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4.
 S

Z.
 T

ÁB
LÁ

ZA
T

Alapképzés – nappali munkarend (AN)
SZAK – Intézmény, kar

alkalmazott közgazdaságtan (180) – BCE-KTK, 

BME-GTK, ELTE-TÁTK, IBS, PE-GTK

alkalmazott látványtervezés (180) – KE-MK, 

MKE

alkotóművészet és muzikológia [alkalmazott 

zeneszerzés] (180) – LFZE

alkotóművészet és muzikológia [elektronikus zenei 

médiaművészet] (180) – LFZE, PTE-MK

alkotóművészet és muzikológia [ jazz-zeneszerzés] 

(180) – LFZE

alkotóművészet és muzikológia [muzikológia] 

(180) – LFZE

alkotóművészet és muzikológia [zeneelmélet] (180) 

– DE-ZK, ME-BBZI

alkotóművészet és muzikológia [zeneismeret] (180) 

– DE-ZK, LFZE, ME-BBZI, PTE-MK

alkotóművészet és muzikológia [zeneszerzés] (180) 

– LFZE

állattenyésztő mérnöki (210) – DE-MÉK, 

KE-AKK, NYME-MÉK, PE-GK, 

SZIE-MKK

andragógia (180) – BGF-KVIK, DE-BTK, 

EKF-TKTK, ELTE-PPK, KJF, NYME-AK, 

PTE-FEEK, SZIE-ABPK, SZIE-GAEK, 

SZIE-GTK, ZSKF

anglisztika (180) – DE-BTK, EKF-BTK, 

ELTE-BTK, KJF, KRE-BTK, ME-BTK, 

NYF, NYME-BDPK, PE-MFTK, 

PPKE-BTK, PTE-BTK, SZTE-BTK

animáció (180) – BKF-KMK, MOME

anyagmérnöki (210) – DF, KF-GAMFK, 

ME-MAK, PE-MK, PTE-TTK, SZTE-TTIK

ápolás és betegellátás [ápoló] (240) – DE-EK, 

PTE-ETK, SE-ETK, SZE-PLI, SZIE-GAEK, 

SZTE-ETSZK

Alapképzés – nappali munkarend (AN)
SZAK – Intézmény, kar

ápolás és betegellátás [dietetikus] (240) – 

PTE-ETK, SE-ETK

ápolás és betegellátás [gyógytornász] (240) – 

DE-NK, ME-EK, PTE-ETK, SE-ETK, 

SZTE-ETSZK

ápolás és betegellátás [mentőtiszt] (240) – DE-EK, 

PTE-ETK, SE-ETK

ápolás és betegellátás [szülésznő] (240) – DE-EK, 

PTE-ETK, SE-ETK, SZE-PLI

biológia (180) – DE-TTK, EKF-TTK, 

ELTE-TTK, NYF, NYME-TTK, PTE-TTK, 

SZIE-ÁOTK, SZTE-TTIK

biomérnöki (210) – BCE-ÉTK, BME-VBK, 

DE-TTK, PE-MK, SZTE-TTIK

biztonság- és védelempolitikai (180) – 

NKE-NETK

bűnügyi igazgatási [bűnügyi hírszerző] (180) – 

NKE-RTK

bűnügyi igazgatási [bűnügyi nyomozói] (180) – 

NKE-RTK

bűnügyi igazgatási [gazdaságvédelmi nyomozói] 

(180) – NKE-RTK

bűnügyi igazgatási [pénzügyi nyomozói] (180) – 

NKE-RTK

csecsemő- és kisgyermeknevelő (180) – 

DE-GYFK, EJF-NTK, EKF-TKTK, 

ELTE-TÓK, GFF-PK, KE-PK, NYF, 

NYME-BPK, PTE-ETK, PTE-IGYK, 

SZIE-ABPK

design- és művészetelmélet (180) – BKF-KMK, 

MOME

egészségügyi gondozás és prevenció 

[dentálhigiénikus] (240) – SZTE-ETSZK

egészségügyi gondozás és prevenció 

[népegészségügyi ellenőr] (240) – DE-NK, 

PTE-ETK, SE-ETK

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.
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Alapképzés – nappali munkarend (AN)
SZAK – Intézmény, kar

egészségügyi gondozás és prevenció [védőnő] (240) 

– DE-EK, ME-EK, PTE-ETK, SE-ETK, 

SZTE-ETSZK

egészségügyi szervező (210) – DE-EK, ME-EK, 

PTE-ETK, SE-EKK, SZE-PLI, SZIE-GAEK

elektronikus ábrázolás (180) – BKF-KMK, 

EKF-BTK, KE-MK

élelmiszermérnöki (210) – BCE-ÉTK, DE-MÉK, 

NYME-MÉK, SZTE-MK

előadóművészet [egyházzene-kórusvezetés] (180) – 

DE-ZK, LFZE

előadóművészet [egyházzene-orgona] (180) – 

DE-ZK, LFZE

előadóművészet [ jazzbasszusgitár] (180) – KJF, 

LFZE

előadóművészet [ jazzbőgő] (180) – LFZE

előadóművészet [ jazzdob] (180) – KJF, LFZE

előadóművészet [ jazzének] (180) – KJF, LFZE

előadóművészet [ jazzgitár] (180) – KJF, LFZE

előadóművészet [ jazzharsona] (180) – KJF, LFZE

előadóművészet [ jazztrombita] (180) – KJF, LFZE

előadóművészet [ jazz-zongora] (180) – KJF, LFZE

előadóművészet [ jazzszaxofon] (180) – KJF, LFZE

előadóművészet [klasszikus cimbalom] (180) – 

LFZE

előadóművészet [klasszikus csembaló] (180) – 

LFZE, SZTE-ZMK

előadóművészet [klasszikus ének] (180) – DE-ZK, 

LFZE, ME-BBZI, PTE-MK, SZE-ZMI, 

SZTE-ZMK

előadóművészet [klasszikus fagott] (180) – DE-ZK, 

LFZE, ME-BBZI, PTE-MK, SZE-ZMI, 

SZTE-ZMK

előadóművészet [klasszikus furulya] (180) – 

DE-ZK, ME-BBZI, SZTE-ZMK

előadóművészet [klasszikus fuvola] (180) – 

DE-ZK, LFZE, ME-BBZI, PTE-MK, 

SZE-ZMI, SZTE-ZMK

előadóművészet [klasszikus gitár] (180) – DE-ZK, 

LFZE, ME-BBZI, PTE-MK, SZE-ZMI, 

SZTE-ZMK

előadóművészet [klasszikus gordon] (180) – 

DE-ZK, LFZE, ME-BBZI, PTE-MK, 

SZE-ZMI, SZTE-ZMK

előadóművészet [klasszikus gordonka] (180) 

– DE-ZK, LFZE, ME-BBZI, PTE-MK, 

SZE-ZMI, SZTE-ZMK

előadóművészet [klasszikus hárfa] (180) – LFZE, 

SZTE-ZMK

Alapképzés – nappali munkarend (AN)
SZAK – Intézmény, kar

előadóművészet [klasszikus harmónika] (180) – 

LFZE

előadóművészet [klasszikus harsona] (180) 

– DE-ZK, LFZE, ME-BBZI, PTE-MK, 

SZE-ZMI, SZTE-ZMK

előadóművészet [klasszikus hegedű] (180) – 

DE-ZK, LFZE, ME-BBZI, PTE-MK, 

SZE-ZMI, SZTE-ZMK

előadóművészet [klasszikus klarinét] (180) 

– DE-ZK, LFZE, ME-BBZI, PTE-MK, 

SZE-ZMI, SZTE-ZMK

előadóművészet [klasszikus kürt] (180) – DE-ZK, 

LFZE, ME-BBZI, PTE-MK, SZE-ZMI, 

SZTE-ZMK

előadóművészet [klasszikus mélyhegedű] (180) 

– DE-ZK, LFZE, ME-BBZI, PTE-MK, 

SZE-ZMI, SZTE-ZMK

előadóművészet [klasszikus oboa] (180) – DE-ZK, 

LFZE, ME-BBZI, PTE-MK, SZE-ZMI, 

SZTE-ZMK

előadóművészet [klasszikus orgona] (180) – 

DE-ZK, LFZE, ME-BBZI, PTE-MK, 

SZE-ZMI, SZTE-ZMK

előadóművészet [klasszikus szaxofon] (180) – 

DE-ZK, ME-BBZI

előadóművészet [klasszikus trombita] (180) 

– DE-ZK, LFZE, ME-BBZI, PTE-MK, 

SZE-ZMI, SZTE-ZMK

előadóművészet [klasszikus tuba] (180) – DE-ZK, 

LFZE, ME-BBZI, PTE-MK, SZE-ZMI, 

SZTE-ZMK

előadóművészet [klasszikus ütőhangszeres 

előadóművészet] (180) – DE-ZK, LFZE, 

ME-BBZI, PTE-MK, SZE-ZMI, SZTE-ZMK

előadóművészet [klasszikus zongora] (180) 

– DE-ZK, LFZE, ME-BBZI, PTE-MK, 

SZE-ZMI, SZTE-ZMK

előadóművészet [népi cimbalom] (180) – LFZE

előadóművészet [népi ének] (180) – LFZE

előadóművészet [népi fúvós (furulya-duda, 

klarinét-tárogató)] (180) – LFZE

előadóművészet [népi pengetős (citera-tambura-

koboz-tekerő)] (180) – LFZE

előadóművészet [népi vonós (hegedű, brácsa, 

nagybőgő-cselló-ütőgardon)] (180) – LFZE

előadóművészet [zenekar- és kórusvezetés] (180) – 

DE-ZK, LFZE, ME-BBZI, PTE-MK
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4.
 S

Z.
 T

ÁB
LÁ

ZA
TAlapképzés – nappali munkarend (AN)

SZAK – Intézmény, kar

emberi erőforrások (180) – BCE-KTK, 

BGF-PSZK, BKF-HFTGK, EKF-GTK, 

KRE-ÁJK, KRF, ME-GTK, PE-GTK, 

SZIE-GTK, ZSKF

ének-zene (180) – EKF-BTK, ELTE-BTK, 

NYME-BDPK, PTE-MK, SZTE-JGYPK

energetikai mérnöki (210) – BME-GPK, 

ME-GÉIK

építészmérnöki (240) – BME-ÉPK, DE-MK, 

PTE-PMMIK, SZE-MTK, SZIE-YMÉK

építőmérnöki (240) – BME-ÉMK, DE-MK, 

EJF-MKK, PTE-PMMIK, SZE-MTK, 

SZIE-YMÉK

építőművészet (180) – MOME, NYME-SKK, 

PTE-PMMIK

faipari mérnöki (210) – NYME-SKK

fémművesség (180) – MOME

fizika (180) – BME-TTK, DE-TTK, ELTE-TTK, 

NYME-TTK, PTE-TTK, SZTE-TTIK

formatervezés (180) – MOME, NYME-SKK

fotográfia (180) – BKF-KMK, KE-MK, MOME

földmérő és földrendező mérnöki (210) – 

OE-AMK

földrajz (180) – DE-TTK, EKF-TTK, 

ELTE-TTK, ME-MFK, NYF, NYME-TTK, 

PTE-TTK, SZTE-TTIK

földtudományi (180) – DE-TTK, ELTE-TTK, 

PTE-TTK, SZTE-TTIK

gazdálkodási és menedzsment (210) – ÁVF, 

BCE-GTK, BGF-GKZ, BGF-PSZK, 

BKF-HFTGK, BME-GTK, DE-GTK, 

DF, EDUTUS, EJF-MKK, EKF-GTK, 

GDF, KJF, KRE-ÁJK, KRF, ME-GTK, 

NYF, NYME-KTK, OE-KGK, PE-GTK, 

PTE-KTK, SZE-GK, SZIE-GAEK, 

SZIE-GTK, SZTE-GTK, TPF, ZSKF

gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés (180) 

– BCE-KTK

gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki 

(210) – BCE-GTK, DE-GTK, KE-GTK, 

KF-KFK, KRF, NYME-MÉK, PE-GK, SZF, 

SZIE-GAEK, SZIE-GTK, SZTE-MK

gazdaságinformatikus (210) – BCE-GTK, 

BGF-GKZ, BGF-PSZK, DE-IK, DF, 

EKF-GTK, GDF, KRF, ME-GÉIK, 

NYME-SKK, PE-MIK, PTE-TTK, 

SZE-MTK, SZTE-TTIK, ZSKF

Alapképzés – nappali munkarend (AN)
SZAK – Intézmény, kar

gépészmérnöki (210) – BME-GPK, DE-MK, 

DF, KF-GAMFK, ME-GÉIK, NYF, 

NYME-TTK, OE-BGK, PE-MK, 

PTE-PMMIK, SZE-MTK, SZIE-GÉK, 

SZTE-MK

germanisztika [néderlandisztika] (180) – 

DE-BTK, ELTE-BTK, KRE-BTK

germanisztika [német nemzetiségi] (180) – 

ELTE-BTK, PTE-BTK, SZTE-JGYPK

germanisztika [német] (180) – DE-BTK, 

EKF-BTK, ELTE-BTK, KRE-BTK, 

ME-BTK, NYME-BDPK, PE-MFTK, 

PPKE-BTK, PTE-BTK, SZTE-BTK

germanisztika [skandinavisztika] (180) – 

ELTE-BTK

gyártásszervező (180) – SZFE

gyógypedagógia (240) – ELTE-BGGYK, KE-PK, 

NYME-AK, SZTE-JGYPK

had- és biztonságtechnikai mérnöki (210) – 

OE-BGK

humánkineziológia (180) – TE

igazságügyi igazgatási (180) – DE-ÁJK, ME-ÁJK, 

PPKE-JÁK, SZE-ÁJK

informatikus és szakigazgatási agrármérnöki (210) 

– BCE-KERTK, DE-GTK, SZTE-MK

informatikus könyvtáros (180) – DE-IK, DRHE, 

EKF-TKTK, ELTE-BTK, NYME-BDPK, 

PTE-FEEK, SZIE-ABPK, SZTE-BTK

ipari termék- és formatervező mérnöki (210) 

– BME-GPK, ME-GÉIK, NYME-SKK, 

OE-RKK, PTE-PMMIK

járműmérnöki (210) – BME-KJK, KF-GAMFK, 

SZE-MTK

kameraman (180) – BKF-KMK, SZFE

katasztrófavédelem [iparbiztonsági] (180) – 

NKE-RTK

katasztrófavédelem [katasztrófavédelmi műveleti] 

(180) – NKE-RTK

katasztrófavédelem [tűzvédelmi és 

mentésirányítási] (180) – NKE-RTK

katonai logisztika (240) – NKE-HHK

katonai üzemeltetés (240) – NKE-HHK

katonai vezetői (240) – NKE-HHK

keleti nyelvek és kultúrák [altajisztika] (180) – 

SZTE-BTK

keleti nyelvek és kultúrák [arab] (180) – 

ELTE-BTK, PPKE-BTK

keleti nyelvek és kultúrák [hebraisztika] (180) – 

ELTE-BTK
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Alapképzés – nappali munkarend (AN)
SZAK – Intézmény, kar

keleti nyelvek és kultúrák [indológia] (180) – 

ELTE-BTK

keleti nyelvek és kultúrák [iranisztika] (180) – 

ELTE-BTK

keleti nyelvek és kultúrák [ japán] (180) – 

ELTE-BTK, KRE-BTK

keleti nyelvek és kultúrák [kínai] (180) – 

ELTE-BTK, PPKE-BTK

keleti nyelvek és kultúrák [koreai] (180) – 

ELTE-BTK

keleti nyelvek és kultúrák [mongol] (180) – 

ELTE-BTK

keleti nyelvek és kultúrák [tibeti] (180) – 

ELTE-BTK

keleti nyelvek és kultúrák [török] (180) – 

ELTE-BTK

keleti nyelvek és kultúrák [újgörög] (180) – 

ELTE-BTK

kémia (180) – DE-TTK, EKF-TTK, ELTE-TTK, 

NYME-TTK, PE-MK, PTE-TTK, 

SZTE-TTIK

képi ábrázolás (180) – BKF-KMK, EKF-BTK, 

KE-MK, NYF, NYME-BDPK, SZTE-JGYPK

képzőművészet-elmélet (180) – MKE

kerámiatervezés (180) – MOME, PTE-MK

kereskedelem és marketing (210) – BCE-GTK, 

BGF-KKK, BGF-KVIK, BKF-HFTGK, 

DE-GTK, EDUTUS, KE-GTK, KRF, 

ME-GTK, NYME-KTK, OE-KGK, 

PE-GTK, PTE-KTK, SZE-GK, SZF, 

SZIE-GTK, SZTE-GTK

kertészmérnöki (210) – BCE-KERTK, DE-MÉK, 

KF-KFK, KRF, PE-GK, SZIE-MKK

kézműves (180) – BKF-KMK

kommunikáció és médiatudomány (180) 

– BCE-TK, BGF-KKK, BKF-KMK, 

BME-GTK, DE-BTK, EKF-GTK, 

ELTE-BTK, KJF, KRE-BTK, PPKE-BTK, 

PTE-BTK, PTE-IGYK, SZIE-GTK, 

SZTE-BTK, ZSKF

konduktor (240) – PAF

könnyűipari mérnöki (210) – OE-RKK

környezetgazdálkodási agrármérnöki (210) – 

BCE-KERTK, DE-MÉK, KF-KFK, KRF, 

NYME-MÉK, PE-GK, SZIE-GAEK, 

SZIE-MKK

környezetkultúra (180) – BKF-KMK, PTE-IGYK

Alapképzés – nappali munkarend (AN)
SZAK – Intézmény, kar

környezetmérnöki (210) – BME-VBK, DE-MK, 

EJF-MKK, ME-MFK, NYME-EMK, 

OE-RKK, PE-MK, PTE-PMMIK, 

SZE-MTK, SZIE-MKK, SZTE-TTIK

környezettan (180) – DE-TTK, EKF-TTK, 

ELTE-TTK, NYME-EMK, NYME-TTK, 

PE-MK, PTE-TTK, SZTE-TTIK, WJLF

közigazgatás-szervező (180) – NKE-KTK

közlekedésmérnöki (210) – BME-KJK, NYF, 

SZE-MTK

közlekedésmérnöki [légiközlekedési hajózó] (210) 

– NYF

közszolgálati (180) – BCE-KTK, BGF-GKZ, 

PPKE-JÁK, SZE-GK

kulturális antropológia (180) – ME-BTK

logisztikai mérnöki (210) – BME-KJK, 

ME-GÉIK, SZE-MTK

lótenyésztő, lovassport szervező agrármérnöki 

(210) – KE-AKK

magyar (180) – DE-BTK, EKF-BTK, 

ELTE-BTK, KRE-BTK, ME-BTK, 

NYME-BDPK, PE-MFTK, PPKE-BTK, 

PTE-BTK, SZTE-BTK

matematika (180) – BME-TTK, DE-TTK, 

EKF-TTK, ELTE-TTK, NYME-TTK, 

PTE-TTK, SZTE-TTIK

mechatronikai mérnöki (210) – BME-GPK, 

DE-MK, EDUTUS, ME-GÉIK, 

NYME-SKK, OE-BGK, PE-MK, SZE-MTK, 

SZIE-GÉK, SZTE-MK

média design (180) – BKF-KMK, MOME

mérnökinformatikus (210) – BME-VIK, DE-IK, 

DF, GDF, KF-GAMFK, ME-GÉIK, 

OE-AMK, OE-NIK, PE-MIK, PPKE-ITK, 

PTE-PMMIK, SZE-MTK, SZTE-TTIK

mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki 

(210) – NYF, NYME-MÉK, SZF, 

SZIE-GAEK, SZIE-GÉK, SZTE-MK

mezőgazdasági mérnöki (210) – DE-MÉK, 

KE-AKK, KRF, NYF, NYME-MÉK, 

PE-GK, SZIE-GAEK, SZIE-MKK, 

SZTE-MGK

molekuláris bionika mérnöki (210) – PPKE-ITK, 

SZTE-TTIK

mozgókép [film- és televíziórendező] (180) – SZFE

mozgókép [hangmester] (180) – SZFE

mozgókép [vágó] (180) – SZFE

mozgóképkultúra és médiaismeret (180) – 

BKF-KMK, EKF-TKTK, KE-MK



 4 .  S Z .  TÁ B L Á Z AT

5Felsőoktatási felvételi tájékoztató – 2015. szeptemberben induló képzések

4.
 S

Z.
 T

ÁB
LÁ

ZA
TAlapképzés – nappali munkarend (AN)

SZAK – Intézmény, kar

munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási 

(180) – ME-ÁJK, SZE-ÁJK, SZTE-ÁJK

műszaki földtudományi (210) – ME-MFK

műszaki menedzser (210) – BME-GTK, 

DE-MK, DF, EDUTUS, GDF, KF-GAMFK, 

ME-GÉIK, NYME-TTK, OE-AMK, 

OE-KGK, PE-GTK, SZE-MTK, SZF, 

SZIE-GAEK, SZIE-GÉK, SZIE-YMÉK, 

SZTE-MK

műszaki szakoktató (210) – KF-GAMFK, 

OE-BGK, SZE-MTK, SZTE-JGYPK

nemzetközi gazdálkodás (210) – ÁVF, 

BCE-GTK, BGF-KKK, BKF-HFTGK, 

BME-GTK, DE-GTK, EDUTUS, ME-GTK, 

NYME-KTK, PE-GTK, PPKE-BTK, TPF, 

ZSKF

nemzetközi igazgatási (180) – NKE-NETK

nemzetközi tanulmányok (180) – ÁVF, BCE-TK, 

BGF-KKK, BKF-KMK, EKF-GTK, 

ELTE-TÁTK, KE-GTK, KJF, KRE-ÁJK, 

PE-MFTK, PPKE-BTK, PTE-BTK, 

SZE-GK, SZTE-ÁJK, TPF, ZSKF

néprajz (180) – DE-BTK, ELTE-BTK, 

PTE-BTK, SZTE-BTK

növénytermesztő mérnöki (210) – DE-MÉK, 

KE-AKK, NYME-MÉK, PE-GK, 

SZIE-MKK

ókori nyelvek és kultúrák [assziriológia] (180) – 

ELTE-BTK

ókori nyelvek és kultúrák [egyiptológia] (180) – 

ELTE-BTK

ókori nyelvek és kultúrák [klasszika-filológia 

(latin, ógörög)] (180) – ELTE-BTK, 

PPKE-BTK, PTE-BTK, SZTE-BTK

orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai 

analitikus (240) – DE-ÁOK, ME-EK, 

PTE-ETK

óvodapedagógus (180) – AVKF, DE-GYFK, 

EJF-NTK, EKF-CK, EKF-TKTK, 

ELTE-TÓK, GFF-PK, KE-PK, KF-TFK, 

KRE-TFK, NYME-BPK, PPKE-BTK, 

PTE-IGYK, SZIE-ABPK, SZTE-JGYPK

óvodapedagógus [nemzetiségi óvodapedagógus 

(cigány-roma)] (180) – AVKF, DE-GYFK, 

EJF-NTK, GFF-PK

óvodapedagógus [nemzetiségi óvodapedagógus 

(horvát)] (180) – EJF-NTK

Alapképzés – nappali munkarend (AN)
SZAK – Intézmény, kar

óvodapedagógus [nemzetiségi óvodapedagógus 

(német)] (180) – AVKF, EJF-NTK, ELTE-TÓK, 

GFF-PK, NYME-BPK, PTE-IGYK

óvodapedagógus [nemzetiségi óvodapedagógus 

(román)] (180) – GFF-PK

óvodapedagógus [nemzetiségi óvodapedagógus 

(szerb)] (180) – EJF-NTK, ELTE-TÓK

óvodapedagógus [nemzetiségi óvodapedagógus 

(szlovák)] (180) – GFF-PK

pedagógia (180) – DE-BTK, EKF-TKTK, 

ELTE-PPK, PE-MFTK, PTE-BTK, 

SZTE-BTK, WJLF

pénzügy és számvitel (210) – BCE-GTK, 

BGF-GKZ, BGF-PSZK, BKF-HFTGK, 

BME-GTK, DE-GTK, KE-GTK, KRF, 

ME-GTK, NYME-KTK, PE-GTK, 

PTE-KTK, SZF, SZIE-GAEK, SZIE-GTK, 

SZTE-GTK, TPF, ZSKF

plasztikai ábrázolás (180) – EKF-BTK

politológia (180) – BCE-TK, DE-BTK, 

ELTE-ÁJK, ME-BTK, PE-MFTK, 

PPKE-BTK, PTE-BTK, SZTE-ÁJK, ZSKF

programtervező informatikus (180) – DE-IK, 

EKF-TTK, ELTE-IK, ME-GÉIK, NYF, 

PE-MIK, PTE-TTK, SZTE-TTIK

pszichológia (180) – DE-BTK, ELTE-PPK, 

KRE-BTK, PPKE-BTK, PTE-BTK, 

SZTE-BTK

rekreációszervezés és egészségfejlesztés (180) 

– EKF-TTK, ELTE-PPK, NYME-AK, 

NYME-BDPK, PTE-ETK, SZTE-JGYPK, TE

rendészeti igazgatási [biztonsági] (180) – 

NKE-RTK

rendészeti igazgatási [büntetés-végrehajtási] (180) 

– NKE-RTK

rendészeti igazgatási [határrendészeti] (180) – 

NKE-RTK

rendészeti igazgatási [igazgatásrendészeti] (180) – 

NKE-RTK

rendészeti igazgatási [közlekedésrendészeti] (180) 

– NKE-RTK

rendészeti igazgatási [közrendvédelmi] (180) – 

NKE-RTK

rendészeti igazgatási [migrációs] (180) – 

NKE-RTK

romanisztika [francia] (180) – DE-BTK, 

ELTE-BTK, PE-MFTK, PPKE-BTK, 

PTE-BTK, SZTE-BTK
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Alapképzés – nappali munkarend (AN)
SZAK – Intézmény, kar

romanisztika [olasz] (180) – DE-BTK, 

ELTE-BTK, PPKE-BTK, PTE-BTK, 

SZTE-BTK

romanisztika [portugál] (180) – ELTE-BTK

romanisztika [román nemzetiségi] (180) – 

SZTE-JGYPK

romanisztika [román] (180) – ELTE-BTK

romanisztika [spanyol] (180) – ELTE-BTK, 

PPKE-BTK, PTE-BTK, SZTE-BTK

romológia (180) – PTE-BTK

sportszervező (180) – DE-GTK, EKF-TTK, 

ELTE-PPK, NYF, NYME-BDPK, PTE-TTK, 

TE

szabad bölcsészet (180) – DE-BTK, EKF-BTK, 

ELTE-BTK, KRE-BTK, ME-BTK, 

PE-MFTK, PPKE-BTK, PTE-BTK, 

SZTE-BTK, TPF, ZSKF

szlavisztika [bolgár] (180) – ELTE-BTK, 

SZTE-BTK

szlavisztika [cseh] (180) – ELTE-BTK, 

SZTE-BTK

szlavisztika [horvát nemzetiségi] (180) – 

NYME-BDPK

szlavisztika [horvát] (180) – ELTE-BTK, 

NYME-BDPK, PTE-BTK

szlavisztika [lengyel] (180) – ELTE-BTK, 

PPKE-BTK

szlavisztika [orosz] (180) – DE-BTK, ELTE-BTK, 

NYME-BDPK, PTE-BTK, SZTE-BTK

szlavisztika [szerb nemzetiségi] (180) – 

SZTE-BTK

szlavisztika [szerb] (180) – ELTE-BTK, 

SZTE-BTK

szlavisztika [szlovák nemzetiségi] (180) – 

SZTE-JGYPK

szlavisztika [szlovák] (180) – ELTE-BTK

szlavisztika [szlovén nemzetiségi] (180) – 

NYME-BDPK

szlavisztika [szlovén] (180) – ELTE-BTK, 

NYME-BDPK

szlavisztika [ukrán] (180) – ELTE-BTK, 

SZTE-BTK

szociális munka (210) – DE-BTK, DE-EK, 

ELTE-TÁTK, KJF, KRE-TFK, ME-BTK, 

PTE-BTK, PTE-ETK, PTE-IGYK, SZE-PLI, 

SZIE-ABPK, SZIE-GAEK, SZTE-ETSZK, 

VHF, WJLF

Alapképzés – nappali munkarend (AN)
SZAK – Intézmény, kar

szociálpedagógia (210) – AVKF, DE-GYFK, 

EKF-TKTK, NYF, NYME-AK, 

NYME-BPK, PPKE-BTK, SZTE-JGYPK

szociológia (180) – BCE-TK, DE-BTK, 

ELTE-TÁTK, KRE-BTK, ME-BTK, 

PPKE-BTK, PTE-BTK, SZE-GK, 

SZTE-BTK, ZSKF

szőlész-borász mérnöki (210) – BCE-KERTK, 

KRF, PE-GK

tájrendező és kertépítő mérnöki (210) – 

BCE-TÁJK

táncművész (180) – BKTF, MTF

táncos és próbavezető (180) – MTF

tanító (240) – AVKF, DRHE, EJF-NTK, 

EKF-CK, EKF-TKTK, ELTE-TÓK, 

GFF-PK, KE-PK, KF-TFK, KRE-TFK, NYF, 

NYME-AK, NYME-BDPK, PPKE-BTK, 

PTE-IGYK, SZIE-ABPK, SZTE-JGYPK

tanító [nemzetiségi tanító (cigány-roma)] (240) – 

AVKF, EJF-NTK, GFF-PK

tanító [nemzetiségi tanító (horvát)] (240) – 

EJF-NTK

tanító [nemzetiségi tanító (német)] (240) – 

AVKF, EJF-NTK, ELTE-TÓK, GFF-PK, 

PPKE-BTK, PTE-IGYK, SZTE-JGYPK

tanító [nemzetiségi tanító (román)] (240) – 

GFF-PK, SZTE-JGYPK

tanító [nemzetiségi tanító (szerb)] (240) – 

EJF-NTK, ELTE-TÓK

tanító [nemzetiségi tanító (szlovák)] (240) – 

GFF-PK, PPKE-BTK, SZTE-JGYPK

társadalmi tanulmányok (180) – DE-GYFK, 

ELTE-TÁTK, PE-MFTK, PPKE-BTK, 

PTE-BTK, SZTE-JGYPK, VHF

televíziós műsorkészítő (180) – BKF-KMK, SZFE

természetvédelmi mérnöki (210) – DE-MÉK, 

KE-AKK, NYME-EMK, PE-GK, 

SZIE-MKK

tervezőgrafika (180) – BKF-KMK, MOME, 

NYME-SKK

testnevelő-edző (180) – EKF-TTK, NYF, 

NYME-BDPK, PTE-TTK, SZTE-JGYPK, TE

textiltervezés (180) – MOME

történelem (180) – DE-BTK, EKF-BTK, 

ELTE-BTK, KJF, KRE-BTK, ME-BTK, 

NYME-BDPK, PPKE-BTK, PTE-BTK, 

SZTE-BTK
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4.
 S

Z.
 T

ÁB
LÁ

ZA
TAlapképzés – nappali munkarend (AN)

