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A 2018. szeptemberben induló képzések Felsőoktatási felvételi tájékoztatójának hivatalos kiegészítése 

 

A Felsőoktatási felvételi tájékoztató kiegészített, pontosított formában található meg a www.felvi.hu oldalon. 

Minden jelentkezőnek akkor is érdemes újra áttanulmányoznia a jelentkezési szabályokat, meghirdetéseket, ha 

korábban már megnézte azokat a fenti honlapon.  

Kiegészítések, javítások, módosítások a felvételi tájékoztatóban 

Különböző okok miatt vannak olyan szakok, amelyeket decemberben még nem hirdettek meg a felsőoktatási 

intézmények, most viszont megjelennek, illetve olyanok, amelyeket intézményi döntés alapján töröltek a 

meghirdetések közül. Az új meghirdetések, és az egyéb korrekciók, törlések 2018. január 31-ével beépültek a 

felvételi tájékoztató szövegébe, és így az egységes szerkezetben olvasható a www.felvi.hu honlapon.  

Jelentkezési határidő: 2018. február 15.  

Legkésőbb 2018. február 15-én éjfélig van lehetőség jelentkezni a szeptemberben induló felsőoktatási képzésekre. 

A jelentkezés ingyenes, amennyiben 3 szakra (magyar állami ösztöndíjas, önköltséges formában) jelentkezik valaki. 

Amennyiben ezen túl még max. 3 helyre kíván jelentkezni, akkor kiegészítő felvételi díjat kell fizetnie átutalással, 

vagy internetes fizetésre alkalmas bankkártyával. Ezt követően, 2018. február 20-ig kell mindenkinek hitelesítenie 

a jelentkezését Ügyfélkapun keresztül, vagy az E-felvételi felületéről kinyomtatott és aláírt hitelesítő adatlap 

postára adásával (cím: Oktatási Hivatal, 1380 Budapest, Pf. 1190).  

A felvételi tájékoztató alábbi fejezetei módosultak:   

https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2018A/2_pontszamitas/21_alap_osztatlan/2

12_erettsegi_pontok 

https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2018A/2_pontszamitas/21_alap_osztatlan/2

12_erettsegi_pontok/2123_nem_szamoljak 

https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2018A/3_dokumentumok/31_kotelezoen_b

ekuldendo/313_fokt_oklev 

https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2018A/3_dokumentumok/31_kotelezoen_b

ekuldendo/315_erettsegi_vizsgatargy_megfeleltetes 

https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2018A/3_dokumentumok/32_pontszamitas

hoz 

https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2018A/5_kulfoldi/51_kozepiskolai_vegzetts

eg_elismertetese 

https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2018A/8_tablazatok 

 

http://www.felvi.hu/
http://www.felvi.hu/
https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2018A/2_pontszamitas/21_alap_osztatlan/212_erettsegi_pontok
https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2018A/2_pontszamitas/21_alap_osztatlan/212_erettsegi_pontok
https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2018A/2_pontszamitas/21_alap_osztatlan/212_erettsegi_pontok/2123_nem_szamoljak
https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2018A/2_pontszamitas/21_alap_osztatlan/212_erettsegi_pontok/2123_nem_szamoljak
https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2018A/3_dokumentumok/31_kotelezoen_bekuldendo/313_fokt_oklev
https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2018A/3_dokumentumok/31_kotelezoen_bekuldendo/313_fokt_oklev
https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2018A/3_dokumentumok/31_kotelezoen_bekuldendo/315_erettsegi_vizsgatargy_megfeleltetes
https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2018A/3_dokumentumok/31_kotelezoen_bekuldendo/315_erettsegi_vizsgatargy_megfeleltetes
https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2018A/3_dokumentumok/32_pontszamitashoz
https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2018A/3_dokumentumok/32_pontszamitashoz
https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2018A/5_kulfoldi/51_kozepiskolai_vegzettseg_elismertetese
https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2018A/5_kulfoldi/51_kozepiskolai_vegzettseg_elismertetese
https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2018A/8_tablazatok
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Új jelentkezési lehetőségek 

Az új meghirdetésekhez tartozó lábjegyzetek, bővebb információk a www.felvi.hu honlap Egyetemek, főiskolák menüpontjában olvashatók. 

 

Alapképzések – új szakok 

Intézmény 
Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma 

Meghirdetett képzés 
Önköltség 
(Ft/félév)  

Képz. 
idő 

Kapacitás 
min. 

Kapacitás 
max. 

Érettségi vizsgakövetelmény 
Képz. 
ter. 

Pontsz. 
fels. okl. 

IGEN/NEM 

BME-VIK A N A üzemmérnök-informatikus támogatott  

6 50 400 
matematika és fizika v. informatika v. 

ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy v. 
szakmai előkészítő tárgy 

INFO I 

BME-VIK A N K üzemmérnök-informatikus 300 000 

ELTE-GTI A N A nemzetközi gazdálkodás támogatott  

7 20 180 

kettőt kell választani: gazdasági ismeretek 
v. matematika v. történelem v. ágazati 

szakmai érettségi vizsgatárgy v. egy 
idegen nyelv v. szakmai előkészítő tárgy 

GAZD N 

ELTE-GTI A N K nemzetközi gazdálkodás 270 000 

ELTE-GTI A N A pénzügy és számvitel támogatott  

7 20 180 

kettőt kell választani: gazdasági ismeretek 
v. matematika v. történelem v. ágazati 

szakmai érettségi vizsgatárgy v. egy 
idegen nyelv v. szakmai előkészítő tárgy 

GAZD N 

ELTE-GTI A N K pénzügy és számvitel 270 000  

ELTE-PPK A N A edző (Budapest) támogatott  

6 5 25 gyakorlati vizsga (Gy) SPORT N 

ELTE-PPK A N K edző (Budapest) 225 000 

KE-AKK A N A környezetmérnöki támogatott  

7 5 20 

matematika és biológia v. fizika v. 
informatika v. kémia v. ágazati szakmai 

érettségi vizsgatárgy v. szakmai előkészítő 
tárgy 

MŰSZ I 

KE-AKK A N K környezetmérnöki 250 000 

KE-AKK A L A környezetmérnöki támogatott  

7 5 10 

matematika és biológia v. fizika v. 
informatika v. kémia v. ágazati szakmai 

érettségi vizsgatárgy v. szakmai előkészítő 
tárgy 

MŰSZ I 

KE-AKK A L K környezetmérnöki 200 000 

http://www.felvi.hu/
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak
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KRE-TFK A N A 
csecsemő- és kisgyermeknevelő 
(Budapest) 

támogatott  

6 5 25 

alkalmassági (egészségi, beszéd) (Alk) és 
magyar nyelv és irodalom és 

biológia v. fizika v. matematika v. 
társadalomismeret v. történelem v. 

ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy v. 
egy idegen nyelv v. szakmai előkészítő 

tárgy 

PED I 

KRE-TFK A N K 
csecsemő- és kisgyermeknevelő 
(Budapest) 

190 000 

KRE-TFK A L A 
csecsemő- és kisgyermeknevelő 
(Budapest) 

támogatott  

6 5 25 

alkalmassági (egészségi, beszéd) (Alk) és 
magyar nyelv és irodalom és 

biológia v. fizika v. matematika v. 
társadalomismeret v. történelem v. 

ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy v. 
egy idegen nyelv v. szakmai előkészítő 

tárgy 

PED I 

KRE-TFK A L K 
csecsemő- és kisgyermeknevelő 
(Budapest) 

190 000 

ME-GÉIK A L A mérnökinformatikus (Ózd) támogatott  

7 20 30 
matematika és fizika v. informatika v. 

ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy v. 
szakmai előkészítő tárgy 

INFO I 

ME-GÉIK A L K mérnökinformatikus (Ózd) 260 000 

NKE-VTK A N A vízügyi üzemeltetési mérnöki támogatott  

6 

10 40 matematika és biológia v. fizika v. 
informatika v. kémia v. ágazati szakmai 

érettségi vizsgatárgy v. szakmai előkészítő 
tárgy 

MŰSZ I 

NKE-VTK A N K vízügyi üzemeltetési mérnöki 200 000 1 20 

NKE-VTK A L A vízügyi üzemeltetési mérnöki támogatott  

6 

10 40 matematika és biológia v. fizika v. 
informatika v. kémia v. ágazati szakmai 

érettségi vizsgatárgy v. szakmai előkészítő 
tárgy 

MŰSZ I 

NKE-VTK A L K vízügyi üzemeltetési mérnöki 200 000 1 20 

NYE A N A szlavisztika [ukrán] támogatott  

6 5 20 

magyar nyelv és irodalom v. történelem és 
angol v. francia v. horvát v. horvát 

nemzetiségi nyelv v. horvát nemzetiségi 
nyelv és irodalom v. horvát nyelv és 

irodalom v. latin nyelv v. német v. német 
nemzetiségi nyelv v. olasz v. orosz v. 
román v. román nemzetiségi nyelv és 

irodalom v. román nyelv és irodalom v. 
spanyol v. szerb v. szerb nemzetiségi nyelv 
és irodalom v. szerb nyelv és irodalom v. 
szlovák v. szlovák nemzetiségi nyelv és 

irodalom v. szlovák nyelv és irodalom v. 
szlovén nemzetiségi nyelv v. szlovén nyelv 
v. ukrán (legalább egyet emelt szinten kell 

teljesíteni) 

BÖLCS I 

NYE A N K szlavisztika [ukrán] 130 000 
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NYE A L A szlavisztika [ukrán] támogatott  

6 5 20 

magyar nyelv és irodalom v. történelem és 
angol v. francia v. horvát v. horvát 

nemzetiségi nyelv v. horvát nemzetiségi 
nyelv és irodalom v. horvát nyelv és 

irodalom v. latin nyelv v. német v. német 
nemzetiségi nyelv v. olasz v. orosz v. 
román v. román nemzetiségi nyelv és 

irodalom v. román nyelv és irodalom v. 
spanyol v. szerb v. szerb nemzetiségi nyelv 
és irodalom v. szerb nyelv és irodalom v. 
szlovák v. szlovák nemzetiségi nyelv és 

irodalom v. szlovák nyelv és irodalom v. 
szlovén nemzetiségi nyelv v. szlovén nyelv 
v. ukrán (legalább egyet emelt szinten kell 

teljesíteni) 

BÖLCS I 

NYE A L K szlavisztika [ukrán] 115 000 

OE-AMK A N A 
földmérő és földrendező mérnöki 
(angol nyelven) 

támogatott  

7 15 20 

informatika v. matematika és 
biológia v. fizika v. földrajz v. informatika 

v. kémia v. matematika v. 
természettudomány v. ágazati szakmai 

érettségi vizsgatárgy v. egy idegen nyelv v. 
szakmai előkészítő tárgy (egy vizsgatárgy 

csak egyszer választható) 

AGRÁR I 

OE-AMK A N K 
földmérő és földrendező mérnöki 
(angol nyelven) 

250 000 

OE-NIK A N A mérnökinformatikus (Kisvárda) támogatott  

7 12 24 
matematika és fizika v. informatika v. 

ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy v. 
szakmai előkészítő tárgy 

INFO I 

OE-NIK A N K mérnökinformatikus (Kisvárda) 300 000 

OE-NIK A N A mérnökinformatikus (Salgótarján) támogatott  

7 12 30 
matematika és fizika v. informatika v. 

ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy v. 
szakmai előkészítő tárgy 

INFO I 

OE-NIK A N K mérnökinformatikus (Salgótarján) 300 000 

PE-MIK A N A 
üzemmérnök-informatikus 
(Nagykanizsa) 

támogatott  

6 5 30 
matematika és fizika v. informatika v. 

ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy v. 
szakmai előkészítő tárgy 

INFO I 

PE-MIK A N K 
üzemmérnök-informatikus 
(Nagykanizsa) 

300 000 

PE-MIK A N A üzemmérnök-informatikus (Veszprém) támogatott  

6 5 90 
matematika és fizika v. informatika v. 

ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy v. 
szakmai előkészítő tárgy 

INFO I 

PE-MIK A N K üzemmérnök-informatikus (Veszprém) 300 000 
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PE-MIK A L A 
üzemmérnök-informatikus 
(Nagykanizsa) 

támogatott  

6 5 30 
matematika és fizika v. informatika v. 

ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy v. 
szakmai előkészítő tárgy 

INFO I 

PE-MIK A L K 
üzemmérnök-informatikus 
(Nagykanizsa) 

300 000 

PTE-BTK A L A régészet támogatott  

6 5 15 

történelem (E) és angol v. földrajz v. 
francia v. latin nyelv v. magyar nyelv és 
irodalom v. német v. olasz v. orosz v. 

spanyol 

BÖLCS I 

PTE-BTK A L K régészet 200 000 

SZE-GIVK A N A mérnökinformatikus (Tatabánya) támogatott  

7 15 60 
matematika és fizika v. informatika v. 

ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy v. 
szakmai előkészítő tárgy 

INFO I 

SZE-GIVK A N K mérnökinformatikus (Tatabánya) 300 000 

SZTE-MGK A N A vidékfejlesztési agrármérnöki támogatott  

7 5 50 

kettőt kell választani: biológia v. fizika v. 
földrajz v. informatika v. kémia v. 

matematika v. természettudomány v. 
ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy v. 
egy idegen nyelv v. szakmai előkészítő 

tárgy 

AGRÁR I 

SZTE-MGK A N K vidékfejlesztési agrármérnöki 250 000 

SZTE-MGK A L A vidékfejlesztési agrármérnöki támogatott 

7 5 40 

kettőt kell választani: biológia v. fizika v. 
földrajz v. informatika v. kémia v. 

matematika v. természettudomány v. 
ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy v. 
egy idegen nyelv v. szakmai előkészítő 

tárgy 

AGRÁR I 

SZTE-MGK A L K vidékfejlesztési agrármérnöki 250 000 

ZSKE A N K közösségszervezés 190 000 6 10 40 

kettőt kell választani: biológia v. magyar 
nyelv és irodalom v. matematika v. 

társadalomismeret v. történelem v. egy 
idegen nyelv (legalább egyet emelt szinten 

kell teljesíteni) 

BÖLCS I 

ZSKE A L K közösségszervezés 180 000 6 15 40 

kettőt kell választani: biológia v. magyar 
nyelv és irodalom v. matematika v. 

társadalomismeret v. történelem v. egy 
idegen nyelv (legalább egyet emelt szinten 

kell teljesíteni) 

BÖLCS I 
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Osztatlan képzések – új szakok 

Intézmény 
Képz. 
szint 

Munka-
rend 

Fin. 
Forma 

Meghirdetett képzés 
Önköltség 
(Ft/félév)  

Képz. 
idő 

Kapacitás 
min. 

Kapacitás 
max. 

Érettségi vizsgakövetelmény 
Képz. 
ter. 

Pontsz. 
fels. okl. 

IGEN/NEM 

EKE-TTK O N A 
osztatlan tanári [10 félév [testnevelő 
tanár; média-, mozgókép- és 
kommunikációtanár]] 

támogatott  

10 1 15 

motoros alkalmassági vizsga (Alk) és 
pályaalkalmassági (Alk) és 

testnevelés (E) és 
gyakorlati vizsga (média) (Gy) 

PED I 

EKE-TTK O N K 
osztatlan tanári [10 félév [testnevelő 
tanár; média-, mozgókép- és 
kommunikációtanár]] 

400 000 

ELTE-TKK O N A 

osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár 
(egészségtan) (természettudományi 
gyakorlatok); ének-zene tanár]] 
(Budapest) 

támogatott  

10 1 2 
pályaalkalmassági (Alk) és 

biológia és 
gyakorlati vizsga (ének) (Gy) 

PED I 

ELTE-TKK O N K 

osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár 
(egészségtan) (természettudományi 
gyakorlatok); ének-zene tanár]] 
(Budapest) 

400 000 

ELTE-TKK O N A 
osztatlan tanári [10 félév [fizikatanár 
(természettudományos gyakorlatok); 
ének-zene tanár]] 

támogatott  

10 1 2 
pályaalkalmassági (Alk) és 

fizika és 
gyakorlati vizsga (ének) (Gy) 

PED I 

ELTE-TKK O N K 
osztatlan tanári [10 félév [fizikatanár 
(természettudományos gyakorlatok); 
ének-zene tanár]] 

400 000 

ELTE-TKK O N A 
osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; 
ének-zene tanár]] (Budapest) 

támogatott  

10 1 2 
pályaalkalmassági (Alk) és 

földrajz és 
gyakorlati vizsga (ének) (Gy) 

PED I 

ELTE-TKK O N K 
osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; 
ének-zene tanár]] (Budapest) 

400 000 

ELTE-TKK O N A 
osztatlan tanári [10 félév [kémiatanár 
(természettudományi gyakorlatok); 
ének-zene tanár]] (Budapest) 

támogatott  

10 1 2 
pályaalkalmassági (Alk) és 

kémia és 
gyakorlati vizsga (ének) (Gy) 

PED I 

ELTE-TKK O N K 
osztatlan tanári [10 félév [kémiatanár 
(természettudományi gyakorlatok); 
ének-zene tanár]] (Budapest) 

400 000 

PTE-BTK O N A 
osztatlan tanári [10 félév [testnevelő 
tanár; média-, mozgókép- és 
kommunikációtanár]] 

támogatott  10 2 5 
motoros alkalmassági vizsga (Alk) és 

pályaalkalmassági (Alk) és 
testnevelés (E) és 

PED I 
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PTE-BTK O N K 
osztatlan tanári [10 félév [testnevelő 
tanár; média-, mozgókép- és 
kommunikációtanár]] 

400 000 

gyakorlati vizsga (média) (Gy) 

PTE-MK O N A 

osztatlan tanári [12 félév 
[zeneművésztanár [ének-zene 
művésztanár; kóruskarnagyművész-
tanár]]] 

támogatott  

12 2 15 
elméleti-zenei alkalmassági vizsga (Alk) és 

pályaalkalmassági (Alk) és 
gyakorlati vizsga (Gy) 

PED I 

PTE-MK O N K 

osztatlan tanári [12 félév 
[zeneművésztanár [ének-zene 
művésztanár; kóruskarnagyművész-
tanár]]] 

350 000 

SZTE-TKK O N A 
osztatlan tanári [11 félév [testnevelő 
tanár; orosz nyelv és kultúra tanára]] 

támogatott  

11 3 5 

motoros alkalmassági vizsga (Alk) és 
pályaalkalmassági (Alk) és 

testnevelés (E) és 
angol v. francia v. horvát v. horvát 

nemzetiségi nyelv v. horvát nemzetiségi 
nyelv és irodalom v. horvát nyelv és 

irodalom v. latin nyelv v. magyar nyelv és 
irodalom v. német v. német nemzetiségi 
nyelv v. olasz v. orosz v. román v. román 
nemzetiségi nyelv és irodalom v. román 
nyelv és irodalom v. spanyol v. szerb v. 
szerb nemzetiségi nyelv és irodalom v. 

szerb nyelv és irodalom v. szlovák v. 
szlovák nemzetiségi nyelv és irodalom v. 

szlovák nyelv és irodalom v. szlovén 
nemzetiségi nyelv v. szlovén nyelv v. 

történelem v. ukrán 

PED I 

SZTE-TKK O N K 
osztatlan tanári [11 félév [testnevelő 
tanár; orosz nyelv és kultúra tanára]] 

400 000 

 

Felsőoktatási szakképzések – új képzések 

Intézmény 
Képz. 
szint 

Munka-
rend 

Fin. 
forma 

Meghirdetett képzés 
Önköltség 
(Ft/félév)  

Képz. 
Idő 

Kapacitás 
min. 

Kapacitás 
max. 

Érettségi vizsgakövetelmény Képz. ter. 
Pontsz. 

fels. okl. 
IGEN/NEM 

DE-GTK F L A 
turizmus-vendéglátás [turizmus] 
(Kisvárda) 

támogatott  

4 10 20 bármelyik két érettségi vizsgatárgy GAZD I 

DE-GTK F L K 
turizmus-vendéglátás [turizmus] 
(Kisvárda) 

185 000 

ELTE-IK F N A 
programtervező informatikus 
[fejlesztő] (Budapest) 

támogatott  

4 10 50 bármelyik két érettségi vizsgatárgy INFO I 

ELTE-IK F N A 
programtervező informatikus 
[fejlesztő] (Szombathely) 

200 000 
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KRE-ÁJK F N A jogi (Nagykőrös) támogatott  

4 25 50 bármelyik két érettségi vizsgatárgy JOGI I 

KRE-ÁJK F N K jogi (Nagykőrös) 165 000 

KRE-ÁJK F L A jogi (Nagykőrös) támogatott  

4 25 50 bármelyik két érettségi vizsgatárgy JOGI I 

KRE-ÁJK F L K jogi (Nagykőrös) 145 000 

SZIE-AGK F N A 
kereskedelem és marketing 
[kereskedelmi] 

 támogatott  

4 5 20 bármelyik két érettségi vizsgatárgy GAZD I 

SZIE-AGK F N K 
kereskedelem és marketing 
[kereskedelmi] 

150 000 

SZIE-AGK F N A 
kereskedelem és marketing 
[logisztika] 

 támogatott  

4 5 20 bármelyik két érettségi vizsgatárgy GAZD I 

SZIE-AGK F N K 
kereskedelem és marketing 
[logisztika] 

