrászművész O N K gyakorlati vizsga 06.29–07.08. –

MKE restaurátorművész O L A alkalmassági vizsga 04.17.; 06.29–07.02. 2 000 Ft

MKE restaurátorművész O L K alkalmassági vizsga 04.17.; 06.29–07.02. 2 000 Ft

MKE restaurátorművész O L A gyakorlati vizsga 07.06–09. –

MKE restaurátorművész O L K gyakorlati vizsga 07.06–09. –

MOME animáció A N A gyakorlati vizsga 06.29–07.03. –

MOME animáció A N K gyakorlati vizsga 06.29–07.03. –

MOME animáció A N A szakmai alkalmassági 04.14–19. 4 000 Ft

MOME animáció A N K szakmai alkalmassági 04.14–19. 4 000 Ft

MOME design- és művészetelmélet A N A gyakorlati vizsga 04.14–19.; 
06.29–07.03.

4 000 Ft

MOME design- és művészetelmélet A N K gyakorlati vizsga 04.14–19.; 
06.29–07.03.

4 000 Ft

MOME építőművészet A N A gyakorlati vizsga 06.29–07.03. –

MOME építőművészet A N K gyakorlati vizsga 06.29–07.03. –

MOME építőművészet A N A szakmai alkalmassági 04.14–19. 4 000 Ft

MOME építőművészet A N K szakmai alkalmassági 04.14–19. 4 000 Ft

MOME fémművesség A N A gyakorlati vizsga 06.29–07.03. –

MOME fémművesség A N K gyakorlati vizsga 06.29–07.03. –

MOME fémművesség A N A szakmai alkalmassági 04.14–19. 4 000 Ft

MOME fémművesség A N K szakmai alkalmassági 04.14–19. 4 000 Ft

MOME formatervezés A N A gyakorlati vizsga 06.29–07.03. –

MOME formatervezés A N K gyakorlati vizsga 06.29–07.03. –

MOME formatervezés A N A szakmai alkalmassági 04.14–19. 4 000 Ft

MOME formatervezés A N K szakmai alkalmassági 04.14–19. 4 000 Ft

MOME fotográfi a A N A gyakorlati vizsga 06.29–07.03. –

MOME fotográfi a A N K gyakorlati vizsga 06.29–07.03. –

MOME fotográfi a A N A szakmai alkalmassági 04.14–19. 4 000 Ft

MOME fotográfi a A N K szakmai alkalmassági 04.14–19. 4 000 Ft

MOME kerámiatervezés A N A gyakorlati vizsga 06.29–07.03. –

MOME kerámiatervezés A N K gyakorlati vizsga 06.29–07.03. –

MOME kerámiatervezés A N A szakmai alkalmassági 04.14–19. 4 000 Ft

MOME kerámiatervezés A N K szakmai alkalmassági 04.14–19. 4 000 Ft

MOME média design A N A gyakorlati vizsga 06.29–07.03. –

MOME média design A N K gyakorlati vizsga 06.29–07.03. –

MOME média design A N A szakmai alkalmassági 04.14–19. 4 000 Ft

MOME média design A N K szakmai alkalmassági 04.14–19. 4 000 Ft

MOME tervezőgrafi ka A N A gyakorlati vizsga 06.29–07.03. –

MOME tervezőgrafi ka A N K gyakorlati vizsga 06.29–07.03. –

MOME tervezőgrafi ka A N A szakmai alkalmassági 04.14–19. 4 000 Ft

MOME tervezőgrafi ka A N K szakmai alkalmassági 04.14–19. 4 000 Ft

MOME textiltervezés A N A gyakorlati vizsga 06.29–07.03. –

MOME textiltervezés A N K gyakorlati vizsga 06.29–07.03. –

MOME textiltervezés A N A szakmai alkalmassági 04.14–19. 4 000 Ft

MOME textiltervezés A N K szakmai alkalmassági 04.14–19. 4 000 Ft
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MOME üvegtervezés A N A gyakorlati vizsga 06.29–07.03. –

MOME üvegtervezés A N K gyakorlati vizsga 06.29–07.03. –

MOME üvegtervezés A N A szakmai alkalmassági 04.14–19. 4 000 Ft

MOME üvegtervezés A N K szakmai alkalmassági 04.14–19. 4 000 Ft

MPANNI konduktor A N A alkalmassági vizsga 04.25. –

MPANNI konduktor A N K alkalmassági vizsga 04.25. –

MTF táncművész A N A gyakorlati vizsga 04.20.; 04.25. 4 000 Ft

MTF táncos és próbavezető (Budapest) A N A alkalmassági vizsga 04.15–20. 4 000 Ft

MTF táncos és próbavezető (Budapest) A N A gyakorlati vizsga 05.12–14. –

MTF táncművész (angol nyelven) A E K gyakorlati vizsga 04.20. 4 000 Ft

MTF táncművész (magyar nyelven) A E K gyakorlati vizsga 04.20. 4 000 Ft

MTF táncos és próbavezető (Budapest) A E A alkalmassági vizsga 04.15–20. 4 000 Ft

MTF táncos és próbavezető (Budapest) A E K alkalmassági vizsga 04.15–20. 4 000 Ft

MTF táncos és próbavezető (Budapest) A E A gyakorlati vizsga 05.12–14. –

MTF táncos és próbavezető (Budapest) A E K gyakorlati vizsga 05.12–14. –

MTF táncos és próbavezető 
(Szombathely)

A E A alkalmassági vizsga 04.15–20. 4 000 Ft

MTF táncos és próbavezető 
(Szombathely)

A E K alkalmassági vizsga 04.15–20. 4 000 Ft

MTF táncos és próbavezető 
(Szombathely)

A E A gyakorlati vizsga 05.12–14. –

MTF táncos és próbavezető 
(Szombathely)

A E K gyakorlati vizsga 05.12–14. –

NYF-BMFK ének-zene A N A gyakorlati vizsga 06.29–07.02. 4 000 Ft

NYF-BMFK ének-zene A N K gyakorlati vizsga 06.29–07.02. 4 000 Ft

NYF-BMFK képi ábrázolás A N A gyakorlati vizsga 06.29–07.02. 4 000 Ft

NYF-BMFK képi ábrázolás A N K gyakorlati vizsga 06.29–07.02. 4 000 Ft

NYF-BMFK környezetkultúra A N A gyakorlati vizsga 06.29–07.02. 4 000 Ft

NYF-BMFK környezetkultúra A N K gyakorlati vizsga 06.29–07.02. 4 000 Ft

NYF-BMFK plasztikai ábrázolás A N A gyakorlati vizsga 06.29–07.02. 4 000 Ft

NYF-BMFK plasztikai ábrázolás A N K gyakorlati vizsga 06.29–07.02. 4 000 Ft

NYF-BMFK ének-zene A L A gyakorlati vizsga 06.29–07.02. 4 000 Ft

NYF-BMFK ének-zene A L K gyakorlati vizsga 06.29–07.02. 4 000 Ft

NYF-BMFK képi ábrázolás A L A gyakorlati vizsga 06.29–07.02. 4 000 Ft

NYF-BMFK képi ábrázolás A L K gyakorlati vizsga 06.29–07.02. 4 000 Ft

NYF-PKK tanító A N A tanító alkalmassági vizsga 06.29–07.02. –

NYF-PKK tanító A N K tanító alkalmassági vizsga 06.29–07.02. –

NYF-PKK tanító A L A tanító alkalmassági vizsga 06.29–07.02. –

NYF-PKK tanító A L K tanító alkalmassági vizsga 06.29–07.02. –

NYF-TTFK sportszervező A L A motoros alkalmassági vizsga 06.29–07.02. 4 000 Ft

NYF-TTFK sportszervező A L K motoros alkalmassági vizsga 06.29–07.02. 4 000 Ft

NYF-TTFK testnevelő-edző A L A motoros alkalmassági vizsga 06.29–07.02. 4 000 Ft

NYF-TTFK testnevelő-edző A L K motoros alkalmassági vizsga 06.29–07.02. 4 000 Ft

NYME-AK tanító A N A tanító alkalmassági vizsga 04.24. –

NYME-AK tanító A N K tanító alkalmassági vizsga 04.24. –

NYME-AK rekreációszervezés és 
egészségfejlesztés

A L A motoros alkalmassági vizsga 05.25–26. –

NYME-AK rekreációszervezés és 
egészségfejlesztés

A L K motoros alkalmassági vizsga 05.25–26. –

NYME-AK tanító A L A tanító alkalmassági vizsga 04.24. –

NYME-AK tanító A L K tanító alkalmassági vizsga 04.24. –

NYME-BPK óvodapedagógus A N A tanító alkalmassági vizsga 04.24–25. 2 000 Ft

NYME-BPK óvodapedagógus A N K tanító alkalmassági vizsga 04.24–25. 2 000 Ft

NYME-BPK óvodapedagógus-német nemzetiségi 
szakirány

A N A német alkalmassági 04.24. 2 000 Ft
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NYME-BPK óvodapedagógus-német nemzetiségi 
szakirány