SZAK – Intézmény, kar

történelem [régészet] (180) – ELTE-BTK, 

ME-BTK, PPKE-BTK, PTE-BTK, 

SZTE-BTK

turizmus-vendéglátás (210) – BCE-GTK, 

BGF-KVIK, BKF-HFTGK, DE-GTK, 

EDUTUS, EKF-GTK, KJF, KRF, ME-GTK, 

NYF, NYME-AK, PE-GK, PE-GTK, 

PTE-IGYK, PTE-KTK, SZF, SZIE-GTK

vadgazda mérnöki (210) – DE-MÉK, KRF, 

NYME-EMK, SZIE-MKK, SZTE-MGK

vegyészmérnöki (210) – BME-VBK, DE-TTK, 

PE-MK

villamosmérnöki (210) – BME-VIK, DE-TTK, 

ME-GÉIK, OE-AMK, OE-KVK, PE-MIK, 

PTE-PMMIK, SZE-MTK

üvegtervezés (180) – MOME

Alapképzés – távoktatás munkarend (AT)
SZAK – Intézmény, kar

gazdaságinformatikus (210) – GDF

gazdálkodási és menedzsment (210) – BGF-PSZK, 

GDF, KJF, SZE-GK, SZTE-GTK

informatikus könyvtáros (180) – EKF-TKTK

kereskedelem és marketing (210) – BGF-KVIK, 

KRF, SZF

közlekedésmérnöki (210) – SZE-MTK

mérnökinformatikus (210) – GDF

műszaki menedzser (210) – GDF, OE-KGK, 

SZE-MTK

nemzetközi tanulmányok (180) – KJF

pénzügy és számvitel (210) – BGF-PSZK, KRF, 

SZF

szociális munka (210) – KJF

turizmus-vendéglátás (210) – BGF-KVIK, KJF, 

SZF

villamosmérnöki (210) – OE-KVK

Alapképzés – esti munkarend (AE)
SZAK – Intézmény, kar

alkotóművészet és muzikológia [zeneelmélet] (180) 

– ME-BBZI

alkotóművészet és muzikológia [zeneismeret] (180) 

– ME-BBZI

előadóművészet [klasszikus fagott] (180) – 

ME-BBZI

előadóművészet [klasszikus furulya] (180) – 

ME-BBZI

Alapképzés – esti munkarend (AE)
SZAK – Intézmény, kar

előadóművészet [klasszikus fuvola] (180) – 

ME-BBZI

előadóművészet [klasszikus gitár] (180) – 

ME-BBZI

előadóművészet [klasszikus gordon] (180) – 

ME-BBZI

előadóművészet [klasszikus gordonka] (180) – 

ME-BBZI

előadóművészet [klasszikus harsona] (180) – 

ME-BBZI

előadóművészet [klasszikus hegedű] (180) – 

ME-BBZI

előadóművészet [klasszikus klarinét] (180) – 

ME-BBZI

előadóművészet [klasszikus kürt] (180) – 

ME-BBZI

előadóművészet [klasszikus mélyhegedű] (180) – 

ME-BBZI

előadóművészet [klasszikus oboa] (180) – 

ME-BBZI

előadóművészet [klasszikus orgona] (180) – 

ME-BBZI

előadóművészet [klasszikus szaxofon] (180) – 

ME-BBZI

előadóművészet [klasszikus trombita] (180) – 

ME-BBZI

előadóművészet [klasszikus tuba] (180) – 

ME-BBZI

előadóművészet [klasszikus zongora] (180) – 

ME-BBZI

előadóművészet [klasszikus ének] (180) – 

ME-BBZI

előadóművészet [klasszikus ütőhangszeres 

előadóművészet] (180) – ME-BBZI

előadóművészet [zenekar- és kórusvezetés] (180) – 

ME-BBZI

informatikus könyvtáros (180) – DRHE

mérnökinformatikus (210) – OE-NIK

programtervező informatikus (180) – ELTE-IK

tanító (240) – DRHE

táncművész (180) – MTF

táncos és próbavezető (180) – MTF

Alapképzés – levelező munkarend (AL)
SZAK – Intézmény, kar

állattenyésztő mérnöki (210) – KE-AKK, 

NYME-MÉK, PE-GK, SZIE-MKK
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Alapképzés – levelező munkarend (AL)
SZAK – Intézmény, kar

andragógia (180) – BGF-KVIK, DE-BTK, 

EKF-TKTK, ELTE-PPK, KJF, NYME-AK, 

PTE-FEEK, SZIE-ABPK, SZIE-GAEK, 

SZIE-GTK, ZSKF

anglisztika (180) – DE-BTK, EKF-BTK, KJF, 

ME-BTK, NYF, NYME-BDPK, PE-MFTK, 

PPKE-BTK, PTE-BTK, SZTE-BTK

anyagmérnöki (210) – DF, KF-GAMFK, 

ME-MAK, PTE-TTK

ápolás és betegellátás [ápoló] (240) – DE-EK, 

PTE-ETK, SE-ETK, SZE-PLI, SZIE-GAEK, 

SZTE-ETSZK

ápolás és betegellátás [dietetikus] (240) – SE-ETK

ápolás és betegellátás [mentőtiszt] (240) – DE-EK, 

PTE-ETK, SE-ETK

ápolás és betegellátás [szülésznő] (240) – DE-EK, 

PTE-ETK, SE-ETK

biológia (180) – EKF-TTK, NYF, NYME-TTK, 

PTE-TTK, SZTE-TTIK

bűnügyi igazgatási [bűnügyi hírszerző] (180) – 

NKE-RTK

bűnügyi igazgatási [bűnügyi nyomozói] (180) – 

NKE-RTK

bűnügyi igazgatási [gazdaságvédelmi nyomozói] 

(180) – NKE-RTK

csecsemő- és kisgyermeknevelő (180) – 

DE-GYFK, EJF-NTK, EKF-TKTK, 

ELTE-TÓK, GFF-PK, KE-PK, NYF, 

NYME-BPK, PTE-ETK, PTE-IGYK, 

SZIE-ABPK

egészségügyi gondozás és prevenció 

[népegészségügyi ellenőr] (240) – PTE-ETK, 

SE-ETK

egészségügyi szervező (210) – DE-EK, ME-EK, 

PTE-ETK, SE-ETK, SZE-PLI, SZIE-GAEK

elektronikus ábrázolás (180) – BKF-KMK, 

KE-MK

élelmiszermérnöki (210) – BCE-ÉTK, 

NYME-MÉK, SZTE-MK

előadóművészet [ jazzbasszusgitár] (180) – KJF

előadóművészet [ jazzdob] (180) – KJF

előadóművészet [ jazzének] (180) – KJF

előadóművészet [ jazzgitár] (180) – KJF

előadóművészet [ jazzharsona] (180) – KJF

előadóművészet [ jazztrombita] (180) – KJF

előadóművészet [ jazz-zongora] (180) – KJF

előadóművészet [ jazzszaxofon] (180) – KJF

Alapképzés – levelező munkarend (AL)
SZAK – Intézmény, kar

emberi erőforrások (180) – BCE-KTK, 

BKF-HFTGK, EKF-GTK, IBS, KRE-ÁJK, 

KRF, ME-GTK, PE-GTK, PTE-FEEK, 

SZIE-GTK, WSUF, ZSKF

ének-zene (180) – EKF-BTK, ELTE-BTK, 

SZTE-JGYPK

építészmérnöki (240) – PTE-PMMIK, 

SZIE-YMÉK

építőmérnöki (240) – EJF-MKK, PTE-PMMIK, 

SZE-MTK, SZIE-YMÉK

faipari mérnöki (210) – NYME-SKK

fizika (180) – NYME-TTK, PTE-TTK, 

SZTE-TTIK

fotográfia (180) – BKF-KMK, KE-MK

földmérő és földrendező mérnöki (210) – 

OE-AMK

földrajz (180) – EKF-TTK, NYF, NYME-TTK, 

PTE-TTK, SZTE-TTIK

földtudományi (180) – PTE-TTK, SZTE-TTIK

gazdálkodási és menedzsment (210) – ÁVF, 

BCE-GTK, BGF-GKZ, BKF-HFTGK, 

DE-GTK, DF, EDUTUS, EJF-MKK, 

EKF-GTK, KJF, KRE-ÁJK, KRF, ME-GTK, 

NYF, NYME-KTK, OE-KGK, PE-GTK, 

PTE-KTK, SZIE-GAEK, SZIE-GTK, TPF, 

WSUF, ZSKF

gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki (210) 

– DE-GTK, KF-KFK, KRF, NYME-MÉK, 

PE-GK, SZF, SZIE-GAEK, SZIE-GTK, 

SZTE-MK

gazdaságinformatikus (210) – BCE-GTK, 

BGF-GKZ, BGF-PSZK, DE-IK, DF, 

EKF-GTK, KRF, PTE-TTK, SZE-MTK, 

WSUF, ZSKF

gépészmérnöki (210) – DE-MK, DF, 

KF-GAMFK, ME-GÉIK, NYF, OE-BGK, 

PE-MK, PTE-PMMIK, SZE-MTK, 

SZIE-GÉK, SZTE-MK

germanisztika [német nemzetiségi] (180) – 

PTE-BTK, SZTE-JGYPK

germanisztika [német] (180) – EKF-BTK, 

ME-BTK, NYME-BDPK, PE-MFTK, 

PPKE-BTK, PTE-BTK, SZTE-BTK

gyógypedagógia (240) – ELTE-BGGYK, KE-PK, 

NYME-AK, SZTE-JGYPK

had- és biztonságtechnikai mérnöki (210) – 

OE-BGK

humánkineziológia (180) – TE
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4.
 S

Z.
 T

ÁB
LÁ

ZA
TAlapképzés – levelező munkarend (AL)

SZAK – Intézmény, kar

igazságügyi igazgatási (180) – DE-ÁJK, 

ELTE-ÁJK, ME-ÁJK, PPKE-JÁK, PTE-ÁJK, 

SZE-ÁJK

informatikus és szakigazgatási agrármérnöki (210) 

– DE-GTK, SZTE-MK

informatikus könyvtáros (180) – DE-IK, 

EKF-TKTK, ELTE-BTK, NYME-BDPK, 

PTE-FEEK, SZIE-ABPK, SZTE-BTK

járműmérnöki (210) – KF-GAMFK, SZE-MTK

katasztrófavédelem [iparbiztonsági] (180) – 

NKE-RTK

katasztrófavédelem [katasztrófavédelmi műveleti] 

(180) – NKE-RTK

katasztrófavédelem [tűzvédelmi és 

mentésirányítási] (180) – NKE-RTK

kémia (180) – EKF-TTK, NYME-TTK, 

PTE-TTK, SZTE-TTIK

képi ábrázolás (180) – BKF-KMK, KE-MK, 

NYF, NYME-BDPK, SZTE-JGYPK

kereskedelem és marketing (210) – BCE-GTK, 

BGF-KKK, BKF-HFTGK, DE-GTK, 

EDUTUS, KE-GTK, KRF, ME-GTK, 

NYME-KTK, OE-KGK, PE-GTK, SZE-GK, 

SZF, SZIE-GTK, WSUF

kertészmérnöki (210) – BCE-KERTK, DE-MÉK, 

KF-KFK, KRF, PE-GK, SZIE-MKK

kommunikáció és médiatudomány (180) 

– BGF-KKK, BKF-KMK, DE-BTK, 

EKF-GTK, KJF, KRE-BTK, PPKE-BTK, 

PTE-BTK, PTE-IGYK, SZIE-GTK, 

SZTE-BTK, ZSKF

könnyűipari mérnöki (210) – OE-RKK

környezetgazdálkodási agrármérnöki (210) – 

KF-KFK, KRF, NYME-MÉK, PE-GK, 

SZIE-GAEK, SZIE-MKK

környezetkultúra (180) – BKF-KMK

környezetmérnöki (210) – EJF-MKK, OE-RKK, 

PTE-PMMIK, SZE-MTK, SZTE-TTIK

környezettan (180) – EKF-TTK, NYME-TTK, 

PTE-TTK, SZTE-TTIK, WJLF

közigazgatás-szervező (180) – NKE-KTK

közlekedésmérnöki (210) – NYF

közszolgálati (180) – PPKE-JÁK, SZE-GK

logisztikai mérnöki (210) – ME-GÉIK, 

SZE-MTK

magyar (180) – EKF-BTK, NYME-BDPK, 

PE-MFTK, PPKE-BTK, PTE-BTK, 

SZTE-BTK

Alapképzés – levelező munkarend (AL)
SZAK – Intézmény, kar

matematika (180) – EKF-TTK, NYME-TTK, 

PTE-TTK, SZTE-TTIK

mechatronikai mérnöki (210) – EDUTUS, 

OE-BGK, SZE-MTK, SZIE-GÉK, 

SZTE-MK

mérnökinformatikus (210) – DE-IK, DF, 

KF-GAMFK, ME-GÉIK, PE-MIK, 

PTE-PMMIK, SZE-MTK, SZTE-TTIK

mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki 

(210) – NYF, NYME-MÉK, SZF, 

SZIE-GAEK, SZIE-GÉK, SZTE-MK

mezőgazdasági mérnöki (210) – DE-MÉK, 

KE-AKK, KRF, NYF, NYME-MÉK, 

PE-GK, SZIE-GAEK, SZIE-MKK, 

SZTE-MGK

mezőgazdasági szakoktató (210) – SZIE-GTK

mozgóképkultúra és médiaismeret (180) – 

BKF-KMK, EKF-TKTK

munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási 

(180) – ELTE-ÁJK, ME-ÁJK, SZE-ÁJK, 

SZTE-ÁJK

műszaki menedzser (210) – DE-MK, DF, 

EDUTUS, KF-GAMFK, NYME-TTK, 

OE-KGK, PE-GTK, SZF, SZIE-GAEK, 

SZIE-GÉK, SZIE-YMÉK, SZTE-MK

műszaki szakoktató (210) – BME-GTK, 

KF-GAMFK, NYME-BPK, OE-BGK, 

SZTE-JGYPK

nemzetbiztonsági (180) – NKE-HHK

nemzetközi gazdálkodás (210) – ÁVF, 

BGF-KKK, DE-GTK, EDUTUS, ME-GTK, 

NYME-KTK, TPF, ZSKF

nemzetközi igazgatási (180) – NKE-NETK

nemzetközi tanulmányok (180) – ÁVF, 

BGF-KKK, BKF-KMK, EKF-GTK, 

KE-GTK, KJF, KRE-ÁJK, PE-MFTK, 

PTE-BTK, SZE-GK, SZTE-ÁJK, TPF, ZSKF

néprajz (180) – DE-BTK, PTE-BTK, SZTE-BTK

növénytermesztő mérnöki (210) – NYME-MÉK, 

PE-GK, SZIE-MKK

ókori nyelvek és kultúrák [klasszika-filológia 

(latin, ógörög)] (180) – SZTE-BTK

orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai 

analitikus (240) – PTE-ETK, SE-ETK

óvodapedagógus (180) – AVKF, DE-GYFK, 

EJF-NTK, EKF-CK, EKF-TKTK, 

ELTE-TÓK, GFF-PK, KE-PK, KF-TFK, 

KRE-TFK, NYME-BPK, PPKE-BTK, 

PTE-IGYK, SZIE-ABPK, SZTE-JGYPK
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Alapképzés – levelező munkarend (AL)
SZAK – Intézmény, kar

óvodapedagógus [nemzetiségi óvodapedagógus 

(cigány-roma)] (180) – AVKF, DE-GYFK, 

EJF-NTK, GFF-PK

óvodapedagógus [nemzetiségi óvodapedagógus 

(horvát)] (180) – EJF-NTK

óvodapedagógus [nemzetiségi óvodapedagógus 

(német)] (180) – AVKF, EJF-NTK, GFF-PK, 

PTE-IGYK

óvodapedagógus [nemzetiségi óvodapedagógus 

(román)] (180) – GFF-PK

óvodapedagógus [nemzetiségi óvodapedagógus 

(szerb)] (180) – EJF-NTK

óvodapedagógus [nemzetiségi óvodapedagógus 

(szlovák)] (180) – GFF-PK

pedagógia (180) – EKF-TKTK, KJF, PE-MFTK, 

PTE-BTK, SZTE-BTK, WJLF

pénzügy és számvitel (210) – BGF-GKZ, 

BKF-HFTGK, DE-GTK, KE-GTK, 

KRF, ME-GTK, NYME-KTK, PE-GTK, 

PTE-KTK, SZF, SZIE-GAEK, SZIE-GTK, 

TPF, WSUF, ZSKF

politológia (180) – PE-MFTK, PTE-BTK, 

SZTE-ÁJK, ZSKF

programtervező informatikus (180) – DE-IK, 

EKF-TTK, NYF, PTE-TTK, SZTE-TTIK

pszichológia (180) – DE-BTK, KRE-BTK, 

PTE-BTK, SZTE-BTK

rekreációszervezés és egészségfejlesztés (180) – 

EKF-TTK, NYME-AK, NYME-BDPK, 

PTE-ETK, TE

rendészeti igazgatási [biztonsági] (180) – 

NKE-RTK

rendészeti igazgatási [büntetés-végrehajtási] (180) 

– NKE-RTK

rendészeti igazgatási [határrendészeti] (180) – 

NKE-RTK

rendészeti igazgatási [igazgatásrendészeti] (180) – 

NKE-RTK

rendészeti igazgatási [közlekedésrendészeti] (180) 

– NKE-RTK

rendészeti igazgatási [közrendvédelmi] (180) – 

NKE-RTK

rendészeti igazgatási [migrációs] (180) – 

NKE-RTK

romanisztika [francia] (180) – PE-MFTK, 

PTE-BTK

romanisztika [olasz] (180) – PPKE-BTK, 

PTE-BTK

Alapképzés – levelező munkarend (AL)
SZAK – Intézmény, kar

romanisztika [román nemzetiségi] (180) – 

SZTE-JGYPK

romanisztika [spanyol] (180) – PPKE-BTK, 

PTE-BTK, SZTE-BTK

romológia (180) – PTE-BTK

sportszervező (180) – DE-GTK, EKF-TTK, 

ELTE-PPK, NYF, NYME-BDPK, PTE-TTK, 

TE

szabad bölcsészet (180) – EKF-BTK, PE-MFTK, 

PTE-BTK, SZTE-BTK, TPF, ZSKF

szlavisztika [horvát nemzetiségi] (180) – 

NYME-BDPK

szlavisztika [horvát] (180) – NYME-BDPK

szlavisztika [orosz] (180) – NYME-BDPK

szlavisztika [szlovák nemzetiségi] (180) – 

SZTE-JGYPK

szlavisztika [szlovén nemzetiségi] (180) – 

NYME-BDPK

szlavisztika [szlovén] (180) – NYME-BDPK

szociális munka (210) – DE-BTK, DE-EK, KJF, 

KRE-TFK, ME-BTK, PTE-BTK, PTE-ETK, 

PTE-IGYK, SZE-PLI, SZIE-ABPK, 

SZIE-GAEK, SZTE-ETSZK, VHF, WJLF

szociálpedagógia (210) – AVKF, DE-GYFK, 

EKF-TKTK, NYF, NYME-AK, 

NYME-BPK, PPKE-BTK, SZTE-JGYPK

szociológia (180) – KRE-BTK, SZTE-BTK, 

ZSKF

szőlész-borász mérnöki (210) – BCE-KERTK, 

KRF, PE-GK

tanító (240) – AVKF, EJF-NTK, EKF-CK, 

EKF-TKTK, ELTE-TÓK, GFF-PK, KE-PK, 

KF-TFK, KRE-TFK, NYF, NYME-AK, 

NYME-BDPK, PTE-IGYK, SZIE-ABPK, 

SZTE-JGYPK

tanító [nemzetiségi tanító (cigány-roma)] (240) – 

AVKF, EJF-NTK, GFF-PK

tanító [nemzetiségi tanító (horvát)] (240) – 

EJF-NTK

tanító [nemzetiségi tanító (német)] (240) – AVKF, 

EJF-NTK, GFF-PK, PTE-IGYK

tanító [nemzetiségi tanító (román)] (240) – GFF-PK

tanító [nemzetiségi tanító (szerb)] (240) – EJF-NTK

tanító [nemzetiségi tanító (szlovák)] (240) – GFF-PK

társadalmi tanulmányok (180) – DE-GYFK, 

PE-MFTK, SZTE-JGYPK, VHF

televíziós műsorkészítő (180) – BKF-KMK

természetvédelmi mérnöki (210) – DE-MÉK, 

KE-AKK, PE-GK, SZIE-MKK
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4.
 S

Z.
 T

ÁB
LÁ

ZA
TAlapképzés – levelező munkarend (AL)

SZAK – Intézmény, kar

testnevelő-edző (180) – EKF-TTK, NYF, 

NYME-BDPK, PTE-TTK, SZTE-JGYPK, TE

történelem (180) – DE-BTK, EKF-BTK, KJF, 

NYME-BDPK, PPKE-BTK, PTE-BTK, 

SZTE-BTK

turizmus-vendéglátás (210) – BKF-HFTGK, 

DE-GTK, EDUTUS, EKF-GTK, KJF, 

KRF, ME-GTK, NYF, NYME-AK, PE-GK, 

PE-GTK, PTE-IGYK, SZF, SZIE-GTK

üzleti szakoktató [kereskedelmi] (210) – 

BGF-KVIK

üzleti szakoktató [vendéglátó] (210) – BGF-KVIK, 

PTE-IGYK

vadgazda mérnöki (210) – DE-MÉK, KRF, 

NYME-EMK, SZIE-MKK, SZTE-MGK

vegyészmérnöki (210) – BME-VBK, DE-TTK

villamosmérnöki (210) – DE-TTK, ME-GÉIK, 

OE-AMK, OE-KVK, PTE-PMMIK, 

SZE-MTK

Osztatlan képzés – nappali munkarend (ON)
SZAK – Intézmény, kar

állatorvosi (330) – SZIE-ÁOTK

általános orvos (360) – DE-ÁOK, PTE-ÁOK, 

SE-ÁOK, SZTE-ÁOK

építészmérnöki (300) – BME-ÉPK, 

PTE-PMMIK, SZE-MTK

erdőmérnöki (300) – NYME-EMK

festőművész (300) – MKE, PTE-MK

filmdramaturg (300) – SZFE

fogorvos (300) – DE-FOK, PTE-ÁOK, SE-FOK, 

SZTE-FOK

grafikusművész (300) – MKE, PTE-MK

gyógyszerész (300) – DE-GYTK, PTE-ÁOK, 

SE-GYTK, SZTE-GYTK

intermédia-művész (300) – MKE

jogász (300) – DE-ÁJK, ELTE-ÁJK, KRE-ÁJK, 

ME-ÁJK, PPKE-JÁK, PTE-ÁJK, SZE-ÁJK, 

SZTE-ÁJK

osztatlan tanári [10 félév [agrármérnöktanár 

[erdészet- és vadgazdálkodás]]] (360) – 

NYME-BPK

osztatlan tanári [10 félév [agrármérnöktanár 

[mezőgazdaság]]] (360) – NYME-MÉK, 

SZIE-GTK

osztatlan tanári [10 félév [agrármérnöktanár 

[mezőgazdasági gépész]]] (360) – SZIE-GTK

Osztatlan képzés – nappali munkarend (ON)
SZAK – Intézmény, kar

osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra 

tanára; biológiatanár (egészségtan)]] (360) 

– DE-BTK, ELTE-TKK, NYME-BDPK, 

PTE-BTK, SZTE-TKK

osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra 

tanára; dráma- és színházismeret-tanár]] (360) 

– PE-MFTK

osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra 

tanára; ének-zene tanár]] (360) – EKF-BTK, 

ELTE-TKK, NYME-BDPK, PTE-BTK, 

SZTE-TKK

osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra 

tanára; erkölcstan- és etikatanár]] (360) – 

DE-BTK, EKF-BTK, ME-BTK, SZTE-TKK

osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra 

tanára; fizikatanár (természettudományos 

gyakorlatok)]] (360) – DE-BTK, ELTE-TKK, 

PTE-BTK, SZTE-TKK

osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra 

tanára; földrajztanár]] (360) – DE-BTK, 

EKF-BTK, ELTE-TKK, ME-BTK, 

NYME-BDPK, PTE-BTK, SZTE-TKK

osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra 

tanára; hon- és népismerettanár]] (360) – 

DE-BTK, PTE-BTK

osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra 

tanára; informatikatanár]] (360) – DE-BTK, 

EKF-BTK, ELTE-TKK, PE-MFTK, 

PTE-BTK

osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra 

tanára; kémiatanár]] (360) – DE-BTK, 

EKF-BTK, ELTE-TKK, PE-MFTK, 

PTE-BTK, SZTE-TKK

osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra 

tanára; könyvtárostanár]] (360) – DE-BTK, 

EKF-TKTK, PTE-BTK

osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra 

tanára; közösségi művelődés tanár]] (360) – 

EKF-TKTK, NYME-BDPK

osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra 

tanára; magyartanár]] (360) – DE-BTK, 

EKF-BTK, ELTE-TKK, KRE-BTK, 

ME-BTK, NYME-BDPK, PE-MFTK, 

PPKE-BTK, PTE-BTK, SZTE-TKK

osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra 

tanára; matematikatanár]] (360) – DE-BTK, 

EKF-BTK, ELTE-TKK, PTE-BTK, 

SZTE-TKK
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Osztatlan képzés – nappali munkarend (ON)
SZAK – Intézmény, kar

osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és 

kultúra tanára; média-, mozgókép- és 

kommunikációtanár]] (360) – EKF-TKTK, 

KRE-BTK, PPKE-BTK, PTE-BTK, 

SZTE-TKK

osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra 

tanára; német és nemzetiségi német nyelv 

és kultúra tanára]] (360) – ELTE-TKK, 

PTE-BTK

osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra 

tanára; német nyelv és kultúra tanára]] 

(360) – DE-BTK, EKF-BTK, ELTE-TKK, 

KRE-BTK, ME-BTK, PE-MFTK, 

PPKE-BTK, PTE-BTK, SZTE-TKK

osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra 

tanára; rajz- és vizuáliskultúra-tanár]] (360) – 

NYME-BDPK, SZTE-TKK

osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra 

tanára; technika-, életvitel- és gyakorlat-tanár]] 

(360) – NYME-BDPK

osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra 

tanára; természetismeret-környezettan 

tanár]] (360) – ELTE-TKK, NYME-BDPK, 

PE-MFTK

osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra 

tanára; testnevelő tanár]] (360) – EKF-BTK, 

NYME-BDPK, PTE-BTK, SZTE-TKK

osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra 

tanára; történelemtanár és állampolgári 

ismeretek tanára]] (360) – DE-BTK, 

EKF-BTK, ELTE-TKK, KRE-BTK, 

ME-BTK, NYME-BDPK, PPKE-BTK, 

PTE-BTK, SZTE-TKK

osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár 

(egészségtan); ének-zene tanár]] (360) – 

ELTE-TKK, NYME-BDPK

osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár 

(egészségtan); erkölcstan- és etikatanár]] (360) – 

DE-TTK, EKF-BTK

osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár 

(egészségtan); fizikatanár 

(természettudományos gyakorlatok)]] (360) 

– DE-TTK, ELTE-TKK, PTE-TTK, 

SZTE-TKK

osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár 

(egészségtan); földrajztanár]] (360) – 

DE-TTK, EKF-TTK, ELTE-TKK, NYF, 

NYME-BDPK, PTE-TTK, SZTE-TKK

Osztatlan képzés – nappali munkarend (ON)
SZAK – Intézmény, kar

osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár 

(egészségtan); hon- és népismerettanár]] (360) 

– DE-TTK

osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár 

(egészségtan); informatikatanár]] (360) – 

DE-TTK, EKF-TTK, ELTE-TKK

osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár 

(egészségtan); kémiatanár]] (360) – DE-TTK, 

EKF-TTK, ELTE-TKK, NYF, PTE-TTK, 

SZTE-TKK

osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár 

(egészségtan); könyvtárostanár]] (360) – 

DE-TTK

osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár 

(egészségtan); közösségi művelődés tanár]] 

(360) – NYME-BDPK

osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár 

(egészségtan); magyartanár]] (360) – DE-TTK, 

ELTE-TKK, NYME-BDPK, PTE-BTK

osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár 

(egészségtan); matematikatanár]] (360) 

– DE-TTK, EKF-TTK, ELTE-TKK, 

SZTE-TKK

osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár 

(egészségtan); német és nemzetiségi német nyelv 

és kultúra tanára]] (360) – ELTE-TKK

osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár 

(egészségtan); német nyelv és kultúra tanára]] 

(360) – DE-TTK, ELTE-TKK

osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár 

(egészségtan); rajz- és vizuáliskultúra-tanár]] 

(360) – NYF, NYME-BDPK, SZTE-TKK

osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár 

(egészségtan); technika-, életvitel- és gyakorlat-

tanár]] (360) – NYME-BDPK

osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár 

(egészségtan); természetismeret-környezettan 

tanár]] (360) – ELTE-TKK, NYF, 

NYME-BDPK, SZTE-TKK

osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár 

(egészségtan); testnevelő tanár]] (360) – 

EKF-TTK, NYF, NYME-BDPK, PTE-TTK, 

SZTE-TKK

osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár 

(egészségtan); történelemtanár és állampolgári 

ismeretek tanára]] (360) – DE-TTK, 

ELTE-TKK, NYME-BDPK
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4.
 S

Z.
 T

ÁB
LÁ

ZA
TOsztatlan képzés – nappali munkarend (ON)

SZAK – Intézmény, kar

osztatlan tanári [10 félév [ének-zene tanár; 

média-, mozgókép- és kommunikációtanár]] 

(360) – PTE-MK, SZTE-TKK

osztatlan tanári [10 félév [ének-zene tanár; 

népzene- és népikultúra-tanár]] (360) – NYF

osztatlan tanári [10 félév [ének-zene tanár; rajz- 

és vizuáliskultúra-tanár]] (360) – EKF-BTK, 

NYME-BDPK, SZTE-TKK

osztatlan tanári [10 félév [fizikatanár 

(természettudományos gyakorlatok); ének-zene 

tanár]] (360) – ELTE-TKK

osztatlan tanári [10 félév [fizikatanár 

(természettudományos gyakorlatok); erkölcstan- 

és etikatanár]] (360) – DE-TTK

osztatlan tanári [10 félév [fizikatanár 

(természettudományos gyakorlatok); 

földrajztanár]] (360) – DE-TTK, ELTE-TKK

osztatlan tanári [10 félév [fizikatanár 

(természettudományos gyakorlatok); hon- és 

népismerettanár]] (360) – DE-TTK

osztatlan tanári [10 félév [fizikatanár 

(természettudományos gyakorlatok); 

informatikatanár]] (360) – DE-TTK, 

ELTE-TKK, NYF, PTE-TTK

osztatlan tanári [10 félév [fizikatanár 

(természettudományos gyakorlatok); 

kémiatanár]] (360) – DE-TTK, ELTE-TKK, 

PTE-TTK, SZTE-TKK

osztatlan tanári [10 félév [fizikatanár 

(természettudományos gyakorlatok); 

könyvtárostanár]] (360) – DE-TTK

osztatlan tanári [10 félév [fizikatanár 

(természettudományos gyakorlatok); 

magyartanár]] (360) – DE-TTK, ELTE-TKK

osztatlan tanári [10 félév [fizikatanár 

(természettudományos gyakorlatok); 

matematikatanár]] (360) – DE-TTK, 

ELTE-TKK, NYF, PTE-TTK, SZTE-TKK

osztatlan tanári [10 félév [fizikatanár 

(természettudományos gyakorlatok); német és 

nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára]] 