150 000 

SZIE-AGK F N A turizmus-vendéglátás [turizmus]  támogatott  

4 5 20 bármelyik két érettségi vizsgatárgy GAZD I 

SZIE-AGK F N K turizmus-vendéglátás [turizmus] 150 000 

SZIE-AGK F N A turizmus-vendéglátás [vendéglátás]  támogatott  

4 5 20 bármelyik két érettségi vizsgatárgy GAZD I 

SZIE-AGK F N K turizmus-vendéglátás [vendéglátás] 150 000 

SZIE-AGK F L A 
kereskedelem és marketing 
[kereskedelmi] 

 támogatott  

4 5 20 bármelyik két érettségi vizsgatárgy GAZD I 

SZIE-AGK F L K 
kereskedelem és marketing 
[kereskedelmi] 

120 000 

SZIE-AGK F L A 
kereskedelem és marketing 
[logisztika] 

 támogatott  

4 5 20 bármelyik két érettségi vizsgatárgy GAZD I 

SZIE-AGK F L K 
kereskedelem és marketing 
[logisztika] 

120 000 

SZIE-AGK F L A turizmus-vendéglátás [turizmus]  támogatott  

4 5 20 bármelyik két érettségi vizsgatárgy GAZD I 

SZIE-AGK F L K turizmus-vendéglátás [turizmus] 120 000 

SZIE-AGK F L A turizmus-vendéglátás [vendéglátás]  támogatott  

4 5 20 bármelyik két érettségi vizsgatárgy GAZD I 

SZIE-AGK F L K turizmus-vendéglátás [vendéglátás] 120 000 
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Mesterképzések – új szakok 

Intézmény 
Képz. 
forma 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma 

Meghirdetett képzés 
Önköltség 
(Ft/félév)  

Képz. 
idő 

Kapacitás 
min.<max. 

Személyes megjelenést 
igénylő vizsgák 

Képz. 
terület 

BME-KJK M N A autonóm járműirányítási mérnöki (angol nyelven) támogatott  

4 5<60 
motivációs beszélgetés (Sz) és szakmai 

elbeszélgetés (Sz) 
MŰSZ 

BME-KJK M N K autonóm járműirányítási mérnöki (angol nyelven) 400 000 

ELTE-GTI M N A pénzügy támogatott  

4 5<50 
írásbeli vizsga (Í) és szakmai és 

motivációs beszélgetés (Sz)  
GAZD 

ELTE-GTI M N K pénzügy 350 000 

ELTE-GTI M N A számvitel támogatott  

4 5<50 
írásbeli vizsga (Í) és szakmai és 

motivációs beszélgetés (Sz)  
GAZD 

ELTE-GTI M N K számvitel 350 000 

ELTE-GTI M N A vezetés és szervezés támogatott  

4 5<50 
írásbeli vizsga (Í) és szakmai és 

motivációs beszélgetés (Sz)  
GAZD 

ELTE-GTI M N K vezetés és szervezés 350 000 

ELTE-GTI M L K Master of Business Administration (MBA) 400 000 4 5<120 
írásbeli vizsga (Í) és szakmai és 

motivációs beszélgetés (Sz)  
GAZD 

ELTE-GTI M L A pénzügy támogatott  

4 5<50 
írásbeli vizsga (Í) és szakmai és 

motivációs beszélgetés (Sz)  
GAZD 

ELTE-GTI M L K pénzügy 350 000 

ELTE-GTI M L A számvitel támogatott  

4 5<50 
írásbeli vizsga (Í) és szakmai és 

motivációs beszélgetés (Sz)  
GAZD 

ELTE-GTI M L K számvitel 350 000 

ELTE-GTI M L A vezetés és szervezés támogatott  

4 5<50 
írásbeli vizsga (Í) és szakmai és 

motivációs beszélgetés (Sz)  
GAZD 

ELTE-GTI M L K vezetés és szervezés 350 000 

ELTE-IK M N A autonómrendszer-informatikus (angol nyelven) támogatott  4 1<50 

felvételi vizsga (Sz) INFO 

ELTE-IK M N K autonómrendszer-informatikus (angol nyelven) 900 000 4 1<5 

ELTE-TKK M L A 
tanári [2 félév [angol nyelv és kultúra tanára]] 
(Budapest) 

támogatott  

2 8<15 szóbeli vizsga (Sz) 

PED 

ELTE-TKK M L K 
tanári [2 félév [angol nyelv és kultúra tanára]] 
(Budapest) 

400 000 PED 
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ELTE-TKK M L A tanári [2 félév [földrajztanár]] (Budapest) támogatott  

2 8<20 szóbeli vizsga (Sz) 

PED 

ELTE-TKK M L K tanári [2 félév [földrajztanár]] (Budapest) 400 000 PED 

ELTE-TKK M L A tanári [2 félév [magyartanár]] (Budapest) támogatott  

2 8<15 szóbeli vizsga (Sz) 

PED 

ELTE-TKK M L K tanári [2 félév [magyartanár]] (Budapest) 400 000 PED 

ELTE-TKK M L A tanári [2 félév [német nyelv és kultúra tanára]] támogatott  

2 8<15 szóbeli vizsga (Sz) 

PED 

ELTE-TKK M L K tanári [2 félév [német nyelv és kultúra tanára]] 400 000 PED 

ELTE-TKK M L A 
tanári [2 félév [történelemtanár és állampolgári 
ismeretek tanára]] (Budapest) 

támogatott  

2 8<15 szóbeli vizsga (Sz) 

PED 

ELTE-TKK M L K 
tanári [2 félév [történelemtanár és állampolgári 
ismeretek tanára]] (Budapest) 

400 000 PED 

ME-MFK M L A hidrogeológus mérnöki támogatott  

4 8<15 
motivációs beszélgetés és szakmai 

ismeretek (Sz)  

MŰSZ 

ME-MFK M L K hidrogeológus mérnöki 310 000 MŰSZ 

METU-HFTGK M N A 
Master of Business Administration (MBA) (angol 
nyelven) 

támogatott  4 1<7 - GAZD 

METU-HFTGK M N K 
Master of Business Administration (MBA) (angol 
nyelven) 

400 000 4 1<15 - GAZD 

NJE-GAMF M L K Master of Business Administration (MBA) 280 000 4 20<80 szakmai és motivációs beszélgetés (Sz)  GAZD 

NJE-GAMF M L K nemzetközi gazdaság és gazdálkodás 280 000 4 20<50 szakmai és motivációs beszélgetés (Sz)  GAZD 

NKE-RTK M L A polgári nemzetbiztonsági támogatott  4 20<35 felvételi elbeszélgetés  ÁLL 

NYE M L A 
tanári [2 félév [közgazdásztanár [pénzügy-
számvitel]]] 

támogatott  

2 4<15 
felvételi elbeszélgetés (Sz) és 

pályaalkalmassági (Alk) 

PED 

NYE M L K 
tanári [2 félév [közgazdásztanár [pénzügy-
számvitel]]] 

300 000 PED 

NYE M L A 
tanári [4 félév [közgazdásztanár [pénzügy-
számvitel]]] 

támogatott 

4 4<15 
felvételi elbeszélgetés (Sz) és 

pályaalkalmassági (Alk) 

PED 

NYE M L K 
tanári [4 félév [közgazdásztanár [pénzügy-
számvitel]]] 

300 000 PED 

OE-RKK M N A ipari terméktervező mérnöki támogatott 4 5<25 

felvételi elbeszélgetés (Sz)  

MŰSZ 

OE-RKK M N K ipari terméktervező mérnöki 400 000 4 1<5 MŰSZ 
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OE-RKK M L A ipari terméktervező mérnöki támogatott  4 5<25 

felvételi elbeszélgetés (Sz)  

MŰSZ 

OE-RKK M L K ipari terméktervező mérnöki 400 000 4 1<5 MŰSZ 

PTE-BTK M L A tanári [2 félév [könyvtárostanár]] támogatott  

2 1<10  szakmai és motivációs beszélgetés (Sz) 

PED 

PTE-BTK M L K tanári [2 félév [könyvtárostanár]] 300 000 PED 

PTE-TTK M L A rekreáció támogatott  

4 3<10 
szakmai és motivációs beszélgetés 

duplázás (Sz) 

SPORT 

PTE-TTK M L K rekreáció 400 000 SPORT 

SZTE-JGYPK M L A tanári [2 félév [könyvtárostanár]] támogatott  

2 1<10 

pályaalkalmassági(A) PED 

SZTE-JGYPK M L K tanári [2 félév [könyvtárostanár]] 400 000 pályaalkalmassági(A) PED 

SZTE-MGK M N A vidékfejlesztési agrármérnöki támogatott  4 10<11 - AGRÁR 

SZTE-MGK M N K vidékfejlesztési agrármérnöki 350 000 4 2<2 - AGRÁR 

SZTE-MGK M L A vidékfejlesztési agrármérnöki támogatott  4 10<20 - AGRÁR 

SZTE-MGK M L K vidékfejlesztési agrármérnöki 305 000 4 2<2 - AGRÁR 

 

Törölt képzések 

Intézmény  Meghirdetett képzések 
Képzési  
forma 

Munkarend 
Finanszírozási 

forma 

SZTE-MGK vidékfejlesztési agrármérnöki (Szeged) A N A 

SZTE-MGK vidékfejlesztési agrármérnöki (Szeged) A N A 

SZTE-MGK vidékfejlesztési agrármérnöki (Szeged) A L K 

SZTE-MGK vidékfejlesztési agrármérnöki (Szeged) A L K 

SZTE-MK vidékfejlesztési agrármérnöki M N A 

SZTE-MK vidékfejlesztési agrármérnöki M N A 

SZTE-MK vidékfejlesztési agrármérnöki M L K 

SZTE-MK vidékfejlesztési agrármérnöki M L K 
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Korrekciók az érvényes jelentkezési lehetőségek adataiban 

A felsőoktatási intézmények az alábbi meghirdetéseket módosították a Felsőoktatási felvételi tájékoztató 2018. szeptemberben induló képzései közül. Az 

intézmény neve és a pontos meghirdetés mellett olvashatók azok az adatok, amelyek az adott képzéshez kapcsolódóan megváltoztak. 

 

Alapképzés – korrekciók 

Intézmény Meghirdetett képzés 
Képzési 

szint 
Munkarend 

Finanszírozási 
forma 

Korrekció 

EKE-GTK gazdaságinformatikus (Eger) A L A/K 

Új lábjegyzetek: A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal 
kötött megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanóráira félévenként 
általában 8 alkalommal pénteki és/vagy szombati napokon kerül sor.  
Az egyes specializációk csak megfelelő számú jelentkező esetén indulnak. 

EKE-TTK programtervező informatikus (Sárospatak) A L A/K 
Új lábjegyzet: Az egyes specializációk csak megfelelő számú jelentkező esetén 
indulnak. 

