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

andragógia (180) – DE-GYFK, KJF, ZSKF

anglisztika (180) – KJF

animáció (180) – BKF-KMK

csecsemő- és kisgyermeknevelő (180) – DE-GYFK

emberi erőforrások (180) – BKF-HFTGK, KRF, 

ZSKF

ének-zene (180) – EKF-BTK

építőmérnöki (240) – EJF-MKK

fotográfia (180) – BKF-KMK

gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki (210) 

– KRF

gazdaságinformatikus (210) – GDF, KRF, ZSKF

gazdálkodási és menedzsment (210) – 

BKF-HFTGK, EJF-MKK, GDF, KJF, KRF, 

PTE-KTK, TPF, ZSKF

kameraman (180) – SZFE

kereskedelem és marketing (210) – BKF-HFTGK, 

KRF, PTE-KTK

kertészmérnöki (210) – KRF

kommunikáció és médiatudomány (180) – 

BKF-KMK, KJF, ZSKF

környezetgazdálkodási agrármérnöki (210) – KRF

környezettan (180) – WJLF

mezőgazdasági mérnöki (210) – KRF

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

mozgóképkultúra és médiaismeret (180) – 

BKF-KMK

mérnökinformatikus (210) – GDF

műszaki menedzser (210) – GDF

nemzetközi gazdálkodás (210) – BKF-HFTGK, 

TPF, ZSKF

nemzetközi tanulmányok (180) – KJF, TPF, ZSKF

néprajz (180) – PTE-BTK

óvodapedagógus (180) – EJF-NTK

óvodapedagógus [nemzetiségi óvodapedagógus 

(német)] (180) – EJF-NTK

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

pedagógia (180) – WJLF

politológia (180) – ZSKF

pénzügy és számvitel (210) – KRF, PTE-KTK, 

SZIE-GTK, TPF, ZSKF

szabad bölcsészet (180) – TPF, ZSKF

szociológia (180) – ZSKF

szociális munka (210) – KJF, WJLF

szőlész-borász mérnöki (210) – KRF

tanító (240) – EJF-NTK

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

EJF-NTK

televíziós műsorkészítő (180) – SZFE

tervezőgrafika (180) – BKF-KMK

turizmus-vendéglátás (210) – BKF-HFTGK, KJF, 

KRF

történelem (180) – KJF

történelem [régészet] (180) – PTE-BTK

vadgazda mérnöki (210) – KRF

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

andragógia (180) – DE-GYFK, KJF, PTE-FEEK, 

ZSKF

anglisztika (180) – KJF

csecsemő- és kisgyermeknevelő (180) – DE-GYFK

emberi erőforrások (180) – BKF-HFTGK, KRF, 

PTE-FEEK, ZSKF

ének-zene (180) – EKF-BTK

építőmérnöki (240) – EJF-MKK

gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki (210) 

– KRF

gazdaságinformatikus (210) – KRF, ZSKF

gazdálkodási és menedzsment (210) – BGF-GKZ, 

BKF-HFTGK, EJF-MKK, KRF, TPF, ZSKF

informatikus könyvtáros (180) – PTE-FEEK

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 – levelező munkarend (AL)
SZAK – intézmény, kar