(360) – ELTE-TKK, PTE-BTK

osztatlan tanári [10 félév [fizikatanár 

(természettudományos gyakorlatok); német 

nyelv és kultúra tanára]] (360) – DE-TTK, 

ELTE-TKK, PTE-BTK

Osztatlan képzés – nappali munkarend (ON)
SZAK – Intézmény, kar

osztatlan tanári [10 félév [fizikatanár 

(természettudományos gyakorlatok); 

természetismeret-környezettan tanár]] (360) – 

ELTE-TKK, NYF

osztatlan tanári [10 félév [fizikatanár 

(természettudományos gyakorlatok); testnevelő 

tanár]] (360) – NYF

osztatlan tanári [10 félév [fizikatanár 

(természettudományos gyakorlatok); 

történelemtanár és állampolgári ismeretek 

tanára]] (360) – DE-TTK, ELTE-TKK

osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; ének-zene 

tanár]] (360) – ELTE-TKK, NYME-BDPK, 

SZTE-TKK

osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; 

erkölcstan- és etikatanár]] (360) – DE-TTK, 

EKF-TTK, ME-BTK

osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; hon- és 

népismerettanár]] (360) – DE-TTK

osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; 

informatikatanár]] (360) – DE-TTK, 

ELTE-TKK, PTE-TTK

osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; 

kémiatanár]] (360) – DE-TTK, ELTE-TKK, 

PTE-TTK, SZTE-TKK

osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; 

könyvtárostanár]] (360) – DE-TTK

osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; közösségi 

művelődés tanár]] (360) – EKF-TKTK, 

NYME-BDPK

osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; 

magyartanár]] (360) – DE-TTK, ELTE-TKK, 

ME-BTK, NYF, NYME-BDPK, PTE-BTK

osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; 

matematikatanár]] (360) – DE-TTK, 

EKF-TTK, ELTE-TKK, NYF, PTE-TTK, 

SZTE-TKK

osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; média-, 

mozgókép- és kommunikációtanár]] (360) – 

PTE-BTK

osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; német és 

nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára]] 

(360) – ELTE-TKK, PTE-BTK, SZTE-TKK

osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; német 

nyelv és kultúra tanára]] (360) – DE-TTK, 

EKF-BTK, ELTE-TKK, ME-BTK, 

PTE-BTK, SZTE-TKK
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Osztatlan képzés – nappali munkarend (ON)
SZAK – Intézmény, kar

osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; rajz- és 

vizuáliskultúra-tanár]] (360) – EKF-TTK, 

NYF, NYME-BDPK

osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; 

technika-, életvitel- és gyakorlat-tanár]] (360) – 

NYME-BDPK

osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; 

természetismeret-környezettan tanár]] 

(360) – ELTE-TKK, NYF, NYME-BDPK, 

SZTE-TKK

osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; 

testnevelő tanár]] (360) – EKF-TTK, NYF, 

NYME-BDPK, PTE-TTK, SZTE-TKK

osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; 

történelemtanár és állampolgári ismeretek 

tanára]] (360) – DE-TTK, EKF-TTK, 

ELTE-TKK, ME-BTK, NYF, NYME-BDPK, 

PTE-TTK, SZTE-TKK

osztatlan tanári [10 félév [hittanár-nevelőtanár; 

angol nyelv és kultúra tanára]] (360) – EGHF, 

PHF, PPKE-BTK, SSZHF, VHF

osztatlan tanári [10 félév [hittanár-nevelőtanár; 

angol nyelv és kultúra tanára]] (360) – EHE

osztatlan tanári [10 félév [hittanár-nevelőtanár; 

angol nyelv és kultúra tanára]] (360) – 

KRE-BTK

osztatlan tanári [10 félév [hittanár-nevelőtanár; 

biológiatanár (egészségtan)]] (360) – EHE

osztatlan tanári [10 félév [hittanár-nevelőtanár; 

biológiatanár (egészségtan)]] (360) – SSZHF

osztatlan tanári [10 félév [hittanár-nevelőtanár; 

dráma- és színházismeret-tanár]] (360) – VHF

osztatlan tanári [10 félév [hittanár-nevelőtanár; 

ének-zene tanár]] (360) – EGHF, SSZHF, 

SZAGKHF

osztatlan tanári [10 félév [hittanár-nevelőtanár; 

ének-zene tanár]] (360) – EHE

osztatlan tanári [10 félév [hittanár-nevelőtanár; 

erkölcstan- és etikatanár]] (360) – GFF-TK, 

SSZHF

osztatlan tanári [10 félév [hittanár-nevelőtanár; 

fizikatanár (természettudományos 

gyakorlatok)]] (360) – EHE

osztatlan tanári [10 félév [hittanár-nevelőtanár; 

fizikatanár (természettudományos 

gyakorlatok)]] (360) – SSZHF

osztatlan tanári [10 félév [hittanár-nevelőtanár; 

földrajztanár]] (360) – EHE

Osztatlan képzés – nappali munkarend (ON)
SZAK – Intézmény, kar

osztatlan tanári [10 félév [hittanár-nevelőtanár; 

földrajztanár]] (360) – GYHF, SSZHF

osztatlan tanári [10 félév [hittanár-nevelőtanár; 

informatikatanár]] (360) – EHE

osztatlan tanári [10 félév [hittanár-nevelőtanár; 

informatikatanár]] (360) – VHF

osztatlan tanári [10 félév [hittanár-nevelőtanár; 

kémiatanár]] (360) – EHE

osztatlan tanári [10 félév [hittanár-nevelőtanár; 

kémiatanár]] (360) – SSZHF

osztatlan tanári [10 félév [hittanár-nevelőtanár; 

magyartanár]] (360) – EGHF, GYHF, PHF, 

PPKE-BTK, SSZHF, SZAGKHF, VHF

osztatlan tanári [10 félév [hittanár-nevelőtanár; 

magyartanár]] (360) – EHE

osztatlan tanári [10 félév [hittanár-nevelőtanár; 

magyartanár]] (360) – KRE-BTK

osztatlan tanári [10 félév [hittanár-nevelőtanár; 

matematikatanár]] (360) – EHE

osztatlan tanári [10 félév [hittanár-nevelőtanár; 

matematikatanár]] (360) – SSZHF

osztatlan tanári [10 félév [hittanár-nevelőtanár; 

média-, mozgókép- és kommunikációtanár]] 

(360) – KRE-BTK

osztatlan tanári [10 félév [hittanár-nevelőtanár; 

média-, mozgókép- és kommunikációtanár]] 

(360) – PHF

osztatlan tanári [10 félév [hittanár-nevelőtanár; 

német és nemzetiségi német nyelv és kultúra 

tanára]] (360) – EHE

osztatlan tanári [10 félév [hittanár-nevelőtanár; 

német és nemzetiségi német nyelv és kultúra 

tanára]] (360) – SSZHF

osztatlan tanári [10 félév [hittanár-nevelőtanár; 

német nyelv és kultúra tanára]] (360) – EGHF, 

PHF, PPKE-BTK, SSZHF, VHF

osztatlan tanári [10 félév [hittanár-nevelőtanár; 

német nyelv és kultúra tanára]] (360) – EHE

osztatlan tanári [10 félév [hittanár-nevelőtanár; 

német nyelv és kultúra tanára]] (360) – 

KRE-BTK

osztatlan tanári [10 félév [hittanár-nevelőtanár; 

rajz- és vizuáliskultúra-tanár]] (360) – 

SZAGKHF

osztatlan tanári [10 félév [hittanár-nevelőtanár; 

természetismeret-környezettan tanár]] (360) – 

EHE
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4.
 S

Z.
 T

ÁB
LÁ

ZA
TOsztatlan képzés – nappali munkarend (ON)

SZAK – Intézmény, kar

osztatlan tanári [10 félév [hittanár-nevelőtanár; 

természetismeret-környezettan tanár]] (360) – 

SSZHF, VHF

osztatlan tanári [10 félév [hittanár-nevelőtanár; 

testnevelő tanár]] (360) – GYHF

osztatlan tanári [10 félév [hittanár-nevelőtanár; 

történelemtanár és állampolgári ismeretek 

tanára]] (360) – EGHF, GYHF, PHF, 

PPKE-BTK, SSZHF, SZAGKHF

osztatlan tanári [10 félév [hittanár-nevelőtanár; 

történelemtanár és állampolgári ismeretek 

tanára]] (360) – EHE

osztatlan tanári [10 félév [hittanár-nevelőtanár; 

történelemtanár és állampolgári ismeretek 

tanára]] (360) – KRE-BTK

osztatlan tanári [10 félév [informatikatanár; 

dráma- és színházismeret-tanár]] (360) – 

PE-MFTK

osztatlan tanári [10 félév [informatikatanár; ének-

zene tanár]] (360) – ELTE-TKK

osztatlan tanári [10 félév [informatikatanár; 

erkölcstan- és etikatanár]] (360) – DE-IK

osztatlan tanári [10 félév [informatikatanár; hon- 

és népismerettanár]] (360) – DE-IK

osztatlan tanári [10 félév [informatikatanár; 

kémiatanár]] (360) – DE-IK, EKF-TTK, 

ELTE-TKK, PE-MFTK, PTE-TTK

osztatlan tanári [10 félév [informatikatanár; 

könyvtárostanár]] (360) – DE-IK, 

EKF-TKTK, PTE-FEEK

osztatlan tanári [10 félév [informatikatanár; 

magyartanár]] (360) – DE-IK, ELTE-TKK, 

NYF, PE-MFTK, PTE-BTK, SZTE-TKK

osztatlan tanári [10 félév [informatikatanár; 

matematikatanár]] (360) – DE-IK, EKF-TTK, 

ELTE-TKK, NYF, PTE-TTK, SZTE-TKK

osztatlan tanári [10 félév [informatikatanár; 

média-, mozgókép- és kommunikációtanár]] 

(360) – EKF-TKTK, PTE-BTK

osztatlan tanári [10 félév [informatikatanár; 

német és nemzetiségi német nyelv és kultúra 

tanára]] (360) – ELTE-TKK, PTE-BTK

osztatlan tanári [10 félév [informatikatanár; 

német nyelv és kultúra tanára]] (360) – DE-IK, 

EKF-BTK, ELTE-TKK, PE-MFTK, 

PTE-BTK

osztatlan tanári [10 félév [informatikatanár; rajz- 

és vizuáliskultúra-tanár]] (360) – EKF-TTK, 

NYF

Osztatlan képzés – nappali munkarend (ON)
SZAK – Intézmény, kar

osztatlan tanári [10 félév [informatikatanár; 

technika-, életvitel- és gyakorlat-tanár]] (360) – 

SZTE-TKK

osztatlan tanári [10 félév [informatikatanár; 

természetismeret-környezettan tanár]] (360) – 

ELTE-TKK, PE-MFTK

osztatlan tanári [10 félév [informatikatanár; 

testnevelő tanár]] (360) – EKF-TTK, 

PTE-TTK

osztatlan tanári [10 félév [informatikatanár; 

történelemtanár és állampolgári ismeretek 

tanára]] (360) – DE-IK, ELTE-TKK, 

PTE-BTK

osztatlan tanári [10 félév [kémiatanár; dráma- és 

színházismeret-tanár]] (360) – PE-MFTK

osztatlan tanári [10 félév [kémiatanár; ének-zene 

tanár]] (360) – ELTE-TKK

osztatlan tanári [10 félév [kémiatanár; erkölcstan- 

és etikatanár]] (360) – DE-TTK

osztatlan tanári [10 félév [kémiatanár; hon- és 

népismerettanár]] (360) – DE-TTK

osztatlan tanári [10 félév [kémiatanár; 

könyvtárostanár]] (360) – DE-TTK

osztatlan tanári [10 félév [kémiatanár; 

magyartanár]] (360) – DE-TTK, ELTE-TKK, 

PE-MFTK

osztatlan tanári [10 félév [kémiatanár; 

matematikatanár]] (360) – DE-TTK, 

EKF-TTK, ELTE-TKK, NYF, PTE-TTK, 

SZTE-TKK

osztatlan tanári [10 félév [kémiatanár; német és 

nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára]] 

(360) – ELTE-TKK, PTE-BTK

osztatlan tanári [10 félév [kémiatanár; német 

nyelv és kultúra tanára]] (360) – DE-TTK, 

EKF-BTK, ELTE-TKK, PE-MFTK, 

PTE-BTK, SZTE-TKK

osztatlan tanári [10 félév [kémiatanár; 

természetismeret-környezettan tanár]] (360) – 

ELTE-TKK, NYF, PE-MFTK, SZTE-TKK

osztatlan tanári [10 félév [kémiatanár; testnevelő 

tanár]] (360) – EKF-TTK, PTE-TTK

osztatlan tanári [10 félév [kémiatanár; 

történelemtanár és állampolgári ismeretek 

tanára]] (360) – DE-TTK, ELTE-TKK

osztatlan tanári [10 félév [közgazdásztanár 

[kereskedelem-marketing]]] (360) – 

BGF-KVIK, BME-GTK, NYME-BPK
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Osztatlan képzés – nappali munkarend (ON)
SZAK – Intézmény, kar

osztatlan tanári [10 félév [közgazdásztanár 

[közgazdaságtan]]] (360) – BCE-TK, 

BME-GTK

osztatlan tanári [10 félév [közgazdásztanár 

[pénzügy-számvitel]]] (360) – BME-GTK

osztatlan tanári [10 félév [közgazdásztanár 

[vállalkozási ismeretek]]] (360) – BCE-TK, 

BME-GTK, EKF-GTK

osztatlan tanári [10 félév [közgazdásztanár 

[vendéglátás-idegenforgalmi]]] (360) – 

BGF-KVIK

osztatlan tanári [10 félév [magyartanár; dráma- és 

színházismeret-tanár]] (360) – PE-MFTK

osztatlan tanári [10 félév [magyartanár; ének-zene 

tanár]] (360) – EKF-BTK, ELTE-TKK, NYF, 

NYME-BDPK, PTE-BTK

osztatlan tanári [10 félév [magyartanár; 

erkölcstan- és etikatanár]] (360) – DE-BTK, 

EKF-BTK, ME-BTK, PPKE-BTK, 

SZTE-TKK

osztatlan tanári [10 félév [magyartanár; hon- 

és népismerettanár]] (360) – DE-BTK, 

PTE-BTK

osztatlan tanári [10 félév [magyartanár; 

könyvtárostanár]] (360) – DE-BTK, 

EKF-TKTK, PTE-BTK, SZTE-TKK

osztatlan tanári [10 félév [magyartanár; közösségi 

művelődés tanár]] (360) – EKF-TKTK, 

NYME-BDPK

osztatlan tanári [10 félév [magyartanár; 

matematikatanár]] (360) – DE-BTK, 

ELTE-TKK, PTE-BTK

osztatlan tanári [10 félév [magyartanár; média-, 

mozgókép- és kommunikációtanár]] (360) 

– EKF-TKTK, KRE-BTK, PPKE-BTK, 

PTE-BTK, SZTE-TKK

osztatlan tanári [10 félév [magyartanár; német 

és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára]] 

(360) – ELTE-TKK, PTE-BTK, SZTE-TKK

osztatlan tanári [10 félév [magyartanár; német 

nyelv és kultúra tanára]] (360) – DE-BTK, 

EKF-BTK, ELTE-TKK, KRE-BTK, 

ME-BTK, PE-MFTK, PPKE-BTK, 

PTE-BTK, SZTE-TKK

osztatlan tanári [10 félév [magyartanár; rajz- és 

vizuáliskultúra-tanár]] (360) – EKF-BTK, 

NYF, NYME-BDPK, SZTE-TKK

Osztatlan képzés – nappali munkarend (ON)
SZAK – Intézmény, kar

osztatlan tanári [10 félév [magyartanár; 

technika-, életvitel- és gyakorlat-tanár]] (360) – 

NYME-BDPK

osztatlan tanári [10 félév [magyartanár; 

természetismeret-környezettan tanár]] (360) – 

ELTE-TKK, NYME-BDPK, PE-MFTK

osztatlan tanári [10 félév [magyartanár; testnevelő 

tanár]] (360) – PTE-BTK

osztatlan tanári [10 félév [magyartanár; 

történelemtanár és állampolgári ismeretek 

tanára]] (360) – DE-BTK, EKF-BTK, 

ELTE-TKK, KRE-BTK, ME-BTK, NYF, 

NYME-BDPK, PPKE-BTK, PTE-BTK, 

SZTE-TKK

osztatlan tanári [10 félév [matematikatanár; ének-

zene tanár]] (360) – EKF-TTK, ELTE-TKK, 

NYF, PTE-MK

osztatlan tanári [10 félév [matematikatanár; 

erkölcstan- és etikatanár]] (360) – DE-TTK

osztatlan tanári [10 félév [matematikatanár; hon- 

és népismerettanár]] (360) – DE-TTK

osztatlan tanári [10 félév [matematikatanár; 

könyvtárostanár]] (360) – DE-TTK, 

EKF-TKTK

osztatlan tanári [10 félév [matematikatanár; 

német és nemzetiségi német nyelv és kultúra 

tanára]] (360) – ELTE-TKK, PTE-BTK, 

SZTE-TKK

osztatlan tanári [10 félév [matematikatanár; 

német nyelv és kultúra tanára]] (360) 

– DE-TTK, EKF-BTK, ELTE-TKK, 

PTE-BTK, SZTE-TKK

osztatlan tanári [10 félév [matematikatanár; rajz- 

és vizuáliskultúra-tanár]] (360) – EKF-TTK, 

NYF

osztatlan tanári [10 félév [matematikatanár; 

technika-, életvitel- és gyakorlat-tanár]] (360) – 

SZTE-TKK

osztatlan tanári [10 félév [matematikatanár; 

természetismeret-környezettan tanár]] (360) – 

ELTE-TKK, SZTE-TKK

osztatlan tanári [10 félév [matematikatanár; 

testnevelő tanár]] (360) – EKF-TTK, NYF, 

PTE-TTK

osztatlan tanári [10 félév [matematikatanár; 

történelemtanár és állampolgári ismeretek 

tanára]] (360) – DE-TTK, ELTE-TKK



 4 .  S Z .  TÁ B L Á Z AT

17Felsőoktatási felvételi tájékoztató – 2015. szeptemberben induló képzések

4.
 S

Z.
 T

ÁB
LÁ

ZA
TOsztatlan képzés – nappali munkarend (ON)

SZAK – Intézmény, kar

osztatlan tanári [10 félév [média-, mozgókép- és 

kommunikációtanár; rajz- és vizuáliskultúra-

tanár]] (360) – EKF-TKTK, SZTE-TKK

osztatlan tanári [10 félév [mérnöktanár [bio-

vegyipar]]] (360) – BME-GTK

osztatlan tanári [10 félév [mérnöktanár 

[elektrotechnika-elektronika]]] (360) – 

BME-GTK, OE-KVK

osztatlan tanári [10 félév [mérnöktanár [építő-

építészet]]] (360) – BME-GTK

osztatlan tanári [10 félév [mérnöktanár [faipar]]] 

(360) – NYME-BPK

osztatlan tanári [10 félév [mérnöktanár [gépészet-

mechatronika]]] (360) – DF, OE-BGK, 

SZE-MTK

osztatlan tanári [10 félév [mérnöktanár 

[informatika]]] (360) – BME-GTK, DF, 

OE-NIK, SZE-MTK

osztatlan tanári [10 félév [mérnöktanár 

[könnyűipar]]] (360) – NYME-BPK, 

OE-RKK

osztatlan tanári [10 félév [mérnöktanár 

[környezetvédelem-vízgazdálkodás]]] (360) – 

BME-GTK, NYME-BPK

osztatlan tanári [10 félév [mérnöktanár 

[közlekedés]]] (360) – BME-GTK, SZE-MTK

osztatlan tanári [10 félév [mérnöktanár [műszaki-

gazdasági]]] (360) – BME-GTK, OE-KGK

osztatlan tanári [10 félév [mérnöktanár [polgári és 

biztonságvédelem]]] (360) – OE-BGK

osztatlan tanári [10 félév [német és nemzetiségi 

német nyelv és kultúra tanára; ének-zene 

tanár]] (360) – ELTE-TKK, PTE-MK, 

SZTE-TKK

osztatlan tanári [10 félév [német és nemzetiségi 

német nyelv és kultúra tanára; hon- és 

népismerettanár]] (360) – PTE-BTK

osztatlan tanári [10 félév [német és 

nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára; 

könyvtárostanár]] (360) – PTE-BTK

osztatlan tanári [10 félév [német és nemzetiségi 

német nyelv és kultúra tanára; média-, 

mozgókép- és kommunikációtanár]] (360) – 

PTE-BTK

osztatlan tanári [10 félév [német és nemzetiségi 

német nyelv és kultúra tanára; rajz- és 

vizuáliskultúra-tanár]] (360) – SZTE-TKK

Osztatlan képzés – nappali munkarend (ON)
SZAK – Intézmény, kar

osztatlan tanári [10 félév [német és 

nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára; 

természetismeret-környezettan tanár]] (360) – 

ELTE-TKK, SZTE-TKK

osztatlan tanári [10 félév [német és nemzetiségi 

német nyelv és kultúra tanára; testnevelő 

tanár]] (360) – PTE-BTK, SZTE-TKK

osztatlan tanári [10 félév [német és nemzetiségi 

német nyelv és kultúra tanára; történelemtanár 

és állampolgári ismeretek tanára]] (360) – 

ELTE-TKK, PTE-BTK, SZTE-TKK

osztatlan tanári [10 félév [német nyelv és kultúra 

tanára; dráma- és színházismeret-tanár]] (360) 

– PE-MFTK

osztatlan tanári [10 félév [német nyelv és kultúra 

tanára; ének-zene tanár]] (360) – EKF-BTK, 

ELTE-TKK, PTE-MK

osztatlan tanári [10 félév [német nyelv és kultúra 

tanára; erkölcstan- és etikatanár]] (360) – 

DE-BTK, EKF-BTK, ME-BTK, SZTE-TKK

osztatlan tanári [10 félév [német nyelv és kultúra 

tanára; hon- és népismerettanár]] (360) – 

DE-BTK, PTE-BTK

osztatlan tanári [10 félév [német nyelv és kultúra 

tanára; könyvtárostanár]] (360) – DE-BTK, 

PTE-BTK

osztatlan tanári [10 félév [német nyelv és 

kultúra tanára; média-, mozgókép- és 

kommunikációtanár]] (360) – EKF-TKTK, 

KRE-BTK, PTE-BTK, SZTE-TKK

osztatlan tanári [10 félév [német nyelv és kultúra 

tanára; természetismeret-környezettan tanár]] 

(360) – ELTE-TKK, PE-MFTK

osztatlan tanári [10 félév [német nyelv és kultúra 

tanára; testnevelő tanár]] (360) – PTE-BTK

osztatlan tanári [10 félév [német nyelv és kultúra 

tanára; történelemtanár és állampolgári 

ismeretek tanára]] (360) – DE-BTK, 

EKF-BTK, ELTE-TKK, KRE-BTK, 

ME-BTK, PPKE-BTK, PTE-BTK, 

SZTE-TKK

osztatlan tanári [10 félév [testnevelő tanár; ének-

zene tanár]] (360) – NYF, SZTE-TKK

osztatlan tanári [10 félév [testnevelő tanár; 

gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár]] (360) 

– NYME-BDPK, TE

osztatlan tanári [10 félév [testnevelő tanár; 

közösségi művelődés tanár]] (360) – 

EKF-TKTK, NYME-BDPK
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Osztatlan képzés – nappali munkarend (ON)
SZAK – Intézmény, kar

osztatlan tanári [10 félév [testnevelő tanár; 

technika-, életvitel- és gyakorlat-tanár]] (360) – 

NYME-BDPK, SZTE-TKK

osztatlan tanári [10 félév [testnevelő tanár; 

természetismeret-környezettan tanár]] (360) – 

NYF, NYME-BDPK, SZTE-TKK

osztatlan tanári [10 félév [testnevelő tanár; 

történelemtanár és állampolgári ismeretek 

tanára]] (360) – EKF-TTK, NYF, 

NYME-BDPK, PTE-TTK

osztatlan tanári [10 félév [történelemtanár és 

állampolgári ismeretek tanára; ének-zene 

tanár]] (360) – EKF-BTK, ELTE-TKK, NYF, 

NYME-BDPK, PTE-MK

osztatlan tanári [10 félév [történelemtanár és 

állampolgári ismeretek tanára; erkölcstan- és 

etikatanár]] (360) – DE-BTK, EKF-BTK, 

ME-BTK, PPKE-BTK, SZTE-TKK

osztatlan tanári [10 félév [történelemtanár 

és állampolgári ismeretek tanára; hon- 

és népismerettanár]] (360) – DE-BTK, 

PTE-BTK

osztatlan tanári [10 félév [történelemtanár 

és állampolgári ismeretek tanára; 

könyvtárostanár]] (360) – DE-BTK, 

EKF-TKTK, PTE-BTK, SZTE-TKK

osztatlan tanári [10 félév [történelemtanár és 

állampolgári ismeretek tanára; közösségi 

művelődés tanár]] (360) – EKF-TKTK, 

NYME-BDPK

osztatlan tanári [10 félév [történelemtanár 

és állampolgári ismeretek tanára; média-, 

mozgókép- és kommunikációtanár]] (360) 

– EKF-TKTK, KRE-BTK, PPKE-BTK, 

PTE-BTK, SZTE-TKK

osztatlan tanári [10 félév [történelemtanár 

és állampolgári ismeretek tanára; rajz- és 

vizuáliskultúra-tanár]] (360) – NYME-BDPK, 

SZTE-TKK

osztatlan tanári [10 félév [történelemtanár és 

állampolgári ismeretek tanára; technika-, 

életvitel- és gyakorlat-tanár]] (360) – 

NYME-BDPK

osztatlan tanári [10 félév [történelemtanár 

és állampolgári ismeretek tanára; 

természetismeret-környezettan tanár]] (360) – 

ELTE-TKK, NYME-BDPK

osztatlan tanári [10 félév [zenetanár 

[csembalótanár]]] (360) – SZTE-TKK

Osztatlan képzés – nappali munkarend (ON)
SZAK – Intézmény, kar

osztatlan tanári [10 félév [zenetanár 

[egyházzenetanár]]] (360) – DE-ZK

osztatlan tanári [10 félév [zenetanár [ének-zene 

tanár; zeneismeret-tanár]]] (360) – DE-ZK, 

ME-BBZI, PTE-MK

osztatlan tanári [10 félév [zenetanár [fagott-

tanár]]] (360) – DE-ZK, ME-BBZI, PTE-MK, 

SZE-ZMI, SZTE-TKK

osztatlan tanári [10 félév [zenetanár 

[furulyatanár]]] (360) – DE-ZK, ME-BBZI, 

SZTE-TKK

osztatlan tanári [10 félév [zenetanár 

[fuvolatanár]]] (360) – DE-ZK, LFZE, 

ME-BBZI, PTE-MK, SZE-ZMI, SZTE-TKK

osztatlan tanári [10 félév [zenetanár [gitártanár]]] 

(360) – DE-ZK, LFZE, ME-BBZI, PTE-MK, 

SZE-ZMI, SZTE-TKK

osztatlan tanári [10 félév [zenetanár 

[gordonkatanár]]] (360) – DE-ZK, ME-BBZI, 

PTE-MK, SZE-ZMI, SZTE-TKK

osztatlan tanári [10 félév [zenetanár 

[gordontanár]]] (360) – DE-ZK, ME-BBZI, 

PTE-MK, SZE-ZMI, SZTE-TKK

osztatlan tanári [10 félév [zenetanár 

[hárfatanár]]] (360) – SZTE-TKK

osztatlan tanári [10 félév [zenetanár 

[harsonatanár]]] (360) – DE-ZK, ME-BBZI, 

PTE-MK, SZE-ZMI, SZTE-TKK

osztatlan tanári [10 félév [zenetanár 

[hegedűtanár]]] (360) – DE-ZK, LFZE, 

ME-BBZI, PTE-MK, SZE-ZMI, SZTE-TKK

osztatlan tanári [10 félév [zenetanár 

[ jazzbasszusgitár-tanár]]] (360) – LFZE

osztatlan tanári [10 félév [zenetanár 

[ jazzbőgőtanár]]] (360) – LFZE

osztatlan tanári [10 félév [zenetanár 

[ jazzdobtanár]]] (360) – LFZE

osztatlan tanári [10 félév [zenetanár 

[ jazzénektanár]]] (360) – LFZE

osztatlan tanári [10 félév [zenetanár 

[ jazzgitártanár]]] (360) – LFZE

osztatlan tanári [10 félév [zenetanár 

[ jazzharsonatanár]]] (360) – LFZE

osztatlan tanári [10 félév [zenetanár 

[ jazztrombitatanár]]] (360) – LFZE

osztatlan tanári [10 félév [zenetanár [ jazz-

zeneszerzéstanár]]] (360) – LFZE

osztatlan tanári [10 félév [zenetanár [ jazz-

zongoratanár]]] (360) – LFZE
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ZA
TOsztatlan képzés – nappali munkarend (ON)

SZAK – Intézmény, kar

osztatlan tanári [10 félév [zenetanár 

[ jazzszaxofontanár]]] (360) – LFZE

osztatlan tanári [10 félév [zenetanár 

[klarinéttanár]]] (360) – DE-ZK, ME-BBZI, 

PTE-MK, SZE-ZMI, SZTE-TKK

osztatlan tanári [10 félév [zenetanár [kürttanár]]] 

(360) – DE-ZK, ME-BBZI, PTE-MK, 

SZE-ZMI, SZTE-TKK

osztatlan tanári [10 félév [zenetanár 

[magánénektanár]]] (360) – DE-ZK, 

ME-BBZI, PTE-MK, SZE-ZMI, SZTE-TKK

osztatlan tanári [10 félév [zenetanár 

[mélyhegedűtanár]]] (360) – DE-ZK, 

ME-BBZI, PTE-MK, SZE-ZMI, SZTE-TKK

osztatlan tanári [10 félév [zenetanár [oboatanár]]] 

(360) – DE-ZK, ME-BBZI, PTE-MK, 

SZE-ZMI, SZTE-TKK

osztatlan tanári [10 félév [zenetanár 

[orgonatanár]]] (360) – DE-ZK, PTE-MK, 

SZE-ZMI, SZTE-TKK

osztatlan tanári [10 félév [zenetanár 

[szaxofontanár]]] (360) – DE-ZK, ME-BBZI

osztatlan tanári [10 félév [zenetanár 

[trombitatanár]]] (360) – DE-ZK, ME-BBZI, 

PTE-MK, SZE-ZMI, SZTE-TKK

osztatlan tanári [10 félév [zenetanár [tubatanár]]] 

(360) – DE-ZK, ME-BBZI, PTE-MK, 

SZE-ZMI, SZTE-TKK

osztatlan tanári [10 félév [zenetanár 

[ütőhangszertanár]]] (360) – DE-ZK, 

ME-BBZI, PTE-MK, SZE-ZMI, SZTE-TKK

osztatlan tanári [10 félév [zenetanár 

[zongoratanár]]] (360) – DE-ZK, LFZE, 

ME-BBZI, PTE-MK, SZE-ZMI, SZTE-TKK

osztatlan tanári [11 félév [angol nyelv és kultúra 

tanára; francia nyelv és kultúra tanára]] (360) 

– ELTE-TKK, PPKE-BTK, PTE-BTK, 

SZTE-TKK

osztatlan tanári [11 félév [angol nyelv és kultúra 

tanára; horvát és nemzetiségi horvát nyelv 

és kultúra tanára]] (360) – ELTE-TKK, 

NYME-BDPK, PTE-BTK

osztatlan tanári [11 félév [angol nyelv és kultúra 

tanára; latin nyelv és kultúra tanára]] 

(360) – DE-BTK, ELTE-TKK, PTE-BTK, 

SZTE-TKK

osztatlan tanári [11 félév [angol nyelv és kultúra 

tanára; lengyel és nemzetiségi lengyel nyelv és 

kultúra tanára]] (360) – ELTE-TKK

Osztatlan képzés – nappali munkarend (ON)
SZAK – Intézmény, kar

osztatlan tanári [11 félév [angol nyelv és kultúra 

tanára; olasz nyelv és kultúra tanára]] (360) 

– ELTE-TKK, PPKE-BTK, PTE-BTK, 

SZTE-TKK

osztatlan tanári [11 félév [angol nyelv és kultúra 

tanára; orosz nyelv és kultúra tanára]] (360) 