A N K német alkalmassági 04.24. 2 000 Ft

NYME-BPK óvodapedagógus-német nemzetiségi 
szakirány

A N A tanító alkalmassági vizsga 04.24–25. 2 000 Ft

NYME-BPK óvodapedagógus-német nemzetiségi 
szakirány

A N K tanító alkalmassági vizsga 04.24–25. 2 000 Ft

NYME-BPK óvodapedagógus A L A tanító alkalmassági vizsga 04.24–25. 2 000 Ft

NYME-BPK óvodapedagógus A L K tanító alkalmassági vizsga 04.24–25. 2 000 Ft

NYME-FMK építőművészet A N A alkalmassági vizsga 04.20–24. –

NYME-FMK építőművészet A N K alkalmassági vizsga 04.20–24. –

NYME-FMK építőművészet A N A gyakorlati vizsga 06.22–26. –

NYME-FMK építőművészet A N K gyakorlati vizsga 06.22–26. –

NYME-FMK formatervezés A N A alkalmassági vizsga 04.20–24. –

NYME-FMK formatervezés A N K alkalmassági vizsga 04.20–24. –

NYME-FMK formatervezés A N A gyakorlati vizsga 06.22–26. –

NYME-FMK formatervezés A N K gyakorlati vizsga 06.22–26. –

NYME-FMK tervezőgrafi ka A N A alkalmassági vizsga 04.20–24. –

NYME-FMK tervezőgrafi ka A N K alkalmassági vizsga 04.20–24. –

NYME-FMK tervezőgrafi ka A N A gyakorlati vizsga 06.22–26. –

NYME-FMK tervezőgrafi ka A N K gyakorlati vizsga 06.22–26. –

NYME-MNSK ének-zene A N A ének gyakorlati vizsga 07.01–07.02. –

NYME-MNSK ének-zene A N K ének gyakorlati vizsga 07.01–07.02. –

NYME-MNSK ének-zene A N A ének-zene alkalmassági 04.16. –

NYME-MNSK ének-zene A N K ének-zene alkalmassági 04.16. –

NYME-MNSK képi ábrázolás A N A rajz alkalmassági 04.20–04.23. –

NYME-MNSK képi ábrázolás A N K rajz alkalmassági 04.20–04.23. –

NYME-MNSK képi ábrázolás A N A rajz gyakorlati vizsga 07.06–07.08. –

NYME-MNSK képi ábrázolás A N K rajz gyakorlati vizsga 07.06–07.08. –

NYME-MNSK kézműves A N A rajz alkalmassági 04.20–04.23. –

NYME-MNSK kézműves A N K rajz alkalmassági 04.20–04.23. –

NYME-MNSK kézműves A N A rajz gyakorlati vizsga 07.06–07.08. –

NYME-MNSK kézműves A N K rajz gyakorlati vizsga 07.06–07.08. –

NYME-MNSK tanító A N A tanító alkalmassági vizsga 04.20. –

NYME-MNSK tanító A N K tanító alkalmassági vizsga 04.20. –

NYME-MNSK ének-zene A L A ének gyakorlati vizsga 04.16. –

NYME-MNSK ének-zene A L K ének gyakorlati vizsga 04.16. –

NYME-MNSK ének-zene A L A ének-zene alkalmassági 07.01–07.02. –

NYME-MNSK ének-zene A L K ének-zene alkalmassági 07.01–07.02. –

NYME-MNSK képi ábrázolás A L A rajz alkalmassági 04.20–04.23. –

NYME-MNSK képi ábrázolás A L K rajz alkalmassági 04.20–04.23. –

NYME-MNSK képi ábrázolás A L A rajz gyakorlati vizsga 07.06–07.08. –

NYME-MNSK képi ábrázolás A L K rajz gyakorlati vizsga 07.06–07.08. –

NYME-MNSK kézműves A L A rajz alkalmassági 04.20–04.23. –

NYME-MNSK kézműves A L K rajz alkalmassági 04.20–04.23. –

NYME-MNSK kézműves A L A rajz gyakorlati vizsga 07.06–07.08. –

NYME-MNSK kézműves A L K rajz gyakorlati vizsga 07.06–07.08. –

NYME-MNSK rekreációszervezés és 
egészségfejlesztés

A L A motoros alkalmassági vizsga 04.21–04.22. –

NYME-MNSK rekreációszervezés és 
egészségfejlesztés

A L K motoros alkalmassági vizsga 04.21–04.22. –

NYME-MNSK sportszervező A L A motoros alkalmassági vizsga 04.21–22. –

NYME-MNSK sportszervező A L K motoros alkalmassági vizsga 04.21–22. –

NYME-MNSK tanító A L A tanító alkalmassági vizsga 04.20. –

NYME-MNSK tanító A L K tanító alkalmassági vizsga 04.20. –
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NYME-MNSK testnevelő-edző A L A motoros alkalmassági vizsga 04.21–04.22. –

NYME-MNSK testnevelő-edző A L K motoros alkalmassági vizsga 04.21–04.22. –

PPKE-VJK tanító A N A tanító alkalmassági vizsga 05.26. –

PPKE-VJK tanító A N K tanító alkalmassági vizsga 05.26. –

PPKE-VJK tanító-német nemzetiségi szakirány A N A tanító alkalmassági vizsga 05.26. –

PPKE-VJK tanító-német nemzetiségi szakirány A N K tanító alkalmassági vizsga 05.26. –

PPKE-VJK tanító-szlovák nemzetiségi szakirány A N A tanító alkalmassági vizsga 05.26. –

PPKE-VJK tanító-szlovák nemzetiségi szakirány A N K tanító alkalmassági vizsga 05.26. –

PTE-ETK rekreációszervezés és 
egészségfejlesztés

A L A motoros alkalmassági vizsga 04.23–24. 4 000 Ft

PTE-ETK rekreációszervezés és 
egészségfejlesztés

A L K motoros alkalmassági vizsga 04.23–24. 4 000 Ft

PTE-IFK környezetkultúra A N A gyakorlati vizsga 07.03–04. –

PTE-IFK környezetkultúra A N K gyakorlati vizsga 07.03–04. –

PTE-IFK óvodapedagógus A N A alkalmassági vizsga 04.23–24. –

PTE-IFK óvodapedagógus A N K alkalmassági vizsga 04.23–24. –

PTE-IFK óvodapedagógus-német nemzetiségi 
szakirány

A N A alkalmassági vizsga 04.23–24. –

PTE-IFK óvodapedagógus-német nemzetiségi 
szakirány

A N K alkalmassági vizsga 04.23–24. –

PTE-IFK tanító A N A tanító alkalmassági vizsga 04.23–24. –

PTE-IFK tanító A N K tanító alkalmassági vizsga 04.23–24. –

PTE-IFK tanító-német nemzetiségi szakirány A N A tanító alkalmassági vizsga 04.23–24. –

PTE-IFK tanító-német nemzetiségi szakirány A N K tanító alkalmassági vizsga 04.23–24. –