kereskedelem és marketing (210) – BKF-HFTGK, 

KRF

kertészmérnöki (210) – KRF

kommunikáció és médiatudomány (180) – 

BKF-KMK, KJF, ZSKF

környezetgazdálkodási agrármérnöki (210) – KRF

környezettan (180) – WJLF

mechatronikai mérnöki (210) – NYME-SKK

mezőgazdasági mérnöki (210) – KRF

nemzetközi gazdálkodás (210) – TPF, ZSKF

nemzetközi tanulmányok (180) – TPF, ZSKF

néprajz (180) – PTE-BTK

óvodapedagógus (180) – EJF-NTK

óvodapedagógus [nemzetiségi óvodapedagógus 

(német)] (180) – EJF-NTK

pedagógia (180) – KJF, PAF, WJLF

politológia (180) – ZSKF

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

SZIE-GTK, TPF, ZSKF

szabad bölcsészet (180) – TPF, ZSKF

szociológia (180) – ZSKF

szociális munka (210) – WJLF

szőlész-borász mérnöki (210) – KRF

tanító (240) – EJF-NTK, ELTE-TÓK

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

EJF-NTK

turizmus-vendéglátás (210) – BKF-HFTGK, KRF

történelem (180) – KJF

vadgazda mérnöki (210) – KRF

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

gazdaságinformatikus (210) – GDF

gazdálkodási és menedzsment (210) – GDF, KJF, 

SZE-GK

kereskedelem és marketing (210) – 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) – KRF, SZF

szociális munka (210) – KJF

turizmus-vendéglátás (210) – KJF, SZF

villamosmérnöki (210) – OE-KVK

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

jogász (300) – KRE-ÁJK

Felsőoktatási szakképzés – nappali munka-
rend (FN)
KÉPZÉS – intézmény, kar

csecsemő- és kisgyermeknevelő (120) – DE-GYFK

emberi erőforrások [humánpolitikai] (120) – 

BKF-HFTGK, ZSKF

emberi erőforrások [személyügyi] (120) – 

BKF-HFTGK, KRF, ZSKF

gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök (120) – 

KRF

gazdaságinformatikus (120) – GDF, KRF, ZSKF

gazdálkodási és menedzsment [kis- és 

középvállalkozási] (120) – BKF-HFTGK, 

GDF, KRF, TPF

gazdálkodási és menedzsment 

[projektmenedzsment] (120) – BKF-HFTGK, 

GDF, KRF

kereskedelem és marketing [kereskedelmi 

logisztika] (120) – BKF-HFTGK, KRF

kereskedelem és marketing [kereskedelmi] (120) – 

BKF-HFTGK

kereskedelem és marketing 

[marketingkommunikáció] (120) – 

BKF-HFTGK, KRF

kertészmérnök (120) – KRF

kommunikáció és média [kommunikátor] (120) – 

BKF-KMK, ZSKF

kommunikáció és média [moderátor] (120) – 

ZSKF

környezetgazdálkodási agrármérnök 

[hulladékgazdálkodási] (120) – KRF

mezőgazdasági mérnök (120) – KRF

mérnökinformatikus [hálózati informatikus] (120) 

– GDF

mérnökinformatikus [rendszergazda] (120) – GDF

nemzetközi gazdálkodási [európai uniós üzleti] 

(120) – ZSKF

nemzetközi gazdálkodási [külgazdasági] (120) – 

ZSKF

nemzetközi gazdálkodási [nemzetközi 

szállítmányozás és logisztika] (120) – 

NYME-KTK, TPF, ZSKF

pénzügy és számvitel [pénzintézeti] (120) – KRF, 

TPF, ZSKF

pénzügy és számvitel [vállalkozási] (120) – KRF, 

ZSKF
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rend (FN)
KÉPZÉS – intézmény, kar