– DE-BTK, ELTE-TKK, NYME-BDPK, 

SZTE-TKK

osztatlan tanári [11 félév [angol nyelv és kultúra 

tanára; portugál nyelv és kultúra tanára]] (360) 

– ELTE-TKK

osztatlan tanári [11 félév [angol nyelv és kultúra 

tanára; román és nemzetiségi román nyelv 

és kultúra tanára]] (360) – ELTE-TKK, 

SZTE-TKK

osztatlan tanári [11 félév [angol nyelv és kultúra 

tanára; romológiatanár]] (360) – PTE-BTK

osztatlan tanári [11 félév [angol nyelv és kultúra 

tanára; spanyol nyelv és kultúra tanára]] (360) 

– ELTE-TKK, SZTE-TKK

osztatlan tanári [11 félév [angol nyelv és kultúra 

tanára; szerb és nemzetiségi szerb nyelv 

és kultúra tanára]] (360) – ELTE-TKK, 

SZTE-TKK

osztatlan tanári [11 félév [angol nyelv és kultúra 

tanára; szlovák és nemzetiségi szlovák nyelv 

és kultúra tanára]] (360) – ELTE-TKK, 

SZTE-TKK

osztatlan tanári [11 félév [angol nyelv és kultúra 

tanára; szlovén és nemzetiségi szlovén nyelv 

és kultúra tanára]] (360) – ELTE-TKK, 

NYME-BDPK

osztatlan tanári [11 félév [angol nyelv és kultúra 

tanára; ukrán és nemzetiségi ukrán nyelv és 

kultúra tanára]] (360) – ELTE-TKK

osztatlan tanári [11 félév [biológiatanár 

(egészségtan); francia nyelv és kultúra tanára]] 

(360) – ELTE-TKK

osztatlan tanári [11 félév [biológiatanár 

(egészségtan); horvát és nemzetiségi horvát 

nyelv és kultúra tanára]] (360) – ELTE-TKK, 

NYME-BDPK

osztatlan tanári [11 félév [biológiatanár 

(egészségtan); latin nyelv és kultúra tanára]] 

(360) – DE-TTK, ELTE-TKK, PTE-BTK

osztatlan tanári [11 félév [biológiatanár 

(egészségtan); lengyel és nemzetiségi lengyel 

nyelv és kultúra tanára]] (360) – ELTE-TKK
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Osztatlan képzés – nappali munkarend (ON)
SZAK – Intézmény, kar

osztatlan tanári [11 félév [biológiatanár 

(egészségtan); olasz nyelv és kultúra tanára]] 

(360) – ELTE-TKK, PTE-BTK

osztatlan tanári [11 félév [biológiatanár 

(egészségtan); orosz nyelv és kultúra 

tanára]] (360) – DE-TTK, ELTE-TKK, 

NYME-BDPK, SZTE-TKK

osztatlan tanári [11 félév [biológiatanár 

(egészségtan); portugál nyelv és kultúra 

tanára]] (360) – ELTE-TKK

osztatlan tanári [11 félév [biológiatanár 

(egészségtan); román és nemzetiségi román 

nyelv és kultúra tanára]] (360) – ELTE-TKK

osztatlan tanári [11 félév [biológiatanár 

(egészségtan); spanyol nyelv és kultúra tanára]] 

(360) – ELTE-TKK

osztatlan tanári [11 félév [biológiatanár 

(egészségtan); szerb és nemzetiségi szerb nyelv 

és kultúra tanára]] (360) – ELTE-TKK

osztatlan tanári [11 félév [biológiatanár 

(egészségtan); szlovák és nemzetiségi szlovák 

nyelv és kultúra tanára]] (360) – ELTE-TKK

osztatlan tanári [11 félév [biológiatanár 

(egészségtan); szlovén és nemzetiségi szlovén 

nyelv és kultúra tanára]] (360) – ELTE-TKK, 

NYME-BDPK

osztatlan tanári [11 félév [biológiatanár 

(egészségtan); ukrán és nemzetiségi ukrán nyelv 

és kultúra tanára]] (360) – ELTE-TKK

osztatlan tanári [11 félév [fizikatanár 

(természettudományos gyakorlatok); francia 

nyelv és kultúra tanára]] (360) – ELTE-TKK, 

PTE-BTK

osztatlan tanári [11 félév [fizikatanár 

(természettudományos gyakorlatok); horvát és 

nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára]] 

(360) – ELTE-TKK

osztatlan tanári [11 félév [fizikatanár 

(természettudományos gyakorlatok); latin 

nyelv és kultúra tanára]] (360) – DE-TTK, 

ELTE-TKK

osztatlan tanári [11 félév [fizikatanár 

(természettudományos gyakorlatok); lengyel és 

nemzetiségi lengyel nyelv és kultúra tanára]] 

(360) – ELTE-TKK

osztatlan tanári [11 félév [fizikatanár 

(természettudományos gyakorlatok); olasz 

nyelv és kultúra tanára]] (360) – ELTE-TKK, 

PTE-BTK

Osztatlan képzés – nappali munkarend (ON)
SZAK – Intézmény, kar

osztatlan tanári [11 félév [fizikatanár 

(természettudományos gyakorlatok); orosz 

nyelv és kultúra tanára]] (360) – DE-TTK, 

ELTE-TKK

osztatlan tanári [11 félév [fizikatanár 

(természettudományos gyakorlatok); portugál 

nyelv és kultúra tanára]] (360) – ELTE-TKK

osztatlan tanári [11 félév [fizikatanár 

(természettudományos gyakorlatok); román és 

nemzetiségi román nyelv és kultúra tanára]] 

(360) – ELTE-TKK

osztatlan tanári [11 félév [fizikatanár 

(természettudományos gyakorlatok); spanyol 

nyelv és kultúra tanára]] (360) – ELTE-TKK

osztatlan tanári [11 félév [fizikatanár 

(természettudományos gyakorlatok); szerb és 

nemzetiségi szerb nyelv és kultúra tanára]] 

(360) – ELTE-TKK

osztatlan tanári [11 félév [fizikatanár 

(természettudományos gyakorlatok); szlovák és 

nemzetiségi szlovák nyelv és kultúra tanára]] 

(360) – ELTE-TKK

osztatlan tanári [11 félév [fizikatanár 

(természettudományos gyakorlatok); szlovén és 

nemzetiségi szlovén nyelv és kultúra tanára]] 

(360) – ELTE-TKK

osztatlan tanári [11 félév [fizikatanár 

(természettudományos gyakorlatok); ukrán és 

nemzetiségi ukrán nyelv és kultúra tanára]] 

(360) – ELTE-TKK

osztatlan tanári [11 félév [földrajztanár; francia 

nyelv és kultúra tanára]] (360) – ELTE-TKK, 

PTE-BTK

osztatlan tanári [11 félév [földrajztanár; horvát 

és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra 

tanára]] (360) – ELTE-TKK, NYME-BDPK, 

PTE-BTK

osztatlan tanári [11 félév [földrajztanár; latin 

nyelv és kultúra tanára]] (360) – DE-TTK, 

ELTE-TKK, SZTE-TKK

osztatlan tanári [11 félév [földrajztanár; lengyel és 

nemzetiségi lengyel nyelv és kultúra tanára]] 

(360) – ELTE-TKK

osztatlan tanári [11 félév [földrajztanár; olasz 

nyelv és kultúra tanára]] (360) – ELTE-TKK, 

PTE-BTK

osztatlan tanári [11 félév [földrajztanár; orosz 

nyelv és kultúra tanára]] (360) – DE-TTK, 

ELTE-TKK, NYME-BDPK
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LÁ

ZA
TOsztatlan képzés – nappali munkarend (ON)

SZAK – Intézmény, kar

osztatlan tanári [11 félév [földrajztanár; portugál 

nyelv és kultúra tanára]] (360) – ELTE-TKK

osztatlan tanári [11 félév [földrajztanár; román és 

nemzetiségi román nyelv és kultúra tanára]] 

(360) – ELTE-TKK, SZTE-TKK

osztatlan tanári [11 félév [földrajztanár; spanyol 

nyelv és kultúra tanára]] (360) – ELTE-TKK

osztatlan tanári [11 félév [földrajztanár; szerb és 

nemzetiségi szerb nyelv és kultúra tanára]] 

(360) – ELTE-TKK, SZTE-TKK

osztatlan tanári [11 félév [földrajztanár; szlovák és 

nemzetiségi szlovák nyelv és kultúra tanára]] 

(360) – ELTE-TKK, SZTE-TKK

osztatlan tanári [11 félév [földrajztanár; szlovén és 

nemzetiségi szlovén nyelv és kultúra tanára]] 

(360) – ELTE-TKK, NYME-BDPK

osztatlan tanári [11 félév [földrajztanár; ukrán és 

nemzetiségi ukrán nyelv és kultúra tanára]] 

(360) – ELTE-TKK

osztatlan tanári [11 félév [hittanár-nevelőtanár; 

francia nyelv és kultúra tanára]] (360) – EHE

osztatlan tanári [11 félév [hittanár-nevelőtanár; 

francia nyelv és kultúra tanára]] (360) – 

SSZHF

osztatlan tanári [11 félév [hittanár-nevelőtanár; 

horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra 

tanára]] (360) – SSZHF

osztatlan tanári [11 félév [hittanár-nevelőtanár; 

latin nyelv és kultúra tanára]] (360) – EHE

osztatlan tanári [11 félév [hittanár-nevelőtanár; 

latin nyelv és kultúra tanára]] (360) – SSZHF

osztatlan tanári [11 félév [hittanár-nevelőtanár; 

lengyel és nemzetiségi lengyel nyelv és kultúra 

tanára]] (360) – SSZHF

osztatlan tanári [11 félév [hittanár-nevelőtanár; 

olasz nyelv és kultúra tanára]] (360) – SSZHF

osztatlan tanári [11 félév [hittanár-nevelőtanár; 

orosz nyelv és kultúra tanára]] (360) – SSZHF

osztatlan tanári [11 félév [hittanár-nevelőtanár; 

portugál nyelv és kultúra tanára]] (360) – 

SSZHF

osztatlan tanári [11 félév [hittanár-nevelőtanár; 

román és nemzetiségi román nyelv és kultúra 

tanára]] (360) – SSZHF

osztatlan tanári [11 félév [hittanár-nevelőtanár; 

spanyol nyelv és kultúra tanára]] (360) – 

SSZHF

Osztatlan képzés – nappali munkarend (ON)
SZAK – Intézmény, kar

osztatlan tanári [11 félév [hittanár-nevelőtanár; 

szerb és nemzetiségi szerb nyelv és kultúra 

tanára]] (360) – SSZHF

osztatlan tanári [11 félév [hittanár-nevelőtanár; 

szlovák és nemzetiségi szlovák nyelv és kultúra 

tanára]] (360) – SSZHF

osztatlan tanári [11 félév [hittanár-nevelőtanár; 

szlovén és nemzetiségi szlovén nyelv és kultúra 

tanára]] (360) – SSZHF

osztatlan tanári [11 félév [hittanár-nevelőtanár; 

ukrán és nemzetiségi ukrán nyelv és kultúra 

tanára]] (360) – SSZHF

osztatlan tanári [11 félév [informatikatanár; 

francia nyelv és kultúra tanára]] (360) – 

ELTE-TKK

osztatlan tanári [11 félév [informatikatanár; 

horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra 

tanára]] (360) – ELTE-TKK

osztatlan tanári [11 félév [informatikatanár; 

latin nyelv és kultúra tanára]] (360) – DE-IK, 

ELTE-TKK

osztatlan tanári [11 félév [informatikatanár; 

lengyel és nemzetiségi lengyel nyelv és kultúra 

tanára]] (360) – ELTE-TKK

osztatlan tanári [11 félév [informatikatanár; olasz 

nyelv és kultúra tanára]] (360) – ELTE-TKK, 

PTE-BTK

osztatlan tanári [11 félév [informatikatanár; 

orosz nyelv és kultúra tanára]] (360) – DE-IK, 

ELTE-TKK

osztatlan tanári [11 félév [informatikatanár; 

portugál nyelv és kultúra tanára]] (360) – 

ELTE-TKK

osztatlan tanári [11 félév [informatikatanár; 

román és nemzetiségi román nyelv és kultúra 

tanára]] (360) – ELTE-TKK

osztatlan tanári [11 félév [informatikatanár; 

spanyol nyelv és kultúra tanára]] (360) – 

ELTE-TKK

osztatlan tanári [11 félév [informatikatanár; szerb 

és nemzetiségi szerb nyelv és kultúra tanára]] 

(360) – ELTE-TKK

osztatlan tanári [11 félév [informatikatanár; 

szlovák és nemzetiségi szlovák nyelv és kultúra 

tanára]] (360) – ELTE-TKK

osztatlan tanári [11 félév [informatikatanár; 

szlovén és nemzetiségi szlovén nyelv és kultúra 

tanára]] (360) – ELTE-TKK
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Osztatlan képzés – nappali munkarend (ON)
SZAK – Intézmény, kar

osztatlan tanári [11 félév [informatikatanár; 

ukrán és nemzetiségi ukrán nyelv és kultúra 

tanára]] (360) – ELTE-TKK

osztatlan tanári [11 félév [kémiatanár; francia 

nyelv és kultúra tanára]] (360) – ELTE-TKK, 

PTE-BTK

osztatlan tanári [11 félév [kémiatanár; horvát és 

nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára]] 

(360) – ELTE-TKK

osztatlan tanári [11 félév [kémiatanár; latin 

nyelv és kultúra tanára]] (360) – DE-TTK, 

ELTE-TKK

osztatlan tanári [11 félév [kémiatanár; lengyel és 

nemzetiségi lengyel nyelv és kultúra tanára]] 

(360) – ELTE-TKK

osztatlan tanári [11 félév [kémiatanár; olasz 

nyelv és kultúra tanára]] (360) – ELTE-TKK, 

PTE-BTK

osztatlan tanári [11 félév [kémiatanár; orosz 

nyelv és kultúra tanára]] (360) – DE-TTK, 

ELTE-TKK

osztatlan tanári [11 félév [kémiatanár; portugál 

nyelv és kultúra tanára]] (360) – ELTE-TKK

osztatlan tanári [11 félév [kémiatanár; román és 

nemzetiségi román nyelv és kultúra tanára]] 

(360) – ELTE-TKK

osztatlan tanári [11 félév [kémiatanár; spanyol 

nyelv és kultúra tanára]] (360) – ELTE-TKK

osztatlan tanári [11 félév [kémiatanár; szerb és 

nemzetiségi szerb nyelv és kultúra tanára]] 

(360) – ELTE-TKK

osztatlan tanári [11 félév [kémiatanár; szlovák és 

nemzetiségi szlovák nyelv és kultúra tanára]] 

(360) – ELTE-TKK

osztatlan tanári [11 félév [kémiatanár; szlovén és 

nemzetiségi szlovén nyelv és kultúra tanára]] 

(360) – ELTE-TKK

osztatlan tanári [11 félév [kémiatanár; ukrán és 

nemzetiségi ukrán nyelv és kultúra tanára]] 

(360) – ELTE-TKK

osztatlan tanári [11 félév [magyartanár; francia 

nyelv és kultúra tanára]] (360) – ELTE-TKK, 

PTE-BTK, SZTE-TKK

osztatlan tanári [11 félév [magyartanár; horvát 

és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra 

tanára]] (360) – ELTE-TKK, NYME-BDPK, 

PTE-BTK

Osztatlan képzés – nappali munkarend (ON)
SZAK – Intézmény, kar

osztatlan tanári [11 félév [magyartanár; latin 

nyelv és kultúra tanára]] (360) – DE-BTK, 

ELTE-TKK, PTE-BTK, SZTE-TKK

osztatlan tanári [11 félév [magyartanár; lengyel 

és nemzetiségi lengyel nyelv és kultúra tanára]] 

(360) – ELTE-TKK

osztatlan tanári [11 félév [magyartanár; olasz 

nyelv és kultúra tanára]] (360) – ELTE-TKK, 

PPKE-BTK, PTE-BTK, SZTE-TKK

osztatlan tanári [11 félév [magyartanár; orosz 

nyelv és kultúra tanára]] (360) – DE-BTK, 

ELTE-TKK, NYME-BDPK, SZTE-TKK

osztatlan tanári [11 félév [magyartanár; portugál 

nyelv és kultúra tanára]] (360) – ELTE-TKK

osztatlan tanári [11 félév [magyartanár; román 

és nemzetiségi román nyelv és kultúra tanára]] 

(360) – ELTE-TKK, SZTE-TKK

osztatlan tanári [11 félév [magyartanár; 

romológiatanár]] (360) – PTE-BTK

osztatlan tanári [11 félév [magyartanár; spanyol 

nyelv és kultúra tanára]] (360) – ELTE-TKK, 

SZTE-TKK

osztatlan tanári [11 félév [magyartanár; szerb 

és nemzetiségi szerb nyelv és kultúra tanára]] 

(360) – ELTE-TKK, SZTE-TKK

osztatlan tanári [11 félév [magyartanár; szlovák 

és nemzetiségi szlovák nyelv és kultúra tanára]] 

(360) – ELTE-TKK, SZTE-TKK

osztatlan tanári [11 félév [magyartanár; szlovén 

és nemzetiségi szlovén nyelv és kultúra tanára]] 

(360) – ELTE-TKK, NYME-BDPK

osztatlan tanári [11 félév [magyartanár; ukrán 

és nemzetiségi ukrán nyelv és kultúra tanára]] 

(360) – ELTE-TKK

osztatlan tanári [11 félév [matematikatanár; 

francia nyelv és kultúra tanára]] (360) – 

ELTE-TKK

osztatlan tanári [11 félév [matematikatanár; 

horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra 

tanára]] (360) – ELTE-TKK

osztatlan tanári [11 félév [matematikatanár; latin 

nyelv és kultúra tanára]] (360) – DE-TTK, 

ELTE-TKK

osztatlan tanári [11 félév [matematikatanár; 

lengyel és nemzetiségi lengyel nyelv és kultúra 

tanára]] (360) – ELTE-TKK

osztatlan tanári [11 félév [matematikatanár; olasz 

nyelv és kultúra tanára]] (360) – ELTE-TKK, 

PTE-BTK
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TOsztatlan képzés – nappali munkarend (ON)

SZAK – Intézmény, kar

osztatlan tanári [11 félév [matematikatanár; orosz 

nyelv és kultúra tanára]] (360) – DE-TTK, 

ELTE-TKK, SZTE-TKK

osztatlan tanári [11 félév [matematikatanár; 

portugál nyelv és kultúra tanára]] (360) – 

ELTE-TKK

osztatlan tanári [11 félév [matematikatanár; 

román és nemzetiségi román nyelv és kultúra 

tanára]] (360) – ELTE-TKK

osztatlan tanári [11 félév [matematikatanár; 

spanyol nyelv és kultúra tanára]] (360) – 

ELTE-TKK

osztatlan tanári [11 félév [matematikatanár; szerb 

és nemzetiségi szerb nyelv és kultúra tanára]] 

(360) – ELTE-TKK

osztatlan tanári [11 félév [matematikatanár; 

szlovák és nemzetiségi szlovák nyelv és kultúra 

tanára]] (360) – ELTE-TKK

osztatlan tanári [11 félév [matematikatanár; 

szlovén és nemzetiségi szlovén nyelv és kultúra 

tanára]] (360) – ELTE-TKK

osztatlan tanári [11 félév [matematikatanár; 

ukrán és nemzetiségi ukrán nyelv és kultúra 

tanára]] (360) – ELTE-TKK

osztatlan tanári [11 félév [német és nemzetiségi 

német nyelv és kultúra tanára; francia nyelv 

és kultúra tanára]] (360) – ELTE-TKK, 

PTE-BTK

osztatlan tanári [11 félév [német és nemzetiségi 

német nyelv és kultúra tanára; horvát és 

nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára]] 

(360) – ELTE-TKK, PTE-BTK

osztatlan tanári [11 félév [német és nemzetiségi 

német nyelv és kultúra tanára; latin nyelv 

és kultúra tanára]] (360) – ELTE-TKK, 

PTE-BTK

osztatlan tanári [11 félév [német és nemzetiségi 

német nyelv és kultúra tanára; lengyel és 

nemzetiségi lengyel nyelv és kultúra tanára]] 

(360) – ELTE-TKK

osztatlan tanári [11 félév [német és nemzetiségi 

német nyelv és kultúra tanára; olasz nyelv 

és kultúra tanára]] (360) – ELTE-TKK, 

PTE-BTK

osztatlan tanári [11 félév [német és nemzetiségi 

német nyelv és kultúra tanára; orosz nyelv és 

kultúra tanára]] (360) – ELTE-TKK

Osztatlan képzés – nappali munkarend (ON)
SZAK – Intézmény, kar

osztatlan tanári [11 félév [német és nemzetiségi 

német nyelv és kultúra tanára; portugál nyelv 

és kultúra tanára]] (360) – ELTE-TKK

osztatlan tanári [11 félév [német és nemzetiségi 

német nyelv és kultúra tanára; román és 

nemzetiségi román nyelv és kultúra tanára]] 

(360) – ELTE-TKK, SZTE-TKK

osztatlan tanári [11 félév [német és 

nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára; 

romológiatanár]] (360) – PTE-BTK

osztatlan tanári [11 félév [német és nemzetiségi 

német nyelv és kultúra tanára; spanyol nyelv és 

kultúra tanára]] (360) – ELTE-TKK

osztatlan tanári [11 félév [német és nemzetiségi 

német nyelv és kultúra tanára; szerb és 

nemzetiségi szerb nyelv és kultúra tanára]] 

(360) – ELTE-TKK

osztatlan tanári [11 félév [német és nemzetiségi 

német nyelv és kultúra tanára; szlovák és 

nemzetiségi szlovák nyelv és kultúra tanára]] 

(360) – ELTE-TKK, SZTE-TKK

osztatlan tanári [11 félév [német és nemzetiségi 

német nyelv és kultúra tanára; szlovén és 

nemzetiségi szlovén nyelv és kultúra tanára]] 

(360) – ELTE-TKK

osztatlan tanári [11 félév [német és nemzetiségi 

német nyelv és kultúra tanára; ukrán és 

nemzetiségi ukrán nyelv és kultúra tanára]] 

(360) – ELTE-TKK

osztatlan tanári [11 félév [német nyelv és kultúra 

tanára; francia nyelv és kultúra tanára]] (360) 

– ELTE-TKK, PPKE-BTK, PTE-BTK, 

SZTE-TKK

osztatlan tanári [11 félév [német nyelv és kultúra 

tanára; horvát és nemzetiségi horvát nyelv 

és kultúra tanára]] (360) – ELTE-TKK, 

PTE-BTK

osztatlan tanári [11 félév [német nyelv és kultúra 

tanára; latin nyelv és kultúra tanára]] 

(360) – DE-BTK, ELTE-TKK, PTE-BTK, 

SZTE-TKK

osztatlan tanári [11 félév [német nyelv és kultúra 

tanára; lengyel és nemzetiségi lengyel nyelv és 

kultúra tanára]] (360) – ELTE-TKK

osztatlan tanári [11 félév [német nyelv és kultúra 

tanára; olasz nyelv és kultúra tanára]] (360) 

– ELTE-TKK, PPKE-BTK, PTE-BTK, 

SZTE-TKK
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Osztatlan képzés – nappali munkarend (ON)
SZAK – Intézmény, kar

osztatlan tanári [11 félév [német nyelv és kultúra 

tanára; orosz nyelv és kultúra tanára]] (360) – 

DE-BTK, ELTE-TKK, SZTE-TKK

osztatlan tanári [11 félév [német nyelv és kultúra 

tanára; portugál nyelv és kultúra tanára]] (360) 

– ELTE-TKK

osztatlan tanári [11 félév [német nyelv és kultúra 

tanára; román és nemzetiségi román nyelv és 

kultúra tanára]] (360) – ELTE-TKK

osztatlan tanári [11 félév [német nyelv és kultúra 

tanára; romológiatanár]] (360) – PTE-BTK

osztatlan tanári [11 félév [német nyelv és kultúra 

tanára; spanyol nyelv és kultúra tanára]] (360) 

– ELTE-TKK, SZTE-TKK

osztatlan tanári [11 félév [német nyelv és kultúra 

tanára; szerb és nemzetiségi szerb nyelv 

és kultúra tanára]] (360) – ELTE-TKK, 

SZTE-TKK

osztatlan tanári [11 félév [német nyelv és kultúra 

tanára; szlovák és nemzetiségi szlovák nyelv és 

kultúra tanára]] (360) – ELTE-TKK

osztatlan tanári [11 félév [német nyelv és kultúra 

tanára; szlovén és nemzetiségi szlovén nyelv és 

kultúra tanára]] (360) – ELTE-TKK

osztatlan tanári [11 félév [német nyelv és kultúra 

tanára; ukrán és nemzetiségi ukrán nyelv és 

kultúra tanára]] (360) – ELTE-TKK

osztatlan tanári [11 félév [testnevelő tanár; horvát 

és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára]] 

(360) – NYME-BDPK

osztatlan tanári [11 félév [testnevelő tanár; olasz 

nyelv és kultúra tanára]] (360) – PTE-BTK

osztatlan tanári [11 félév [testnevelő tanár; 

orosz nyelv és kultúra tanára]] (360) – 

NYME-BDPK

osztatlan tanári [11 félév [testnevelő tanár; román 

és nemzetiségi román nyelv és kultúra tanára]] 

(360) – SZTE-TKK

osztatlan tanári [11 félév [testnevelő tanár; szlovák 

és nemzetiségi szlovák nyelv és kultúra tanára]] 

(360) – SZTE-TKK

osztatlan tanári [11 félév [testnevelő tanár; szlovén 

és nemzetiségi szlovén nyelv és kultúra tanára]] 

(360) – NYME-BDPK

osztatlan tanári [11 félév [történelemtanár és 

állampolgári ismeretek tanára; francia nyelv 

és kultúra tanára]] (360) – ELTE-TKK, 

PTE-BTK, SZTE-TKK

Osztatlan képzés – nappali munkarend (ON)
SZAK – Intézmény, kar

osztatlan tanári [11 félév [történelemtanár és 

állampolgári ismeretek tanára; horvát és 

nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára]] 

(360) – ELTE-TKK, NYME-BDPK, 

PTE-BTK

osztatlan tanári [11 félév [történelemtanár 

és állampolgári ismeretek tanára; latin 

nyelv és kultúra tanára]] (360) – DE-BTK, 

ELTE-TKK, PPKE-BTK, PTE-BTK, 

SZTE-TKK

osztatlan tanári [11 félév [történelemtanár és 

állampolgári ismeretek tanára; lengyel és 

nemzetiségi lengyel nyelv és kultúra tanára]] 

(360) – ELTE-TKK

osztatlan tanári [11 félév [történelemtanár és 

állampolgári ismeretek tanára; olasz nyelv 

és kultúra tanára]] (360) – ELTE-TKK, 

PPKE-BTK, PTE-BTK, SZTE-TKK

osztatlan tanári [11 félév [történelemtanár 

és állampolgári ismeretek tanára; orosz 

nyelv és kultúra tanára]] (360) – DE-BTK, 

ELTE-TKK, NYME-BDPK, SZTE-TKK

osztatlan tanári [11 félév [történelemtanár és 

állampolgári ismeretek tanára; portugál nyelv 

és kultúra tanára]] (360) – ELTE-TKK

osztatlan tanári [11 félév [történelemtanár és 

állampolgári ismeretek tanára; román és 

nemzetiségi román nyelv és kultúra tanára]] 

(360) – ELTE-TKK, SZTE-TKK

osztatlan tanári [11 félév [történelemtanár 

és állampolgári ismeretek tanára; 

romológiatanár]] (360) – PTE-BTK

osztatlan tanári [11 félév [történelemtanár és 

állampolgári ismeretek tanára; spanyol nyelv 

és kultúra tanára]] (360) – ELTE-TKK, 

SZTE-TKK

osztatlan tanári [11 félév [történelemtanár 

és állampolgári ismeretek tanára; szerb és 

nemzetiségi szerb nyelv és kultúra tanára]] 

(360) – ELTE-TKK, SZTE-TKK

osztatlan tanári [11 félév [történelemtanár és 

állampolgári ismeretek tanára; szlovák és 

nemzetiségi szlovák nyelv és kultúra tanára]] 

(360) – ELTE-TKK, SZTE-TKK

osztatlan tanári [11 félév [történelemtanár és 

állampolgári ismeretek tanára; szlovén és 

nemzetiségi szlovén nyelv és kultúra tanára]] 

(360) – ELTE-TKK, NYME-BDPK
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TOsztatlan képzés – nappali munkarend (ON)

SZAK – Intézmény, kar

osztatlan tanári [11 félév [történelemtanár és 

állampolgári ismeretek tanára; ukrán és 

nemzetiségi ukrán nyelv és kultúra tanára]] 

(360) – ELTE-TKK

osztatlan tanári [12 félév [zeneművésztanár 

[egyházzeneművész-tanár (egyházzene-

kóruskarnagy); ének-zene művésztanár]]] (360) 

– DE-ZK, LFZE

osztatlan tanári [12 félév [zeneművésztanár 

[egyházzeneművész-tanár (egyházzene-

orgonaművész); ének-zene művésztanár]]] (360) 

– DE-ZK, LFZE

osztatlan tanári [12 félév [zeneművésztanár 

[ének-zene művésztanár; kóruskarnagyművész-

tanár]]] (360) – DE-ZK, LFZE

osztatlan tanári [12 félév [zeneművésztanár [ének-

zene művésztanár; zeneelmélet-tanár]]] (360) 

– DE-ZK, LFZE

osztatlan tanári [12 félév [zeneművésztanár 

[kóruskarnagyművész-tanár; zeneelmélet-

tanár]]] (360) – LFZE

osztatlan tanári [12 félév [zeneművésztanár 

[népi bőgő-/cselló-/ütőgardon-/

tamburabőgőművész-tanár; népi 

brácsaművész-tanár]]] (360) – LFZE

osztatlan tanári [12 félév [zeneművésztanár 

[népi bőgő-/cselló-/ütőgardon-/

tamburabőgőművész-tanár; népi 

cimbalomművész-tanár]]] (360) – LFZE

osztatlan tanári [12 félév [zeneművésztanár 

[népi bőgő-/cselló-/ütőgardon-/

tamburabőgőművész-tanár; népi citera-koboz-

tekerőművész-tanár]]] (360) – LFZE

osztatlan tanári [12 félév [zeneművésztanár 

[népi bőgő-/cselló-/ütőgardon-/

tamburabőgőművész-tanár; népi 

dudaművésztanár]]] (360) – LFZE

osztatlan tanári [12 félév [zeneművésztanár 

[népi bőgő-/cselló-/ütőgardon-/

tamburabőgőművész-tanár; népi énekművész-

tanár]]] (360) – LFZE

osztatlan tanári [12 félév [zeneművésztanár 

[népi bőgő-/cselló-/ütőgardon-/

tamburabőgőművész-tanár; népi 

furulyaművész-tanár]]] (360) – LFZE

osztatlan tanári [12 félév [zeneművésztanár 

[népi bőgő-/cselló-/ütőgardon-/

tamburabőgőművész-tanár; népi 

hegedűművész-tanár]]] (360) – LFZE

Osztatlan képzés – nappali munkarend (ON)
SZAK – Intézmény, kar

osztatlan tanári [12 félév [zeneművésztanár 

[népi bőgő-/cselló-/ütőgardon-/

tamburabőgőművész-tanár; népi klarinét-/

tárogatóművész-tanár]]] (360) – LFZE

osztatlan tanári [12 félév [zeneművésztanár 

[népi bőgő-/cselló-/ütőgardon-/

tamburabőgőművész-tanár; népzeneelmélet-

tanár]]] (360) – LFZE

osztatlan tanári [12 félév [zeneművésztanár 

[népi bőgő-/cselló-/ütőgardon-/

tamburabőgőművész-tanár; tamburaművész-

tanár]]] (360) – LFZE

osztatlan tanári [12 félév [zeneművésztanár [népi 

brácsaművész-tanár; népi cimbalomművész-

tanár]]] (360) – LFZE

osztatlan tanári [12 félév [zeneművésztanár 

[népi brácsaművész-tanár; népi citera-koboz-

tekerőművész-tanár]]] (360) – LFZE

osztatlan tanári [12 félév [zeneművésztanár [népi 

brácsaművész-tanár; népi dudaművésztanár]]] 