PTE-IFK óvodapedagógus A L A alkalmassági vizsga 04.23–24. –

PTE-IFK óvodapedagógus A L K alkalmassági vizsga 04.23–24. –

PTE-IFK tanító A L A tanító alkalmassági vizsga 04.23–24. –

PTE-IFK tanító A L K tanító alkalmassági vizsga 04.23–24. –

PTE-MK előadóművészet-klasszikus ének 
szakirány

A N A alkalmassági vizsga 04.14–07.09. –

PTE-MK előadóművészet-klasszikus ének 
szakirány

A N K alkalmassági vizsga 04.14–07.09. –

PTE-MK előadóművészet-klasszikus ének 
szakirány

A N A főtárgy gyakorlati vizsga 06.29–07.09. –

PTE-MK előadóművészet-klasszikus ének 
szakirány

A N K főtárgy gyakorlati vizsga 06.29–07.09. –

PTE-MK előadóművészet-klasszikus fagott 
szakirány

A N A alkalmassági vizsga 04.14–07.09. –

PTE-MK előadóművészet-klasszikus fagott 
szakirány

A N K alkalmassági vizsga 04.14–07.09. –

PTE-MK előadóművészet-klasszikus fagott 
szakirány

A N A főtárgy gyakorlati vizsga 06.29–07.09. –

PTE-MK előadóművészet-klasszikus fagott 
szakirány

A N K főtárgy gyakorlati vizsga 06.29–07.09. –

PTE-MK előadóművészet-klasszikus fuvola 
szakirány

A N A alkalmassági vizsga 04.14–07.09. –

PTE-MK előadóművészet-klasszikus fuvola 
szakirány

A N K alkalmassági vizsga 04.14–07.09. –

PTE-MK előadóművészet-klasszikus fuvola 
szakirány

A N A főtárgy gyakorlati vizsga 06.29–07.09. –

PTE-MK előadóművészet-klasszikus fuvola 
szakirány

A N K főtárgy gyakorlati vizsga 06.29–07.09. –

PTE-MK előadóművészet-klasszikus gitár 
szakirány

A N A alkalmassági vizsga 04.14–07.09. –

PTE-MK előadóművészet-klasszikus gitár 
szakirány

A N K alkalmassági vizsga 04.14–07.09. –

PTE-MK előadóművészet-klasszikus gitár 
szakirány

A N A főtárgy gyakorlati vizsga 06.29–07.09. –

Tajekoztato-2_2009_AOF.indd   190Tajekoztato-2_2009_AOF.indd   190 2008.11.26.   20:58:542008.11.26.   20:58:54



 5 .  S Z .  TÁ B L Á Z AT

191 Felsőoktatási felvételi tájékoztató – 2009. szeptemberben induló képzések

5.
 S

Z.
 T

ÁB
LÁ

ZA
T

Intézmény Választható szak
Képz.
szint

Munka-
rend

Fin.
forma Vizsgatárgy

Vizsga
időpontja

Vizsga-
díj

PTE-MK előadóművészet-klasszikus gitár 
szakirány

A N K főtárgy gyakorlati vizsga 06.29–07.09. –

PTE-MK előadóművészet-klasszikus gordon 
szakirány

A N A alkalmassági vizsga 04.14–07.09. –

PTE-MK előadóművészet-klasszikus gordon 
szakirány

A N K alkalmassági vizsga 04.14–07.09. –

PTE-MK előadóművészet-klasszikus gordon 
szakirány

A N A főtárgy gyakorlati vizsga 06.29–07.09. –

PTE-MK előadóművészet-klasszikus gordon 
szakirány

A N K főtárgy gyakorlati vizsga 06.29–07.09. –

PTE-MK előadóművészet-klasszikus 
gordonka szakirány

A N A alkalmassági vizsga 04.14–07.09. –

PTE-MK előadóművészet-klasszikus 
gordonka szakirány

A N K alkalmassági vizsga 04.14–07.09. –

PTE-MK előadóművészet-klasszikus 
gordonka szakirány

A N A főtárgy gyakorlati vizsga 06.29–07.09. –

PTE-MK előadóművészet-klasszikus 
gordonka szakirány

A N K főtárgy gyakorlati vizsga 06.29–07.09. –

PTE-MK előadóművészet-klasszikus harsona 
szakirány

A N A alkalmassági vizsga 04.14–07.09. –

PTE-MK előadóművészet-klasszikus harsona 
szakirány

A N K alkalmassági vizsga 04.14–07.09. –

PTE-MK előadóművészet-klasszikus harsona 
szakirány

A N A főtárgy gyakorlati vizsga 06.29–07.09. –

PTE-MK előadóművészet-klasszikus harsona 
szakirány

A N K főtárgy gyakorlati vizsga 06.29–07.09. –

PTE-MK előadóművészet-klasszikus hegedű 
szakirány

A N A alkalmassági vizsga 04.14–07.09. –

PTE-MK előadóművészet-klasszikus hegedű 
szakirány

A N K alkalmassági vizsga 04.14–07.09. –

PTE-MK előadóművészet-klasszikus hegedű 
szakirány

A N A főtárgy gyakorlati vizsga 06.29–07.09. –

PTE-MK előadóművészet-klasszikus hegedű 
szakirány

A N K főtárgy gyakorlati vizsga 06.29–07.09. –

PTE-MK előadóművészet-klasszikus klarinét 
szakirány

A N A alkalmassági vizsga 04.14–07.09. –

PTE-MK előadóművészet-klasszikus klarinét 
szakirány

A N K alkalmassági vizsga 04.14–07.09. –

PTE-MK előadóművészet-klasszikus klarinét 
szakirány

A N A főtárgy gyakorlati vizsga 06.29–07.09. –

PTE-MK előadóművészet-klasszikus klarinét 
szakirány

A N K főtárgy gyakorlati vizsga 06.29–07.09. –

PTE-MK előadóművészet-klasszikus kürt 
szakirány

A N A alkalmassági vizsga 04.14–07.09. –

PTE-MK előadóművészet-klasszikus kürt 
szakirány

A N K alkalmassági vizsga 04.14–07.09. –

PTE-MK előadóművészet-klasszikus kürt 
szakirány

A N A főtárgy gyakorlati vizsga 06.29–07.09. –

PTE-MK előadóművészet-klasszikus kürt 
szakirány

A N K főtárgy gyakorlati vizsga 06.29–07.09. –

PTE-MK előadóművészet-klasszikus 
mélyhegedű szakirány

A N A alkalmassági vizsga 04.14–07.09. –

PTE-MK előadóművészet-klasszikus 
mélyhegedű szakirány

A N K alkalmassági vizsga 04.14–07.09. –

PTE-MK előadóművészet-klasszikus 
mélyhegedű szakirány

A N A főtárgy gyakorlati vizsga 06.29–07.09. –

PTE-MK előadóművészet-klasszikus 
mélyhegedű szakirány

A N K főtárgy gyakorlati vizsga 06.29–07.09. –

PTE-MK előadóművészet-klasszikus oboa 
szakirány

A N A alkalmassági vizsga 04.14–07.09. –

PTE-MK előadóművészet-klasszikus oboa 
szakirány

A N K alkalmassági vizsga 04.14–07.09. –
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PTE-MK előadóművészet-klasszikus oboa 
szakirány