pénzügy és számvitel [államháztartási] (120) – 

TPF

szociális és ifjúsági munka [ifjúságsegítő] (120) – 

DE-GYFK, ELTE-TÓK

szőlész-borász mérnök (120) – KRF

turizmus-vendéglátás [turizmus] (120) – 

BKF-HFTGK, KRF, NYME-KTK

turizmus-vendéglátás [vendéglátó] (120) – 

BKF-HFTGK, KRF

Felsőoktatási szakképzés – levelező munka-
rend (FL)
KÉPZÉS – intézmény, kar

csecsemő- és kisgyermeknevelő (120) – DE-GYFK

emberi erőforrások [humánpolitikai] (120) – 

BKF-HFTGK, PTE-FEEK, ZSKF

emberi erőforrások [személyügyi] (120) – 

BKF-HFTGK, KRF, PTE-FEEK, ZSKF

gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök (120) – 

KRF

gazdaságinformatikus (120) – KRF, ZSKF

gazdálkodási és menedzsment [kis- és 

középvállalkozási] (120) – BKF-HFTGK, 

KRF, TPF

gazdálkodási és menedzsment 

[projektmenedzsment] (120) – BGF-GKZ, 

BKF-HFTGK, KRF

kereskedelem és marketing [kereskedelmi 

logisztika] (120) – BKF-HFTGK, KRF

kereskedelem és marketing [kereskedelmi] (120) – 

BKF-HFTGK

kereskedelem és marketing 

[marketingkommunikáció] (120) – 

BKF-HFTGK, KRF

kertészmérnök (120) – KRF

kommunikáció és média [kommunikátor] (120) – 

BKF-KMK, ZSKF

kommunikáció és média [moderátor] (120) – 

ZSKF

környezetgazdálkodási agrármérnök 

[hulladékgazdálkodási] (120) – KRF

mezőgazdasági mérnök (120) – KRF

nemzetközi gazdálkodási [európai uniós üzleti] 

(120) – BKF-HFTGK, ZSKF

nemzetközi gazdálkodási [külgazdasági] (120) – 

ZSKF

Felsőoktatási szakképzés – levelező munka-
rend (FL)
KÉPZÉS – intézmény, kar

nemzetközi gazdálkodási [nemzetközi 

szállítmányozás és logisztika] (120) – 

BKF-HFTGK, NYME-KTK, TPF, ZSKF

pénzügy és számvitel [pénzintézeti] (120) – KRF, 

TPF, ZSKF

pénzügy és számvitel [vállalkozási] (120) – BGF-

GKZ, KRF, ZSKF

pénzügy és számvitel [államháztartási] (120) – 

TPF

szociális és ifjúsági munka [ifjúságsegítő] (120) – 

DE-GYFK, PTE-FEEK

szőlész-borász mérnök (120) – KRF

turizmus-vendéglátás [turizmus] (120) – 

BKF-HFTGK, KRF, PTE-FEEK

turizmus-vendéglátás [vendéglátó] (120) – 

BKF-HFTGK, KRF, PTE-FEEK

Felsőoktatási szakképzés – távoktatás munka-
rend (FT)
KÉPZÉS – intézmény, kar

gazdaságinformatikus (120) – GDF

gazdálkodási és menedzsment [kis- és 

középvállalkozási] (120) – GDF

gazdálkodási és menedzsment 

[projektmenedzsment] (120) – GDF

mérnökinformatikus [hálózati informatikus] (120) 

– GDF

mérnökinformatikus [rendszergazda] (120) – GDF

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

katekéta-lelkipásztori munkatárs – GFF

katekéta-lelkipásztori munkatárs [református 

hittanoktató] – PRTA

kántor – BTA

teológia – BTA

teológia [lelkész] – BTA

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

kántor – BTA

teológia – BTA

teológia [lelkész] – BTA
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Osztatlan képzés – hitéleti meghirdetés, nap-
pali munkarend (ON)
SZAK – intézmény, kar
osztatlan tanári [10 félév [hittanár-nevelőtanár]] 

– GFF

teológia – WJLF

teológia [lelkipásztor] – WJLF

teológia [lelkész] – WJLF

teológia [református teológia [lelkész]] – PRTA

Osztatlan képzés – hitéleti meghirdetés, leve-
lező munkarend (OL)
SZAK – intézmény, kar