(360) – LFZE

osztatlan tanári [12 félév [zeneművésztanár [népi 

brácsaművész-tanár; népi énekművész-tanár]]] 

(360) – LFZE

osztatlan tanári [12 félév [zeneművésztanár [népi 

brácsaművész-tanár; népi furulyaművész-

tanár]]] (360) – LFZE

osztatlan tanári [12 félév [zeneművésztanár [népi 

brácsaművész-tanár; népi hegedűművész-

tanár]]] (360) – LFZE

osztatlan tanári [12 félév [zeneművésztanár 

[népi brácsaművész-tanár; népi klarinét-/

tárogatóművész-tanár]]] (360) – LFZE

osztatlan tanári [12 félév [zeneművésztanár [népi 

brácsaművész-tanár; népzeneelmélet-tanár]]] 

(360) – LFZE

osztatlan tanári [12 félév [zeneművésztanár [népi 

brácsaművész-tanár; tamburaművész-tanár]]] 

(360) – LFZE

osztatlan tanári [12 félév [zeneművésztanár [népi 

cimbalomművész-tanár; népi citera-koboz-

tekerőművész-tanár]]] (360) – LFZE

osztatlan tanári [12 félév [zeneművésztanár 

[népi cimbalomművész-tanár; népi 

dudaművésztanár]]] (360) – LFZE

osztatlan tanári [12 félév [zeneművésztanár [népi 

cimbalomművész-tanár; népi énekművész-

tanár]]] (360) – LFZE
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Osztatlan képzés – nappali munkarend (ON)
SZAK – Intézmény, kar

osztatlan tanári [12 félév [zeneművésztanár [népi 

cimbalomművész-tanár; népi furulyaművész-

tanár]]] (360) – LFZE

osztatlan tanári [12 félév [zeneművésztanár [népi 

cimbalomművész-tanár; népi hegedűművész-

tanár]]] (360) – LFZE

osztatlan tanári [12 félév [zeneművésztanár 

[népi cimbalomművész-tanár; népi klarinét-/

tárogatóművész-tanár]]] (360) – LFZE

osztatlan tanári [12 félév [zeneművésztanár [népi 

cimbalomművész-tanár; népzeneelmélet-

tanár]]] (360) – LFZE

osztatlan tanári [12 félév [zeneművésztanár [népi 

cimbalomművész-tanár; tamburaművész-

tanár]]] (360) – LFZE

osztatlan tanári [12 félév [zeneművésztanár 

[népi citera-koboz-tekerőművész-tanár; népi 

dudaművésztanár]]] (360) – LFZE

osztatlan tanári [12 félév [zeneművésztanár 

[népi citera-koboz-tekerőművész-tanár; népi 

énekművész-tanár]]] (360) – LFZE

osztatlan tanári [12 félév [zeneművésztanár 

[népi citera-koboz-tekerőművész-tanár; népi 

furulyaművész-tanár]]] (360) – LFZE

osztatlan tanári [12 félév [zeneművésztanár 

[népi citera-koboz-tekerőművész-tanár; népi 

hegedűművész-tanár]]] (360) – LFZE

osztatlan tanári [12 félév [zeneművésztanár 

[népi citera-koboz-tekerőművész-tanár; népi 

klarinét-/tárogatóművész-tanár]]] (360) – 

LFZE

osztatlan tanári [12 félév [zeneművésztanár 

[népi citera-koboz-tekerőművész-tanár; 

népzeneelmélet-tanár]]] (360) – LFZE

osztatlan tanári [12 félév [zeneművésztanár 

[népi citera-koboz-tekerőművész-tanár; 

tamburaművész-tanár]]] (360) – LFZE

osztatlan tanári [12 félév [zeneművésztanár [népi 

dudaművésztanár; népi énekművész-tanár]]] 

(360) – LFZE

osztatlan tanári [12 félév [zeneművésztanár [népi 

dudaművésztanár; népi furulyaművész-tanár]]] 

(360) – LFZE

osztatlan tanári [12 félév [zeneművésztanár [népi 

dudaművésztanár; népi hegedűművész-tanár]]] 

(360) – LFZE

osztatlan tanári [12 félév [zeneművésztanár 

[népi dudaművésztanár; népi klarinét-/

tárogatóművész-tanár]]] (360) – LFZE

Osztatlan képzés – nappali munkarend (ON)
SZAK – Intézmény, kar

osztatlan tanári [12 félév [zeneművésztanár [népi 

dudaművésztanár; népzeneelmélet-tanár]]] 

(360) – LFZE

osztatlan tanári [12 félév [zeneművésztanár [népi 

dudaművésztanár; tamburaművész-tanár]]] 

(360) – LFZE

osztatlan tanári [12 félév [zeneművésztanár 

[népi énekművész-tanár; népi furulyaművész-

tanár]]] (360) – LFZE

osztatlan tanári [12 félév [zeneművésztanár 

[népi énekművész-tanár; népi hegedűművész-

tanár]]] (360) – LFZE

osztatlan tanári [12 félév [zeneművésztanár 

[népi énekművész-tanár; népi klarinét-/

tárogatóművész-tanár]]] (360) – LFZE

osztatlan tanári [12 félév [zeneművésztanár [népi 

énekművész-tanár; népzeneelmélet-tanár]]] 

(360) – LFZE

osztatlan tanári [12 félév [zeneművésztanár [népi 

énekművész-tanár; tamburaművész-tanár]]] 

(360) – LFZE

osztatlan tanári [12 félév [zeneművésztanár [népi 

furulyaművész-tanár; népi hegedűművész-

tanár]]] (360) – LFZE

osztatlan tanári [12 félév [zeneművésztanár 

[népi furulyaművész-tanár; népi klarinét-/

tárogatóművész-tanár]]] (360) – LFZE

osztatlan tanári [12 félév [zeneművésztanár [népi 

furulyaművész-tanár; népzeneelmélet-tanár]]] 

(360) – LFZE

osztatlan tanári [12 félév [zeneművésztanár [népi 

furulyaművész-tanár; tamburaművész-tanár]]] 

(360) – LFZE

osztatlan tanári [12 félév [zeneművésztanár 

[népi hegedűművész-tanár; népi klarinét-/

tárogatóművész-tanár]]] (360) – LFZE

osztatlan tanári [12 félév [zeneművésztanár [népi 

hegedűművész-tanár; népzeneelmélet-tanár]]] 

(360) – LFZE

osztatlan tanári [12 félév [zeneművésztanár [népi 

hegedűművész-tanár; tamburaművész-tanár]]] 

(360) – LFZE

osztatlan tanári [12 félév [zeneművésztanár 

[népi klarinét-/tárogatóművész-tanár; 

népzeneelmélet-tanár]]] (360) – LFZE

osztatlan tanári [12 félév [zeneművésztanár 

[népi klarinét-/tárogatóművész-tanár; 

tamburaművész-tanár]]] (360) – LFZE
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TOsztatlan képzés – nappali munkarend (ON)

SZAK – Intézmény, kar

osztatlan tanári [12 félév [zeneművésztanár 

[népzeneelmélet-tanár; tamburaművész-

tanár]]] (360) – LFZE

restaurátorművész (300) – MKE

színházrendező (300) – SZFE

színművész (300) – KE-MK, SZFE

szobrászművész (300) – MKE, PTE-MK

Osztatlan képzés – esti munkarend (OE)
SZAK – Intézmény, kar

osztatlan tanári [10 félév [zenetanár [ének-zene 

tanár; zeneismeret-tanár]]] (360) – ME-BBZI

osztatlan tanári [10 félév [zenetanár [fagott-

tanár]]] (360) – ME-BBZI

osztatlan tanári [10 félév [zenetanár 

[furulyatanár]]] (360) – ME-BBZI

osztatlan tanári [10 félév [zenetanár 

[fuvolatanár]]] (360) – ME-BBZI

osztatlan tanári [10 félév [zenetanár [gitártanár]]] 

(360) – ME-BBZI

osztatlan tanári [10 félév [zenetanár 

[gordonkatanár]]] (360) – ME-BBZI

osztatlan tanári [10 félév [zenetanár 

[gordontanár]]] (360) – ME-BBZI

osztatlan tanári [10 félév [zenetanár 

[harsonatanár]]] (360) – ME-BBZI

osztatlan tanári [10 félév [zenetanár 

[hegedűtanár]]] (360) – ME-BBZI

osztatlan tanári [10 félév [zenetanár 

[klarinéttanár]]] (360) – ME-BBZI

osztatlan tanári [10 félév [zenetanár [kürttanár]]] 

(360) – ME-BBZI

osztatlan tanári [10 félév [zenetanár 

[magánénektanár]]] (360) – ME-BBZI

osztatlan tanári [10 félév [zenetanár 

[mélyhegedűtanár]]] (360) – ME-BBZI

osztatlan tanári [10 félév [zenetanár [oboatanár]]] 

(360) – ME-BBZI

osztatlan tanári [10 félév [zenetanár 

[szaxofontanár]]] (360) – ME-BBZI

osztatlan tanári [10 félév [zenetanár 

[trombitatanár]]] (360) – ME-BBZI

osztatlan tanári [10 félév [zenetanár [tubatanár]]] 

(360) – ME-BBZI

osztatlan tanári [10 félév [zenetanár 

[ütőhangszertanár]]] (360) – ME-BBZI

osztatlan tanári [10 félév [zenetanár 

[zongoratanár]]] (360) – ME-BBZI

Osztatlan képzés – levelező munkarend (OL)
SZAK – Intézmény, kar

jogász (300) – DE-ÁJK, ELTE-ÁJK, KRE-ÁJK, 

ME-ÁJK, PPKE-JÁK, PTE-ÁJK, SZE-ÁJK, 

SZTE-ÁJK

osztatlan tanári [10 félév [agrármérnöktanár 

[mezőgazdaság]]] (360) – NYME-MÉK

osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra 

tanára; ének-zene tanár]] (360) – EKF-BTK

osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra 

tanára; erkölcstan- és etikatanár]] (360) – 

EKF-BTK, ME-BTK

osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra 

tanára; földrajztanár]] (360) – EKF-BTK, 

ME-BTK

osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra 

tanára; informatikatanár]] (360) – EKF-BTK

osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra 

tanára; kémiatanár]] (360) – EKF-BTK

osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra 

tanára; könyvtárostanár]] (360) – EKF-TKTK

osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra 

tanára; közösségi művelődés tanár]] (360) – 

EKF-TKTK

osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra 

tanára; magyartanár]] (360) – EKF-BTK, 

ME-BTK

osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra 

tanára; matematikatanár]] (360) – EKF-BTK

osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és 

kultúra tanára; média-, mozgókép- és 

kommunikációtanár]] (360) – EKF-TKTK

osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra 

tanára; német nyelv és kultúra tanára]] (360) – 

EKF-BTK, ME-BTK

osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra 

tanára; testnevelő tanár]] (360) – EKF-BTK

osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra 

tanára; történelemtanár és állampolgári 

ismeretek tanára]] (360) – EKF-BTK, 

ME-BTK

osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár 

(egészségtan); erkölcstan- és etikatanár]] (360) 

– EKF-BTK

osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár 

(egészségtan); földrajztanár]] (360) – EKF-TTK

osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár 

(egészségtan); informatikatanár]] (360) – 

EKF-TTK

osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár 

(egészségtan); kémiatanár]] (360) – EKF-TTK
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Osztatlan képzés – levelező munkarend (OL)
SZAK – Intézmény, kar

osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár 

(egészségtan); matematikatanár]] (360) – 

EKF-TTK

osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár 

(egészségtan); testnevelő tanár]] (360) – 

EKF-TTK

osztatlan tanári [10 félév [ének-zene tanár; 

népzene- és népikultúra-tanár]] (360) – NYF

osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; 

erkölcstan- és etikatanár]] (360) – EKF-TTK, 

ME-BTK

osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; közösségi 

művelődés tanár]] (360) – EKF-TKTK

osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; 

magyartanár]] (360) – ME-BTK

osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; 

matematikatanár]] (360) – EKF-TTK

osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; német 

nyelv és kultúra tanára]] (360) – EKF-BTK, 

ME-BTK

osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; testnevelő 

tanár]] (360) – EKF-TTK

osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; 

történelemtanár és állampolgári ismeretek 

tanára]] (360) – EKF-TTK, ME-BTK

osztatlan tanári [10 félév [hittanár-nevelőtanár; 

erkölcstan- és etikatanár]] (360) – GFF-TK

osztatlan tanári [10 félév [informatikatanár; 

kémiatanár]] (360) – EKF-TTK

osztatlan tanári [10 félév [informatikatanár; 

könyvtárostanár]] (360) – EKF-TKTK

osztatlan tanári [10 félév [informatikatanár; 

matematikatanár]] (360) – EKF-TTK

osztatlan tanári [10 félév [informatikatanár; 

média-, mozgókép- és kommunikációtanár]] 

(360) – EKF-TKTK

osztatlan tanári [10 félév [informatikatanár; 

német nyelv és kultúra tanára]] (360) – 

EKF-BTK

osztatlan tanári [10 félév [informatikatanár; 

testnevelő tanár]] (360) – EKF-TTK

osztatlan tanári [10 félév [kémiatanár; 

matematikatanár]] (360) – EKF-TTK

osztatlan tanári [10 félév [kémiatanár; német 

nyelv és kultúra tanára]] (360) – EKF-BTK

osztatlan tanári [10 félév [kémiatanár; testnevelő 

tanár]] (360) – EKF-TTK

osztatlan tanári [10 félév [közgazdásztanár 

[vállalkozási ismeretek]]] (360) – EKF-GTK

Osztatlan képzés – levelező munkarend (OL)
SZAK – Intézmény, kar

osztatlan tanári [10 félév [magyartanár; ének-zene 

tanár]] (360) – EKF-BTK

osztatlan tanári [10 félév [magyartanár; 

erkölcstan- és etikatanár]] (360) – EKF-BTK, 

ME-BTK

osztatlan tanári [10 félév [magyartanár; 

könyvtárostanár]] (360) – EKF-TKTK

osztatlan tanári [10 félév [magyartanár; közösségi 

művelődés tanár]] (360) – EKF-TKTK

osztatlan tanári [10 félév [magyartanár; média-, 

mozgókép- és kommunikációtanár]] (360) – 

EKF-TKTK

osztatlan tanári [10 félév [magyartanár; német 

nyelv és kultúra tanára]] (360) – EKF-BTK, 

ME-BTK

osztatlan tanári [10 félév [magyartanár; 

történelemtanár és állampolgári ismeretek 

tanára]] (360) – EKF-BTK, ME-BTK

osztatlan tanári [10 félév [matematikatanár; ének-

zene tanár]] (360) – EKF-TTK

osztatlan tanári [10 félév [matematikatanár; 

könyvtárostanár]] (360) – EKF-TKTK

osztatlan tanári [10 félév [matematikatanár; 

német nyelv és kultúra tanára]] (360) – 

EKF-BTK

osztatlan tanári [10 félév [matematikatanár; 

testnevelő tanár]] (360) – EKF-TTK

osztatlan tanári [10 félév [német nyelv és kultúra 

tanára; ének-zene tanár]] (360) – EKF-BTK

osztatlan tanári [10 félév [német nyelv és kultúra 

tanára; erkölcstan- és etikatanár]] (360) – 

EKF-BTK, ME-BTK

osztatlan tanári [10 félév [német nyelv és 

kultúra tanára; média-, mozgókép- és 

kommunikációtanár]] (360) – EKF-TKTK

osztatlan tanári [10 félév [német nyelv és kultúra 

tanára; történelemtanár és állampolgári 

ismeretek tanára]] (360) – EKF-BTK, 

ME-BTK

osztatlan tanári [10 félév [testnevelő tanár; 

közösségi művelődés tanár]] (360) – 

EKF-TKTK

osztatlan tanári [10 félév [testnevelő tanár; 

történelemtanár és állampolgári ismeretek 

tanára]] (360) – EKF-TTK

osztatlan tanári [10 félév [történelemtanár és 

állampolgári ismeretek tanára; ének-zene 

tanár]] (360) – EKF-BTK
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TOsztatlan képzés – levelező munkarend (OL)

SZAK – Intézmény, kar

osztatlan tanári [10 félév [történelemtanár és 

állampolgári ismeretek tanára; erkölcstan- és 

etikatanár]] (360) – EKF-BTK, ME-BTK

osztatlan tanári [10 félév [történelemtanár 

és állampolgári ismeretek tanára; 

könyvtárostanár]] (360) – EKF-TKTK

osztatlan tanári [10 félév [történelemtanár és 

állampolgári ismeretek tanára; közösségi 

művelődés tanár]] (360) – EKF-TKTK

osztatlan tanári [10 félév [történelemtanár 

és állampolgári ismeretek tanára; média-, 

mozgókép- és kommunikációtanár]] (360) – 

EKF-TKTK

restaurátorművész (300) – MKE

Felsőoktatási szakképzés – nappali 
munkarend (FN)
KÉPZÉS – Intézmény, kar

állattenyésztő mérnök [baromfitenyésztő] (120) – 

DE-MÉK, KE-AKK, SZTE-MGK

állattenyésztő mérnök [halászati] (120) – 

DE-MÉK, KE-AKK, NYME-MÉK, PE-GK

állattenyésztő mérnök [ménesgazda] (120) – 

DE-MÉK, KE-AKK, NYME-MÉK, PE-GK, 

SZTE-MGK

állattenyésztő mérnök [sertéstenyésztő] (120) – 

DE-MÉK, KE-AKK, SZTE-MGK

állattenyésztő mérnök [szarvasmarha-tenyésztő] 

(120) – KE-AKK, SZTE-MGK

csecsemő- és kisgyermeknevelő (120) – 

AVKF, DE-GYFK, EJF-NTK, EKF-CK, 

EKF-TKTK, KE-PK, KF-TFK, KRE-TFK, 

NYF, NYME-BPK, PTE-ETK, PTE-IGYK

élelmiszermérnök (120) – NYME-MÉK, 

SZTE-MK

emberi erőforrások [humánpolitikai] (120) – 

BGF-PSZK, BKF-HFTGK, EKF-GTK, 

KRE-ÁJK, PE-GTK, PTE-FEEK, 

SZIE-GAEK, ZSKF

emberi erőforrások [személyügyi] (120) – 

BGF-PSZK, BKF-HFTGK, EKF-GTK, 

KRE-ÁJK, KRF, PE-GTK, PTE-FEEK, 

SZIE-GAEK, ZSKF

Felsőoktatási szakképzés – nappali 
munkarend (FN)
KÉPZÉS – Intézmény, kar

gazdálkodási és menedzsment [kis- és 

középvállalkozási] (120) – BGF-PSZK, 

BKF-HFTGK, DE-GTK, DF, EKF-GTK, 

GDF, KJF, KRF, ME-GTK, NYF, 

OE-KGK, PE-GTK, PTE-KTK, SZE-GK, 

SZIE-GAEK, SZIE-GTK, SZTE-GTK, TPF

gazdálkodási és menedzsment 

[projektmenedzsment] (120) – BGF-GKZ, 

BGF-PSZK, BKF-HFTGK, DE-GTK, 

GDF, KJF, KRF, ME-GTK, NYME-KTK, 

PE-GTK, SZE-GK, SZIE-GAEK

gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök (120) 

– DE-GTK, KE-GTK, KF-KFK, KRF, 

NYME-MÉK, PE-GK, SZF, SZIE-GAEK, 

SZIE-GTK, SZTE-MK

gazdaságinformatikus (120) – BGF-PSZK, DF, 

EKF-GTK, GDF, KRF, NYME-SKK, 

SZTE-JGYPK, ZSKF

jogi (120) – DE-ÁJK, KRE-ÁJK, ME-ÁJK, 

PTE-ÁJK, SZE-ÁJK, SZTE-ÁJK

kereskedelem és marketing [kereskedelmi 

logisztika] (120) – BGF-GKZ, BGF-KVIK, 

BKF-HFTGK, DE-GTK, KRF, 

NYME-KTK, SZE-GK, SZF, SZIE-GAEK, 

SZIE-GTK, SZTE-GTK

kereskedelem és marketing [kereskedelmi] (120) – 

BGF-KVIK, BKF-HFTGK, ME-GTK, SZF, 

SZIE-GAEK

kereskedelem és marketing 

[marketingkommunikáció] (120) – BGF-KVIK, 

BKF-HFTGK, KE-GTK, KRE-ÁJK, KRF, 

ME-GTK, PTE-KTK, SZE-GK, SZF, 

SZTE-GTK

kertészmérnök (120) – BCE-KERTK, KF-KFK, 

KRF, PE-GK, SZTE-MGK

kommunikáció és média [kommunikátor] (120) 

– BGF-KKK, BKF-KMK, DE-BTK, DF, 

EKF-GTK, KJF, KRE-BTK, NYME-BDPK, 

PTE-BTK, SZTE-JGYPK, ZSKF

kommunikáció és média [moderátor] (120) 

– BGF-KKK, DE-BTK, EKF-GTK, 

ELTE-BTK, KJF, KRE-BTK, NYME-BPK, 

PTE-BTK, PTE-IGYK, SZTE-JGYPK, 

ZSKF

környezetgazdálkodási agrármérnök 

[hulladékgazdálkodási] (120) – DE-MÉK, 

KRF, NYME-MÉK, PE-GK, SZIE-GAEK, 

SZTE-JGYPK
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Felsőoktatási szakképzés – nappali 
munkarend (FN)
KÉPZÉS – Intézmény, kar

környezetgazdálkodási agrármérnök 

[környezetgazdálkodási] (120) – DE-MÉK, 

KF-KFK, NYME-MÉK, SZTE-MGK

mérnökinformatikus [hálózati informatikus] (120) 

– GDF, OE-AMK, PE-MIK, SZTE-JGYPK

mérnökinformatikus [rendszergazda] (120) – DF, 

GDF, KF-GAMFK, SZTE-JGYPK

mezőgazdasági és élelmiszer-ipari gépészmérnök 

[élelmiszer-gépészeti] (120) – NYME-MÉK, 

SZTE-MK

mezőgazdasági és élelmiszer-ipari gépészmérnök 

[mezőgazdasági gépészeti] (120) – NYF, 

NYME-MÉK, SZIE-GAEK, SZIE-GÉK

mezőgazdasági mérnök (120) – DE-MÉK, 

KE-AKK, KRF, NYF, NYME-MÉK, 

PE-GK, SZIE-GAEK, SZTE-MGK

nemzetközi gazdálkodási [európai uniós üzleti] 

(120) – BGF-KKK, BKF-HFTGK, ME-GTK, 

PE-GTK, ZSKF

nemzetközi gazdálkodási [külgazdasági] (120) – 

BGF-KKK, DE-GTK, PE-GTK, ZSKF

nemzetközi gazdálkodási [nemzetközi 

szállítmányozás és logisztika] (120) – 

BGF-GKZ, BGF-KKK, BKF-HFTGK, 

DE-GTK, ME-GTK, NYME-KTK, SZF, 

TPF, ZSKF

növénytermesztő mérnök (120) – DE-MÉK, 

KE-AKK, NYME-MÉK

orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai 

analitikus [képi diagnosztikai és intervenciós] 

(120) – PTE-ETK

orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai 

analitikus [orvosdiagnosztikai laboratóriumi] 

(120) – PTE-ETK

pénzügy és számvitel [államháztartási] (120) – 

BGF-PSZK, SZF, SZIE-GAEK

pénzügy és számvitel [pénzintézeti] (120) – 

BGF-PSZK, KE-GTK, KRF, ME-GTK, 

NYME-KTK, PTE-KTK, SZF, SZIE-GAEK, 

SZTE-GTK, TPF, ZSKF

pénzügy és számvitel [vállalkozási] (120) – 

BGF-GKZ, BGF-PSZK, DE-GTK, KRF, 

ME-GTK, PE-GTK, SZF, SZIE-GAEK, 

SZIE-GTK, SZTE-GTK, TPF, ZSKF

programtervező informatikus [fejlesztő] (120) – 

EKF-CK, EKF-TTK, KF-GAMFK, NYF, 

SZTE-JGYPK

Felsőoktatási szakképzés – nappali 
munkarend (FN)
KÉPZÉS – Intézmény, kar

programtervező informatikus [multimédia] (120) – 

SZTE-JGYPK

szociális és ifjúsági munka [ifjúságsegítő] (120) 

– DE-BTK, DE-EK, DE-GYFK, DRHE, 

ELTE-TÓK, KE-PK, KF-TFK, KJF, 

KRE-TFK, NYME-AK, NYME-BDPK, 

PTE-FEEK, PTE-IGYK, SZTE-JGYPK

szociális és ifjúsági munka [szociális munka] (120) 

– AVKF, DE-BTK, DE-EK, KJF, KRE-TFK, 

ME-BTK, NYF, NYME-AK, NYME-BPK, 

PTE-BTK, PTE-ETK, PTE-IGYK, SZE-PLI, 

SZIE-GAEK, SZTE-ETSZK, VHF

szőlész-borász mérnök (120) – KRF, PE-GK

televíziós műsorkészítő (120) – BKF-KMK, DF, 

EKF-CK, EKF-TKTK, KJF, KRE-BTK, 

PTE-IGYK, PTE-PMMIK, SZTE-JGYPK

természetvédelmi mérnök (120) – KE-AKK, 

PE-GK

turizmus-vendéglátás [turizmus] (120) – 

BGF-KVIK, BKF-HFTGK, DE-GTK, 

EDUTUS, EKF-CK, EKF-GTK, KJF, KRF, 

ME-GTK, NYF, NYME-AK, NYME-KTK, 

PE-GTK, PTE-FEEK, PTE-IGYK, SZF, 

SZIE-GAEK, SZIE-GTK

turizmus-vendéglátás [vendéglátó] (120) – 

BGF-KVIK, BKF-HFTGK, EDUTUS, 

KJF, KRF, ME-GTK, NYME-AK, PE-GK, 

PTE-FEEK, PTE-IGYK, SZF, SZIE-GAEK, 

SZIE-GTK

Felsőoktatási szakképzés – esti 
munkarend (FE)
KÉPZÉS – Intézmény, kar
szociális és ifjúsági munka [ifjúságsegítő] (120) – 

DRHE

Felsőoktatási szakképzés – levelező 
munkarend (FL)
KÉPZÉS – Intézmény, kar

állattenyésztő mérnök [baromfitenyésztő] (120) – 

DE-MÉK, KE-AKK, SZTE-MGK

állattenyésztő mérnök [halászati] (120) – 

DE-MÉK, KE-AKK

állattenyésztő mérnök [ménesgazda] (120) – 

DE-MÉK, KE-AKK, NYME-MÉK, PE-GK, 

SZTE-MGK
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TFelsőoktatási szakképzés – levelező 

munkarend (FL)
KÉPZÉS – Intézmény, kar

állattenyésztő mérnök [sertéstenyésztő] (120) – 

DE-MÉK, KE-AKK, SZTE-MGK

állattenyésztő mérnök [szarvasmarha-tenyésztő] 

(120) – KE-AKK, SZTE-MGK

csecsemő- és kisgyermeknevelő (120) – 

AVKF, DE-GYFK, EJF-NTK, EKF-CK, 

EKF-TKTK, GFF-PK, KE-PK, KF-TFK, 

KRE-TFK, NYF, NYME-BPK, PTE-ETK, 

PTE-IGYK

élelmiszermérnök (120) – NYME-MÉK, 

SZTE-MK

emberi erőforrások [humánpolitikai] (120) – 

BGF-PSZK, BKF-HFTGK, EKF-GTK, 

KRE-ÁJK, PE-GTK, PTE-FEEK, 

SZIE-GAEK, ZSKF

emberi erőforrások [személyügyi] (120) – 

BGF-PSZK, BKF-HFTGK, EKF-GTK, 

KRE-ÁJK, KRF, PE-GTK, PTE-FEEK, 

SZIE-GAEK, ZSKF

gazdálkodási és menedzsment [kis- és 

középvállalkozási] (120) – BGF-PSZK, 

BKF-HFTGK, DE-GTK, DF, EKF-GTK, 

KJF, KRF, PE-GTK, SZE-GK, SZIE-GAEK, 

TPF

gazdálkodási és menedzsment 

[projektmenedzsment] (120) – BGF-PSZK, 

BKF-HFTGK, DE-GTK, EDUTUS, KJF, 

KRF, NYME-KTK, PE-GTK, SZE-GK, 

SZIE-GAEK

gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök (120) 

– DE-GTK, KE-GTK, KF-KFK, KRF, 

NYME-MÉK, SZF, SZIE-GAEK, SZTE-MK

gazdaságinformatikus (120) – BGF-PSZK, DF, 

EKF-GTK, KRF, NYME-SKK, ZSKF

jogi (120) – DE-ÁJK, KRE-ÁJK, ME-ÁJK, 

PTE-ÁJK, SZE-ÁJK, SZTE-ÁJK

kereskedelem és marketing [kereskedelmi 

logisztika] (120) – BGF-GKZ, BKF-HFTGK, 

DE-GTK, KRF, NYME-KTK, SZE-GK, 

SZF, SZIE-GAEK

kereskedelem és marketing [kereskedelmi] (120) 

– BGF-KVIK, BKF-HFTGK, KE-GTK, 

SZE-GK, SZF, SZIE-GAEK

kereskedelem és marketing 

[marketingkommunikáció] (120) – 

BKF-HFTGK, KRE-ÁJK, KRF, SZF

kertészmérnök (120) – KF-KFK, KRF, PE-GK, 

SZTE-MGK

Felsőoktatási szakképzés – levelező 
munkarend (FL)
KÉPZÉS – Intézmény, kar

kommunikáció és média [kommunikátor] (120) 

– BGF-KKK, BKF-KMK, DE-BTK, DF, 

EKF-GTK, KJF, NYME-BDPK, PTE-BTK, 

ZSKF

kommunikáció és média [moderátor] (120) – 

BGF-KKK, DE-BTK, EKF-GTK, KJF, 

PTE-BTK, PTE-IGYK, ZSKF

környezetgazdálkodási agrármérnök 

[hulladékgazdálkodási] (120) – DE-MÉK, 

KRF, NYME-MÉK, SZIE-GAEK

környezetgazdálkodási agrármérnök 

[környezetgazdálkodási] (120) – DE-MÉK, 

KF-KFK, SZTE-MGK

mérnökinformatikus [rendszergazda] (120) – DF, 

KF-GAMFK

mezőgazdasági és élelmiszer-ipari gépészmérnök 

[élelmiszer-gépészeti] (120) – SZTE-MK

mezőgazdasági és élelmiszer-ipari gépészmérnök 

[mezőgazdasági gépészeti] (120) – NYF, 

NYME-MÉK, SZIE-GAEK

mezőgazdasági mérnök (120) – DE-MÉK, 

KE-AKK, KRF, NYF, NYME-MÉK, 

PE-GK, SZIE-GAEK, SZTE-MGK

nemzetközi gazdálkodási [európai uniós üzleti] 