A N A főtárgy gyakorlati vizsga 06.29–07.09. –

PTE-MK előadóművészet-klasszikus oboa 
szakirány

A N K főtárgy gyakorlati vizsga 06.29–07.09. –

PTE-MK előadóművészet-klasszikus orgona 
szakirány

A N A alkalmassági vizsga 04.14–07.09. –

PTE-MK előadóművészet-klasszikus orgona 
szakirány

A N K alkalmassági vizsga 04.14–07.09. –

PTE-MK előadóművészet-klasszikus orgona 
szakirány

A N A főtárgy gyakorlati vizsga 06.29–07.09. –

PTE-MK előadóművészet-klasszikus orgona 
szakirány

A N K főtárgy gyakorlati vizsga 06.29–07.09. –

PTE-MK előadóművészet-klasszikus trombita 
szakirány

A N A alkalmassági vizsga 04.14–07.09. –

PTE-MK előadóművészet-klasszikus trombita 
szakirány

A N K alkalmassági vizsga 04.14–07.09. –

PTE-MK előadóművészet-klasszikus trombita 
szakirány

A N A főtárgy gyakorlati vizsga 06.29–07.09. –

PTE-MK előadóművészet-klasszikus trombita 
szakirány

A N K főtárgy gyakorlati vizsga 06.29–07.09. –

PTE-MK előadóművészet-klasszikus tuba 
szakirány

A N A alkalmassági vizsga 04.14–07.09. –

PTE-MK előadóművészet-klasszikus tuba 
szakirány

A N K alkalmassági vizsga 04.14–07.09. –

PTE-MK előadóművészet-klasszikus tuba 
szakirány

A N A főtárgy gyakorlati vizsga 06.29–07.09. –

PTE-MK előadóművészet-klasszikus tuba 
szakirány

A N K főtárgy gyakorlati vizsga 06.29–07.09. –

PTE-MK előadóművészet-klasszikus 
ütőhangszer szakirány

A N A alkalmassági vizsga 04.14–07.09. –

PTE-MK előadóművészet-klasszikus 
ütőhangszer szakirány

A N K alkalmassági vizsga 04.14–07.09. –

PTE-MK előadóművészet-klasszikus 
ütőhangszer szakirány

A N A főtárgy gyakorlati vizsga 06.29–07.09. –

PTE-MK előadóművészet-klasszikus 
ütőhangszer szakirány

A N K főtárgy gyakorlati vizsga 06.29–07.09. –

PTE-MK előadóművészet-klasszikus zongora 
szakirány

A N A alkalmassági vizsga 04.14–07.09. –

PTE-MK előadóművészet-klasszikus zongora 
szakirány

A N K alkalmassági vizsga 04.14–07.09. –

PTE-MK előadóművészet-klasszikus zongora 
szakirány

A N A főtárgy gyakorlati vizsga 06.29–07.09. –

PTE-MK előadóművészet-klasszikus zongora 
szakirány

A N K főtárgy gyakorlati vizsga 06.29–07.09. –

PTE-MK előadóművészet-zenekar és 
kórusvezető szakirány

A N A alkalmassági vizsga 04.14–07.09. –

PTE-MK előadóművészet-zenekar és 
kórusvezető szakirány

A N K alkalmassági vizsga 04.14–07.09. –

PTE-MK előadóművészet-zenekar és 
kórusvezető szakirány

A N A főtárgy gyakorlati vizsga 06.29–07.09. –

PTE-MK előadóművészet-zenekar és 
kórusvezető szakirány

A N K főtárgy gyakorlati vizsga 06.29–07.09. –

PTE-MK ének-zene A N A alkalmassági vizsga 04.14–07.09. –

PTE-MK ének-zene A N K alkalmassági vizsga 04.14–07.09. –

PTE-MK ének-zene A N A gyakorlati vizsga 06.29–07.09. –

PTE-MK ének-zene A N K gyakorlati vizsga 06.29–07.09. –

PTE-MK festőművész O N A alkalmassági vizsga 05.18–22. 2 000 Ft

PTE-MK festőművész O N K alkalmassági vizsga 05.18–22. 2 000 Ft

PTE-MK festőművész O N A gyakorlati vizsga 07.01–09. –

PTE-MK festőművész O N K gyakorlati vizsga 07.01–09. –

PTE-MK szobrászművész O N A alkalmassági vizsga 05.18–22. 2 000 Ft
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PTE-MK szobrászművész O N K alkalmassági vizsga 05.18–22. 2 000 Ft

PTE-MK szobrászművész O N A gyakorlati vizsga 07.01–09. –

PTE-MK szobrászművész O N K gyakorlati vizsga 07.01–09. –

PTE-PMMK építészmérnöki A N A rajz alkalmassági 04.30–05.02. 3 000 Ft

PTE-PMMK építészmérnöki A N K rajz alkalmassági 04.30–05.02. 3 000 Ft

PTE-PMMK építőművészet A N A gyakorlati vizsga 04.27–29. 3 000 Ft

PTE-PMMK építőművészet A N K gyakorlati vizsga 04.27–29. 3 000 Ft

PTE-PMMK ipari termék- és formatervező 
mérnöki

A N A rajz alkalmassági 04.29. 3 000 Ft

PTE-PMMK ipari termék- és formatervező 
mérnöki

A N K rajz alkalmassági 04.29. 3 000 Ft

PTE-PMMK építészmérnöki A L K rajz alkalmassági 04.30–05.02. 3 000 Ft

PTE-PMMK építész O N A rajz alkalmassági 04.29–30. 3 000 Ft

PTE-PMMK építész O N K rajz alkalmassági 04.29–30. 3 000 Ft

PTE-TTK testnevelő-edző A L K motoros alkalmassági vizsga 04.23–24. 4 000 Ft

RTF bűnügyi igazgatási-bűnügyi 
szakirány

A N A alkalmassági vizsga 04.10–07.09. 4 000 Ft

RTF bűnügyi igazgatási-gazdaságvédelmi 
szakirány

A N A alkalmassági vizsga 04.10–07.09. 4 000 Ft

RTF bűnügyi igazgatási-
pénzügynyomozói szakirány

A N A alkalmassági vizsga 04.10–07.09. 4 000 Ft

RTF rendészeti igazgatási-
határrendészeti szakirány

A N A alkalmassági vizsga 04.10–07.09. 4 000 Ft

RTF rendészeti igazgatási-
igazgatásrendészeti szakirány

A N A alkalmassági vizsga 04.10–07.09. 4 000 Ft

RTF rendészeti igazgatási-
katasztrófavédelmi szakirány

A N A alkalmassági vizsga 04.10–07.09. 4 000 Ft

RTF rendészeti igazgatási-vám- és 
jövedékigazgatási szakirány

A N A alkalmassági vizsga 04.10–07.09. 4 000 Ft

SE-TSK humánkineziológia A N A alkalmassági vizsga 06.29–07.03. 4 000 Ft

SE-TSK humánkineziológia A N K alkalmassági vizsga 06.29–07.03. 4 000 Ft

SE-TSK rekreációszervezés és 
egészségfejlesztés

A N A alkalmassági vizsga 06.29–07.03. 4 000 Ft

SE-TSK rekreációszervezés és 
egészségfejlesztés

A N K alkalmassági vizsga 06.29–07.03. 4 000 Ft

SE-TSK sportszervező A N A alkalmassági vizsga 06.29–07.03. 4 000 Ft

SE-TSK sportszervező A N K alkalmassági vizsga 06.29–07.03. 4 000 Ft

SE-TSK testnevelő-edző A N A alkalmassági vizsga 06.29–07.03. 4 000 Ft

SE-TSK testnevelő-edző A N K alkalmassági vizsga 06.29–07.03. 4 000 Ft

SE-TSK rekreációszervezés és 
egészségfejlesztés

A L A motoros alkalmassági vizsga 06.29–07.03. 4 000 Ft

SE-TSK rekreációszervezés és 
egészségfejlesztés

A L K motoros alkalmassági vizsga 06.29–07.03. 4 000 Ft

SE-TSK sportszervező A L A motoros alkalmassági vizsga 06.29–07.03. 4 000 Ft

SE-TSK sportszervező A L K motoros alkalmassági vizsga 06.29–07.03. 4 000 Ft

SE-TSK testnevelő-edző A L A motoros alkalmassági vizsga 06.29–07.03. 4 000 Ft

SE-TSK testnevelő-edző A L K motoros alkalmassági vizsga 06.29–07.03. 4 000 Ft

SZE-ESZI ápolás és betegellátás-ápoló 
szakirány

A N A alkalmassági vizsga 05.25–29. –

SZE-ESZI ápolás és betegellátás-ápoló 
szakirány

A N K alkalmassági vizsga 05.25–29. –

SZE-ESZI ápolás és betegellátás-szülésznő 
szakirány

A N A alkalmassági vizsga 05.25–29. –

SZE-ESZI ápolás és betegellátás-szülésznő 
szakirány

A N K alkalmassági vizsga 05.25–29. –

SZE-ESZI egészségügyi szervező A N A alkalmassági vizsga 05.25–29. –

SZE-ESZI egészségügyi szervező A N K alkalmassági vizsga 05.25–29. –

SZE-ESZI ápolás és betegellátás-ápoló 
szakirány

A L K alkalmassági vizsga 05.25–29. –
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SZE-ESZI ápolás és betegellátás-szülésznő 
szakirány