teológia – 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

alkalmazott nyelvészet (120) – PE-MFTK

állattenyésztő mérnöki (120) – DE-MÉK, KE-

AKK, NYME-MÉK, PE-GK, SZIE-MKK

andragógia (120) – PTE-FEEK

anglisztika (120) – PE-MFTK

anyagmérnöki (120) – ME-MAK, PE-MK

anyagtudomány (120) – ELTE-TTK

biomérnöki (120) – BME-VBK, DE-TTK

csillagász (120) – ELTE-TTK

egészségügyi mérnöki (120) – BME-VIK

élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnöki (120) – 

BCE-ÉTK, DE-MÉK, NYME-MÉK

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

előkészítés-technikai mérnöki (120) – ME-MFK

emberi erőforrás tanácsadó (120) – PTE-FEEK

energetikai mérnöki (120) – BME-GPK, 

ME-GÉIK

épületgépészeti és eljárástechnikai gépészmérnök 

(120) – BME-GPK

faipari mérnöki (120) – NYME-SKK

filmoperatőr művész (120) – SZFE

filmrendező művész (120) – SZFE

fizikus (120) – BME-TTK, SZTE-TTIK

gazdasági agrármérnöki (120) – DE-GTK, 

PE-GK

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

gazdaságinformatikus (120) – BME-VIK, DE-IK, 

NYME-SKK, PTE-TTK, SZE-MTK, 

SZTE-TTIK

gyógyszervegyész-mérnöki (120) – BME-VBK

gépészeti modellezés (120) – BME-GPK

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

SZE-MTK, SZIE-GÉK

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

SZTE-TTIK

informatikus könyvtáros (120) – PTE-FEEK

infrastruktúra-építőmérnöki (90) – SZE-MTK

ipari terméktervező mérnöki (120) – BME-GPK, 

NYME-SKK

járműmérnöki (120) – BME-KJK, SZE-MTK

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

PE-GK

klasszika-filológia (120) – PTE-BTK

kohómérnöki (120) – ME-MAK

kommunikáció- és médiatudomány (120) – 

BKF-KMK, SZTE-BTK

kulturális mediáció (120) – PTE-FEEK

kulturális örökség tanulmányok (120) – 

PTE-FEEK

könnyűipari mérnöki (120) – NYME-SKK, 

OE-RKK

környezetgazdálkodási agrármérnöki (120) 

– DE-MÉK, NYME-MÉK, PE-GK, 

SZIE-MKK

környezetmérnöki (120) – BME-VBK, DE-MK, 

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

SZTE-TTIK

környezettudomány (120) – NYME-EMK, 

PE-MK

Közép-Európa tanulmányok (120) – ANNYE

közgazdasági elemző (120) – PE-GTK

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

közösségi és civil tanulmányok (120) – SZE-ESZI

logisztikai menedzsment (120) – BCE-GTK, 

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

logisztikai mérnöki (120) – BME-KJK, 

ME-GÉIK, PE-MIK, SZE-MTK

létesítménymérnöki (120) – SZIE-GÉK

marketing (120) – BCE-GTK, BGF-KKK, 

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

SZTE-GTK

matematikus (120) – BME-TTK

mechatronikai mérnöki (120) – BME-GPK, 

DE-MK, ME-GÉIK, PE-MK, SZE-MTK
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TMesterképzés – nappali munkarend (MN)