(120) – BGF-KKK, ZSKF

nemzetközi gazdálkodási [külgazdasági] (120) – 

BGF-KKK, DE-GTK, ZSKF

nemzetközi gazdálkodási [nemzetközi 

szállítmányozás és logisztika] (120) – 

BGF-GKZ, BGF-KKK, DE-GTK, EDUTUS, 

NYME-KTK, SZF, TPF, ZSKF

növénytermesztő mérnök (120) – DE-MÉK, 

KE-AKK

orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai 

analitikus [képi diagnosztikai és intervenciós] 

(120) – PTE-ETK

orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai 

analitikus [orvosdiagnosztikai laboratóriumi] 

(120) – PTE-ETK

pénzügy és számvitel [államháztartási] (120) – 

BGF-PSZK, SZF, SZIE-GAEK

pénzügy és számvitel [nonprofit] (120) – 

SZIE-GAEK

pénzügy és számvitel [pénzintézeti] (120) – 

BGF-PSZK, KRF, NYME-KTK, SZF, 

SZIE-GAEK, TPF, ZSKF



4 .  S Z .  TÁ B L Á Z AT

Felsőoktatási felvételi tájékoztató – 2015. szeptemberben induló képzések32

Felsőoktatási szakképzés – levelező 
munkarend (FL)
KÉPZÉS – Intézmény, kar

pénzügy és számvitel [vállalkozási] (120) – 

BGF-PSZK, DE-GTK, KE-GTK, KRF, 

PE-GTK, SZF, SZIE-GAEK, TPF, ZSKF

programtervező informatikus [fejlesztő] (120) – 

EKF-CK, EKF-TTK, KF-GAMFK

szociális és ifjúsági munka [ifjúságsegítő] (120) 

– DE-BTK, DE-EK, DE-GYFK, GFF-PK, 

KE-PK, KF-TFK, KJF, KRE-TFK, 

NYME-AK, NYME-BDPK, PTE-FEEK, 

PTE-IGYK

szociális és ifjúsági munka [szociális munka] (120) 

– AVKF, DE-BTK, DE-EK, KJF, KRE-TFK, 

ME-BTK, NYF, NYME-AK, NYME-BPK, 

PTE-BTK, PTE-ETK, PTE-IGYK, 

SZIE-ABPK, SZIE-GAEK, SZTE-ETSZK, 

VHF

szőlész-borász mérnök (120) – KRF, PE-GK

televíziós műsorkészítő (120) – BKF-KMK, DF, 

EKF-CK, EKF-TKTK, KJF

természetvédelmi mérnök (120) – KE-AKK, 

PE-GK

turizmus-vendéglátás [turizmus] (120) – 

BGF-KVIK, BKF-HFTGK, DE-GTK, 

EDUTUS, EKF-CK, EKF-GTK, KJF, 

KRF, NYME-AK, PE-GTK, PTE-FEEK, 

PTE-IGYK, SZF, SZIE-GAEK

turizmus-vendéglátás [vendéglátó] (120) – 

EDUTUS, KJF, KRF, NYME-AK, PE-GK, 

PTE-FEEK, PTE-IGYK, SZIE-GAEK

Felsőoktatási szakképzés – távoktatás 
munkarend (FT)
KÉPZÉS – Intézmény, kar

gazdaságinformatikus (120) – GDF

gazdálkodási és menedzsment [kis- és 

középvállalkozási] (120) – GDF, SZTE-GTK

gazdálkodási és menedzsment 

[projektmenedzsment] (120) – GDF

mérnökinformatikus [hálózati informatikus] (120) 

– GDF

mérnökinformatikus [rendszergazda] (120) – GDF

szociális és ifjúsági munka [ifjúságsegítő] (120) – 

KJF

szociális és ifjúsági munka [szociális munka] (120) 

– KJF

Alapképzés – hitéleti meghirdetés, nappali 
munkarend (AN)
SZAK – Intézmény, kar

buddhista tanító – TKBF

diakónia – KRE-TFK

felekezeti szociális munkás – OR-ZSE

judaisztika – OR-ZSE

kántor – BTA, DRHE, EHE, KRE-TFK, 

SZAGKHF

katekéta-lelkipásztori munkatárs – EHE, 

GFF-TK, GYHF, PHF, SRTA, SSZHF

katekéta-lelkipásztori munkatárs [református 

hittanoktató] – DRHE, PRTA

katolikus közösségszervező – PPKE-HTK

rabbihelyettes – OR-ZSE

református hittanoktató – KRE-HTK, 

KRE-TFK

teológia – ATF, GTF, PTF

teológia [lelkész] – BTA

teológia [lelkipásztor] – PTF

vaisnava jógamester – BHF

vaisnava teológia – BHF

Alapképzés – hitéleti meghirdetés, esti 
munkarend (AE)
SZAK – Intézmény, kar

buddhista tanító – TKBF

felekezeti szociális munkás – OR-ZSE

katekéta-lelkipásztori munkatárs – SSZHF

Alapképzés – hitéleti meghirdetés, levelező 
munkarend (AL)
SZAK – Intézmény, kar

diakónia – KRE-TFK

egyházi/felekezeti közösségszervező – OR-ZSE

katekéta-lelkipásztori munkatárs – EHE, ESZHF, 

GFF-TK, GYHF, PHF, PPKE-HTK, SRTA, 

VHF

katekéta-lelkipásztori munkatárs [református 

hittanoktató] – DRHE

kántor – AVKF, GFF-TK, KRE-TFK

református hittanoktató – KRE-TFK

református közösségszervező – SRTA

teológia – ATF, GTF, PTF

teológia – SSTF

teológia [lelkipásztor] – PTF

vaisnava jógamester – BHF

vaisnava teológia – BHF

zsidó liturgika – OR-ZSE
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4.
 S

Z.
 T

ÁB
LÁ

ZA
TOsztatlan képzés – hitéleti meghirdetés, 

nappali munkarend (ON)
SZAK – Intézmény, kar

katolikus teológus [lelkész] – GFF-TK

katolikus teológus [teológus] – GFF-TK, 

PPKE-HTK

osztatlan tanári [10 félév [hittanár-nevelőtanár]] – 

DRHE, KRE-HTK

osztatlan tanári [10 félév [hittanár-nevelőtanár]] 

– EGHF, GFF-TK, GYHF, PHF, SZAGKHF, 

VHF

osztatlan tanári [10 félév [hittanár-nevelőtanár]] 

– WJLF

rabbi – OR-ZSE

református teológia – KRE-HTK

református teológia [lelkész] – KRE-HTK

teológia – PHF, SSZHF, SZAGKHF, SZPA, 

WJLF

teológia [katolikus teológia [lelkipásztor]] – 

ESZHF, GYHF, VHF

teológia [katolikus teológia] – ESZHF

teológia [lelkipásztor] – PHF, SRTA, SSZHF, 

SZAGKHF, VHF, WJLF

teológia [lelkész] – EGHF, WJLF

teológia [református teológia [lelkész]] – DRHE, 

PRTA

teológia [református teológia] – DRHE, PRTA, 

SRTA

teológia [teológus-lelkész] – EHE

Osztatlan képzés – hitéleti meghirdetés, esti 
munkarend (OE)
SZAK – Intézmény, kar

protestáns teológia – KRE-HTK

Osztatlan képzés – hitéleti meghirdetés, 
levelező munkarend (OL)
SZAK – Intézmény, kar

katolikus teológus [teológus] – GFF-TK, 

PPKE-HTK

osztatlan tanári [10 félév [hittanár-nevelőtanár]] 

– DRHE

osztatlan tanári [10 félév [hittanár-nevelőtanár]] – 

EGHF, GFF-TK, GYHF, SZAGKHF, VHF

osztatlan tanári [10 félév [hittanár-nevelőtanár]] 

– WJLF

teológia – PHF, SZAGKHF, SZPA, WJLF

teológia [lelkipásztor] – WJLF

teológia [lelkész] – WJLF

Mesterképzés – nappali munkarend (MN)
SZAK – Intézmény, kar

agrármérnöki (120) – DE-MÉK, NYME-MÉK, 

PE-GK, SZIE-MKK

alkalmazott matematikus (120) – BME-TTK, 

DE-TTK, ELTE-TTK, OE-NIK, PTE-TTK, 

SZTE-TTIK

alkalmazott nyelvészet (120) – ELTE-BTK, 

PE-MFTK, SZTE-JGYPK

állattenyésztő mérnöki (120) – DE-MÉK, 

KE-AKK, NYME-MÉK, PE-GK

altajisztika (120) – SZTE-BTK

amerikanisztika (120) – DE-BTK, EKF-BTK, 

ELTE-BTK, SZTE-BTK

andragógia (120) – DE-BTK, ELTE-PPK, NYF, 

PTE-FEEK, SZTE-JGYPK

anglisztika (120) – DE-BTK, ELTE-BTK, 

KRE-BTK, PE-MFTK, PPKE-BTK, 

PTE-BTK, SZTE-BTK

animáció (120) – MOME

anyagmérnöki (120) – ME-MAK, PE-MK

anyagtudomány (120) – DE-TTK, ELTE-TTK

ápolás (90) – DE-EK, PTE-ETK

arabisztika (120) – ELTE-BTK, PPKE-BTK

asszíriológia (120) – ELTE-BTK

belsőépítész környezettervező művész (120) – 

BKF-KMK, NYME-SKK, PTE-PMMIK

beszédtudomány (120) – ELTE-BTK

biofizikus (120) – ELTE-TTK

biológus (120) – DE-TTK, ELTE-TTK, 

PTE-TTK, SZIE-ÁOTK, SZTE-TTIK

biomérnöki (120) – BME-VBK

biotechnológia (120) – DE-TTK

biztonság- és védelempolitikai (120) – 

NKE-NETK

biztonságtechnikai mérnöki (120) – OE-BGK

biztosítási és pénzügyi matematika (120) – 

BCE-KTK

bolgár nyelv és irodalom (120) – ELTE-BTK

cseh nyelv és irodalom (120) – ELTE-BTK

csillagász (120) – ELTE-TTK, SZTE-TTIK

design- és művészetmenedzsment (120) – 

BKF-KMK, MOME

designelmélet (120) – MOME

digitális bölcsészet (120) – DE-BTK, PPKE-BTK

díszkertészeti mérnöki (120) – BCE-KERTK

divat- és textiltervezés (120) – BKF-KMK, 

MOME

dokumentumfilm-rendező művész (120) – SZFE

egészségpolitika, tervezés és finanszírozás (120) – 

DE-NK, ELTE-TÁTK
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Mesterképzés – nappali munkarend (MN)
SZAK – Intézmény, kar

egészségpszichológia (120) – DE-NK

egészségügyi menedzser (90) – DE-NK, 

PTE-ETK

egészségügyi mérnöki (120) – BME-VIK

egészségügyi szociális munka (120) – DE-EK, 

PTE-ETK

egyházzene-művész [egyházzene kóruskarnagy] 

(120) – LFZE

egyházzene-művész [egyházzene orgonaművész] 

(120) – LFZE

egyiptológia (120) – ELTE-BTK

élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnöki (120) – 

DE-MÉK, NYME-MÉK, SZTE-MK

élelmiszermérnöki (120) – BCE-ÉTK, SZTE-MK

elméleti nyelvészet (120) – ELTE-BTK, 

PPKE-BTK, SZTE-BTK

emberi erőforrás tanácsadó (120) – DE-GTK, 

NYME-AK, PTE-FEEK, SZIE-GTK

energetikai mérnöki (120) – BME-GPK

építőművész (120) – MOME, NYME-SKK, 

PTE-PMMIK

épületgépészeti és eljárástechnikai gépészmérnök 

(120) – BME-GPK

esztétika (120) – DE-BTK, ELTE-BTK, 

PPKE-BTK, PTE-BTK

etika (120) – SZTE-BTK

európai és nemzetközi igazgatás (120) – ANNYE

európai és nemzetközi üzleti jog (60) – DE-ÁJK, 

PTE-ÁJK

faipari mérnöki (120) – NYME-SKK

fémművesség (120) – MOME

filmoperatőr művész (120) – BKF-KMK

filmtudomány (120) – ELTE-BTK

filozófia (120) – DE-BTK, ELTE-BTK, 

KEE, ME-BTK, PPKE-BTK, PTE-BTK, 

SZTE-BTK

finnugrisztika (120) – DE-BTK, ELTE-BTK, 

SZTE-BTK

fizikus (120) – BME-TTK, DE-TTK, 

ELTE-TTK, PTE-TTK, SZTE-TTIK

fizioterápia (90) – SE-ETK

fordító és tolmács (120) – DE-BTK, ELTE-BTK, 

ME-BTK, PE-MFTK, PPKE-BTK, 

SZTE-BTK

forma- és vizuális környezettervező mérnöki (120) 

– BME-ÉPK

formatervező művész (120) – BKF-KMK, 

MOME, NYME-SKK

fotográfia (120) – MOME

Mesterképzés – nappali munkarend (MN)
SZAK – Intézmény, kar

földmérő- és térinformatikai mérnöki (90) – 

BME-ÉMK

földtudomány (120) – SZTE-TTIK

földtudományi mérnöki (120) – ME-MFK

francia nyelv, irodalom és kultúra (120) – 

ELTE-BTK, PPKE-BTK, PTE-BTK, 

SZTE-BTK

gazdasági agrármérnöki (120) – DE-GTK, 

PE-GK

gazdaságinformatikus (120) – BCE-GTK, 

BME-VIK, NYME-SKK, PTE-TTK, 

SZE-MTK, SZTE-TTIK

gazdaság-matematikai elemző (120) – BCE-KTK

geofizikus (120) – ELTE-TTK

geográfus (120) – DE-TTK, EKF-TTK, 

ELTE-TTK, ME-MFK, NYME-TTK, 

PTE-TTK, SZTE-TTIK

geológus (120) – ELTE-TTK

gépészeti modellezés (120) – BME-GPK

gépészmérnöki (120) – BME-GPK, ME-GÉIK, 

SZE-MTK, SZIE-GÉK

gyógypedagógia (90) – ELTE-BGGYK

gyógyszervegyész-mérnöki (120) – BME-VBK

hebraisztika (120) – ELTE-BTK

hidrobiológus (120) – DE-TTK, PTE-TTK

hidrogeológus mérnöki (120) – ME-MFK

horvát nyelv és irodalom (120) – ELTE-BTK, 

PTE-BTK

humánkineziológia (120) – TE

humánökológia (120) – ELTE-TÁTK

hungarológia (120) – DE-BTK, ELTE-BTK, 

SZTE-BTK

indológia (120) – ELTE-BTK

info-bionika mérnöki (120) – PPKE-ITK, 

SZTE-TTIK

informatikus könyvtáros (120) – DE-IK, 

EKF-TKTK, ELTE-BTK, NYME-BDPK, 

PTE-FEEK, SZTE-BTK

infrastruktúra-építőmérnöki (90) – BME-ÉMK, 

SZE-MTK

ingatlanfejlesztő építészmérnöki (90) – BME-ÉPK

interkulturális pszichológia és pedagógia (120) – 

ELTE-PPK

ipari terméktervező mérnöki (120) – BME-GPK, 

NYME-SKK

iranisztika (120) – ELTE-BTK

irodalom- és kultúratudomány (120) – 

ELTE-BTK, KRE-BTK

iszlám tanulmányok (120) – ELTE-BTK
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4.
 S

Z.
 T

ÁB
LÁ

ZA
TMesterképzés – nappali munkarend (MN)

SZAK – Intézmény, kar

japanológia (120) – ELTE-BTK, KRE-BTK

járműmérnöki (120) – BME-KJK, SZE-MTK

karmester [fúvós zenekari karnagy] (120) – 

DE-ZK, SZTE-ZMK

karmester [zenekari karmester] (120) – LFZE

katonai műveleti logisztika (60) – NKE-HHK

katonai üzemeltetés (60) – NKE-HHK

katonai vezetői (60) – NKE-HHK

Kelet-Ázsia tanulmányok (120) – PPKE-BTK

kerámiatervezés (120) – MOME, PTE-MK

kertészmérnöki (120) – BCE-KERTK, DE-MÉK, 

PE-GK

kisebbségpolitika (120) – ELTE-TÁTK, KEE, 

SZTE-JGYPK

klasszika-filológia (120) – DE-BTK, ELTE-BTK, 

PPKE-BTK, PTE-BTK, SZTE-BTK

klasszikus énekművész [operaének] (120) – 

DE-ZK, LFZE, PTE-MK, SZTE-ZMK

klasszikus énekművész [oratórium és dalének] 

(120) – DE-ZK, LFZE, PTE-MK, 

SZTE-ZMK

klasszikus hangszerművész [cimbalom] (120) – 

LFZE

klasszikus hangszerművész [csembaló] (120) – 

LFZE

klasszikus hangszerművész [fagott] (120) – LFZE

klasszikus hangszerművész [fuvola] (120) – 

DE-ZK, LFZE, PTE-MK, SZE-ZMI

klasszikus hangszerművész [gitár] (120) – DE-ZK, 

LFZE, PTE-MK, SZTE-ZMK

klasszikus hangszerművész [gordon] (120) – LFZE

klasszikus hangszerművész [gordonka] (120) – 

LFZE, SZTE-ZMK

klasszikus hangszerművész [hárfa] (120) – LFZE

klasszikus hangszerművész [harmonika] (120) – 

LFZE

klasszikus hangszerművész [harsona] (120) – 

LFZE

klasszikus hangszerművész [hegedű] (120) – 

LFZE, PTE-MK, SZTE-ZMK

klasszikus hangszerművész [klarinét] (120) – 

DE-ZK, LFZE, SZE-ZMI

klasszikus hangszerművész [kürt] (120) – DE-ZK, 

LFZE

klasszikus hangszerművész [mélyhegedű] (120) – 

LFZE, PTE-MK

klasszikus hangszerművész [oboa] (120) – DE-ZK, 

LFZE

Mesterképzés – nappali munkarend (MN)
SZAK – Intézmény, kar

klasszikus hangszerművész [orgona] (120) – 

DE-ZK, LFZE

klasszikus hangszerművész [szaxofon] (120) – 

DE-ZK

klasszikus hangszerművész [trombita] (120) – 

DE-ZK, LFZE

klasszikus hangszerművész [tuba] (120) – LFZE

klasszikus hangszerművész [ütőhangszer] (120) – 

DE-ZK, LFZE

klasszikus hangszerművész [zongora] (120) – 

DE-ZK, LFZE, PTE-MK, SZTE-ZMK

klasszikus hangszerművész [zongorakísérő-

korrepetitor] (120) – LFZE

klinikai laboratóriumi kutató (90) – DE-ÁOK, 

PTE-ETK

Kodály-zenepedagógia (60) – LFZE

kognitív tanulmányok (120) – BME-TTK

kohómérnöki (120) – ME-MAK

kommunikáció- és médiatudomány (120) – 

BCE-TK, BKF-KMK, BME-GTK, DE-BTK, 

ELTE-BTK, KRE-BTK, PPKE-BTK, 

PTE-BTK, SZTE-BTK

komplex rehabilitáció (120) – DE-NK

koreanisztika (120) – ELTE-BTK

kortárs művészetelméleti és kurátori ismeretek 

(120) – MKE

kóruskarnagy (120) – DE-ZK, LFZE, PTE-MK

környezetgazdálkodási agrármérnöki (120) – 

DE-MÉK, NYME-MÉK, PE-GK

környezetmérnöki (120) – BME-VBK, ME-MFK, 

NYME-EMK, PE-MK, SZIE-MKK, 

SZTE-TTIK

környezetpolitika és menedzsment (120) – KEE

környezettudomány (120) – DE-TTK, 

ELTE-TTK, NYME-EMK, PE-MK, 

PTE-TTK, SZTE-TTIK

Közép-Európa tanulmányok (120) – ANNYE, 

ELTE-BTK

közgazdálkodás és közpolitika (120) – BCE-KTK, 

SZTE-GTK

közgazdasági elemző (120) – BCE-KTK, 

BME-GTK, ELTE-TÁTK, KEE, PE-GTK, 

PTE-KTK

közigazgatási (120) – NKE-KTK

közlekedésmérnöki (120) – BME-KJK, SZE-MTK

közösségi és civil tanulmányok (120) – 

ELTE-TÁTK, SZE-PLI

közpolitika (120) – KEE

kriminológia (120) – ELTE-ÁJK
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Mesterképzés – nappali munkarend (MN)
SZAK – Intézmény, kar

kulturális antropológia (120) – ELTE-TÁTK, 

ME-BTK

kulturális mediáció (120) – NYME-AK, 

PTE-FEEK, SZTE-JGYPK

kulturális örökség tanulmányok (120) – 

EKF-TKTK, PTE-FEEK, SZTE-BTK

látványtervező művész (120) – MKE

lengyel nyelv és irodalom (120) – ELTE-BTK, 

PPKE-BTK

létesítménymérnöki (120) – DE-MK, SZIE-GÉK

levéltár (120) – ELTE-BTK

logika és tudományelmélet (120) – ELTE-BTK

logisztikai menedzsment (120) – BCE-GTK, 

DE-GTK, ME-GTK, PE-GTK, SZE-GK, 

SZIE-GTK

logisztikai mérnöki (120) – BME-KJK, 

ME-GÉIK, PE-MIK, SZE-MTK

magyar nyelv és irodalom (120) – DE-BTK, 

ELTE-BTK, ME-BTK, PE-MFTK, 

PPKE-BTK, PTE-BTK, SZTE-BTK

marketing (120) – BCE-GTK, BGF-KKK, 

ME-GTK, PTE-KTK, SZE-GK, SZIE-GTK, 

SZTE-GTK

Master of Business Administration (MBA) (120) – 

BCE-GTK

matematikus (120) – BME-TTK, DE-TTK, 

ELTE-TTK, SZTE-TTIK

mechatronikai mérnöki (120) – BME-GPK, 

DE-MK, ME-GÉIK, OE-BGK, PE-MK, 

SZE-MTK

média design (120) – MOME

mérnökinformatikus (120) – BME-VIK, 

ME-GÉIK, OE-NIK, PE-MIK, PPKE-ITK, 

PTE-PMMIK, SZE-MTK, SZTE-TTIK

meteorológus (120) – ELTE-TTK

mezőgazdasági biotechnológus (120) – 

BCE-KERTK

mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki 

(120) – SZIE-GÉK

molekuláris biológia (120) – DE-ÁOK

mongolisztika (120) – ELTE-BTK

mozgóképművész (120) – BKF-KMK, 

EKF-TKTK

munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási 

(120) – SZTE-ÁJK

muzikológus (120) – LFZE

műanyag- és száltechnológiai mérnöki (120) – 

BME-VBK

Mesterképzés – nappali munkarend (MN)
SZAK – Intézmény, kar

műszaki menedzser (120) – BME-GTK, DE-MK, 

NYME-SKK, PE-GTK, SZE-MTK, 

SZIE-GÉK, SZTE-MK

művészettörténet (120) – ELTE-BTK, 

PPKE-BTK

néderlandisztika (120) – ELTE-BTK, KRE-BTK

német nemzetiségi nyelv és irodalom (120) – 

ELTE-BTK, PTE-BTK

német nyelv, irodalom és kultúra (120) – DE-BTK, 

ELTE-BTK, KRE-BTK, PE-MFTK, 

PPKE-BTK, PTE-BTK, SZTE-BTK

nemzetközi gazdaság és gazdálkodás (120) 

– ANNYE, BCE-KTK, BGF-KKK, 

BME-GTK, DE-GTK, ME-GTK, 

NYME-KTK, PE-GTK, SZE-GK, 

SZTE-GTK

nemzetközi közszolgálati kapcsolatok (120) – 

NKE-NETK

nemzetközi tanulmányok (120) – ANNYE, 

ÁVF, BCE-TK, BGF-KKK, EKF-GTK, 

ELTE-TÁTK, KJF, NYF, PE-MFTK, 

PPKE-BTK, PTE-BTK, SZTE-ÁJK

népegészségügyi (90) – DE-NK, PTE-ETK

néprajz (120) – DE-BTK, ELTE-BTK, 

PTE-BTK, SZTE-BTK

neveléstudományi (120) – DE-BTK, EKF-TKTK, 

ELTE-PPK, PE-MFTK, PTE-BTK, 

SZTE-BTK

növényorvosi (120) – BCE-KERTK, DE-MÉK, 

NYME-MÉK, PE-GK

növénytermesztő mérnöki (120) – DE-MÉK, 

SZIE-MKK

olaj- és gázmérnöki (120) – ME-MFK

olajmérnöki (120) – ME-MFK

olasz nyelv, irodalom és kultúra (120) – 

ELTE-BTK, PPKE-BTK, SZTE-BTK

orosz nyelv és irodalom (120) – ELTE-BTK, 

SZTE-BTK

orvosi biotechnológia (120) – PTE-ÁOK

ökológiai gazdálkodási mérnöki (120) – 

BCE-KERTK, SZIE-MKK

összehasonlító állam- és jogtudományok (60) – 

ANNYE

összehasonlító irodalom- és művelődéstudomány 

(120) – PE-MFTK

pénzügy (120) – BCE-GTK, BGF-PSZK, 

BME-GTK, KE-GTK, PTE-KTK, 

SZIE-GTK, SZTE-GTK
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4.
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ÁB
LÁ
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TMesterképzés – nappali munkarend (MN)

SZAK – Intézmény, kar

politikatudomány (120) – BCE-TK, ELTE-ÁJK, 

KEE, ME-BTK, PPKE-BTK, PTE-BTK, 

SZTE-ÁJK

portugál nyelv, irodalom és kultúra (120) – 

ELTE-BTK

programtervező informatikus (120) – DE-IK, 

ELTE-IK, SZTE-TTIK

pszichológia (120) – BME-GTK, DE-BTK, 

ELTE-PPK, KRE-BTK, PPKE-BTK, 

PTE-BTK, SZTE-BTK

régészet (120) – ELTE-BTK, PTE-BTK, 

SZTE-BTK

regionális és környezeti gazdaságtan (120) – 

BME-GTK, KE-GTK, ME-GTK, SZE-GK, 

SZIE-GTK

régi-zene hangszerművész [barokk fuvola] (120) 

– LFZE

régi-zene hangszerművész [barokk hegedű] (120) 

– LFZE

régi-zene hangszerművész [barokk oboa] (120) – 

LFZE

régi-zene hangszerművész [csembaló] (120) – 

LFZE

régi-zene hangszerművész [fortepiano] (120) – 

LFZE

rekreáció (120) – NYME-BDPK, PTE-TTK, TE

rendészeti vezető (120) – NKE-RTK

reneszánsz tanulmányok (120) – ELTE-BTK

román nyelv, irodalom és kultúra (120) – 

ELTE-BTK

romológia (120) – PTE-BTK

ruszisztika (120) – ELTE-BTK

sinológia (120) – ELTE-BTK

skandinavisztika (120) – ELTE-BTK

spanyol nyelv, irodalom és kultúra (120) – 

ELTE-BTK, SZTE-BTK

sportmenedzser (120) – TE

survey statisztika (120) – ELTE-TÁTK

szakigazgatás-szervező és informatikus 

agrármérnöki (120) – DE-GTK

számvitel (120) – BCE-GTK, BGF-PSZK, 

DE-GTK, ME-GTK, NYME-KTK, 

PE-GTK

szemiotika (120) – ELTE-BTK

szerb nyelv és irodalom (120) – ELTE-BTK

szerkezet-építőmérnöki (90) – BME-ÉMK, 

PTE-PMMIK

szerkezettervező építészmérnöki (90) – 

PTE-PMMIK, SZE-MTK

Mesterképzés – nappali munkarend (MN)
SZAK – Intézmény, kar

színháztudomány (120) – KRE-BTK, PE-MFTK

szlavisztika (120) – DE-BTK, NYME-BDPK, 

SZTE-BTK

szlovák nyelv és irodalom (120) – ELTE-BTK

szlovén nyelv és irodalom (120) – ELTE-BTK

szociális munka (120) – ELTE-TÁTK, PTE-BTK

szociális munka és szociális gazdaság (120) – 

DE-EK

szociálpolitika (120) – DE-BTK, ELTE-TÁTK, 

PTE-BTK

szociológia (120) – BCE-TK, DE-BTK, 

ELTE-TÁTK, ME-BTK, PPKE-BTK, 

PTE-BTK, SZTE-BTK

tájépítész és kertművész (120) – BCE-TÁJK

takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki 

(120) – KE-AKK, SZIE-MKK

tanári [2 félév  [zeneművésztanár 

(cimbalomművész-tanár)]] (0) – LFZE

tanári [2 félév  [zeneművésztanár 

(csembalóművész-tanár)]] (0) – LFZE

tanári [2 félév  [zeneművésztanár 

(egyházzeneművész-tanár (egyházzene-

kóruskarnagy)]]] (0) – LFZE

tanári [2 félév  [zeneművésztanár 

(egyházzeneművész-tanár (egyházzene-

orgonaművész)]]] (0) – LFZE

tanári [2 félév  [zeneművésztanár (énekművész-

tanár)]] (0) – DE-ZK, LFZE, PTE-MK, 

SZTE-ZMK

tanári [2 félév  [zeneművésztanár (fagottművész-

tanár)]] (0) – LFZE

tanári [2 félév  [zeneművésztanár (fuvolaművész-

tanár)]] (0) – DE-ZK, LFZE, PTE-MK, 

SZE-ZMI

tanári [2 félév  [zeneművésztanár (gitárművész-

tanár)]] (0) – DE-ZK, LFZE, PTE-MK, 

SZE-ZMI, SZTE-ZMK

tanári [2 félév  [zeneművésztanár 

(gordonkaművész-tanár)]] (0) – LFZE, 

SZE-ZMI, SZTE-ZMK

tanári [2 félév  [zeneművésztanár (gordonművész-

tanár)]] (0) – LFZE, SZE-ZMI

tanári [2 félév  [zeneművésztanár (hárfaművész-

tanár)]] (0) – LFZE

tanári [2 félév  [zeneművésztanár 

(harmonikaművész-tanár)]] (0) – LFZE

tanári [2 félév  [zeneművésztanár 

(harsonaművész-tanár)]] (0) – LFZE



4 .  S Z .  TÁ B L Á Z AT

Felsőoktatási felvételi tájékoztató – 2015. szeptemberben induló képzések38

Mesterképzés – nappali munkarend (MN)
SZAK – Intézmény, kar

tanári [2 félév  [zeneművésztanár (hegedűművész-

tanár)]] (0) – LFZE, PTE-MK, SZE-ZMI, 

SZTE-ZMK

tanári [2 félév  [zeneművésztanár (klarinétművész-

tanár)]] (0) – DE-ZK, LFZE, SZE-ZMI

tanári [2 félév  [zeneművésztanár (kürtművész-

tanár)]] (0) – DE-ZK, LFZE

tanári [2 félév  [zeneművésztanár 

(mélyhegedűművész-tanár)]] (0) – LFZE, 

PTE-MK

tanári [2 félév  [zeneművésztanár (muzikológus-

tanár)]] (0) – LFZE

tanári [2 félév  [zeneművésztanár (oboaművész-

tanár)]] (0) – DE-ZK, LFZE

tanári [2 félév  [zeneművésztanár (orgonaművész-

tanár)]] (0) – DE-ZK, LFZE

tanári [2 félév  [zeneművésztanár 

(szaxofonművész-tanár)]] (0) – DE-ZK

tanári [2 félév  [zeneművésztanár 

(trombitaművész-tanár)]] (0) – DE-ZK, LFZE, 

SZE-ZMI

tanári [2 félév  [zeneművésztanár (tubaművész-

tanár)]] (0) – LFZE, SZE-ZMI

tanári [2 félév  [zeneművésztanár 

(ütőhangszerművész-tanár)]] (0) – DE-ZK, 

LFZE, SZE-ZMI

tanári [2 félév  [zeneművésztanár (zeneelmélet-

tanár)]] (0) – LFZE

tanári [2 félév  [zeneművésztanár 

(zeneszerzőtanár)]] (0) – LFZE

tanári [2 félév  [zeneművésztanár 

(zongoraművész-tanár)]] (0) – DE-ZK, LFZE, 

PTE-MK, SZE-ZMI, SZTE-ZMK

tanári [2 félév [angoltanár]] (150) – ELTE-PPK, 

KRE-BTK, PE-MFTK

tanári [2 félév [design- és vizuálisművészet-tanár]] 