A L K alkalmassági vizsga 05.25–29. –

SZE-ESZI egészségügyi szervező A L K alkalmassági vizsga 05.25–29. –

SZE-ESZI képi diagnosztikai és intervenciós 
asszisztens

F N A alkalmassági vizsga 05.25–29. –

SZE-ESZI képi diagnosztikai és intervenciós 
asszisztens

F L K alkalmassági vizsga 05.25–29. –

SZE-MTK építészmérnöki A N A rajz alkalmassági 05.18–22. –

SZE-MTK építészmérnöki A N K rajz alkalmassági 05.18–22. –

SZE-MTK építész O N A rajz alkalmassági 05.18–22. –

SZE-MTK építész O N K rajz alkalmassági 05.18–22. –

SZE-ZMI előadóművészet-klasszikus ének 
szakirány

A N A főtárgy gyakorlati vizsga 06.29–07.10. –

SZE-ZMI előadóművészet-klasszikus ének 
szakirány

A N K főtárgy gyakorlati vizsga 06.29–07.10. –

SZE-ZMI előadóművészet-klasszikus ének 
szakirány

A N A szolfézs-zeneelmélet-zongora 06.29–07.10. –

SZE-ZMI előadóművészet-klasszikus ének 
szakirány

A N K szolfézs-zeneelmélet-zongora 06.29–07.10. –

SZE-ZMI előadóművészet-klasszikus fagott 
szakirány

A N A főtárgy gyakorlati vizsga 06.29–07.10. –

SZE-ZMI előadóművészet-klasszikus fagott 
szakirány

A N K főtárgy gyakorlati vizsga 06.29–07.10. –

SZE-ZMI előadóművészet-klasszikus fagott 
szakirány

A N A szolfézs-zeneelmélet-zongora 06.29–07.10. –

SZE-ZMI előadóművészet-klasszikus fagott 
szakirány

A N K szolfézs-zeneelmélet-zongora 06.29–07.10. –

SZE-ZMI előadóművészet-klasszikus fuvola 
szakirány

A N A főtárgy gyakorlati vizsga 06.29–07.10. –

SZE-ZMI előadóművészet-klasszikus fuvola 
szakirány

A N K főtárgy gyakorlati vizsga 06.29–07.10. –

SZE-ZMI előadóművészet-klasszikus fuvola 
szakirány

A N A szolfézs-zeneelmélet-zongora 06.29–07.10. –

SZE-ZMI előadóművészet-klasszikus fuvola 
szakirány

A N K szolfézs-zeneelmélet-zongora 06.29–07.10. –

SZE-ZMI előadóművészet-klasszikus gitár 
szakirány

A N A főtárgy gyakorlati vizsga 06.29–07.10. –

SZE-ZMI előadóművészet-klasszikus gitár 
szakirány

A N K főtárgy gyakorlati vizsga 06.29–07.10. –

SZE-ZMI előadóművészet-klasszikus gitár 
szakirány

A N A szolfézs-zeneelmélet-zongora 06.29–07.10. –

SZE-ZMI előadóművészet-klasszikus gitár 
szakirány

A N K szolfézs-zeneelmélet-zongora 06.29–07.10. –

SZE-ZMI előadóművészet-klasszikus gordon 
szakirány

A N A főtárgy gyakorlati vizsga 06.29–07.10. –

SZE-ZMI előadóművészet-klasszikus gordon 
szakirány

A N K főtárgy gyakorlati vizsga 06.29–07.10. –

SZE-ZMI előadóművészet-klasszikus gordon 
szakirány

A N A szolfézs-zeneelmélet-zongora 06.29–07.10. –

SZE-ZMI előadóművészet-klasszikus gordon 
szakirány

A N K szolfézs-zeneelmélet-zongora 06.29–07.10. –

SZE-ZMI előadóművészet-klasszikus 
gordonka szakirány

A N A főtárgy gyakorlati vizsga 06.29–07.10. –

SZE-ZMI előadóművészet-klasszikus 
gordonka szakirány

A N K főtárgy gyakorlati vizsga 06.29–07.10. –

SZE-ZMI előadóművészet-klasszikus 
gordonka szakirány

A N A szolfézs-zeneelmélet-zongora 06.29–07.10. –

SZE-ZMI előadóművészet-klasszikus 
gordonka szakirány

A N K szolfézs-zeneelmélet-zongora 06.29–07.10. –

SZE-ZMI előadóművészet-klasszikus harsona 
szakirány

A N A főtárgy gyakorlati vizsga 06.29–07.10. –
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SZE-ZMI előadóművészet-klasszikus harsona 
szakirány

A N K főtárgy gyakorlati vizsga 06.29–07.10. –

SZE-ZMI előadóművészet-klasszikus harsona 
szakirány

A N A szolfézs-zeneelmélet-zongora 06.29–07.10. –

SZE-ZMI előadóművészet-klasszikus harsona 
szakirány

A N K szolfézs-zeneelmélet-zongora 06.29–07.10. –

SZE-ZMI előadóművészet-klasszikus hegedű 
szakirány

A N A főtárgy gyakorlati vizsga 06.29–07.10. –

SZE-ZMI előadóművészet-klasszikus hegedű 
szakirány

A N K főtárgy gyakorlati vizsga 06.29–07.10. –

SZE-ZMI előadóművészet-klasszikus hegedű 
szakirány

A N A szolfézs-zeneelmélet-zongora 06.29–07.10. –

SZE-ZMI előadóművészet-klasszikus hegedű 
szakirány

A N K szolfézs-zeneelmélet-zongora 06.29–07.10. –

SZE-ZMI előadóművészet-klasszikus klarinét 
szakirány

A N A főtárgy gyakorlati vizsga 06.29–07.10. –

SZE-ZMI előadóművészet-klasszikus klarinét 
szakirány

A N K főtárgy gyakorlati vizsga 06.29–07.10. –

SZE-ZMI előadóművészet-klasszikus klarinét 
szakirány

A N A szolfézs-zeneelmélet-zongora 06.29–07.10. –

SZE-ZMI előadóművészet-klasszikus klarinét 
szakirány

A N K szolfézs-zeneelmélet-zongora 06.29–07.10. –

SZE-ZMI előadóművészet-klasszikus kürt 
szakirány

A N A főtárgy gyakorlati vizsga 06.29–07.10. –

SZE-ZMI előadóművészet-klasszikus kürt 
szakirány

A N K főtárgy gyakorlati vizsga 06.29–07.10. –

SZE-ZMI előadóművészet-klasszikus kürt 
szakirány

A N A szolfézs-zeneelmélet-zongora 06.29–07.10. –

SZE-ZMI előadóművészet-klasszikus kürt 
szakirány

A N K szolfézs-zeneelmélet-zongora 06.29–07.10. –

SZE-ZMI előadóművészet-klasszikus 
mélyhegedű szakirány

A N A főtárgy gyakorlati vizsga 06.29–07.10. –

SZE-ZMI előadóművészet-klasszikus 
mélyhegedű szakirány

A N K főtárgy gyakorlati vizsga 06.29–07.10. –

SZE-ZMI előadóművészet-klasszikus 
mélyhegedű szakirány

A N A szolfézs-zeneelmélet-zongora 06.29–07.10. –

SZE-ZMI előadóművészet-klasszikus 
mélyhegedű szakirány

A N K szolfézs-zeneelmélet-zongora 06.29–07.10. –

SZE-ZMI előadóművészet-klasszikus oboa 
szakirány

A N A főtárgy gyakorlati vizsga 06.29–07.10. –

SZE-ZMI előadóművészet-klasszikus oboa 
szakirány

A N K főtárgy gyakorlati vizsga 06.29–07.10. –

SZE-ZMI előadóművészet-klasszikus oboa 
szakirány

A N A szolfézs-zeneelmélet-zongora 06.29–07.10. –

SZE-ZMI előadóművészet-klasszikus oboa 
szakirány

A N K szolfézs-zeneelmélet-zongora 06.29–07.10. –

SZE-ZMI előadóművészet-klasszikus orgona 
szakirány

A N A főtárgy gyakorlati vizsga 06.29–07.10. –

SZE-ZMI előadóművészet-klasszikus orgona 
szakirány

A N K főtárgy gyakorlati vizsga 06.29–07.10. –

SZE-ZMI előadóművészet-klasszikus orgona 
szakirány

A N A szolfézs-zeneelmélet-zongora 06.29–07.10. –

SZE-ZMI előadóművészet-klasszikus orgona 
szakirány

A N K szolfézs-zeneelmélet-zongora 06.29–07.10. –

SZE-ZMI előadóművészet-klasszikus trombita 
szakirány

A N A főtárgy gyakorlati vizsga 06.29–07.10. –

SZE-ZMI előadóművészet-klasszikus trombita 
szakirány

A N K főtárgy gyakorlati vizsga 06.29–07.10. –

SZE-ZMI előadóművészet-klasszikus trombita 
szakirány

A N A szolfézs-zeneelmélet-zongora 06.29–07.10. –

SZE-ZMI előadóművészet-klasszikus trombita 
szakirány

A N K szolfézs-zeneelmélet-zongora 06.29–07.10. –
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SZE-ZMI előadóművészet-klasszikus tuba 
szakirány