SZAK – intézmény, kar

mezőgazdasági biotechnológus (120) – 

NYME-MÉK, PE-GK, SZIE-MKK

mérnökinformatikus (120) – BME-VIK, 

DE-IK, ME-GÉIK, PE-MIK, PPKE-ITK, 

SZE-MTK, SZTE-TTIK

műanyag- és száltechnológiai mérnöki (120) – 

BME-VBK

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

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

SZTE-MK

nemzetközi gazdaság és gazdálkodás (120) – 

ANNYE, DE-GTK, NYME-KTK, PE-GTK, 

SZE-GK, SZTE-GTK

nemzetközi tanulmányok (120) – ANNYE, 

EKF-GTK, KJF, PE-MFTK

neveléstudományi (120) – PE-MFTK

német nyelv, irodalom és kultúra (120) – 

PE-MFTK

néprajz (120) – PTE-BTK

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

NYME-MÉK, PE-GK, SZIE-MKK

növénytermesztő mérnöki (120) – DE-MÉK, 

SZIE-MKK

orvosi biotechnológia (120) – PPKE-ITK

ökotoxikológus (120) – SZIE-MKK

összehasonlító irodalom- és művelődéstudomány 

(120) – PE-MFTK

összehasonlító állam- és jogtudományok (60) – 

ANNYE

programtervező informatikus (120) – ELTE-IK, 

SZTE-TTIK

pénzügy (120) – BCE-GTK, BGF-PSZK, KE-

GTK, PTE-KTK, SZIE-GTK, SZTE-GTK

regionális és környezeti gazdaságtan (120) – BCE-

GTK, BME-GTK, KE-GTK, ME-GTK, 

SZE-GK, SZIE-GTK

régészet (120) – PTE-BTK

szakigazgatás-szervező és informatikus 

agrármérnöki (120) – DE-GTK

szerkezettervező építészmérnöki (90) – BME-ÉPK, 

SZE-MTK

szociálpolitika (120) – DE-BTK, SZTE-ETSZK

számvitel (120) – BCE-GTK, BGF-PSZK, 

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

PE-GTK

színháztudomány (120) – PE-MFTK

takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki 

(120) – KE-AKK, PE-GK, SZIE-MKK

tanári [2 félév [angoltanár]] (150) – PE-MFTK

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

tanári [2 félév [ember és társadalom 

műveltségterületi tanár]] (150) – PE-MFTK

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

PE-MFTK

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

PE-MFTK

tanári [2 félév [magyartanár]] (150) – PE-MFTK

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

(150) – PE-MFTK

tanári [2 félév [némettanár]] (150) – PE-MFTK

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

PE-MFTK

tanári [3 félév [angoltanár]] (150) – PE-MFTK

tanári [3 félév [ember és társadalom 

műveltségterületi tanár]] (150) – PE-MFTK

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

PE-MFTK

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

PE-MFTK

tanári [3 félév [magyartanár]] (150) – PE-MFTK

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

(150) – PE-MFTK

tanári [3 félév [némettanár]] (150) – PE-MFTK

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

PE-MFTK

tanári [4 félév [agrár-mérnöktanár 

(mezőgazdasági mérnök)]] (150) – 

NYME-MÉK

tanári [4 félév [agrár-mérnöktanár (állattenyésztő 

mérnök)]] (150) – KE-AKK

tanári [4 félév [közgazdásztanár (kereskedelem és 

marketing)]] (150) – BGF-KVIK

tanári [4 félév [közgazdásztanár (turizmus-

vendéglátás)]] (150) – BGF-KVIK

tanári [5 félév [angoltanár]] (150) – PE-MFTK

tanári [5 félév [ember és társadalom 

műveltségterületi tanár]] (150) – PE-MFTK

tanári [5 félév [informatikatanár]] (150) – 

PE-MFTK

tanári [5 félév [környezettan-tanár]] (150) – 

PE-MFTK

tanári [5 félév [latintanár]] (150) – PTE-BTK

tanári [5 félév [magyartanár]] (150) – PE-MFTK

tanári [5 félév [nyelv- és beszédfejlesztő tanár]] 

(150) – PE-MFTK

tanári [5 félév [némettanár]] (150) – PE-MFTK

tanári [5 félév [olasztanár]] (150) – PTE-BTK

tanári [5 félév [pedagógiatanár]] (150) – 

PE-MFTK
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Mesterképzés – nappali munkarend (MN)
SZAK – intézmény, kar