(150) – MOME, PTE-MK

tanári [2 félév [ember és társadalom 

műveltségterületi tanár]] (150) – PE-MFTK

tanári [2 félév [ének-zene tanár]] (150) – 

ELTE-PPK, LFZE

tanári [2 félév [etikatanár]] (150) – GFF-TK

tanári [2 félév [filozófiatanár]] (150) – ELTE-PPK

tanári [2 félév [franciatanár]] (150) – ELTE-PPK

tanári [2 félév [horvát- és nemzetiségihorvát-

tanár]] (150) – ELTE-PPK

tanári [2 félév [informatikatanár]] (150) – 

ELTE-PPK, PE-MFTK

Mesterképzés – nappali munkarend (MN)
SZAK – Intézmény, kar

tanári [2 félév [képzőművész-tanár]] (150) – 

MKE, PTE-MK

tanári [2 félév [környezettan-tanár]] (150) – 

PE-MFTK

tanári [2 félév [latintanár]] (150) – ELTE-PPK

tanári [2 félév [lengyel- és nemzetiségilengyel-

tanár]] (150) – ELTE-PPK

tanári [2 félév [magyar mint idegen nyelv tanára]] 

(150) – ELTE-PPK, KRE-BTK

tanári [2 félév [magyartanár]] (150) – ELTE-PPK, 

KRE-BTK, PE-MFTK

tanári [2 félév [német- és nemzetiséginémet-

tanár]] (150) – ELTE-PPK

tanári [2 félév [némettanár]] (150) – ELTE-PPK, 

KRE-BTK, PE-MFTK

tanári [2 félév [nyelv- és beszédfejlesztő tanár]] 

(150) – ELTE-PPK, PE-MFTK

tanári [2 félév [ógörögtanár]] (150) – ELTE-PPK

tanári [2 félév [olasztanár]] (150) – ELTE-PPK

tanári [2 félév [orosztanár]] (150) – ELTE-PPK

tanári [2 félév [pedagógiatanár]] (150) – 

PE-MFTK

tanári [2 félév [portugáltanár]] (150) – 

ELTE-PPK

tanári [2 félév [spanyoltanár]] (150) – ELTE-PPK

tanári [2 félév [szerb- és nemzetiségiszerb-tanár]] 

(150) – ELTE-PPK

tanári [2 félév [szlovák- és nemzetiségiszlovák-

tanár]] (150) – ELTE-PPK

tanári [2 félév [szlovén- és nemzetiségiszlovén-

tanár]] (150) – ELTE-PPK

tanári [2 félév [történelemtanár]] (150) – 

ELTE-PPK, KRE-BTK

tanári [2 félév [ukrán- és nemzetiségiukrán-

tanár]] (150) – ELTE-PPK

tanári [2 félév [vizuális- és környezetkultúra-

tanár]] (150) – KE-MK

tanári [3 félév [angoltanár]] (150) – ELTE-PPK, 

KRE-BTK, PE-MFTK

tanári [3 félév [ember és társadalom 

műveltségterületi tanár]] (150) – PE-MFTK

tanári [3 félév [ének-zene tanár]] (150) – 

ELTE-PPK, PTE-MK

tanári [3 félév [etikatanár]] (150) – GFF-TK

tanári [3 félév [filozófiatanár]] (150) – ELTE-PPK

tanári [3 félév [franciatanár]] (150) – ELTE-PPK

tanári [3 félév [horvát- és nemzetiségihorvát-

tanár]] (150) – ELTE-PPK
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SZAK – Intézmény, kar

tanári [3 félév [informatikatanár]] (150) – 

ELTE-PPK, PE-MFTK

tanári [3 félév [környezettan-tanár]] (150) – 

PE-MFTK

tanári [3 félév [latintanár]] (150) – ELTE-PPK, 

PTE-BTK

tanári [3 félév [lengyel- és nemzetiségilengyel-

tanár]] (150) – ELTE-PPK

tanári [3 félév [magyar mint idegen nyelv tanára]] 

(150) – ELTE-PPK, KRE-BTK

tanári [3 félév [magyartanár]] (150) – ELTE-PPK, 

KRE-BTK, PE-MFTK

tanári [3 félév [matematikatanár]] (150) – 

ELTE-PPK

tanári [3 félév [német- és nemzetiséginémet-

tanár]] (150) – ELTE-PPK

tanári [3 félév [némettanár]] (150) – ELTE-PPK, 

KRE-BTK, PE-MFTK

tanári [3 félév [nyelv- és beszédfejlesztő tanár]] 

(150) – ELTE-PPK, PE-MFTK

tanári [3 félév [ógörögtanár]] (150) – ELTE-PPK

tanári [3 félév [olasztanár]] (150) – ELTE-PPK

tanári [3 félév [orosztanár]] (150) – ELTE-PPK

tanári [3 félév [pedagógiatanár]] (150) – 

PE-MFTK

tanári [3 félév [portugáltanár]] (150) – 

ELTE-PPK

tanári [3 félév [román- és nemzetiségiromán-

tanár]] (150) – ELTE-PPK

tanári [3 félév [spanyoltanár]] (150) – ELTE-PPK

tanári [3 félév [szerb- és nemzetiségiszerb-tanár]] 

(150) – ELTE-PPK

tanári [3 félév [szlovák- és nemzetiségiszlovák-

tanár]] (150) – ELTE-PPK

tanári [3 félév [szlovén- és nemzetiségiszlovén-

tanár]] (150) – ELTE-PPK

tanári [3 félév [történelemtanár]] (150) – 

ELTE-PPK, KRE-BTK

tanári [3 félév [ukrán- és nemzetiségiukrán-

tanár]] (150) – ELTE-PPK

tanári [4 félév [agrár-mérnöktanár (állattenyésztő 

mérnök)]] (150) – KE-AKK

tanári [4 félév [agrár-mérnöktanár (gazdasági 

és vidékfejlesztési agrármérnök)]] (150) – 

SZIE-GTK

tanári [4 félév [agrár-mérnöktanár 

(mezőgazdasági és élelmiszeripari 

gépészmérnök)]] (150) – SZIE-GTK

Mesterképzés – nappali munkarend (MN)
SZAK – Intézmény, kar

tanári [4 félév [agrár-mérnöktanár 

(mezőgazdasági mérnök)]] (150) – 

NYME-MÉK, SZIE-GTK

tanári [4 félév [közgazdásztanár (kereskedelem és 

marketing)]] (150) – BGF-KVIK

tanári [4 félév [közgazdásztanár (turizmus-

vendéglátás)]] (150) – BGF-KVIK

tanári [4 félév [mérnöktanár (anyagmérnök)]] 

(150) – ME-BTK

tanári [4 félév [mérnöktanár (gazdálkodási 

mérnök)]] (150) – OE-KGK

tanári [4 félév [mérnöktanár (gépészmérnök)]] 

(150) – OE-BGK

tanári [4 félév [mérnöktanár (had- és 

biztonságtechnikai mérnök)]] (150) – OE-BGK

tanári [4 félév [mérnöktanár (könnyűipari 

mérnök)]] (150) – OE-RKK

tanári [4 félév [mérnöktanár (mérnök 

informatikus)]] (150) – OE-NIK

tanári [4 félév [mérnöktanár (villamosmérnök)]] 

(150) – OE-KVK

tanári [4 félév [tánctanár (kortárstánc)]] (150) – 

BKTF

tanári [4 félév [zenetanár (csembaló)]] (150) – 

SZTE-ZMK

tanári [4 félév [zenetanár (egyházzene-

kórusvezetés)]] (150) – DE-ZK

tanári [4 félév [zenetanár (egyházzene-orgona)]] 

(150) – DE-ZK

tanári [4 félév [zenetanár (ének)]] (150) – DE-ZK, 

ME-BBZI, PTE-MK, SZE-ZMI, SZTE-ZMK

tanári [4 félév [zenetanár (fagott)]] (150) – DE-ZK, 

ME-BBZI, PTE-MK, SZE-ZMI, SZTE-ZMK

tanári [4 félév [zenetanár (furulya)]] (150) – 

DE-ZK, ME-BBZI, SZTE-ZMK

tanári [4 félév [zenetanár (fuvola)]] (150) – 

DE-ZK, ME-BBZI, PTE-MK, SZE-ZMI, 

SZTE-ZMK

tanári [4 félév [zenetanár (gitár)]] (150) – DE-ZK, 

LFZE, ME-BBZI, PTE-MK, SZE-ZMI, 

SZTE-ZMK

tanári [4 félév [zenetanár (gordon)]] (150) – 

DE-ZK, ME-BBZI, PTE-MK, SZE-ZMI, 

SZTE-ZMK

tanári [4 félév [zenetanár (gordonka)]] (150) – 

DE-ZK, ME-BBZI, PTE-MK, SZE-ZMI, 

SZTE-ZMK

tanári [4 félév [zenetanár (hárfa)]] (150) – 

SZTE-ZMK



4 .  S Z .  TÁ B L Á Z AT

Felsőoktatási felvételi tájékoztató – 2015. szeptemberben induló képzések40

Mesterképzés – nappali munkarend (MN)
SZAK – Intézmény, kar

tanári [4 félév [zenetanár (harsona)]] (150) – 

DE-ZK, ME-BBZI, PTE-MK, SZE-ZMI, 

SZTE-ZMK

tanári [4 félév [zenetanár (hegedű)]] (150) – 

DE-ZK, LFZE, ME-BBZI, PTE-MK, 

SZE-ZMI, SZTE-ZMK

tanári [4 félév [zenetanár ( jazzbasszusgitár)]] (150) 

– LFZE

tanári [4 félév [zenetanár ( jazzbőgő)]] (150) – 

LFZE

tanári [4 félév [zenetanár ( jazzdob)]] (150) – LFZE

tanári [4 félév [zenetanár ( jazzének)]] (150) – 

LFZE

tanári [4 félév [zenetanár ( jazzgitár)]] (150) – 

LFZE

tanári [4 félév [zenetanár ( jazzharsona)]] (150) – 

LFZE

tanári [4 félév [zenetanár ( jazztrombita)]] (150) – 

LFZE

tanári [4 félév [zenetanár ( jazz-zeneszerzés)]] (150) 

– LFZE

tanári [4 félév [zenetanár ( jazz-zongora)]] (150) – 

LFZE

tanári [4 félév [zenetanár ( jazzszaxofon)]] (150) – 

LFZE

tanári [4 félév [zenetanár (klarinét)]] (150) – 

DE-ZK, ME-BBZI, PTE-MK, SZE-ZMI, 

SZTE-ZMK

tanári [4 félév [zenetanár (kürt)]] (150) – DE-ZK, 

ME-BBZI, PTE-MK, SZE-ZMI, SZTE-ZMK

tanári [4 félév [zenetanár (mélyhegedű)]] (150) 

– DE-ZK, ME-BBZI, PTE-MK, SZE-ZMI, 

SZTE-ZMK

tanári [4 félév [zenetanár (népi cimbalom)]] (150) 

– LFZE

tanári [4 félév [zenetanár (népi ének)]] (150) – 

LFZE

tanári [4 félév [zenetanár (népi fúvós)]] (150) – 

LFZE

tanári [4 félév [zenetanár (népi pengetős)]] (150) 

– LFZE

tanári [4 félév [zenetanár (népi vonós)]] (150) – 

LFZE

tanári [4 félév [zenetanár (oboa)]] (150) – DE-ZK, 

ME-BBZI, PTE-MK, SZE-ZMI, SZTE-ZMK

tanári [4 félév [zenetanár (orgona)]] (150) – 

DE-ZK, PTE-MK, SZE-ZMI, SZTE-ZMK

tanári [4 félév [zenetanár (szaxofon)]] (150) – 

DE-ZK, ME-BBZI

Mesterképzés – nappali munkarend (MN)
SZAK – Intézmény, kar

tanári [4 félév [zenetanár (trombita)]] (150) – 

DE-ZK, ME-BBZI, PTE-MK, SZE-ZMI, 

SZTE-ZMK

tanári [4 félév [zenetanár (tuba)]] (150) – DE-ZK, 

ME-BBZI, PTE-MK, SZE-ZMI, SZTE-ZMK

tanári [4 félév [zenetanár (ütőhangszer)]] (150) 

– DE-ZK, ME-BBZI, PTE-MK, SZE-ZMI, 

SZTE-ZMK

tanári [4 félév [zenetanár (zeneismeret)]] (150) – 

DE-ZK, LFZE, ME-BBZI, PTE-MK

tanári [4 félév [zenetanár (zongora)]] (150) 

– DE-ZK, LFZE, ME-BBZI, PTE-MK, 

SZE-ZMI, SZTE-ZMK

tanári [5 félév [andragógus tanár]] (150) – 

ELTE-PPK, SZTE-JGYPK

tanári [5 félév [angoltanár]] (150) – DE-BTK, 

EKF-BTK, ELTE-PPK, KRE-BTK, 

ME-BTK, NYME-BDPK, PE-MFTK, 

PPKE-BTK, PTE-BTK, SZTE-BTK

tanári [5 félév [biológiatanár]] (150) – DE-TTK, 

EKF-TTK, ELTE-PPK, NYME-BDPK, 

PTE-TTK, SZTE-TTIK

tanári [5 félév [család- és gyermekvédő tanár]] 

(150) – ELTE-PPK, NYF

tanári [5 félév [drámapedagógia-tanár]] (150) – 

PE-MFTK

tanári [5 félév [egészségfejlesztés-tanár]] (150) – 

NYME-BDPK, SZTE-JGYPK

tanári [5 félév [ember és társadalom 

műveltségterületi tanár]] (150) – EKF-GTK, 

ME-BTK, PE-MFTK, SZTE-JGYPK

tanári [5 félév [ének-zene tanár]] (150) – DE-ZK, 

EKF-BTK, ELTE-PPK, LFZE, NYF, 

NYME-BDPK, PTE-MK, SZTE-JGYPK

tanári [5 félév [etikatanár]] (150) – EKF-BTK, 

ME-BTK, SZTE-BTK

tanári [5 félév [filozófiatanár]] (150) – 

ELTE-PPK, PTE-BTK, SZTE-BTK

tanári [5 félév [fizikatanár]] (150) – DE-TTK, 

ELTE-PPK, NYF, PTE-TTK, SZTE-TTIK

tanári [5 félév [földrajztanár]] (150) – DE-TTK, 

EKF-TTK, ELTE-PPK, ME-BTK, NYF, 

NYME-BDPK, PTE-TTK, SZTE-TTIK

tanári [5 félév [franciatanár]] (150) – DE-BTK, 

ELTE-PPK, PPKE-BTK, PTE-BTK, 

SZTE-BTK

tanári [5 félév [gyógytestnevelő tanár]] (150) – TE

tanári [5 félév [hon- és népismerettanár]] (150) – 

DE-BTK, PTE-BTK
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SZAK – Intézmény, kar

tanári [5 félév [horvát- és nemzetiségihorvát-

tanár]] (150) – ELTE-PPK, NYME-BDPK, 

PTE-BTK

tanári [5 félév [horváttanár]] (150) – 

NYME-BDPK

tanári [5 félév [informatikatanár]] (150) – DE-IK, 

EKF-TTK, ELTE-PPK, NYF, PE-MFTK, 

PTE-TTK, SZTE-TTIK

tanári [5 félév [inkluzív nevelés tanára]] (150) – 

NYF

tanári [5 félév [ játék- és szabadidő-szervező 

tanár]] (150) – EKF-TKTK, ELTE-PPK, 

NYME-BDPK

tanári [5 félév [kémiatanár]] (150) – DE-TTK, 

EKF-TTK, ELTE-PPK, NYF, PTE-TTK, 

SZTE-TTIK

tanári [5 félév [kollégiumi nevelőtanár]] (150) – 

EKF-TKTK, SZTE-JGYPK

tanári [5 félév [kommunikációtanár]] (150) – 

EKF-BTK

tanári [5 félév [könyvtárpedagógia-tanár]] (150) – 

DE-IK, SZTE-JGYPK

tanári [5 félév [környezettan-tanár]] (150) 

– ELTE-PPK, NYF, NYME-BDPK, 

PE-MFTK, PTE-TTK, SZTE-TTIK

tanári [5 félév [latintanár]] (150) – DE-BTK, 

ELTE-PPK, PPKE-BTK, PTE-BTK, 

SZTE-BTK

tanári [5 félév [lengyel- és nemzetiségilengyel-

tanár]] (150) – ELTE-PPK

tanári [5 félév [magyar mint idegen nyelv tanára]] 

(150) – ELTE-PPK, KRE-BTK

tanári [5 félév [magyartanár]] (150) – DE-BTK, 

EKF-BTK, ELTE-PPK, KRE-BTK, 

ME-BTK, NYF, NYME-BDPK, PE-MFTK, 

PPKE-BTK, PTE-BTK, SZTE-BTK

tanári [5 félév [matematikatanár]] (150) – 

DE-TTK, EKF-TTK, ELTE-PPK, NYF, 

PTE-TTK, SZTE-TTIK

tanári [5 félév [mozgóképkultúra- és 

médiaismeret-tanár]] (150) – EKF-TKTK, 

PPKE-BTK, PTE-BTK, SZTE-BTK

tanári [5 félév [multikulturális nevelés tanára]] 

(150) – ELTE-PPK

tanári [5 félév [német- és nemzetiséginémet-

tanár]] (150) – ELTE-PPK, PTE-BTK, 

SZTE-JGYPK

Mesterképzés – nappali munkarend (MN)
SZAK – Intézmény, kar

tanári [5 félév [némettanár]] (150) – DE-BTK, 

EKF-BTK, ELTE-PPK, KRE-BTK, 

ME-BTK, PE-MFTK, PPKE-BTK, 

SZTE-BTK

tanári [5 félév [nyelv- és beszédfejlesztő 

tanár]] (150) – ELTE-PPK, PE-MFTK, 

SZTE-JGYPK

tanári [5 félév [ógörögtanár]] (150) – ELTE-PPK

tanári [5 félév [olasztanár]] (150) – ELTE-PPK, 

PPKE-BTK, PTE-BTK, SZTE-BTK

tanári [5 félév [orosztanár]] (150) – DE-BTK, 

ELTE-PPK, NYME-BDPK, PTE-BTK, 

SZTE-BTK

tanári [5 félév [pedagógiai értékelés és mérés 

tanára]] (150) – EKF-TKTK, SZTE-BTK

tanári [5 félév [pedagógiatanár]] (150) – 

DE-BTK, EKF-TKTK, NYF, PE-MFTK, 

PPKE-BTK, PTE-BTK, SZTE-BTK

tanári [5 félév [portugáltanár]] (150) – 

ELTE-PPK

tanári [5 félév [román- és nemzetiségiromán-

tanár]] (150) – ELTE-PPK, SZTE-JGYPK

tanári [5 félév [romológiatanár (beás nyelv és 

kultúra)]] (150) – PTE-BTK

tanári [5 félév [romológiatanár (romani nyelv és 

kultúra)]] (150) – PTE-BTK

tanári [5 félév [spanyoltanár]] (150) – ELTE-PPK, 

PPKE-BTK, SZTE-BTK

tanári [5 félév [szaktárgyat angol nyelven oktató 

tanár]] (150) – SZTE-JGYPK

tanári [5 félév [szerb- és nemzetiségiszerb-tanár]] 

(150) – ELTE-PPK, SZTE-BTK

tanári [5 félév [szlovák- és nemzetiségiszlovák-

tanár]] (150) – ELTE-PPK, SZTE-JGYPK

tanári [5 félév [szlovén- és nemzetiségiszlovén-

tanár]] (150) – ELTE-PPK, NYME-BDPK

tanári [5 félév [szlovéntanár]] (150) – 

NYME-BDPK

tanári [5 félév [tantervfejlesztő tanár]] (150) – 

PTE-BTK, SZTE-BTK

tanári [5 félév [technikatanár]] (150) – 

NYME-BDPK, SZTE-JGYPK

tanári [5 félév [tehetségfejlesztő tanár]] (150) – 

EKF-TKTK

tanári [5 félév [testnevelő tanár]] (150) – 

EKF-TTK, NYF, NYME-BDPK, PTE-TTK, 

SZTE-JGYPK, TE



4 .  S Z .  TÁ B L Á Z AT

Felsőoktatási felvételi tájékoztató – 2015. szeptemberben induló képzések42

Mesterképzés – nappali munkarend (MN)
SZAK – Intézmény, kar

tanári [5 félév [történelemtanár]] (150) 

– DE-BTK, EKF-BTK, ELTE-PPK, 

KRE-BTK, ME-BTK, NYF, NYME-BDPK, 

PPKE-BTK, PTE-BTK, SZTE-BTK

tanári [5 félév [ukrán- és nemzetiségiukrán-

tanár]] (150) – ELTE-PPK

tanári [5 félév [vizuális- és környezetkultúra-

tanár]] (150) – EKF-BTK, NYF, 

NYME-BDPK, SZTE-JGYPK

tanári [5 félév [zenetanár (egyházzene-

kórusvezetés)]] (150) – LFZE

tanári [5 félév [zenetanár (egyházzene-orgona)]] 

(150) – LFZE

tanári [5 félév [zenetanár (zeneismeret)]] (150) – 

DE-ZK, LFZE

táplálkozástudományi (120) – DE-ÁOK, 

PTE-ETK, SE-ETK

társadalmi nemek tanulmánya (120) – KEE

településmérnöki (120) – DE-MK, PTE-PMMIK

térképész (120) – ELTE-IK

természetvédelmi mérnöki (120) – DE-MÉK, 

NYME-EMK, PE-GK

terminológia (120) – KRE-BTK

tervező építészmérnöki (90) – DE-MK, 

PTE-PMMIK, SZIE-YMÉK

tervezőgrafika (120) – BKF-KMK, EKF-BTK, 

MOME, NYME-SKK

történelem (120) – ANNYE, DE-BTK, 

EKF-BTK, ELTE-BTK, KEE, KRE-BTK, 

ME-BTK, PPKE-BTK, PTE-BTK, 

SZTE-BTK

történeti muzeológia (120) – ELTE-BTK

tudománykommunikáció a 

természettudományban (120) – ELTE-TTK

turizmus-menedzsment (120) – BCE-GTK, 

BGF-KVIK, BKF-HFTGK, KJF, KRF, 

NYME-KTK, PE-GTK

turkológia (120) – ELTE-BTK

ukrán nyelv és irodalom (120) – ELTE-BTK

vadgazda mérnöki (120) – SZIE-MKK

vállalkozásfejlesztés (120) – ÁVF, BCE-GTK, 

DE-GTK, KJF, KRF, ME-GTK, 

NYME-KTK, OE-KGK, SZTE-GTK

vallástörténet (120) – PPKE-BTK

vallástudomány (120) – ELTE-BTK, KRE-BTK, 

SZTE-BTK

vegyész (120) – DE-TTK, ELTE-TTK, PE-MK, 

PTE-TTK, SZTE-TTIK

Mesterképzés – nappali munkarend (MN)
SZAK – Intézmény, kar

vegyészmérnöki (120) – BME-VBK, DE-TTK, 

PE-MK

vezetés és szervezés (120) – BCE-GTK, 

BKF-HFTGK, BME-GTK, DE-GTK, KRF, 

ME-GTK, PE-GTK, PTE-KTK, SZE-GK, 

SZIE-GTK

vidékfejlesztési agrármérnöki (120) – BCE-GTK, 

DE-GTK, KE-GTK, KRF, NYME-MÉK, 

PE-GK, SZIE-GTK, SZTE-MK

villamosmérnöki (120) – BME-VIK, ME-GÉIK, 

OE-KVK, SZE-MTK

vizuális kultúratudomány (120) – SZTE-BTK

zeneszerző (120) – LFZE

zeneteoretikus (120) – LFZE

Mesterképzés – esti munkarend (ME)
SZAK – Intézmény, kar

alkalmazott matematikus (120) – OE-NIK

egészségpolitika, tervezés és finanszírozás (120) – 

ELTE-TÁTK

gazdaságinformatikus (120) – BCE-GTK

mechatronikai mérnöki (120) – OE-BGK

nemzetközi gazdaság és gazdálkodás (120) – 

BCE-KTK

neveléstudományi (120) – ELTE-PPK

programtervező informatikus (120) – ELTE-IK

pénzügy (120) – BCE-KTK

tanári [2 félév [család- és gyermekvédő tanár]] 

(150) – SSZHF

tanári [2 félév [etikatanár]] (150) – SSZHF

tanári [3 félév [család- és gyermekvédő tanár]] 

(150) – SSZHF

tanári [3 félév [etikatanár]] (150) – SSZHF

tanári [4 félév [tánctanár (divattánc)]] (150) – 

MTF

tanári [4 félév [tánctanár (klasszikus balett)]] (150) 

– MTF

tanári [4 félév [tánctanár (moderntánc)]] (150) – 

MTF

tanári [4 félév [tánctanár (néptánc)]] (150) – MTF

tanári [4 félév [tánctanár (tánctörténet és 

-elmélet)]] (150) – MTF

tanári [4 félév [tánctanár (társastánc)]] (150) – 

MTF

tanári [4 félév [zenetanár (fagott)]] (150) – 

ME-BBZI

tanári [4 félév [zenetanár (furulya)]] (150) – 

ME-BBZI
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TMesterképzés – esti munkarend (ME)

SZAK – Intézmény, kar

tanári [4 félév [zenetanár (fuvola)]] (150) – 

ME-BBZI

tanári [4 félév [zenetanár (gitár)]] (150) – 

ME-BBZI

tanári [4 félév [zenetanár (gordon)]] (150) – 

ME-BBZI

tanári [4 félév [zenetanár (gordonka)]] (150) – 

ME-BBZI

tanári [4 félév [zenetanár (harsona)]] (150) – 

ME-BBZI

tanári [4 félév [zenetanár (hegedű)]] (150) – 

ME-BBZI

tanári [4 félév [zenetanár (klarinét)]] (150) – 

ME-BBZI

tanári [4 félév [zenetanár (kürt)]] (150) – 

ME-BBZI

tanári [4 félév [zenetanár (mélyhegedű)]] (150) – 

ME-BBZI

tanári [4 félév [zenetanár (oboa)]] (150) – 

ME-BBZI

tanári [4 félév [zenetanár (szaxofon)]] (150) – 

ME-BBZI

tanári [4 félév [zenetanár (trombita)]] (150) – 

ME-BBZI

tanári [4 félév [zenetanár (tuba)]] (150) – 

ME-BBZI

tanári [4 félév [zenetanár (zeneismeret)]] (150) – 

ME-BBZI

tanári [4 félév [zenetanár (zongora)]] (150) – 

ME-BBZI

tanári [4 félév [zenetanár (ének)]] (150) – 

ME-BBZI

tanári [4 félév [zenetanár (ütőhangszer)]] (150) – 

ME-BBZI

tanári [5 félév [család- és gyermekvédő tanár]] 

(150) – SSZHF

tanári [5 félév [etikatanár]] (150) – SSZHF

vezetés és szervezés (120) – BCE-GTK

Mesterképzés – levelező munkarend (ML)
SZAK – Intézmény, kar

agrármérnöki (120) – DE-MÉK, NYME-MÉK, 

PE-GK, SZIE-MKK

alkalmazott matematikus (120) – PTE-TTK

alkalmazott nyelvészet (120) – SZTE-JGYPK

állattenyésztő mérnöki (120) – KE-AKK, 

NYME-MÉK, SZIE-MKK

amerikanisztika (120) – EKF-BTK

Mesterképzés – levelező munkarend (ML)
SZAK – Intézmény, kar

andragógia (120) – ELTE-PPK, NYF, 

PTE-FEEK, SZTE-JGYPK, ZSKF

anglisztika (120) – PE-MFTK, PTE-BTK

anyagmérnöki (120) – ME-MAK

ápolás (90) – DE-EK, PTE-ETK

bánya- és geotechnika mérnöki (120) – ME-MFK

belsőépítész környezettervező művész (120) – 

BKF-KMK, PTE-PMMIK

biológus (120) – DE-TTK, PTE-TTK

birtokrendező mérnöki (120) – OE-AMK

biztonság- és védelempolitikai (120) – 

NKE-NETK

biztonságtechnikai mérnöki (120) – OE-BGK

design- és művészetmenedzsment (120) – 

BKF-KMK

díszkertészeti mérnöki (120) – BCE-KERTK

egészségpolitika, tervezés és finanszírozás (120) – 

DE-NK

egészségpszichológia (120) – DE-NK

egészségügyi menedzser (90) – DE-NK, 

PTE-ETK, SE-EKK

egészségügyi szociális munka (120) – DE-EK, 

PTE-ETK

élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnöki (120) 

– BCE-ÉTK, DE-MÉK, NYME-MÉK, 

SZTE-MK

élelmiszermérnöki (120) – BCE-ÉTK, SZTE-MK

emberi erőforrás tanácsadó (120) – DE-GYFK, 

NYME-AK, PTE-FEEK, SZIE-GTK

esztétika (120) – PTE-BTK

etika (120) – SZTE-BTK

európai és nemzetközi üzleti jog (60) – DE-ÁJK, 

ELTE-ÁJK, PTE-ÁJK

faipari mérnöki (120) – NYME-SKK

filozófia (120) – ELTE-BTK, PTE-BTK, 

SZTE-BTK

fizikus (120) – PTE-TTK

fizioterápia (90) – SE-ETK

fordító és tolmács (120) – ME-BTK, PE-MFTK

francia nyelv, irodalom és kultúra (120) – 

PTE-BTK

gazdasági agrármérnöki (120) – DE-GTK

gazdaságinformatikus (120) – NYME-SKK, 

PTE-TTK, SZE-MTK

geográfus (120) – EKF-TTK, NYME-TTK, 

PTE-TTK

gépészmérnöki (120) – DF, ME-GÉIK, 

SZE-MTK, SZIE-GÉK

gyógypedagógia (90) – ELTE-BGGYK
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Mesterképzés – levelező munkarend (ML)
SZAK – Intézmény, kar

horvát nyelv és irodalom (120) – PTE-BTK

humánkineziológia (120) – TE

informatikus könyvtáros (120) – DE-IK, 

EKF-TKTK, ELTE-BTK, NYME-BDPK, 

PTE-FEEK

infrastruktúra-építőmérnöki (90) – SZE-MTK

járműmérnöki (120) – BME-KJK, SZE-MTK

kertészmérnöki (120) – BCE-KERTK, KF-KFK, 

PE-GK

kisebbségpolitika (120) – SZTE-JGYPK

klinikai laboratóriumi kutató (90) – DE-ÁOK, 

PTE-ETK

kodifikátor (60) – PPKE-JÁK

kohómérnöki (120) – ME-MAK

kommunikáció- és médiatudomány (120) 