A N A főtárgy gyakorlati vizsga 06.29–07.10. –

SZE-ZMI előadóművészet-klasszikus tuba 
szakirány

A N K főtárgy gyakorlati vizsga 06.29–07.10. –

SZE-ZMI előadóművészet-klasszikus tuba 
szakirány

A N A szolfézs-zeneelmélet-zongora 06.29–07.10. –

SZE-ZMI előadóművészet-klasszikus tuba 
szakirány

A N K szolfézs-zeneelmélet-zongora 06.29–07.10. –

SZE-ZMI előadóművészet-klasszikus 
ütőhangszer szakirány

A N A főtárgy gyakorlati vizsga 06.29–07.10. –

SZE-ZMI előadóművészet-klasszikus 
ütőhangszer szakirány

A N K főtárgy gyakorlati vizsga 06.29–07.10. –

SZE-ZMI előadóművészet-klasszikus 
ütőhangszer szakirány

A N A szolfézs-zeneelmélet-zongora 06.29–07.10. –

SZE-ZMI előadóművészet-klasszikus 
ütőhangszer szakirány

A N K szolfézs-zeneelmélet-zongora 06.29–07.10. –

SZE-ZMI előadóművészet-klasszikus zongora 
szakirány

A N A főtárgy gyakorlati vizsga 06.29–07.10. –

SZE-ZMI előadóművészet-klasszikus zongora 
szakirány

A N K főtárgy gyakorlati vizsga 06.29–07.10. –

SZE-ZMI előadóművészet-klasszikus zongora 
szakirány

A N A szolfézs-zeneelmélet-zongora 06.29–07.10. –

SZE-ZMI előadóművészet-klasszikus zongora 
szakirány

A N K szolfézs-zeneelmélet-zongora 06.29–07.10. –

SZFE televíziós műsorkészítő A N A alkalmassági vizsga 04.10–17. 2 000 Ft

SZFE televíziós műsorkészítő A N K alkalmassági vizsga 04.10–17. 2 000 Ft

SZFE televíziós műsorkészítő A N A gyakorlati vizsga 05.11–22.; 06.08–22. 2 000 Ft

SZFE televíziós műsorkészítő A N K gyakorlati vizsga 05.11–22.; 06.08–22. 2 000 Ft

SZFE színházrendező O N A alkalmassági vizsga 04.10–16. 2 000 Ft

SZFE színházrendező O N K alkalmassági vizsga 04.10–16. 2 000 Ft

SZFE színházrendező O N A gyakorlati vizsga 05.18–22.; 06.01–12. 2 000 Ft

SZFE színházrendező O N K gyakorlati vizsga 05.18–22.; 06.01–12. 2 000 Ft

SZFE színművész O N A alkalmassági vizsga 04.10–05.03. 2 000 Ft

SZFE színművész O N K alkalmassági vizsga 04.10–05.03. 2 000 Ft

SZFE színművész O N A gyakorlati vizsga 05.11–15.; 
05.25–06.01.

2 000 Ft

SZFE színművész O N K gyakorlati vizsga 05.11–15.; 
05.25–06.01.

2 000 Ft

SZIE-ABK tanító A N K tanító alkalmassági vizsga 04.09. –

SZIE-YMÉK építészmérnöki A N A rajz alkalmassági 06.27–28. 3 000 Ft

SZIE-YMÉK építészmérnöki A N K rajz alkalmassági 06.27–28. 3 000 Ft

SZIE-YMÉK építészmérnöki A L K rajz alkalmassági 06.27–28. 3 000 Ft

SZTE-JGYPK ének-zene A N A ének gyakorlati vizsga 06.29–07.08. –

SZTE-JGYPK ének-zene A N K ének gyakorlati vizsga 06.29–07.08. –

SZTE-JGYPK gyógypedagógia A N A alkalmassági (egészségi, 
beszéd)

06.29–07.08. –

SZTE-JGYPK gyógypedagógia A N K alkalmassági (egészségi, 
beszéd)

06.29–07.08. –

SZTE-JGYPK képi ábrázolás A N A rajz gyakorlati vizsga 06.29–07.08. –

SZTE-JGYPK képi ábrázolás A N K rajz gyakorlati vizsga 06.29–07.08. –

SZTE-JGYPK óvodapedagógus A N A tanító alkalmassági vizsga 06.29–07.08. –

SZTE-JGYPK óvodapedagógus A N K tanító alkalmassági vizsga 06.29–07.08. –

SZTE-JGYPK tanító A N A tanító alkalmassági vizsga 06.29–07.08. –

SZTE-JGYPK tanító A N K tanító alkalmassági vizsga 06.29–07.08. –

SZTE-JGYPK tanító-német nemzetiségi szakirány A N A tanító alkalmassági vizsga 06.29–07.08. –

SZTE-JGYPK tanító-német nemzetiségi szakirány A N K tanító alkalmassági vizsga 06.29–07.08. –

SZTE-JGYPK tanító-román nemzetiségi szakirány A N A tanító alkalmassági vizsga 06.29–07.08. –

SZTE-JGYPK tanító-román nemzetiségi szakirány A N K tanító alkalmassági vizsga 06.29–07.08. –
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SZTE-JGYPK tanító-szlovák nemzetiségi szakirány A N A tanító alkalmassági vizsga 06.29–07.08. –

SZTE-JGYPK tanító-szlovák nemzetiségi szakirány A N K tanító alkalmassági vizsga 06.29–07.08. –

SZTE-JGYPK ének-zene A L K ének gyakorlati vizsga 06.29–07.08. –

SZTE-JGYPK gyógypedagógia A L A alkalmassági (egészségi, 
beszéd)

06.29–07.08. –

SZTE-JGYPK gyógypedagógia A L K alkalmassági (egészségi, 
beszéd)