településmérnöki (120) – BCE-TÁJK

természetvédelmi mérnöki (120) – DE-MÉK, 

NYME-EMK, PE-GK, SZIE-MKK

tervező építészmérnöki (90) – BME-ÉPK

turizmus-menedzsment (120) – BCE-GTK, 

BGF-KVIK, BKF-HFTGK, KJF, KRF, 

NYME-KTK, PE-GTK

tájépítész mérnöki (120) – BCE-TÁJK

tájépítész és kertművész (120) – BCE-TÁJK

történelem (120) – ANNYE

urbanista építészmérnöki (90) – BME-ÉPK

vadgazda mérnöki (120) – SZIE-MKK

vallástudomány (120) – SZTE-BTK

vegyész (120) – DE-TTK, ELTE-TTK, PE-MK, 

SZTE-TTIK

vegyészmérnöki (120) – BME-VBK, PE-MK

vezetés és szervezés (120) – BCE-GTK, 

BKF-HFTGK, DE-GTK, KRF, ME-GTK, 

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

vidékfejlesztési agrármérnöki (120) – DE-GTK, 

KE-GTK, KRF, NYME-MÉK, PE-GK, 

SZIE-GTK, SZTE-MK

villamosmérnöki (120) – BME-VIK, ME-GÉIK, 

OE-KVK, SZE-MTK

vállalkozásfejlesztés (120) – BCE-GTK, 

DE-GTK, KJF, KRF, ME-GTK, 

NYME-KTK, OE-KGK, SZTE-GTK

Mesterképzés – esti munkarend (ME)
SZAK – intézmény, kar

mechatronikai mérnöki (120) – OE-BGK

mérnökinformatikus (120) – OE-NIK

programtervező informatikus (120) – ELTE-IK

Mesterképzés – levelező munkarend (ML)
SZAK – intézmény, kar

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

PE-GK

alkalmazott nyelvészet (120) – PE-MFTK

állattenyésztő mérnöki (120) – KE-AKK, 

NYME-MÉK, PE-GK

amerikanisztika (120) – EKF-BTK

andragógia (120) – NYF, PTE-FEEK, ZSKF

anglisztika (120) – PE-MFTK

anyagmérnöki (120) – ME-MAK

ápolás (90) – SE-ETK

biztonságtechnikai mérnöki (120) – OE-BGK

Mesterképzés – levelező munkarend (ML)
SZAK – intézmény, kar

egészségügyi menedzser (90) – SE-EKK

élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnöki (120) – 

DE-MÉK, NYME-MÉK

élelmiszermérnöki (120) – SZTE-MK

emberi erőforrás tanácsadó (120) – NYME-AK, 

PTE-FEEK

faipari mérnöki (120) – NYME-SKK

gazdasági agrármérnöki (120) – DE-GTK, 

PE-GK

gazdaságinformatikus (120) – DE-IK, 

NYME-SKK, PTE-TTK, SZE-MTK

geográfus (120) – EKF-TTK

gépészmérnöki (120) – ME-GÉIK, SZE-MTK, 

SZIE-GÉK

informatikus könyvtáros (120) – PTE-FEEK

járműmérnöki (120) – SZE-MTK

kertészmérnöki (120) – PE-GK

kohómérnöki (120) – ME-MAK

kommunikáció- és médiatudomány (120) – 

BKF-KMK, ZSKF

kulturális mediáció (120) – NYME-AK, 

PTE-FEEK

kulturális örökség tanulmányok (120) – 

PTE-FEEK

könnyűipari mérnöki (120) – NYME-SKK, 

OE-RKK

környezetgazdálkodási agrármérnöki (120) – 

NYME-MÉK, PE-GK

környezetmérnöki (120) – DE-MK, 

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

SZTE-TTIK

közgazdálkodás és közpolitika (120) – 

NYME-KTK

közlekedésmérnöki (120) – SZE-MTK

közösségi és civil tanulmányok (120) – SZE-ESZI

logisztikai menedzsment (120) – DE-GTK, 

ME-GTK, PE-GTK, SZE-GK, SZIE-GTK

logisztikai mérnöki (120) – ME-GÉIK, PE-MIK, 

SZE-MTK

létesítménymérnöki (120) – SZIE-GÉK

marketing (120) – BGF-KKK, ME-GTK, 

SZE-GK, SZIE-GTK

Master of Business Administration (MBA) (120) – 

BCE-GTK, DE-GTK, ME-GTK, PE-GTK

mechatronikai mérnöki (120) – SZE-MTK

mezőgazdasági biotechnológus (120) – PE-GK

mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki 

(120) – SZIE-GÉK
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Z.
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ÁB
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TMesterképzés – levelező munkarend (ML)