METU-KMK tervezőgrafika (angol nyelven) A N K 
Új lábjegyzet: Az egyes specializációk csak megfelelő számú jelentkező esetén 
indulnak. 

METU-KMK televíziós műsorkészítő A L K 
Új lábjegyzet: Az egyes specializációk csak megfelelő számú jelentkező esetén 
indulnak. 

METU-KMK tervezőgrafika A L K 
Új lábjegyzet: Az egyes specializációk csak megfelelő számú jelentkező esetén 
indulnak. 

 

Osztatlan képzés – korrekciók 

Intézmény Meghirdetett képzés 
Képzési 

szint 
Munkarend 

Finanszírozási 
forma 

Korrekció 

ELTE-TKK 

osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és 
kultúra tanára; biológiatanár (egészségtan) 
(természettudományi gyakorlatok)]] 
(Szombathely) 

O N A/K 

Új lábjegyzet: Az intézményben a szakpár mindkét felén szerezhető általános és 
középiskolai tanári szakképzettség. 
Törölt lábjegyzet: A középiskolai tanárképzést a 6. félév elvégzése után Budapesten 
folytathatja. 

ELTE-TKK 
osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és 
kultúra tanára; ének-zene tanár]] 
(Szombathely) 

O N A/K 

Új lábjegyzet: Az intézmény szombathelyi képzési helyén a szakpár első felén 
szerezhető általános és középiskolai tanári szakképzettség, a másik felén 4+1 éves 
tanárképzés folyik. 
Törölt lábjegyzet: A középiskolai tanárképzést a 6. félév elvégzése után Budapesten 
folytathatja. 
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ELTE-TKK 
osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és 
kultúra tanára; földrajztanár]] 
(Szombathely) 

O N A/K 

Új lábjegyzet: Az intézményben a szakpár mindkét felén szerezhető általános és 
középiskolai tanári szakképzettség. 
Törölt lábjegyzet: A középiskolai tanárképzést a 6. félév elvégzése után Budapesten 
folytathatja. 

ELTE-TKK 

osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és 
kultúra tanára; kémiatanár 
(természettudományi gyakorlatok)]] 
(Szombathely) 

O N A/K 

Új lábjegyzet: Az intézmény szombathelyi képzési helyén a szakpár első felén 
általános vagy középiskolai tanári szakképzettség szerezhető, a másik felén csak 
általános iskolai tanári szakképzettség szerezhető. 
Törölt lábjegyzet: A középiskolai tanárképzést a 6. félév elvégzése után Budapesten 
folytathatja. 

ELTE-TKK 
osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és 
kultúra tanára; magyartanár]] 
(Szombathely) 

O N A/K 

Új lábjegyzet: Az intézményben a szakpár mindkét felén szerezhető általános és 
középiskolai tanári szakképzettség. 
Törölt lábjegyzet: A középiskolai tanárképzést a 6. félév elvégzése után Budapesten 
folytathatja. 

ELTE-TKK 
osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és 
kultúra tanára; matematikatanár]] 
(Szombathely) 

O N A/K 

Új lábjegyzet: Az intézményben a szakpár mindkét felén szerezhető általános és 
középiskolai tanári szakképzettség. 
Törölt lábjegyzet: A középiskolai tanárképzést a 6. félév elvégzése után Budapesten 
folytathatja. 

ELTE-TKK 
osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és 
kultúra tanára; rajz- és vizuáliskultúra-
tanár]] (Szombathely) 

O N A/K 

Új lábjegyzet: Az intézmény szombathelyi képzési helyén a szakpár első felén 
szerezhető általános és középiskolai tanári szakképzettség, a másik felén 4+1 éves 
tanárképzés folyik. 
Törölt lábjegyzet: A középiskolai tanárképzést a 6. félév elvégzése után Budapesten 
folytathatja. 

ELTE-TKK 

osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és 
kultúra tanára; természetismeret-
környezettan tanár (természettudományi 
gyakorlatok)]] (Szombathely) 

O N A/K 

Új lábjegyzet: Az intézmény szombathelyi képzési helyén a szakpár első felén 
szerezhető általános és középiskolai tanári szakképzettség, a másik felén 4+1 éves 
tanárképzés folyik. 
Törölt lábjegyzet: A középiskolai tanárképzést a 6. félév elvégzése után Budapesten 
folytathatja. 

ELTE-TKK 
osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és 
kultúra tanára; testnevelő tanár]] 
(Szombathely) 

O N A/K 

Új lábjegyzet: Az intézményben a szakpár mindkét felén szerezhető általános és 
középiskolai tanári szakképzettség. 
Törölt lábjegyzet: A középiskolai tanárképzést a 6. félév elvégzése után Budapesten 
folytathatja. 

ELTE-TKK 

osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és 
kultúra tanára; történelemtanár és 
állampolgári ismeretek tanára]] 
(Szombathely) 

O N A/K 

Új lábjegyzet: Az intézményben a szakpár mindkét felén szerezhető általános és 
középiskolai tanári szakképzettség. 
Törölt lábjegyzet: A középiskolai tanárképzést a 6. félév elvégzése után Budapesten 
folytathatja. 

ELTE-TKK 

osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár 
(egészségtan) (természettudományi 
gyakorlatok); ének-zene tanár]] 
(Szombathely) 

O N A/K 

Új lábjegyzet: Az intézmény szombathelyi képzési helyén a szakpár első felén 
szerezhető általános és középiskolai tanári szakképzettség, a másik felén 4+1 éves 
tanárképzés folyik. 
Törölt lábjegyzet: A középiskolai tanárképzést a 6. félév elvégzése után Budapesten 
folytathatja. 
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ELTE-TKK 

osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár 
(egészségtan) (természettudományi 
gyakorlatok); fizikatanár 
(természettudományi gyakorlatok)]] 
(Szombathely) 

O N A/K 

Új lábjegyzet: Az intézményben a szakpár mindkét felén szerezhető általános és 
középiskolai tanári szakképzettség. 
Törölt lábjegyzet: A középiskolai tanárképzést a 6. félév elvégzése után Budapesten 
folytathatja. 

ELTE-TKK 
osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár 
(egészségtan) (természettudományi 
gyakorlatok); földrajztanár]] (Szombathely) 

O N A/K 

Új lábjegyzet: Az intézményben a szakpár mindkét felén szerezhető általános és 
középiskolai tanári szakképzettség. 
Törölt lábjegyzet: A középiskolai tanárképzést a 6. félév elvégzése után Budapesten 
folytathatja. 

ELTE-TKK 

osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár 
(egészségtan) (természettudományi 
gyakorlatok); kémiatanár 
(természettudományi gyakorlatok)]] 
(Szombathely) 

O N A/K 

Új lábjegyzet: Az intézmény szombathelyi képzési helyén a szakpár első felén 
általános vagy középiskolai tanári szakképzettség szerezhető, a másik felén csak 
általános iskolai tanári szakképzettség szerezhető. 
Törölt lábjegyzet: A középiskolai tanárképzést a 6. félév elvégzése után Budapesten 
folytathatja. 

ELTE-TKK 

osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár 
(egészségtan) (természettudományi 
gyakorlatok); matematikatanár]] 
(Szombathely) 

O N A/K 

Új lábjegyzet: Az intézményben a szakpár mindkét felén szerezhető általános és 
középiskolai tanári szakképzettség. 
Törölt lábjegyzet: A középiskolai tanárképzést a 6. félév elvégzése után Budapesten 
folytathatja. 

ELTE-TKK 

osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár 
(egészségtan) (természettudományi 
gyakorlatok); rajz- és vizuáliskultúra-tanár]] 
(Szombathely) 

O N A/K 

Új lábjegyzet: Az intézmény szombathelyi képzési helyén a szakpár első felén 
szerezhető általános és középiskolai tanári szakképzettség, a másik felén 4+1 éves 
tanárképzés folyik. 
Törölt lábjegyzet: A középiskolai tanárképzést a 6. félév elvégzése után Budapesten 
folytathatja. 

ELTE-TKK 

osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár 
(egészségtan) (természettudományi 
gyakorlatok); technika-, életvitel- és 
gyakorlat-tanár]] (Szombathely) 

O N A/K 

Új lábjegyzet: Az intézmény szombathelyi képzési helyén a szakpár első felén 
szerezhető általános és középiskolai tanári szakképzettség, a másik felén 4+1 éves 
tanárképzés folyik. 
Törölt lábjegyzet: A középiskolai tanárképzést a 6. félév elvégzése után Budapesten 
folytathatja. 

ELTE-TKK 

osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár 
(egészségtan) (természettudományi 
gyakorlatok); természetismeret-
környezettan tanár (természettudományi 
gyakorlatok)]] (Szombathely) 

O N A/K 

Új lábjegyzet: Az intézmény szombathelyi képzési helyén a szakpár első felén 
szerezhető általános és középiskolai tanári szakképzettség, a másik felén 4+1 éves 
tanárképzés folyik. 
Törölt lábjegyzet: A középiskolai tanárképzést a 6. félév elvégzése után Budapesten 
folytathatja. 

ELTE-TKK 

osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár 
(egészségtan) (természettudományi 
gyakorlatok); testnevelő tanár]] 
(Szombathely) 

O N A/K 

Új lábjegyzet: Az intézményben a szakpár mindkét felén szerezhető általános és 
középiskolai tanári szakképzettség. 
Törölt lábjegyzet: A középiskolai tanárképzést a 6. félév elvégzése után Budapesten 
folytathatja. 

ELTE-TKK 

osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár 
(egészségtan) (természettudományi 
gyakorlatok); történelemtanár és 
állampolgári ismeretek tanára]] 
(Szombathely) 

O N A/K 

Új lábjegyzet: Az intézményben a szakpár mindkét felén szerezhető általános és 
középiskolai tanári szakképzettség. 
Törölt lábjegyzet: A középiskolai tanárképzést a 6. félév elvégzése után Budapesten 
folytathatja. 
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ELTE-TKK 
osztatlan tanári [10 félév [fizikatanár 
(természettudományos gyakorlatok); 
kémiatanár]] (Szombathely) 

O N A/K 

Új lábjegyzet: Az intézmény szombathelyi képzési helyén a szakpár első felén 
általános vagy középiskolai tanári szakképzettség szerezhető, a másik felén csak 
általános iskolai tanári szakképzettség szerezhető.Törölt lábjegyzet: A középiskolai 
tanárképzést a 6. félév elvégzése után Budapesten folytathatja. 

ELTE-TKK 
osztatlan tanári [10 félév [fizikatanár 
(természettudományos gyakorlatok); 
matematikatanár]] (Szombathely) 

O N A/K 

Új lábjegyzet: Az intézményben a szakpár mindkét felén szerezhető általános és 
középiskolai tanári szakképzettség. 
Törölt lábjegyzet: A középiskolai tanárképzést a 6. félév elvégzése után Budapesten 
folytathatja. 