06.29–07.08. –

SZTE-JGYPK képi ábrázolás A L K rajz gyakorlati vizsga 06.29–07.08. –

SZTE-JGYPK óvodapedagógus A L K tanító alkalmassági vizsga 06.29–07.08. –

SZTE-JGYPK rekreációszervezés és 
egészségfejlesztés

A L K motoros alkalmassági vizsga 06.29–07.08. –

SZTE-JGYPK tanító A L K tanító alkalmassági vizsga 06.29–07.08. –

SZTE-JGYPK testnevelő-edző A L K motoros alkalmassági vizsga 06.29–07.08. –

SZTE-ZMK előadóművészet-klasszikus 
csembaló szakirány

A N A klasszikus főtárgy gyakorlati 
vizsga

07.01–07.10. –

SZTE-ZMK előadóművészet-klasszikus 
csembaló szakirány

A N K klasszikus főtárgy gyakorlati 
vizsga

07.01–07.10. –

SZTE-ZMK előadóművészet-klasszikus 
csembaló szakirány

A N A szolfézs-zeneelmélet-zongora 07.01–07.10. –

SZTE-ZMK előadóművészet-klasszikus 
csembaló szakirány

A N K szolfézs-zeneelmélet-zongora 07.01–07.10. –

SZTE-ZMK előadóművészet-klasszikus ének 
szakirány

A N A klasszikus főtárgy gyakorlati 
vizsga

07.01–07.10. –

SZTE-ZMK előadóművészet-klasszikus ének 
szakirány

A N K klasszikus főtárgy gyakorlati 
vizsga

07.01–07.10. –

SZTE-ZMK előadóművészet-klasszikus ének 
szakirány

A N A szolfézs-zeneelmélet-zongora 07.01–07.10. –

SZTE-ZMK előadóművészet-klasszikus ének 
szakirány

A N K szolfézs-zeneelmélet-zongora 07.01–07.10. –

SZTE-ZMK előadóművészet-klasszikus fagott 
szakirány

A N A klasszikus főtárgy gyakorlati 
vizsga

07.01–07.10. –

SZTE-ZMK előadóművészet-klasszikus fagott 
szakirány

A N K klasszikus főtárgy gyakorlati 
vizsga

07.01–07.10. –

SZTE-ZMK előadóművészet-klasszikus fagott 
szakirány

A N A szolfézs-zeneelmélet-zongora 07.01–07.10. –

SZTE-ZMK előadóművészet-klasszikus fagott 
szakirány

A N K szolfézs-zeneelmélet-zongora 07.01–07.10. –

SZTE-ZMK előadóművészet-klasszikus furulya 
szakirány

A N A klasszikus főtárgy gyakorlati 
vizsga

07.01–07.10. –

SZTE-ZMK előadóművészet-klasszikus furulya 
szakirány

A N K klasszikus főtárgy gyakorlati 
vizsga

07.01–07.10. –

SZTE-ZMK előadóművészet-klasszikus furulya 
szakirány

A N A szolfézs-zeneelmélet-zongora 07.01–07.10. –

SZTE-ZMK előadóművészet-klasszikus furulya 
szakirány

A N K szolfézs-zeneelmélet-zongora 07.01–07.10. –

SZTE-ZMK előadóművészet-klasszikus fuvola 
szakirány

A N A klasszikus főtárgy gyakorlati 
vizsga

07.01–07.10. –

SZTE-ZMK előadóművészet-klasszikus fuvola 
szakirány

A N K klasszikus főtárgy gyakorlati 
vizsga

07.01–07.10. –

SZTE-ZMK előadóművészet-klasszikus fuvola 
szakirány

A N A szolfézs-zeneelmélet-zongora 07.01–07.10. –

SZTE-ZMK előadóművészet-klasszikus fuvola 
szakirány

A N K szolfézs-zeneelmélet-zongora 07.01–07.10. –

SZTE-ZMK előadóművészet-klasszikus gitár 
szakirány

A N A klasszikus főtárgy gyakorlati 
vizsga

07.01–07.10. –

SZTE-ZMK előadóművészet-klasszikus gitár 
szakirány

A N K klasszikus főtárgy gyakorlati 
vizsga

07.01–07.10. –

SZTE-ZMK előadóművészet-klasszikus gitár 
szakirány

A N A szolfézs-zeneelmélet-zongora 07.01–07.10. –

SZTE-ZMK előadóművészet-klasszikus gitár 
szakirány

A N K szolfézs-zeneelmélet-zongora 07.01–07.10. –
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SZTE-ZMK előadóművészet-klasszikus gordon 
szakirány

A N A klasszikus főtárgy gyakorlati 
vizsga

07.01–07.10. –

SZTE-ZMK előadóművészet-klasszikus gordon 
szakirány

A N K klasszikus főtárgy gyakorlati 
vizsga

07.01–07.10. –

SZTE-ZMK előadóművészet-klasszikus gordon 
szakirány

A N A szolfézs-zeneelmélet-zongora 07.01–07.10. –

SZTE-ZMK előadóművészet-klasszikus gordon 
szakirány

A N K szolfézs-zeneelmélet-zongora 07.01–07.10. –

SZTE-ZMK előadóművészet-klasszikus 
gordonka szakirány

A N A klasszikus főtárgy gyakorlati 
vizsga

07.01–07.10. –

SZTE-ZMK előadóművészet-klasszikus 
gordonka szakirány

A N K klasszikus főtárgy gyakorlati 
vizsga

07.01–07.10. –

SZTE-ZMK előadóművészet-klasszikus 
gordonka szakirány

A N A szolfézs-zeneelmélet-zongora 07.01–07.10. –

SZTE-ZMK előadóművészet-klasszikus 
gordonka szakirány

A N K szolfézs-zeneelmélet-zongora 07.01–07.10. –

SZTE-ZMK előadóművészet-klasszikus hárfa 
szakirány

A N A klasszikus főtárgy gyakorlati 
vizsga

07.01–07.10. –

SZTE-ZMK előadóművészet-klasszikus hárfa 
szakirány

A N K klasszikus főtárgy gyakorlati 
vizsga

07.01–07.10. –

SZTE-ZMK előadóművészet-klasszikus hárfa 
szakirány

A N A szolfézs-zeneelmélet-zongora 07.01–07.10. –

SZTE-ZMK előadóművészet-klasszikus hárfa 
szakirány

A N K szolfézs-zeneelmélet-zongora 07.01–07.10. –

SZTE-ZMK előadóművészet-klasszikus harsona 
szakirány

A N A klasszikus főtárgy gyakorlati 
vizsga

07.01–07.10. –

SZTE-ZMK előadóművészet-klasszikus harsona 
szakirány

A N K klasszikus főtárgy gyakorlati 
vizsga

07.01–07.10. –

SZTE-ZMK előadóművészet-klasszikus harsona 
szakirány

A N A szolfézs-zeneelmélet-zongora 07.01–07.10. –

SZTE-ZMK előadóművészet-klasszikus harsona 
szakirány

A N K szolfézs-zeneelmélet-zongora 07.01–07.10. –

SZTE-ZMK előadóművészet-klasszikus hegedű 
szakirány

A N A klasszikus főtárgy gyakorlati 
vizsga

07.01–07.10. –

SZTE-ZMK előadóművészet-klasszikus hegedű 
szakirány

A N K klasszikus főtárgy gyakorlati 
vizsga

07.01–07.10. –

SZTE-ZMK előadóművészet-klasszikus hegedű 
szakirány

A N A szolfézs-zeneelmélet-zongora 07.01–07.10. –

SZTE-ZMK előadóművészet-klasszikus hegedű 
szakirány

A N K szolfézs-zeneelmélet-zongora 07.01–07.10. –

SZTE-ZMK előadóművészet-klasszikus klarinét 
szakirány

A N A klasszikus főtárgy gyakorlati 
vizsga

07.01–07.10. –

SZTE-ZMK előadóművészet-klasszikus klarinét 
szakirány

A N K klasszikus főtárgy gyakorlati 
vizsga

07.01–07.10. –

SZTE-ZMK előadóművészet-klasszikus klarinét 
szakirány

A N A szolfézs-zeneelmélet-zongora 07.01–07.10. –

SZTE-ZMK előadóművészet-klasszikus klarinét 
szakirány

A N K szolfézs-zeneelmélet-zongora 07.01–07.10. –

SZTE-ZMK előadóművészet-klasszikus kürt 
szakirány

A N A klasszikus főtárgy gyakorlati 
vizsga

07.01–07.10. –

SZTE-ZMK előadóművészet-klasszikus kürt 
szakirány

A N K klasszikus főtárgy gyakorlati 
vizsga

07.01–07.10. –

SZTE-ZMK előadóművészet-klasszikus kürt 
szakirány

A N A szolfézs-zeneelmélet-zongora 07.01–07.10. –

SZTE-ZMK előadóművészet-klasszikus kürt 
szakirány

A N K szolfézs-zeneelmélet-zongora 07.01–07.10. –

SZTE-ZMK előadóművészet-klasszikus 
mélyhegedű szakirány

A N A klasszikus főtárgy gyakorlati 
vizsga

07.01–07.10. –

SZTE-ZMK előadóművészet-klasszikus 
mélyhegedű szakirány

A N K klasszikus főtárgy gyakorlati 
vizsga

07.01–07.10. –

SZTE-ZMK előadóművészet-klasszikus 
mélyhegedű szakirány

A N A szolfézs-zeneelmélet-zongora 07.01–07.10. –
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SZTE-ZMK előadóművészet-klasszikus 
mélyhegedű szakirány