SZAK – intézmény, kar

mérnökinformatikus (120) – DE-IK, PE-MIK, 

SZE-MTK, SZTE-TTIK

műszaki menedzser (120) – DE-MK, 

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

SZIE-GÉK, SZTE-MK

nemzetközi gazdaság és gazdálkodás (120) – 

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

ZSKF

nemzetközi tanulmányok (120) – EKF-GTK, KJF, 

NYF, PE-MFTK, ZSKF

neveléstudományi (120) – PE-MFTK

német nyelv, irodalom és kultúra (120) – 

PE-MFTK

néprajz (120) – PTE-BTK

növényorvosi (120) – NYME-MÉK

növénytermesztő mérnöki (120) – DE-MÉK

politikatudomány (120) – ZSKF

programtervező informatikus (120) – 

SZTE-TTIK

pénzügy (120) – BGF-GKZ, BGF-PSZK, 

SZIE-GTK

regionális és környezeti gazdaságtan (120) – 

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

SZIE-GTK

rekreáció (120) – NYME-AK

szakigazgatás-szervező és informatikus 

agrármérnöki (120) – DE-GTK

szociálpolitika (120) – DE-BTK, SZTE-ETSZK

számvitel (120) – BGF-PSZK, DE-GTK, 

ME-GTK, NYME-KTK, PE-GTK

takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki 

(120) – KE-AKK, PE-GK

tanári [2 félév [andragógus tanár]] (150) – 

PTE-FEEK

tanári [2 félév [angoltanár]] (150) – PE-MFTK

tanári [2 félév [biológiatanár]] (150) – EKF-TTK

tanári [2 félév [család- és gyermekvédő tanár]] 

(150) – EKF-TKTK

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

PE-MFTK

tanári [2 félév [ember és társadalom 

műveltségterületi tanár]] (150) – EKF-GTK, 

PE-MFTK

tanári [2 félév [etikatanár]] (150) – EKF-BTK, 

GFF

tanári [2 félév [földrajztanár]] (150) – EKF-TTK

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

PE-MFTK

Mesterképzés – levelező munkarend (ML)
SZAK – intézmény, kar

tanári [2 félév [inkluzív nevelés tanára]] (150) – 

KJF

tanári [2 félév [ játék- és szabadidő-szervező 

tanár]] (150) – EKF-TKTK, NYME-BPK

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

EKF-BTK

tanári [2 félév [kémiatanár]] (150) – EKF-TTK

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

PTE-FEEK

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

PE-MFTK

tanári [2 félév [magyartanár]] (150) – EKF-BTK, 

PE-MFTK

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

KJF

tanári [2 félév [multikulturális nevelés tanára]] 

(150) – KJF

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

(150) – PE-MFTK

tanári [2 félév [némettanár]] (150) – PE-MFTK

tanári [2 félév [pedagógiai értékelés és mérés 

tanára]] (150) – DF, EKF-TKTK

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

NYME-BPK, PE-MFTK

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

EKF-BTK

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

EKF-BTK

tanári [3 félév [andragógus tanár]] (150) – 

PTE-FEEK

tanári [3 félév [angoltanár]] (150) – PE-MFTK

tanári [3 félév [család- és gyermekvédő tanár]] 

(150) – EKF-TKTK

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

PE-MFTK

tanári [3 félév [ember és társadalom 

műveltségterületi tanár]] (150) – EKF-GTK, 

PE-MFTK

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

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

PE-MFTK

tanári [3 félév [inkluzív nevelés tanára]] (150) – 

KJF

tanári [3 félév [ játék- és szabadidő-szervező 

tanár]] (150) – EKF-TKTK, NYME-BPK

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

PTE-FEEK

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

PE-MFTK
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Mesterképzés – levelező munkarend (ML)
SZAK – intézmény, kar

tanári [3 félév [magyartanár]] (150) – PE-MFTK

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

KJF

tanári [3 félév [multikulturális nevelés tanára]] 

(150) – KJF

tanári [3 félév [mérnöktanár (okleveles 

anyagmérnök)]] (150) – DF

tanári [3 félév [mérnöktanár (okleveles 

gépészmérnök)]] (150) – DF, SZE-MTK

tanári [3 félév [mérnöktanár (okleveles 

közlekedésmérnök)]] (150) – SZE-MTK

tanári [3 félév [mérnöktanár (okleveles 

mérnökinformatikus)]] (150) – SZE-MTK

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

(150) – PE-MFTK

tanári [3 félév [némettanár]] (150) – PE-MFTK

tanári [3 félév [pedagógiai értékelés és mérés 

tanára]] (150) – DF, EKF-TKTK

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

NYME-BPK, PE-MFTK

tanári [4 félév [agrár-mérnöktanár (gazdasági 

és vidékfejlesztési agrármérnök)]] (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 