ELTE-TKK 

osztatlan tanári [10 félév [fizikatanár 
(természettudományos gyakorlatok); 
technika-, életvitel- és gyakorlat-tanár]] 
(Szombathely) 

O N A/K 

Új lábjegyzet: Az intézmény szombathelyi képzési helyén a szakpár első felén 
szerezhető általános és középiskolai tanári szakképzettség, a másik felén 4+1 éves 
tanárképzés folyik. 
Törölt lábjegyzet: A középiskolai tanárképzést a 6. félév elvégzése után Budapesten 
folytathatja. 

ELTE-TKK 

osztatlan tanári [10 félév [fizikatanár 
(természettudományos gyakorlatok); 
természetismeret-környezettan tanár]] 
(Budapest) 

O N A/K 

Új lábjegyzet: Az intézményben a szakpár első felén szerezhető általános és 
középiskolai tanári szakképzettség, a második felén 4+1 éves tanárképzés folyik. 
Törölt lábjegyzet: A középiskolai tanárképzést a 6. félév elvégzése után Budapesten 
folytathatja. 

ELTE-TKK 

osztatlan tanári [10 félév [fizikatanár 
(természettudományos gyakorlatok); 
természetismeret-környezettan tanár]] 
(Szombathely) 

O N A/K 

Új lábjegyzet: Az intézmény szombathelyi képzési helyén a szakpár első felén 
szerezhető általános és középiskolai tanári szakképzettség, a másik felén 4+1 éves 
tanárképzés folyik. 
Törölt lábjegyzet: A középiskolai tanárképzést a 6. félév elvégzése után Budapesten 
folytathatja. 

ELTE-TKK 
osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; 
ének-zene tanár]] (Szombathely) 

O N A/K 

Új lábjegyzet: Az intézmény szombathelyi képzési helyén a szakpár első felén 
szerezhető általános és középiskolai tanári szakképzettség, a másik felén 4+1 éves 
tanárképzés folyik. 
Törölt lábjegyzet: A középiskolai tanárképzést a 6. félév elvégzése után Budapesten 
folytathatja. 

ELTE-TKK 
osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; 
kémiatanár (természettudományi 
gyakorlatok)]] (Szombathely) 

O N A/K 

Új lábjegyzet: Az intézmény szombathelyi képzési helyén a szakpár első felén 
általános vagy középiskolai tanári szakképzettség szerezhető, a másik felén csak 
általános iskolai tanári szakképzettség szerezhető. 
Törölt lábjegyzet: A középiskolai tanárképzést a 6. félév elvégzése után Budapesten 
folytathatja. 

ELTE-TKK 
osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; 
matematikatanár]] (Szombathely) 

O N A/K 

Új lábjegyzet: Az intézményben a szakpár mindkét felén szerezhető általános és 
középiskolai tanári szakképzettség. 
Törölt lábjegyzet: A középiskolai tanárképzést a 6. félév elvégzése után Budapesten 
folytathatja. 

ELTE-TKK 
osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; 
rajz- és vizuáliskultúra-tanár]] 
(Szombathely) 

O N A/K 

Új lábjegyzet: Az intézmény szombathelyi képzési helyén a szakpár első felén 
szerezhető általános és középiskolai tanári szakképzettség, a másik felén 4+1 éves 
tanárképzés folyik. 
Törölt lábjegyzet: A középiskolai tanárképzést a 6. félév elvégzése után Budapesten 
folytathatja. 
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ELTE-TKK 
osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; 
technika-, életvitel- és gyakorlat-tanár]] 
(Szombathely) 

O N A/K 

Új lábjegyzet: Az intézmény szombathelyi képzési helyén a szakpár első felén 
szerezhető általános és középiskolai tanári szakképzettség, a másik felén 4+1 éves 
tanárképzés folyik. 
Törölt lábjegyzet: A középiskolai tanárképzést a 6. félév elvégzése után Budapesten 
folytathatja. 

ELTE-TKK 

osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; 
természetismeret-környezettan tanár 
(természettudományi gyakorlatok)]] 
(Szombathely) 

O N A/K 

Új lábjegyzet: Az intézmény szombathelyi képzési helyén a szakpár első felén 
szerezhető általános és középiskolai tanári szakképzettség, a másik felén 4+1 éves 
tanárképzés folyik. 
Törölt lábjegyzet: A középiskolai tanárképzést a 6. félév elvégzése után Budapesten 
folytathatja. 

ELTE-TKK 
osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; 
testnevelő tanár]] (Szombathely) 

O N A/K 

Új lábjegyzet: Az intézményben a szakpár mindkét felén szerezhető általános és 
középiskolai tanári szakképzettség. 
Törölt lábjegyzet: A középiskolai tanárképzést a 6. félév elvégzése után Budapesten 
folytathatja. 

ELTE-TKK 
osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; 
történelemtanár és állampolgári ismeretek 
tanára]] (Szombathely) 

O N A 

Új lábjegyzet: Az intézményben a szakpár mindkét felén szerezhető általános és 
középiskolai tanári szakképzettség. 
Törölt lábjegyzet: A középiskolai tanárképzést a 6. félév elvégzése után Budapesten 
folytathatja. 

ELTE-TKK 
osztatlan tanári [10 félév [kémiatanár 
(természettudományi gyakorlatok); ének-
zene tanár]] (Szombathely) 

O N A/K 

Új lábjegyzet: Az intézmény szombathelyi képzési helyén a szakpár első felén csak 
általános iskolai tanári szakképzettség szerezhető, a másik felén 4+1 éves 
tanárképzés folyik. 
Törölt lábjegyzet: A középiskolai tanárképzést a 6. félév elvégzése után Budapesten 
folytathatja. 

ELTE-TKK 
osztatlan tanári [10 félév [kémiatanár 
(természettudományi gyakorlatok); 
magyartanár]] (Szombathely) 

O N A/K 

Új lábjegyzet: Az intézmény szombathelyi képzési helyén a szakpár első felén csak 
általános iskolai tanári szakképzettség szerezhető, a másik felén szerezhető 
általános és középiskolai tanári szakképzettség is. 
Törölt lábjegyzet: A középiskolai tanárképzést a 6. félév elvégzése után Budapesten 
folytathatja. 

ELTE-TKK 
osztatlan tanári [10 félév [kémiatanár 
(természettudományi gyakorlatok); 
matematikatanár]] (Szombathely) 

O N A/K 

Új lábjegyzet: Az intézmény szombathelyi képzési helyén a szakpár első felén csak 
általános iskolai tanári szakképzettség szerezhető, a másik felén szerezhető 
általános és középiskolai tanári szakképzettség is. 
Törölt lábjegyzet: A középiskolai tanárképzést a 6. félév elvégzése után Budapesten 
folytathatja. 

ELTE-TKK 
osztatlan tanári [10 félév [kémiatanár 
(természettudományi gyakorlatok); rajz- és 
vizuáliskultúra-tanár]] (Szombathely) 

O N A/K 

Új lábjegyzet: Az intézmény szombathelyi képzési helyén a szakpár első felén csak 
általános iskolai tanári szakképzettség szerezhető, a másik felén 4+1 éves 
tanárképzés folyik. 
Törölt lábjegyzet: A középiskolai tanárképzést a 6. félév elvégzése után Budapesten 
folytathatja. 

ELTE-TKK 

osztatlan tanári [10 félév [kémiatanár 
(természettudományi gyakorlatok); 
technika-, életvitel- és gyakorlat-tanár]] 
(Szombathely) 

O N A/K 

Új lábjegyzet: Az intézmény szombathelyi képzési helyén a szakpár első felén csak 
általános iskolai tanári szakképzettség szerezhető, a másik felén 4+1 éves 
tanárképzés folyik. 
Törölt lábjegyzet: A középiskolai tanárképzést a 6. félév elvégzése után Budapesten 
folytathatja. 
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ELTE-TKK 

osztatlan tanári [10 félév [kémiatanár 
(természettudományi gyakorlatok); 
természetismeret-környezettan tanár 
(természettudományi gyakorlatok)]] 
(Szombathely) 

O N A/K 

Új lábjegyzet: Az intézmény szombathelyi képzési helyén a szakpár első felén csak 
általános iskolai tanári szakképzettség szerezhető, a másik felén 4+1 éves 
tanárképzés folyik. 
Törölt lábjegyzet: A középiskolai tanárképzést a 6. félév elvégzése után Budapesten 
folytathatja. 

ELTE-TKK 
osztatlan tanári [10 félév [kémiatanár 
(természettudományi gyakorlatok); 
testnevelő tanár]] (Szombathely) 

O N A/K 

Új lábjegyzet: Az intézmény szombathelyi képzési helyén a szakpár első felén csak 
általános iskolai tanári szakképzettség szerezhető, a másik felén szerezhető 
általános és középiskolai tanári szakképzettség is. 
Törölt lábjegyzet: A középiskolai tanárképzést a 6. félév elvégzése után Budapesten 
folytathatja. 

ELTE-TKK 

osztatlan tanári [10 félév [kémiatanár 
(természettudományi gyakorlatok); 
történelemtanár és állampolgári ismeretek 
tanára]] (Szombathely) 

O N A/K 

Új lábjegyzet: Az intézmény szombathelyi képzési helyén a szakpár első felén csak 
általános iskolai tanári szakképzettség szerezhető, a másik felén szerezhető 
általános és középiskolai tanári szakképzettség is. 
Törölt lábjegyzet: A középiskolai tanárképzést a 6. félév elvégzése után Budapesten 
folytathatja. 

ELTE-TKK 
osztatlan tanári [10 félév [magyartanár; 
ének-zene tanár]] (Szombathely) 

O N A/K 

Új lábjegyzet: Az intézmény szombathelyi képzési helyén a szakpár első felén 
szerezhető általános és középiskolai tanári szakképzettség, a másik felén 4+1 éves 
tanárképzés folyik. 
Törölt lábjegyzet: A középiskolai tanárképzést a 6. félév elvégzése után Budapesten 
folytathatja. 

ELTE-TKK 
osztatlan tanári [10 félév [magyartanár; 
rajz- és vizuáliskultúra-tanár]] 
(Szombathely) 

O N A/K 

Új lábjegyzet: Az intézmény szombathelyi képzési helyén a szakpár első felén 
szerezhető általános és középiskolai tanári szakképzettség, a másik felén 4+1 éves 
tanárképzés folyik. 
Törölt lábjegyzet: A középiskolai tanárképzést a 6. félév elvégzése után Budapesten 
folytathatja. 