A N K szolfézs-zeneelmélet-zongora 07.01–07.10. –

SZTE-ZMK előadóművészet-klasszikus oboa 
szakirány

A N A klasszikus főtárgy gyakorlati 
vizsga

07.01–07.10. –

SZTE-ZMK előadóművészet-klasszikus oboa 
szakirány

A N K klasszikus főtárgy gyakorlati 
vizsga

07.01–07.10. –

SZTE-ZMK előadóművészet-klasszikus oboa 
szakirány

A N A szolfézs-zeneelmélet-zongora 07.01–07.10. –

SZTE-ZMK előadóművészet-klasszikus oboa 
szakirány

A N K szolfézs-zeneelmélet-zongora 07.01–07.10. –

SZTE-ZMK előadóművészet-klasszikus orgona 
szakirány

A N A klasszikus főtárgy gyakorlati 
vizsga

07.01–07.10. –

SZTE-ZMK előadóművészet-klasszikus orgona 
szakirány

A N K klasszikus főtárgy gyakorlati 
vizsga

07.01–07.10. –

SZTE-ZMK előadóművészet-klasszikus orgona 
szakirány

A N A szolfézs-zeneelmélet-zongora 07.01–07.10. –

SZTE-ZMK előadóművészet-klasszikus orgona 
szakirány

A N K szolfézs-zeneelmélet-zongora 07.01–07.10. –

SZTE-ZMK előadóművészet-klasszikus trombita 
szakirány

A N A klasszikus főtárgy gyakorlati 
vizsga

07.01–07.10. –

SZTE-ZMK előadóművészet-klasszikus trombita 
szakirány

A N K klasszikus főtárgy gyakorlati 
vizsga

07.01–07.10. –

SZTE-ZMK előadóművészet-klasszikus trombita 
szakirány

A N A szolfézs-zeneelmélet-zongora 07.01–07.10. –

SZTE-ZMK előadóművészet-klasszikus trombita 
szakirány

A N K szolfézs-zeneelmélet-zongora 07.01–07.10. –

SZTE-ZMK előadóművészet-klasszikus tuba 
szakirány

A N A klasszikus főtárgy gyakorlati 
vizsga

07.01–07.10. –

SZTE-ZMK előadóművészet-klasszikus tuba 
szakirány

A N K klasszikus főtárgy gyakorlati 
vizsga

07.01–07.10. –

SZTE-ZMK előadóművészet-klasszikus tuba 
szakirány

A N A szolfézs-zeneelmélet-zongora 07.01–07.10. –

SZTE-ZMK előadóművészet-klasszikus tuba 
szakirány

A N K szolfézs-zeneelmélet-zongora 07.01–07.10. –

SZTE-ZMK előadóművészet-klasszikus 
ütőhangszer szakirány

A N A klasszikus főtárgy gyakorlati 
vizsga

07.01–07.10. –

SZTE-ZMK előadóművészet-klasszikus 
ütőhangszer szakirány

A N K klasszikus főtárgy gyakorlati 
vizsga

07.01–07.10. –

SZTE-ZMK előadóművészet-klasszikus 
ütőhangszer szakirány

A N A szolfézs-zeneelmélet-zongora 07.01–07.10. –

SZTE-ZMK előadóművészet-klasszikus 
ütőhangszer szakirány

A N K szolfézs-zeneelmélet-zongora 07.01–07.10. –

SZTE-ZMK előadóművészet-klasszikus zongora 
szakirány

A N A klasszikus főtárgy gyakorlati 
vizsga

07.01–07.10. –

SZTE-ZMK előadóművészet-klasszikus zongora 
szakirány

A N K klasszikus főtárgy gyakorlati 
vizsga

07.01–07.10. –

SZTE-ZMK előadóművészet-klasszikus zongora 
szakirány

A N A szolfézs-zeneelmélet 07.01–07.10. –

SZTE-ZMK előadóművészet-klasszikus zongora 
szakirány

A N K szolfézs-zeneelmélet 07.01–07.10. –

TSF-EF ápolás és betegellátás-ápoló 
szakirány

A N A alkalmassági (egészségi, 
beszéd)

04.20–24. 1 500 Ft

TSF-EF ápolás és betegellátás-ápoló 
szakirány

A N K alkalmassági (egészségi, 
beszéd)

04.20–24. 1 500 Ft

TSF-EF egészségügyi szervező A N A alkalmassági (egészségi, 
beszéd)

04.20–24. 1 500 Ft

TSF-EF egészségügyi szervező A N K alkalmassági (egészségi, 
beszéd)

04.20–24. 1 500 Ft

TSF-EF ápolás és betegellátás-ápoló 
szakirány

A L A alkalmassági (egészségi, 
beszéd)

04.20–24. 1 500 Ft

TSF-EF ápolás és betegellátás-ápoló 
szakirány

A L K alkalmassági (egészségi, 
beszéd)

04.20–24. 1 500 Ft
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TSF-EF egészségügyi szervező A L A alkalmassági (egészségi, 
beszéd)

04.20–24. 1 500 Ft

TSF-EF egészségügyi szervező A L K alkalmassági (egészségi, 
beszéd)

04.20–24. 1 500 Ft

TSF-PFK óvodapedagógus A N A alkalmassági vizsga 04.30. –

TSF-PFK óvodapedagógus A N K alkalmassági vizsga 04.30. –

TSF-PFK óvodapedagógus-cigány/roma 
szakirány

A N A alkalmassági vizsga 04.30. –

TSF-PFK óvodapedagógus-cigány/roma 
szakirány

A N K alkalmassági vizsga 04.30. –

TSF-PFK óvodapedagógus-román nemzetiségi 
szakirány

A N A alkalmassági vizsga 04.30. –

TSF-PFK óvodapedagógus-román nemzetiségi 
szakirány

A N K alkalmassági vizsga 04.30. –

TSF-PFK óvodapedagógus-szlovák 
nemzetiségi szakirány

A N A alkalmassági vizsga 04.30. –

TSF-PFK óvodapedagógus-szlovák 
nemzetiségi szakirány

A N K alkalmassági vizsga 04.30. –

TSF-PFK tanító A N A alkalmassági vizsga 04.30. –

TSF-PFK tanító A N K alkalmassági vizsga 04.30. –

TSF-PFK tanító-cigány/roma szakirány A N A alkalmassági vizsga 04.30. –

TSF-PFK tanító-cigány/roma szakirány A N K alkalmassági vizsga 04.30. –

TSF-PFK tanító-román nemzetiségi szakirány A N A alkalmassági vizsga 04.30. –

TSF-PFK tanító-román nemzetiségi szakirány A N K alkalmassági vizsga 04.30. –

TSF-PFK tanító-szlovák nemzetiségi szakirány A N A alkalmassági vizsga 04.30. –

TSF-PFK tanító-szlovák nemzetiségi szakirány A N K alkalmassági vizsga 04.30. –

TSF-PFK óvodapedagógus A L A alkalmassági vizsga 04.30. –

TSF-PFK óvodapedagógus A L K alkalmassági vizsga 04.30. –

TSF-PFK óvodapedagógus-cigány/roma 
szakirány

A L A alkalmassági vizsga 04.30. –

TSF-PFK óvodapedagógus-cigány/roma 
szakirány

A L K alkalmassági vizsga 04.30. –

TSF-PFK óvodapedagógus-román nemzetiségi 
szakirány

A L A alkalmassági vizsga 04.30. –

TSF-PFK óvodapedagógus-román nemzetiségi 
szakirány

A L K alkalmassági vizsga 04.30. –

TSF-PFK óvodapedagógus-szlovák 
nemzetiségi szakirány

A L A alkalmassági vizsga 04.30. –

TSF-PFK óvodapedagógus-szlovák 
nemzetiségi szakirány

A L K alkalmassági vizsga 04.30. –

TSF-PFK tanító A L A alkalmassági vizsga 04.30. –

TSF-PFK tanító A L K alkalmassági vizsga 04.30. –

TSF-PFK tanító-cigány/roma szakirány A L A alkalmassági vizsga 04.30. –

TSF-PFK tanító-cigány/roma szakirány A L K alkalmassági vizsga 04.30. –

TSF-PFK tanító-román nemzetiségi szakirány A L A alkalmassági vizsga 04.30. –

TSF-PFK tanító-román nemzetiségi szakirány A L K alkalmassági vizsga 04.30. –

TSF-PFK tanító-szlovák nemzetiségi szakirány A L A alkalmassági vizsga 04.30. –

TSF-PFK tanító-szlovák nemzetiségi szakirány A L K alkalmassági vizsga 04.30. –
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