(mezőgazdasági és élelmiszeripari 

gépészmérnök)]] (150) – SZIE-GTK

tanári [4 félév [agrár-mérnöktanár (vadgazda 

mérnök)]] (150) – NYME-BPK

tanári [4 félév [agrár-mérnöktanár (állattenyésztő 

mérnök)]] (150) – KE-AKK

tanári [4 félév [közgazdásztanár (kereskedelem és 

marketing)]] (150) – NYME-BPK

tanári [4 félév [közgazdásztanár (vállalkozási 

ismeretek)]] (150) – EKF-GTK

tanári [4 félév [mérnöktanár (anyagmérnök)]] 

(150) – DF

tanári [4 félév [mérnöktanár (faipari mérnök)]] 

(150) – NYME-BPK

tanári [4 félév [mérnöktanár (gépészmérnök)]] 

(150) – DF, SZE-MTK

tanári [4 félév [mérnöktanár (környezetmérnök)]] 

(150) – NYME-BPK

Mesterképzés – levelező munkarend (ML)
SZAK – intézmény, kar

tanári [4 félév [mérnöktanár (közlekedésmérnök)]] 

(150) – SZE-MTK

tanári [4 félév [mérnöktanár (mérnök 

informatikus)]] (150) – DF, SZE-MTK

tanári [5 félév [angoltanár]] (150) – PE-MFTK

tanári [5 félév [drámapedagógia-tanár]] (150) – 

PE-MFTK

tanári [5 félév [ember és társadalom 

műveltségterületi tanár]] (150) – PE-MFTK

tanári [5 félév [informatikatanár]] (150) – 

PE-MFTK

tanári [5 félév [ játék- és szabadidő-szervező 

tanár]] (150) – NYME-BPK

tanári [5 félév [környezettan-tanár]] (150) – 

PE-MFTK

tanári [5 félév [pedagógiatanár]] (150) – 

NYME-BPK

természetvédelmi mérnöki (120) – DE-MÉK, 

NYME-EMK, PE-GK

turizmus-menedzsment (120) – BGF-KVIK, 

BKF-HFTGK, KJF, KRF, NYME-KTK, 

PE-GTK

vadgazda mérnöki (120) – NYME-EMK

vallástudomány (120) – SZTE-BTK

vegyész (120) – DE-TTK

vegyészmérnöki (120) – PE-MK

vezetés és szervezés (120) – BKF-HFTGK, 

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

PE-GTK, SZE-GK, SZIE-GTK

vidékfejlesztési agrármérnöki (120) – DE-GTK, 

KE-GTK, KRF, NYME-MÉK, PE-GK, 

SZIE-GTK, SZTE-MK

villamosmérnöki (120) – ME-GÉIK, SZE-MTK

vállalkozásfejlesztés (120) – DE-GTK, KJF, KRF, 

ME-GTK, NYME-KTK, OE-KGK

Mesterképzés – hitéleti meghirdetés, nappali 
munkarend (MN)
SZAK – intézmény, kar

keresztény egyház- és művelődéstörténet – GFF

pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés – GFF

tanári [4 félév [hittanár-nevelő tanár]] – GFF

tanári [5 félév [hittanár-nevelő tanár]] – WJLF

teológia – BTA
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TMesterképzés – hitéleti meghirdetés, esti 

munkarend (ME)
SZAK – intézmény, kar

tanári [2 félév [hittanár-nevelő tanár]] – SSZHF

Mesterképzés – hitéleti meghirdetés, Levelező 
munkarend (ML)
SZAK – Intézmény, kar

keresztény egyház- és művelődéstörténet – GFF

pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés – GFF

tanári [4 félév [hittanár-nevelő tanár]] – GFF

tanári [5 félév [hittanár-nevelő tanár]] – WJLF

teológia – BTA