ELTE-TKK 

osztatlan tanári [10 félév [magyartanár; 
természetismeret-környezettan tanár 
(természettudományi gyakorlatok)]] 
(Szombathely) 

O N A/K 

Új lábjegyzet: Az intézmény szombathelyi képzési helyén a szakpár első felén 
szerezhető általános és középiskolai tanári szakképzettség, a másik felén 4+1 éves 
tanárképzés folyik. 
Törölt lábjegyzet: A középiskolai tanárképzést a 6. félév elvégzése után Budapesten 
folytathatja. 

ELTE-TKK 
osztatlan tanári [10 félév [magyartanár; 
történelemtanár és állampolgári ismeretek 
tanára]] (Szombathely) 

O N A/K 

Új lábjegyzet: Az intézményben a szakpár mindkét felén szerezhető általános és 
középiskolai tanári szakképzettség. 
Törölt lábjegyzet: A középiskolai tanárképzést a 6. félév elvégzése után Budapesten 
folytathatja. 

ELTE-TKK 
osztatlan tanári [10 félév 
[matematikatanár; ének-zene tanár]] 
(Szombathely) 

O N A/K 

Új lábjegyzet: Az intézmény szombathelyi képzési helyén a szakpár első felén 
szerezhető általános és középiskolai tanári szakképzettség, a másik felén 4+1 éves 
tanárképzés folyik. 
Törölt lábjegyzet: A középiskolai tanárképzést a 6. félév elvégzése után Budapesten 
folytathatja. 

ELTE-TKK 
osztatlan tanári [10 félév 
[matematikatanár; technika-, életvitel- és 
gyakorlat-tanár]] (Szombathely) 

O N A/K 

Új lábjegyzet: Az intézmény szombathelyi képzési helyén a szakpár első felén 
szerezhető általános és középiskolai tanári szakképzettség, a másik felén 4+1 éves 
tanárképzés folyik. 
Törölt lábjegyzet: A középiskolai tanárképzést a 6. félév elvégzése után Budapesten 
folytathatja. 
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ELTE-TKK 

osztatlan tanári [10 félév 
[matematikatanár; természetismeret-
környezettan tanár (természettudományi 
gyakorlatok)]] (Szombathely) 

O N A/K 

Új lábjegyzet: Az intézmény szombathelyi képzési helyén a szakpár első felén 
szerezhető általános és középiskolai tanári szakképzettség, a másik felén 4+1 éves 
tanárképzés folyik. 
Törölt lábjegyzet: A középiskolai tanárképzést a 6. félév elvégzése után Budapesten 
folytathatja. 

ELTE-TKK 
osztatlan tanári [10 félév 
[matematikatanár; testnevelő tanár]] 
(Szombathely) 

O N A/K 

Új lábjegyzet: Az intézményben a szakpár mindkét felén szerezhető általános és 
középiskolai tanári szakképzettség. 
Törölt lábjegyzet: A középiskolai tanárképzést a 6. félév elvégzése után Budapesten 
folytathatja. 

ELTE-TKK 

osztatlan tanári [10 félév 
[matematikatanár; történelemtanár és 
állampolgári ismeretek tanára]] 
(Szombathely) 

O N A/K 

Új lábjegyzet: Az intézményben a szakpár mindkét felén szerezhető általános és 
középiskolai tanári szakképzettség. 
Törölt lábjegyzet: A középiskolai tanárképzést a 6. félév elvégzése után Budapesten 
folytathatja. 

ELTE-TKK 
osztatlan tanári [10 félév [testnevelő tanár; 
történelemtanár és állampolgári ismeretek 
tanára]] (Szombathely) 

O N A/K 

Új lábjegyzet: Az intézményben a szakpár mindkét felén szerezhető általános és 
középiskolai tanári szakképzettség. 
Törölt lábjegyzet: A középiskolai tanárképzést a 6. félév elvégzése után Budapesten 
folytathatja. 

ELTE-TKK 
osztatlan tanári [10 félév [történelemtanár 
és állampolgári ismeretek tanára; ének-
zene tanár]] (Szombathely) 

O N A/K 

Új lábjegyzet: Az intézmény szombathelyi képzési helyén a szakpár első felén 
szerezhető általános és középiskolai tanári szakképzettség, a másik felén 4+1 éves 
tanárképzés folyik. 
Törölt lábjegyzet: A középiskolai tanárképzést a 6. félév elvégzése után Budapesten 
folytathatja. 

ELTE-TKK 
osztatlan tanári [10 félév [történelemtanár 
és állampolgári ismeretek tanára; rajz- és 
vizuáliskultúra-tanár]] (Szombathely) 

O N A/K 

Új lábjegyzet: Az intézmény szombathelyi képzési helyén a szakpár első felén 
szerezhető általános és középiskolai tanári szakképzettség, a másik felén 4+1 éves 
tanárképzés folyik. 
Törölt lábjegyzet: A középiskolai tanárképzést a 6. félév elvégzése után Budapesten 
folytathatja. 

ELTE-TKK 

osztatlan tanári [10 félév [történelemtanár 
és állampolgári ismeretek tanára; 
természetismeret-környezettan tanár 
(természettudományi gyakorlatok)]] 
(Szombathely) 

O N A/K 

Új lábjegyzet: Az intézmény szombathelyi képzési helyén a szakpár első felén 
szerezhető általános és középiskolai tanári szakképzettség, a másik felén 4+1 éves 
tanárképzés folyik. 
Törölt lábjegyzet: A középiskolai tanárképzést a 6. félév elvégzése után Budapesten 
folytathatja. 

ELTE-TKK 

osztatlan tanári [11 félév [biológiatanár 
(egészségtan) (természettudományi 
gyakorlatok); horvát és nemzetiségi horvát 
nyelv és kultúra tanára]] (Szombathely) 

O N A/K 

Új lábjegyzet: Az intézmény szombathelyi képzési helyén a szakpár első felén 
szerezhető általános és középiskolai tanári szakképzettség, a másik felén 5+1 éves 
tanárképzés folyik. 
Törölt lábjegyzet: A középiskolai tanárképzést a 6. félév elvégzése után Budapesten 
folytathatja. 

ELTE-TKK 

osztatlan tanári [11 félév [kémiatanár 
(természettudományi gyakorlatok); horvát 
és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra 
tanára]] (Szombathely) 

O N A/K 

Új lábjegyzet: Az intézmény szombathelyi képzési helyén a szakpár első felén csak 
általános iskolai tanári szakképzettség szerezhető, a másik felén 5+1 éves 
tanárképzés folyik. 
Törölt lábjegyzet: A középiskolai tanárképzést a 6. félév elvégzése után Budapesten 
folytathatja. 
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ELTE-TKK 

osztatlan tanári [11 félév [kémiatanár 
(természettudományi gyakorlatok); szlovén 
és nemzetiségi szlovén nyelv és kultúra 
tanára]] (Szombathely) 

O N A/K 

Új lábjegyzet: Az intézmény szombathelyi képzési helyén a szakpár első felén csak 
általános iskolai tanári szakképzettség szerezhető, a másik felén 5+1 éves 
tanárképzés folyik. 
Törölt lábjegyzet: A középiskolai tanárképzést a 6. félév elvégzése után Budapesten 
folytathatja. 

ELTE-TKK 
osztatlan tanári [11 félév [magyartanár; 
horvát és nemzetiségi horvát nyelv és 
kultúra tanára]] (Szombathely) 

O N A/K 

Új lábjegyzet: Az intézmény szombathelyi képzési helyén a szakpár első felén 
szerezhető általános és középiskolai tanári szakképzettség, a másik felén 5+1 éves 
tanárképzés folyik. 
Törölt lábjegyzet: A középiskolai tanárképzést a 6. félév elvégzése után Budapesten 
folytathatja. 

ELTE-TKK 
osztatlan tanári [11 félév [magyartanár; 
szlovén és nemzetiségi szlovén nyelv és 
kultúra tanára]] (Szombathely) 

O N A/K 

Új lábjegyzet: Az intézmény szombathelyi képzési helyén a szakpár első felén 
szerezhető általános és középiskolai tanári szakképzettség, a másik felén 5+1 éves 
tanárképzés folyik. 
Törölt lábjegyzet: A középiskolai tanárképzést a 6. félév elvégzése után Budapesten 
folytathatja. 

ELTE-TKK 

osztatlan tanári [11 félév [történelemtanár 
és állampolgári ismeretek tanára; horvát és 
nemzetiségi horvát nyelv és kultúra 
tanára]] (Szombathely) 

O N A/K 

Új lábjegyzet: Az intézmény szombathelyi képzési helyén a szakpár első felén 
szerezhető általános és középiskolai tanári szakképzettség, a másik felén 5+1 éves 
tanárképzés folyik. 
Törölt lábjegyzet: A középiskolai tanárképzést a 6. félév elvégzése után Budapesten 
folytathatja. 

ELTE-TKK 

osztatlan tanári [11 félév [történelemtanár 
és állampolgári ismeretek tanára; szlovén 
és nemzetiségi szlovén nyelv és kultúra 
tanára]] (Szombathely) 

O N A/K 

Új lábjegyzet: Az intézmény szombathelyi képzési helyén a szakpár első felén 
szerezhető általános és középiskolai tanári szakképzettség, a másik felén 5+1 éves 
tanárképzés folyik. 
Törölt lábjegyzet: A középiskolai tanárképzést a 6. félév elvégzése után Budapesten 
folytathatja. 

SZTE-TKK 
osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és 
kultúra tanára; testnevelő tanár]] 

O N A/K 
Új lábjegyzet: Az intézményben a szakpár első felén szerezhető általános és 
középiskolai tanári szakképzettség, a második felén csak általános iskolai 
szakképzettség szerezhető. 

SZTE-TKK 
osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár 
(egészségtan) (természettudományi 
gyakorlatok); testnevelő tanár]] 

O N A/K 
Új lábjegyzet: Az intézményben a szakpár első felén szerezhető általános és 
középiskolai tanári szakképzettség, a második felén csak általános iskolai 
szakképzettség szerezhető. 

SZTE-TKK 
osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; 
testnevelő tanár]] 

O N A/K 
Új lábjegyzet: Az intézményben a szakpár első felén szerezhető általános és 
középiskolai tanári szakképzettség, a második felén csak általános iskolai 
szakképzettség szerezhető. 

SZTE-TKK 
osztatlan tanári [10 félév [német és 
nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára; 
testnevelő tanár]] 

O N A/K 
Új lábjegyzet: Az intézményben a szakpár első felén szerezhető általános és 
középiskolai tanári szakképzettség, a második felén csak általános iskolai 
szakképzettség szerezhető. 

SZTE-TKK 
osztatlan tanári [10 félév [testnevelő tanár; 
ének-zene tanár]] 

O N A/K 
Új lábjegyzet: Az intézményben a szakpár első felén csak általános iskolai tanári 
szakképzettség szerezhető, a másik felén 4+1 éves tanárképzés folyik. 
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SZTE-TKK 
osztatlan tanári [10 félév [testnevelő tanár; 
technika-, életvitel- és gyakorlat-tanár]] 

O N A/K 
Új lábjegyzet: Az intézményben a szakpár első felén csak általános iskolai tanári 
szakképzettség szerezhető, a másik felén 4+1 éves tanárképzés folyik. 