– BKF-KMK, DE-BTK, PPKE-BTK, 

PTE-BTK, ZSKF

komplex rehabilitáció (120) – DE-NK

környezetgazdálkodási agrármérnöki (120) – 

NYME-MÉK, PE-GK, SZIE-MKK

környezetmérnöki (120) – NYME-EMK, PE-MK, 

SZIE-MKK, SZTE-TTIK

környezettudomány (120) – PTE-TTK, 

SZTE-TTIK

közgazdálkodás és közpolitika (120) – BCE-KTK, 

NYME-KTK, SZTE-GTK

közigazgatási (120) – NKE-KTK

közlekedésmérnöki (120) – BME-KJK, SZE-MTK

közösségi és civil tanulmányok (120) – 

ELTE-TÁTK, SZE-PLI

kulturális antropológia (120) – ME-BTK

kulturális mediáció (120) – NYME-AK, 

PTE-FEEK, SZTE-JGYPK

kulturális örökség tanulmányok (120) – 

EKF-TKTK, PTE-FEEK, SZTE-BTK

létesítménymérnöki (120) – DE-MK, SZIE-GÉK

logisztikai menedzsment (120) – DE-GTK, 

ME-GTK, PE-GTK, SZE-GK, SZIE-GTK

logisztikai mérnöki (120) – BME-KJK, 

ME-GÉIK, PE-MIK, SZE-MTK

magyar nyelv és irodalom (120) – PE-MFTK, 

PTE-BTK

marketing (120) – BGF-KKK, BME-GTK, 

EDUTUS, ME-GTK, PTE-KTK, SZE-GK, 

SZIE-GTK, SZTE-GTK

Master of Business Administration (MBA) (120) – 

BME-GTK, DE-GTK, ME-GTK, PE-GTK, 

PTE-KTK

Mesterképzés – levelező munkarend (ML)
SZAK – Intézmény, kar

mechatronikai mérnöki (120) – OE-AMK, 

SZE-MTK

mentálhigiénés családtudományi és családterápiás 

(120) – SE-EKK

mérnökinformatikus (120) – ME-GÉIK, PE-MIK, 

PTE-PMMIK, SZE-MTK, SZTE-TTIK

mezőgazdasági biotechnológus (120) – 

SZIE-MKK

mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki 

(120) – SZIE-GÉK

mozgóképművész (120) – BKF-KMK, 

EKF-TKTK

munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási 

(120) – SZTE-ÁJK

műszaki menedzser (120) – DE-MK, 

NYME-SKK, PE-GTK, SZE-MTK, 

SZIE-GÉK, SZTE-MK

német nemzetiségi nyelv és irodalom (120) – 

PTE-BTK

német nyelv, irodalom és kultúra (120) – 

PE-MFTK, PTE-BTK

nemzetbiztonsági (120) – NKE-HHK

nemzetközi gazdaság és gazdálkodás (120) 

– BGF-KKK, BME-GTK, DE-GTK, 

ME-GTK, NYME-KTK, SZE-GK, 

SZIE-GTK, ZSKF

nemzetközi közszolgálati kapcsolatok (120) – 

NKE-NETK

nemzetközi tanulmányok (120) – ÁVF, 

BGF-KKK, EKF-GTK, KJF, NYF, 

PE-MFTK, PTE-BTK, SZTE-ÁJK, ZSKF

népegészségügyi (90) – DE-NK, PTE-ETK

néprajz (120) – PTE-BTK, SZTE-BTK

neveléstudományi (120) – DE-BTK, EKF-TKTK, 

PE-MFTK, PTE-BTK, SZTE-BTK

növényorvosi (120) – SZIE-MKK

növénytermesztő mérnöki (120) – DE-MÉK, 

SZIE-MKK

összehasonlító irodalom- és művelődéstudomány 

(120) – PE-MFTK

pénzügy (120) – BGF-PSZK, PTE-KTK, 

SZIE-GTK, SZTE-GTK

politikatudomány (120) – ME-BTK, PTE-BTK, 

SZTE-ÁJK, ZSKF

programtervező informatikus (120) – DE-IK, 

SZTE-TTIK

pszichológia (120) – BME-GTK, DE-BTK, 

PTE-BTK, SZTE-BTK
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TMesterképzés – levelező munkarend (ML)

SZAK – Intézmény, kar

regionális és környezeti gazdaságtan (120) 

– BME-GTK, KE-GTK, ME-GTK, 

PTE-KTK, SZE-GK, SZIE-GTK

rekreáció (120) – NYME-BDPK, PTE-TTK, TE

rendészeti vezető (120) – NKE-RTK

romológia (120) – PTE-BTK

sportmenedzser (120) – TE

szakedző (120) – TE

szakigazgatás-szervező és informatikus 

agrármérnöki (120) – DE-GTK

számvitel (120) – BGF-PSZK, BME-GTK, 

DE-GTK, ME-GTK, NYME-KTK, 

PE-GTK

szerkezet-építőmérnöki (90) – PTE-PMMIK

szerkezettervező építészmérnöki (90) – 

PTE-PMMIK

színháztudomány (120) – KRE-BTK, PE-MFTK

szlavisztika (120) – NYME-BDPK

szociális munka (120) – ELTE-TÁTK, PTE-BTK, 

SE-EKK

szociális munka és szociális gazdaság (120) – 

DE-EK

szociálpolitika (120) – DE-BTK, ELTE-TÁTK, 

PTE-BTK

szociológia (120) – ELTE-TÁTK, ME-BTK, 

PTE-BTK

takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki 

(120) – KE-AKK

tanári [2 félév [andragógus tanár]] (150) – 

ELTE-PPK, PTE-FEEK

tanári [2 félév [angoltanár]] (150) – DE-BTK, 

EKF-BTK, ELTE-PPK, KRE-BTK, 

ME-BTK, NYME-BDPK, PE-MFTK, 

PTE-BTK, SZTE-BTK

tanári [2 félév [biológiatanár]] (150) – DE-TTK, 

EKF-TTK, NYME-BDPK, PTE-TTK, 

SZTE-TTIK

tanári [2 félév [család- és gyermekvédő tanár]] 

(150) – EKF-CK, EKF-TKTK, ELTE-PPK, 

NYF

tanári [2 félév [design- és vizuálisművészet-tanár]] 

(150) – PTE-MK

tanári [2 félév [drámapedagógia-tanár]] (150) – 

PE-MFTK

tanári [2 félév [egészségfejlesztés-tanár]] (150) – 

NYME-BDPK

tanári [2 félév [ember és társadalom 

műveltségterületi tanár]] (150) – EKF-GTK, 

ME-BTK, PE-MFTK

Mesterképzés – levelező munkarend (ML)
SZAK – Intézmény, kar

tanári [2 félév [ének-zene tanár]] (150) – 

EKF-BTK, ELTE-PPK, NYF, NYME-BDPK, 

SZTE-JGYPK

tanári [2 félév [etikatanár]] (150) – EKF-BTK, 

GFF-TK, ME-BTK

tanári [2 félév [filozófiatanár]] (150) – ME-BTK, 

PTE-BTK

tanári [2 félév [fizikatanár]] (150) – DE-TTK, 

ELTE-PPK, NYF, PTE-TTK, SZTE-TTIK

tanári [2 félév [földrajztanár]] (150) – DE-TTK, 

EKF-TTK, ME-BTK, NYF, NYME-BDPK, 

PTE-TTK, SZTE-TTIK

tanári [2 félév [franciatanár]] (150) – DE-BTK, 

PTE-BTK, SZTE-BTK

tanári [2 félév [hon- és népismerettanár]] (150) – 

DE-BTK

tanári [2 félév [horvát- és nemzetiségihorvát-

tanár]] (150) – NYME-BDPK, PTE-BTK

tanári [2 félév [horváttanár]] (150) – 

NYME-BDPK

tanári [2 félév [informatikatanár]] (150) – DE-IK, 

EKF-TTK, ELTE-PPK, NYF, PE-MFTK, 

PTE-TTK, SZTE-TTIK

tanári [2 félév [inkluzív nevelés tanára]] (150) – 

EKF-TKTK, KJF, NYF

tanári [2 félév [ játék- és szabadidő-szervező 

tanár]] (150) – EKF-TKTK, ELTE-PPK, 

NYME-BDPK, NYME-BPK

tanári [2 félév [kémiatanár]] (150) – DE-TTK, 

EKF-TTK, NYF, PTE-TTK, SZTE-TTIK

tanári [2 félév [képzőművész-tanár]] (150) – 

MKE, PTE-MK

tanári [2 félév [kollégiumi nevelőtanár]] (150) – 

EKF-TKTK, SZTE-JGYPK

tanári [2 félév [kommunikációtanár]] (150) – 

EKF-BTK

tanári [2 félév [könyvtárpedagógia-tanár]] (150) – 

DE-IK, PTE-FEEK, SZTE-JGYPK

tanári [2 félév [környezettan-tanár]] (150) – NYF, 

NYME-BDPK, PE-MFTK, SZTE-TTIK

tanári [2 félév [magyartanár]] (150) – DE-BTK, 

EKF-BTK, KRE-BTK, ME-BTK, NYF, 

NYME-BDPK, PE-MFTK, PTE-BTK

tanári [2 félév [matematikatanár]] (150) – 

DE-TTK, EKF-TTK, ELTE-PPK, NYF, 

PTE-TTK, SZTE-TTIK

tanári [2 félév [minőségfejlesztés-tanár]] (150) – 

KJF
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Mesterképzés – levelező munkarend (ML)
SZAK – Intézmény, kar

tanári [2 félév [mozgóképkultúra- és 

médiaismeret-tanár]] (150) – EKF-TKTK, 

PTE-BTK

tanári [2 félév [multikulturális nevelés tanára]] 

(150) – EKF-TKTK, KJF

tanári [2 félév [német- és nemzetiséginémet-

tanár]] (150) – PTE-BTK, SZTE-JGYPK

tanári [2 félév [némettanár]] (150) – DE-BTK, 

EKF-BTK, KRE-BTK, ME-BTK, 

PE-MFTK, SZTE-BTK

tanári [2 félév [nyelv- és beszédfejlesztő tanár]] 

(150) – PE-MFTK

tanári [2 félév [olasztanár]] (150) – PTE-BTK

tanári [2 félév [orosztanár]] (150) – DE-BTK, 

NYME-BDPK, PTE-BTK

tanári [2 félév [pedagógiai értékelés és mérés 

tanára]] (150) – DF, EKF-TKTK

tanári [2 félév [pedagógiatanár]] (150) – 

DE-BTK, EKF-CK, EKF-TKTK, NYF, 

NYME-BPK, PE-MFTK, PTE-BTK

tanári [2 félév [román- és nemzetiségiromán-

tanár]] (150) – SZTE-JGYPK

tanári [2 félév [romológiatanár (beás nyelv és 

kultúra)]] (150) – PTE-BTK

tanári [2 félév [romológiatanár (romani nyelv és 

kultúra)]] (150) – PTE-BTK

tanári [2 félév [spanyoltanár]] (150) – SZTE-BTK

tanári [2 félév [szaktárgyat angol nyelven oktató 

tanár]] (150) – SZTE-JGYPK

tanári [2 félév [szlovák- és nemzetiségiszlovák-

tanár]] (150) – SZTE-JGYPK

tanári [2 félév [szlovén- és nemzetiségiszlovén-

tanár]] (150) – NYME-BDPK

tanári [2 félév [szlovéntanár]] (150) – 

NYME-BDPK

tanári [2 félév [tantervfejlesztő tanár]] (150) – 

PTE-BTK

tanári [2 félév [technikatanár]] (150) – 

NYME-BDPK, SZTE-JGYPK

tanári [2 félév [tehetségfejlesztő tanár]] (150) – 

EKF-CK, EKF-TKTK

tanári [2 félév [testnevelő tanár]] (150) – 

EKF-TTK, NYF, NYME-BDPK, PTE-TTK, 

SZTE-JGYPK, TE

tanári [2 félév [történelemtanár]] (150) – 

DE-BTK, EKF-BTK, KRE-BTK, ME-BTK, 

NYF, NYME-BDPK, PTE-BTK, SZTE-BTK

Mesterképzés – levelező munkarend (ML)
SZAK – Intézmény, kar

tanári [2 félév [vizuális- és környezetkultúra-

tanár]] (150) – EKF-BTK, KE-MK, NYF, 

NYME-BDPK, SZTE-JGYPK

tanári [3 félév [andragógus tanár]] (150) – 

PTE-FEEK

tanári [3 félév [angoltanár]] (150) – DE-BTK, 

ELTE-PPK, KRE-BTK, NYME-BDPK, 

PE-MFTK, PTE-BTK

tanári [3 félév [biológiatanár]] (150) – DE-TTK, 

NYME-BDPK, PTE-TTK, SZTE-TTIK

tanári [3 félév [család- és gyermekvédő tanár]] 

(150) – EKF-CK, EKF-TKTK

tanári [3 félév [drámapedagógia-tanár]] (150) – 

PE-MFTK

tanári [3 félév [egészségfejlesztés-tanár]] (150) – 

NYME-BDPK

tanári [3 félév [ember és társadalom 

műveltségterületi tanár]] (150) – EKF-GTK, 

PE-MFTK

tanári [3 félév [ének-zene tanár]] (150) – 

ELTE-PPK, NYME-BDPK, SZTE-JGYPK

tanári [3 félév [etikatanár]] (150) – GFF-TK

tanári [3 félév [filozófiatanár]] (150) – PTE-BTK

tanári [3 félév [fizikatanár]] (150) – DE-TTK, 

PTE-TTK, SZTE-TTIK

tanári [3 félév [földrajztanár]] (150) – DE-TTK, 

NYME-BDPK, PTE-TTK, SZTE-TTIK

tanári [3 félév [franciatanár]] (150) – DE-BTK, 

PTE-BTK

tanári [3 félév [gyógytestnevelő tanár]] (150) – TE

tanári [3 félév [hon- és népismerettanár]] (150) – 

DE-BTK

tanári [3 félév [horvát- és nemzetiségihorvát-

tanár]] (150) – NYME-BDPK, PTE-BTK

tanári [3 félév [horváttanár]] (150) – 

NYME-BDPK

tanári [3 félév [informatikatanár]] (150) – 

DE-IK, ELTE-PPK, PE-MFTK, PTE-TTK, 

SZTE-TTIK

tanári [3 félév [inkluzív nevelés tanára]] (150) – 

EKF-TKTK, KJF

tanári [3 félév [ játék- és szabadidő-szervező 

tanár]] (150) – EKF-TKTK, NYME-BDPK, 

NYME-BPK

tanári [3 félév [kémiatanár]] (150) – DE-TTK, 

PTE-TTK, SZTE-TTIK

tanári [3 félév [kollégiumi nevelőtanár]] (150) – 

EKF-TKTK, SZTE-JGYPK
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TMesterképzés – levelező munkarend (ML)

SZAK – Intézmény, kar

tanári [3 félév [könyvtárpedagógia-tanár]] (150) – 

DE-IK, PTE-FEEK, SZTE-JGYPK

tanári [3 félév [környezettan-tanár]] (150) – 

NYME-BDPK, PE-MFTK, SZTE-TTIK

tanári [3 félév [magyartanár]] (150) – DE-BTK, 

KRE-BTK, NYME-BDPK, PE-MFTK, 

PTE-BTK

tanári [3 félév [matematikatanár]] (150) – 

DE-TTK, PTE-TTK, SZTE-TTIK

tanári [3 félév [mérnöktanár (okleveles 

anyagmérnök)]] (150) – DF

tanári [3 félév [mérnöktanár (okleveles 

biomérnök)]] (150) – BME-GTK

tanári [3 félév [mérnöktanár (okleveles 

építészmérnök)]] (150) – BME-GTK

tanári [3 félév [mérnöktanár (okleveles 

gépészmérnök)]] (150) – BME-GTK, DF, 

SZE-MTK

tanári [3 félév [mérnöktanár (okleveles 

könnyűipari mérnök)]] (150) – BME-GTK

tanári [3 félév [mérnöktanár (okleveles 

környezetmérnök)]] (150) – BME-GTK

tanári [3 félév [mérnöktanár (okleveles 

közlekedésmérnök)]] (150) – BME-GTK, 

SZE-MTK

tanári [3 félév [mérnöktanár (okleveles 

mechatronikai mérnök)]] (150) – BME-GTK

tanári [3 félév [mérnöktanár (okleveles 

mérnökinformatikus)]] (150) – BME-GTK, DF, 

SZE-MTK

tanári [3 félév [mérnöktanár (okleveles műszaki 

menedzser)]] (150) – BME-GTK

tanári [3 félév [mérnöktanár (okleveles 

vegyészmérnök)]] (150) – BME-GTK

tanári [3 félév [mérnöktanár (okleveles 

villamosmérnök)]] (150) – BME-GTK

tanári [3 félév [minőségfejlesztés-tanár]] (150) – 

KJF

tanári [3 félév [mozgóképkultúra- és 

médiaismeret-tanár]] (150) – PTE-BTK

tanári [3 félév [multikulturális nevelés tanára]] 

(150) – EKF-TKTK, KJF

tanári [3 félév [német- és nemzetiséginémet-

tanár]] (150) – PTE-BTK

tanári [3 félév [némettanár]] (150) – DE-BTK, 

KRE-BTK, PE-MFTK

tanári [3 félév [nyelv- és beszédfejlesztő tanár]] 

(150) – PE-MFTK, SZTE-JGYPK

tanári [3 félév [olasztanár]] (150) – PTE-BTK

Mesterképzés – levelező munkarend (ML)
SZAK – Intézmény, kar

tanári [3 félév [orosztanár]] (150) – DE-BTK, 

NYME-BDPK, PTE-BTK

tanári [3 félév [pedagógiai értékelés és mérés 

tanára]] (150) – DF, EKF-TKTK

tanári [3 félév [pedagógiatanár]] (150) – 

DE-BTK, EKF-CK, EKF-TKTK, NYF, 

NYME-BPK, PE-MFTK, PTE-BTK

tanári [3 félév [romológiatanár (beás nyelv és 

kultúra)]] (150) – PTE-BTK

tanári [3 félév [romológiatanár (romani nyelv és 

kultúra)]] (150) – PTE-BTK

tanári [3 félév [szlovén- és nemzetiségiszlovén-

tanár]] (150) – NYME-BDPK

tanári [3 félév [szlovéntanár]] (150) – 

NYME-BDPK

tanári [3 félév [tantervfejlesztő tanár]] (150) – 

PTE-BTK

tanári [3 félév [technikatanár]] (150) – 

NYME-BDPK, SZTE-JGYPK

tanári [3 félév [tehetségfejlesztő tanár]] (150) – 

EKF-CK, EKF-TKTK

tanári [3 félév [testnevelő tanár]] (150) – 

NYME-BDPK, PTE-TTK, SZTE-JGYPK, 

TE

tanári [3 félév [történelemtanár]] (150) – 

DE-BTK, KRE-BTK, NYME-BDPK, 

PTE-BTK

tanári [3 félév [vizuális- és környezetkultúra-

tanár]] (150) – NYME-BDPK, SZTE-JGYPK

tanári [4 félév [agrár-mérnöktanár (állattenyésztő 

mérnök)]] (150) – KE-AKK

tanári [4 félév [agrár-mérnöktanár (gazdasági 

és vidékfejlesztési agrármérnök)]] (150) – 

SZIE-GTK

tanári [4 félév [agrár-mérnöktanár 

(mezőgazdasági és élelmiszeripari 

gépészmérnök)]] (150) – SZIE-GTK

tanári [4 félév [agrár-mérnöktanár 

(mezőgazdasági mérnök)]] (150) – 

NYME-MÉK, SZIE-GTK

tanári [4 félév [agrár-mérnöktanár 

(mezőgazdasági szakoktató)]] (150) – 

SZIE-GTK

tanári [4 félév [agrár-mérnöktanár (vadgazda 

mérnök)]] (150) – NYME-BPK

tanári [4 félév [közgazdásztanár (elméleti 

gazdaságtan)]] (150) – BME-GTK
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Mesterképzés – levelező munkarend (ML)
SZAK – Intézmény, kar

tanári [4 félév [közgazdásztanár (kereskedelem és 

marketing)]] (150) – BGF-KVIK, BME-GTK, 

NYME-BPK

tanári [4 félév [közgazdásztanár (pénzügy és 

számvitel)]] (150) – BME-GTK

tanári [4 félév [közgazdásztanár (turizmus-

vendéglátás)]] (150) – BGF-KVIK

tanári [4 félév [közgazdásztanár (vállalkozási 

ismeretek)]] (150) – BCE-TK, BME-GTK, 

EKF-GTK

tanári [4 félév [mérnöktanár (anyagmérnök)]] 

(150) – DF, ME-BTK

tanári [4 félév [mérnöktanár (biomérnök)]] (150) – 

BME-GTK

tanári [4 félév [mérnöktanár (építészmérnök)]] 

(150) – BME-GTK

tanári [4 félév [mérnöktanár (építőmérnök)]] (150) 

– BME-GTK

tanári [4 félév [mérnöktanár (faipari mérnök)]] 

(150) – NYME-BPK

tanári [4 félév [mérnöktanár (gazdálkodási 

mérnök)]] (150) – OE-KGK

tanári [4 félév [mérnöktanár (gépészmérnök)]] 

(150) – BME-GTK, DF, NYF, OE-BGK, 

SZE-MTK

tanári [4 félév [mérnöktanár (had- és 

biztonságtechnikai mérnök)]] (150) – OE-BGK

tanári [4 félév [mérnöktanár (könnyűipari 

mérnök)]] (150) – BME-GTK, OE-RKK

tanári [4 félév [mérnöktanár (környezetmérnök)]] 

(150) – BME-GTK, NYME-BPK

tanári [4 félév [mérnöktanár (közlekedésmérnök)]] 

(150) – BME-GTK, SZE-MTK

tanári [4 félév [mérnöktanár (mechatronikai 

mérnök)]] (150) – BME-GTK

tanári [4 félév [mérnöktanár (mérnök 

informatikus)]] (150) – BME-GTK, DF, 

OE-NIK, SZE-MTK

tanári [4 félév [mérnöktanár (műszaki 

menedzser)]] (150) – BME-GTK

tanári [4 félév [mérnöktanár (vegyészmérnök)]] 

(150) – BME-GTK

tanári [4 félév [mérnöktanár (villamosmérnök)]] 

(150) – BME-GTK, OE-KVK

tanári [4 félév [zenetanár (egyházzene-

kórusvezetés)]] (150) – DE-ZK

tanári [4 félév [zenetanár (egyházzene-orgona)]] 

(150) – DE-ZK

tanári [4 félév [zenetanár (ének)]] (150) – DE-ZK

Mesterképzés – levelező munkarend (ML)
SZAK – Intézmény, kar

tanári [4 félév [zenetanár (fagott)]] (150) – DE-ZK

tanári [4 félév [zenetanár (furulya)]] (150) – 

DE-ZK

tanári [4 félév [zenetanár (fuvola)]] (150) – DE-ZK

tanári [4 félév [zenetanár (gitár)]] (150) – DE-ZK

tanári [4 félév [zenetanár (gordon)]] (150) – 

DE-ZK

tanári [4 félév [zenetanár (gordonka)]] (150) – 

DE-ZK

tanári [4 félév [zenetanár (harsona)]] (150) – 

DE-ZK

tanári [4 félév [zenetanár (hegedű)]] (150) – 

DE-ZK

tanári [4 félév [zenetanár (klarinét)]] (150) – 

DE-ZK

tanári [4 félév [zenetanár (kürt)]] (150) – DE-ZK

tanári [4 félév [zenetanár (mélyhegedű)]] (150) – 

DE-ZK

tanári [4 félév [zenetanár (oboa)]] (150) – DE-ZK

tanári [4 félév [zenetanár (orgona)]] (150) – 

DE-ZK

tanári [4 félév [zenetanár (szaxofon)]] (150) – 

DE-ZK

tanári [4 félév [zenetanár (trombita)]] (150) – 

DE-ZK

tanári [4 félév [zenetanár (tuba)]] (150) – DE-ZK

tanári [4 félév [zenetanár (ütőhangszer)]] (150) – 

DE-ZK

tanári [4 félév [zenetanár (zeneismeret)]] (150) – 

DE-ZK

tanári [4 félév [zenetanár (zongora)]] (150) – 

DE-ZK

tanári [5 félév [andragógus tanár]] (150) – 

ELTE-PPK

tanári [5 félév [angoltanár]] (150) – EKF-BTK, 

ELTE-PPK, ME-BTK, NYME-BDPK, 

PE-MFTK, PTE-BTK

tanári [5 félév [biológiatanár]] (150) – EKF-TTK, 

NYME-BDPK

tanári [5 félév [család- és gyermekvédő tanár]] 

(150) – ELTE-PPK, NYF

tanári [5 félév [drámapedagógia-tanár]] (150) – 

PE-MFTK

tanári [5 félév [egészségfejlesztés-tanár]] (150) – 

NYME-BDPK

tanári [5 félév [ember és társadalom 

műveltségterületi tanár]] (150) – EKF-GTK, 

PE-MFTK
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TMesterképzés – levelező munkarend (ML)

SZAK – Intézmény, kar

tanári [5 félév [ének-zene tanár]] (150) – 

EKF-BTK, ELTE-PPK, NYF, NYME-BDPK, 

PTE-MK

tanári [5 félév [etikatanár]] (150) – EKF-BTK

tanári [5 félév [filozófiatanár]] (150) – PTE-BTK

tanári [5 félév [fizikatanár]] (150) – NYF

tanári [5 félév [földrajztanár]] (150) – EKF-TTK, 

ME-BTK, NYF, NYME-BDPK

tanári [5 félév [franciatanár]] (150) – PTE-BTK

tanári [5 félév [horvát- és nemzetiségihorvát-

tanár]] (150) – NYME-BDPK, PTE-BTK

tanári [5 félév [horváttanár]] (150) – 

NYME-BDPK

tanári [5 félév [informatikatanár]] (150) – 

EKF-TTK, ELTE-PPK, NYF, PE-MFTK

tanári [5 félév [inkluzív nevelés tanára]] (150) – 

NYF

tanári [5 félév [ játék- és szabadidő-szervező 

tanár]] (150) – EKF-TKTK, ELTE-PPK, 

NYME-BDPK, NYME-BPK

tanári [5 félév [kémiatanár]] (150) – EKF-TTK, 

NYF

tanári [5 félév [kollégiumi nevelőtanár]] (150) – 

EKF-TKTK

tanári [5 félév [kommunikációtanár]] (150) – 

EKF-BTK

tanári [5 félév [környezettan-tanár]] (150) – NYF, 

NYME-BDPK, PE-MFTK

tanári [5 félév [magyartanár]] (150) – EKF-BTK, 

ME-BTK, NYF, NYME-BDPK, PE-MFTK, 

PTE-BTK

tanári [5 félév [matematikatanár]] (150) – 

EKF-TTK, NYF

tanári [5 félév [mozgóképkultúra- és 

médiaismeret-tanár]] (150) – EKF-TKTK, 

PTE-BTK

tanári [5 félév [multikulturális nevelés tanára]] 

(150) – EKF-TKTK

tanári [5 félév [német- és nemzetiséginémet-

tanár]] (150) – PTE-BTK

tanári [5 félév [némettanár]] (150) – EKF-BTK, 

ME-BTK, PE-MFTK

tanári [5 félév [nyelv- és beszédfejlesztő tanár]] 

(150) – PE-MFTK

tanári [5 félév [olasztanár]] (150) – PTE-BTK

tanári [5 félév [orosztanár]] (150) – 

NYME-BDPK, PTE-BTK

tanári [5 félév [pedagógiai értékelés és mérés 

tanára]] (150) – EKF-TKTK

Mesterképzés – levelező munkarend (ML)
SZAK – Intézmény, kar

tanári [5 félév [pedagógiatanár]] (150) – 

EKF-TKTK, NYF, NYME-BPK, PE-MFTK, 

PTE-BTK

tanári [5 félév [romológiatanár (beás nyelv és 

kultúra)]] (150) – PTE-BTK

tanári [5 félév [romológiatanár (romani nyelv és 

kultúra)]] (150) – PTE-BTK

tanári [5 félév [szlovén- és nemzetiségiszlovén-

tanár]] (150) – NYME-BDPK

tanári [5 félév [szlovéntanár]] (150) – 

NYME-BDPK

tanári [5 félév [tantervfejlesztő tanár]] (150) – 

PTE-BTK

tanári [5 félév [technikatanár]] (150) – 

NYME-BDPK

tanári [5 félév [tehetségfejlesztő tanár]] (150) – 

EKF-TKTK

tanári [5 félév [testnevelő tanár]] (150) – 

EKF-TTK, NYF, NYME-BDPK

tanári [5 félév [történelemtanár]] (150) – 

EKF-BTK, ME-BTK, NYF, NYME-BDPK, 

PTE-BTK

tanári [5 félév [vizuális- és környezetkultúra-

tanár]] (150) – EKF-BTK, NYF, 

NYME-BDPK

táplálkozástudományi (120) – PTE-ETK, 

SE-ETK

településmérnöki (120) – DE-MK, PTE-PMMIK

természetvédelmi mérnöki (120) – DE-MÉK, 

NYME-EMK, PE-GK, SZIE-MKK

tervező építészmérnöki (90) – PTE-PMMIK

tervezőgrafika (120) – BKF-KMK

történelem (120) – EKF-BTK, ME-BTK, 

PPKE-BTK

turizmus-menedzsment (120) – BCE-GTK, 

BGF-KVIK, BKF-HFTGK, KJF, KRF, 

NYME-KTK, PE-GTK

vadgazda mérnöki (120) – NYME-EMK, 

SZIE-MKK

vállalkozásfejlesztés (120) – ÁVF, BGF-PSZK, 

DE-GTK, KJF, KRF, ME-GTK, 

NYME-KTK, OE-KGK, SZTE-GTK

vallástudomány (120) – KRE-BTK, SZTE-BTK

védelmi igazgatási (120) – NKE-HHK

védelmi vezetéstechnikai rendszertervező (120) – 

NKE-HHK

vegyész (120) – DE-TTK, PTE-TTK

vegyészmérnöki (120) – PE-MK
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Mesterképzés – levelező munkarend (ML)
SZAK – Intézmény, kar

vezetés és szervezés (120) – BKF-HFTGK, 

DE-GTK, KRF, ME-GTK, NYME-KTK, 

PE-GTK, PTE-KTK, SZE-GK, SZIE-GTK

vidékfejlesztési agrármérnöki (120) – DE-GTK, 

KE-GTK, KF-KFK, KRF, NYME-MÉK, 

PE-GK, SZIE-GTK, SZTE-MK

villamosmérnöki (120) – ME-GÉIK, OE-KVK, 

SZE-MTK

vizuális kultúratudomány (120) – SZTE-BTK

Mesterképzés – hitéleti meghirdetés, nappali 
munkarend (MN)
SZAK – Intézmény, kar

buddhista tanító – TKBF

katolikus kánonjogász – PPKE-HTK

keresztény egyház- és művelődéstörténet – 

GFF-TK

pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés – 

DRHE, GFF-TK

tanári [2 félév [hittanár-nevelő tanár]] – EHE

tanári [3 félév [hittanár-nevelő tanár]] – EHE, 

GFF-TK

tanári [4 félév [hittanár-nevelő tanár]] – EHE, 

GYHF

tanári [5 félév [hittanár-nevelő tanár]] – EGHF, 

GFF-TK, PPKE-HTK, SZAGKHF, VHF, 

WJLF

teológia – BTA, PTF

Mesterképzés – hitéleti meghirdetés, esti 
munkarend (ME)
SZAK – Intézmény, kar

pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés – 

SSZHF

tanári [2 félév [hittanár-nevelő tanár]] – SSZHF

tanári [3 félév [hittanár-nevelő tanár]] – SSZHF

tanári [5 félév [hittanár-nevelő tanár]] – SSZHF

zsidó kultúratörténet – OR-ZSE

Mesterképzés – hitéleti meghirdetés, levelező 
munkarend (ML)
SZAK – Intézmény, kar

keresztény egyház- és művelődéstörténet – 

GFF-TK

pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés – 

DRHE, GFF-TK

Mesterképzés – hitéleti meghirdetés, levelező 
munkarend (ML)
SZAK – Intézmény, kar

tanári [3 félév [hittanár-nevelő tanár]] – EGHF, 

GFF-TK

tanári [4 félév [hittanár-nevelő tanár]] – GFF-TK, 

GYHF

tanári [5 félév [hittanár-nevelő tanár]] – EGHF, 

GFF-TK, KRE-HTK, PPKE-HTK, 

SZAGKHF, VHF, WJLF

teológia – EHE, PTF