SZTE-TKK 
osztatlan tanári [10 félév [testnevelő tanár; 
természetismeret-környezettan tanár 
(természettudományi gyakorlatok)]] 

O N A/K 
Új lábjegyzet: Az intézményben a szakpár első felén csak általános iskolai tanári 
szakképzettség szerezhető, a másik felén 4+1 éves tanárképzés folyik.  

SZTE-TKK 
osztatlan tanári [10 félév [testnevelő tanár; 
történelemtanár és állampolgári ismeretek 
tanára]] 

O N A/K 
Új lábjegyzet: Az intézményben a szakpár első felén csak általános iskolai képzés 
folyik, a másik felén általános iskolai és középiskolai szakképzettség szerezhető.  

SZTE-TKK 
osztatlan tanári [11 félév [testnevelő tanár; 
román és nemzetiségi román nyelv és 
kultúra tanára]] 

O N A/K 
Új lábjegyzet: Az intézményben a szakpár első felén csak általános iskolai tanári 
szakképzettség szerezhető, a másik felén 5+1 éves tanárképzés folyik. 

SZTE-TKK 
osztatlan tanári [11 félév [testnevelő tanár; 
szlovák és nemzetiségi szlovák nyelv és 
kultúra tanára]] 

O N A/K 
Új lábjegyzet: Az intézményben a szakpár első felén csak általános iskolai tanári 
szakképzettség szerezhető, a másik felén 5+1 éves tanárképzés folyik. 

 

Mesterképzés – korrekciók 

Intézmény Meghirdetett képzés 
Képzési 

szint 
Munkarend 

Finanszírozási 
forma 

Korrekció 

BGE-KKK nemzetközi tanulmányok (angol nyelven) M N A/K 
Törölt lábjegyzet: Az egyes specializációk csak megfelelő számú jelentkező esetén 
indulnak. 

BGE-KKK nemzetközi tanulmányok (magyar nyelven) M N A/K 
Törölt lábjegyzet: Az egyes specializációk csak megfelelő számú jelentkező esetén 
indulnak. 

BGE-KKK nemzetközi tanulmányok (angol nyelven) M L A/K 
Törölt lábjegyzet: Az egyes specializációk csak megfelelő számú jelentkező esetén 
indulnak. 

BGE-KKK nemzetközi tanulmányok (magyar nyelven) M L A/K 
Törölt lábjegyzet: Az egyes specializációk csak megfelelő számú jelentkező esetén 
indulnak. 

ELTE-TKK 
tanári [2 félév [angol nyelv és kultúra 
tanára]] (Szombathely) 

M L A/K 

Új lábjegyzet: Az intézmény a 2 féléves képzést főiskolai szintű tanári 
szakképzettségre épülő, korábbi szakképzettségnek megfeleltethető egyszakos 
tanári mesterképzés (60 kredit) formájában is meghirdeti. Sikeres felvétel esetén a 
jelentkezők intézményen belüli képzésváltással kerülnek át az előképzettségüknek 
megfelelő képzésre. 
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ELTE-TKK 
tanári [2 félév [történelemtanár és 
állampolgári ismeretek tanára]] 
(Szombathely) 

M L A/K 

Új lábjegyzet: Az intézmény a 2 féléves képzést főiskolai szintű tanári 
szakképzettségre épülő, korábbi szakképzettségnek megfeleltethető egyszakos 
tanári mesterképzés (60 kredit) formájában is meghirdeti. Sikeres felvétel esetén a 
jelentkezők intézményen belüli képzésváltással kerülnek át az előképzettségüknek 
megfelelő képzésre. 

 

 

Változások a táblázatokban 

A felsőoktatási intézmények az alábbi alkalmassági, gyakorlati, illetve mesterképzések esetén tartandó egyéb vizsgák időpontjait jelölték meg. 

 

Vizsgaidőpontokat és vizsgadíjakat tartalmazó táblázat 

Intézmény Meghirdetett képzés 
Képzési 
forma 

Munka-
rend 

Fin. 
forma 

Vizsgatárgy Vizsgaidőpont Vizsgadíj 

BME-KJK autonóm járműirányítási mérnöki (angol nyelven) M N A/K motivációs beszélgetés 2018.06.18-07.04. - 

BME-KJK autonóm járműirányítási mérnöki (angol nyelven) M N A/K szakmai elbeszélgetés 2018.06.18-07.04. - 

EKE-TTK 
osztatlan tanári [10 félév [testnevelő tanár; média-, mozgókép- és 

kommunikációtanár]] 
O N A/K gyakorlati vizsga (média) 2018.05.22-06.02. 4 000 Ft 

EKE-TTK 
osztatlan tanári [10 félév [testnevelő tanár; média-, mozgókép- és 

kommunikációtanár]] 
O N A/K motoros alkalmassági vizsga 2018.05.22-06.02. 4 000 Ft 

EKE-TTK 
osztatlan tanári [10 félév [testnevelő tanár; média-, mozgókép- és 

kommunikációtanár]] 
O N A/K pályaalkalmassági 2018.05.22-06.02. 4 000 Ft 

ELTE-GTI Master of Business Administration (MBA) M L K írásbeli vizsga 2018.05.28-31. - 

ELTE-GTI Master of Business Administration (MBA) M L K 
szakmai és motivációs 
beszélgetés 

2018.05.28-31. 4 000 Ft 

ELTE-GTI pénzügy M N A/K írásbeli vizsga 2018.05.28-31. - 

ELTE-GTI pénzügy M N A/K 
szakmai és motivációs 
beszélgetés 

2018.05.28-31. 4 000 Ft 

ELTE-GTI pénzügy M L A/K írásbeli vizsga 2018.05.28-31. - 

ELTE-GTI pénzügy M L A/K 
szakmai és motivációs 
beszélgetés 

2018.05.28-31. 4 000 Ft 

ELTE-GTI számvitel M N A/K írásbeli vizsga 2018.05.28-31. - 

ELTE-GTI számvitel M N A/K 
szakmai és motivációs 
beszélgetés 

2018.05.28-31. 4 000 Ft 
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ELTE-GTI számvitel M L A/K írásbeli vizsga 2018.05.28-31. - 

ELTE-GTI számvitel M L A/K 
szakmai és motivációs 
beszélgetés 

2018.05.28-31. 4 000 Ft 

ELTE-GTI vezetés és szervezés M N A/K írásbeli vizsga 2018.05.28-31. - 

ELTE-GTI vezetés és szervezés M N A/K 
szakmai és motivációs 
beszélgetés 

2018.05.28-31. 4 000 Ft 

ELTE-GTI vezetés és szervezés M L A/K írásbeli vizsga 2018.05.28-31. - 

ELTE-GTI vezetés és szervezés M L A/K 
szakmai és motivációs 
beszélgetés 

2018.05.28-31. 4 000 Ft 

ELTE-IK autonómrendszer-informatikus (angol nyelven) M N A/K felvételi vizsga 2018.05.21-07.03. - 

ELTE-PPK edző (Budapest) A N A/K gyakorlati vizsga 2018.05.25. 4 000 Ft 

ELTE-TKK 
osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár (egészségtan) 

(természettudományi gyakorlatok); ének-zene tanár]] (Budapest) 
O N A/K gyakorlati vizsga (ének) 2018.06.25-26. 4 000 Ft 

ELTE-TKK 
osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár (egészségtan) 

(természettudományi gyakorlatok); ének-zene tanár]] (Budapest) 
O N A/K pályaalkalmassági 

2018.05.28-06.06.;2018.07.02-
06. 

4 000 Ft 

ELTE-TKK 
osztatlan tanári [10 félév [fizikatanár (természettudományos 

gyakorlatok); ének-zene tanár]] 
O N A/K gyakorlati vizsga (ének) 2018.06.25-26. 4 000 Ft 

ELTE-TKK 
osztatlan tanári [10 félév [fizikatanár (természettudományos 

gyakorlatok); ének-zene tanár]] 
O N A/K pályaalkalmassági 

2018.05.28-06.06.;2018.07.02-
06. 

4 000 Ft 

ELTE-TKK osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; ének-zene tanár]] (Budapest) O N A/K gyakorlati vizsga (ének) 2018.06.25-26. 4 000 Ft 

ELTE-TKK osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; ének-zene tanár]] (Budapest) O N A/K pályaalkalmassági 
2018.05.28-06.06.;2018.07.02-

06. 
4 000 Ft 

ELTE-TKK 
osztatlan tanári [10 félév [kémiatanár (természettudományi 

gyakorlatok); ének-zene tanár]] (Budapest) 
O N A/K gyakorlati vizsga (ének) 2018.06.25-26. 4 000 Ft 

ELTE-TKK 
osztatlan tanári [10 félév [kémiatanár (természettudományi 

gyakorlatok); ének-zene tanár]] (Budapest) 
O N A/K pályaalkalmassági 

2018.05.28-06.06.;2018.07.02-
06. 

4 000 Ft 

ELTE-TKK tanári [2 félév [angol nyelv és kultúra tanára]] (Budapest) M L A/K szóbeli vizsga 2018.06.01-07.06. 4 000 Ft 

ELTE-TKK tanári [2 félév [földrajztanár]] (Budapest) M L A/K szóbeli vizsga 2018.06.01-07.01. 4 000 Ft 



 

23 
 

ELTE-TKK tanári [2 félév [magyartanár]] (Budapest) M L A/K szóbeli vizsga 2018.06.01-07.06. 4 000 Ft 

ELTE-TKK tanári [2 félév [német nyelv és kultúra tanára]] M L A/K szóbeli vizsga 2018.06.01-07.06. 4 000 Ft 

ELTE-TKK 
tanári [2 félév [történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára]] 

(Budapest) 
M L A/K szóbeli vizsga 2018.06.01-07.06. 4 000 Ft 

KRE-TFK csecsemő- és kisgyermeknevelő (Budapest) A N A/K 
alkalmassági (egészségi, 
beszéd) 

2018.05.29. 4 000 Ft 

KRE-TFK csecsemő- és kisgyermeknevelő (Budapest) A L A/K 
alkalmassági (egészségi, 
beszéd) 

2018.05.29. 4 000 Ft 

ME-MFK hidrogeológus mérnöki M L A/K 
motivációs beszélgetés és 
szakmai ismeretek 

2018.06.26-27.de - 

NJE-GAMF Master of Business Administration (MBA) M L K 
szakmai és motivációs 
beszélgetés 

2018.05.23-25. 4 000 Ft 

NJE-GAMF nemzetközi gazdaság és gazdálkodás M L K 
szakmai és motivációs 
beszélgetés 

2018.05.23-25. 4 000 Ft 

NKE-RTK polgári nemzetbiztonsági M L A felvételi elbeszélgetés 2018.06.04-15. - 

NYE tanári [2 félév [közgazdásztanár [pénzügy-számvitel]]] M L A/K felvételi elbeszélgetés 2018.06.25-07.06. 4 000 Ft 

NYE tanári [2 félév [közgazdásztanár [pénzügy-számvitel]]] M L A/K pályaalkalmassági 2018.06.25-07.06. 4 000 Ft 

NYE tanári [4 félév [közgazdásztanár [pénzügy-számvitel]]] M L A/K felvételi elbeszélgetés 2018.06.25-07.06. 4 000 Ft 

NYE tanári [4 félév [közgazdásztanár [pénzügy-számvitel]]] M L A/K pályaalkalmassági 2018.06.25-07.06. 4 000 Ft 

OE-RKK ipari terméktervező mérnöki M N A/K felvételi elbeszélgetés 2018.05.31. - 

OE-RKK ipari terméktervező mérnöki M L A/K felvételi elbeszélgetés 2018.05.31. - 

PTE-BTK 
osztatlan tanári [10 félév [testnevelő tanár; média-, mozgókép- és 

kommunikációtanár]] 
O N A/K gyakorlati vizsga (média) 2018.05.17. - 

PTE-BTK 
osztatlan tanári [10 félév [testnevelő tanár; média-, mozgókép- és 

kommunikációtanár]] 
O N A/K motoros alkalmassági vizsga 2018.05.21-25. 4 000 Ft 

PTE-BTK 
osztatlan tanári [10 félév [testnevelő tanár; média-, mozgókép- és 

kommunikációtanár]] 
O N A/K pályaalkalmassági 2018.05.14-18. 4 000 Ft 

PTE-BTK tanári [2 félév [könyvtárostanár]] M L A/K 
szakmai és motivációs 
beszélgetés 

2018.05.31.;2018.06.07. 4 000 Ft 

PTE-MK 
osztatlan tanári [12 félév [zeneművésztanár [ének-zene művésztanár; 

kóruskarnagyművész-tanár]]] 
O N A/K 

elméleti-zenei alkalmassági 
vizsga 

2018.04.23-06.09. 3 000 Ft 

PTE-MK 
osztatlan tanári [12 félév [zeneművésztanár [ének-zene művésztanár; 

kóruskarnagyművész-tanár]]] 
O N A/K gyakorlati vizsga 2018.06.11-07.06. - 
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PTE-MK 
osztatlan tanári [12 félév [zeneművésztanár [ének-zene művésztanár; 

kóruskarnagyművész-tanár]]] 
O N A/K pályaalkalmassági 2018.04.23-06.09. - 

PTE-TTK rekreáció M L A/K 
szakmai és motivációs 
beszélgetés duplázás 

2018.07.03-04. 4 000 Ft 

SZTE-JGYPK tanári [2 félév [könyvtárostanár]] M L A/K felvételi elbeszélgetés 2018.05.22-07.06. - 

SZTE-JGYPK tanári [2 félév [könyvtárostanár]] M L A/K pályaalkalmassági 2018.05.22-07.06. 4 000 Ft 

SZTE-TKK 
osztatlan tanári [11 félév [testnevelő tanár; orosz nyelv és kultúra 

tanára]] 
O N A/K motoros alkalmassági vizsga 2018.05.22-07.06. - 

SZTE-TKK 
osztatlan tanári [11 félév [testnevelő tanár; orosz nyelv és kultúra 

tanára]] 
O N A/K pályaalkalmassági 2018.05.22-07.06. 4 000 Ft 

 
 

Meghirdetésekhez tartozó új, illetve törölt specializációk 

 

Új specializációk 

Intézmény Meghirdetett képzés 
Képzési 

szint 
Munka- 

rend 
Finanszírozási 

forma 
Új specializációk 

BME-VIK üzemmérnök-informatikus A N A/K adatalapú rendszerek 

BME-VIK üzemmérnök-informatikus A N A/K hálózat és biztonság 

BME-VIK üzemmérnök-informatikus A N A/K szoftverfejlesztő 

BME-VIK üzemmérnök-informatikus A N A/K tesztelés és üzemeltetés 

DE-MK műszaki menedzser M N A/K légiközlekedési menedzsment 

DE-MK műszaki menedzser M L A/K légiközlekedési menedzsment 

EKE-GTK gazdaságinformatikus (Eger) A N A/K big-data 

EKE-GTK gazdaságinformatikus (Eger) A L A/K big-data 

EKE-TTK programtervező informatikus (Sárospatak) A N A/K adatbázisrendszerek üzemeltetése, fejlesztése 

EKE-TTK programtervező informatikus (Sárospatak) A N A/K szoftveralkalmazó informatikus 
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EKE-TTK programtervező informatikus (Sárospatak) A N A/K szoftverfejlesztő informatikus 

EKE-TTK programtervező informatikus (Sárospatak) A L A/K adatbázisrendszerek üzemeltetése, fejlesztése 

EKE-TTK programtervező informatikus (Sárospatak) A L A/K szoftveralkalmazó informatikus 

EKE-TTK programtervező informatikus (Sárospatak) A L A/K szoftverfejlesztő informatikus 

ELTE-BTK régészet M N A/K régészeti örökség 

ELTE-PPK közösségszervezés (Szombathely) A N A/K ifjúsági közösségszervezés 

ELTE-PPK közösségszervezés (Szombathely) A L A/K ifjúsági közösségszervezés 

METU-HFTGK vezetés és szervezés (magyar nyelven) M N A/K kontrolling és teljesítménymenedzsment 

METU-HFTGK vezetés és szervezés M L A/K kontrolling és teljesítménymenedzsment 

METU-KMK tervezőgrafika (magyar nyelven) A N K interaktív grafikai tervezés 

METU-KMK tervezőgrafika (angol nyelven) A N K interaktív grafikai tervezés 

METU-KMK televíziós műsorkészítő A N K operatőr-vágó 

METU-KMK televíziós műsorkészítő A N K rendező-dramaturg 

METU-KMK televíziós műsorkészítő A N K szerkesztő-műsorvezető 

METU-KMK tervezőgrafika A L K interaktív grafikai tervezés 

METU-KMK televíziós műsorkészítő A L K operatőr-vágó 

METU-KMK televíziós műsorkészítő A L K rendező-dramaturg 

METU-KMK televíziós műsorkészítő A L K szerkesztő-műsorvezető 

METU-KMK televíziós műsorkészítő művész M N A/K forgatókönyvíró - kreatív producer 

METU-KMK televíziós műsorkészítő művész M N A/K operatőr-vágó 

METU-KMK televíziós műsorkészítő művész M N A/K rendező 
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NYE zenekultúra A L A/K kórusénekes 

PPKE-BTK fordító és tolmács (Budapest) M N A/K fordítói (anyanyelv: magyar; választott idegen nyelv: angol) 

PPKE-BTK fordító és tolmács (Budapest) M N A/K fordítói (anyanyelv: magyar; választott idegen nyelv: olasz) 

PPKE-BTK fordító és tolmács (Budapest) M N A/K 
fordítói specializáció (anyanyelv: magyar; első választott idegen 

nyelv: angol; második választott idegen nyelv: francia) 

PPKE-BTK fordító és tolmács (Budapest) M N A/K 
fordítói specializáció (anyanyelv: magyar; első választott idegen 

nyelv: angol; második választott idegen nyelv: német) 

PPKE-BTK fordító és tolmács (Budapest) M N A/K 
fordítói specializáció (anyanyelv: magyar; első választott idegen 

nyelv: angol; második választott idegen nyelv: olasz) 

PPKE-BTK fordító és tolmács (Budapest) M N A/K 
fordítói specializáció (anyanyelv: magyar; első választott idegen 

nyelv: angol; második választott idegen nyelv: spanyol) 

PPKE-BTK fordító és tolmács (Budapest) M N A/K 
fordítói specializáció (anyanyelv: magyar; első választott idegen 

nyelv: olasz; második választott idegen nyelv: angol) 

PPKE-BTK fordító és tolmács (Budapest) M N A/K 
fordítói specializáció (anyanyelv: magyar; első választott idegen 

nyelv: olasz; második választott idegen nyelv: francia) 

PPKE-BTK fordító és tolmács (Budapest) M N A/K 
fordítói specializáció (anyanyelv: magyar; első választott idegen 

nyelv: olasz; második választott idegen nyelv: német) 

PPKE-BTK fordító és tolmács (Budapest) M N A/K 
fordítói specializáció (anyanyelv: magyar; első választott idegen 

nyelv: olasz; második választott idegen nyelv: spanyol) 

PPKE-BTK fordító és tolmács (Budapest) M N A/K tolmács (anyanyelv: magyar; választott idegen nyelv: angol) 

PPKE-BTK fordító és tolmács (Budapest) M N A/K tolmács (anyanyelv: magyar; választott idegen nyelv: olasz) 

PPKE-BTK fordító és tolmács (Budapest) M N A/K 
tolmács specializáció (anyanyelv: magyar; első választott idegen 

nyelv: angol; második választott idegen nyelv: francia) 

PPKE-BTK fordító és tolmács (Budapest) M N A/K 
tolmács specializáció (anyanyelv: magyar; első választott idegen 

nyelv: angol; második választott idegen nyelv: német) 

PPKE-BTK fordító és tolmács (Budapest) M N A/K 
tolmács specializáció (anyanyelv: magyar; első választott idegen 

nyelv: angol; második választott idegen nyelv: olasz) 

PPKE-BTK fordító és tolmács (Budapest) M N A/K 
tolmács specializáció (anyanyelv: magyar; első választott idegen 

nyelv: angol; második választott idegen nyelv: spanyol) 

PPKE-BTK fordító és tolmács (Budapest) M N A/K 
tolmács specializáció (anyanyelv: magyar; első választott idegen 

nyelv: olasz; második választott idegen nyelv: angol) 

PPKE-BTK fordító és tolmács (Budapest) M N A/K 
tolmács specializáció (anyanyelv: magyar; első választott idegen 

nyelv: olasz; második választott idegen nyelv: francia) 

PPKE-BTK fordító és tolmács (Budapest) M N A/K 
tolmács specializáció (anyanyelv: magyar; első választott idegen 

nyelv: olasz; második választott idegen nyelv: német) 

PPKE-BTK fordító és tolmács (Budapest) M N A/K 
tolmács specializáció (anyanyelv: magyar; első választott idegen 

nyelv: olasz; második választott idegen nyelv: spanyol) 
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PTE-MIK építőmérnöki A N A/K mérnöki építmények 

PTE-MIK építőmérnöki A L A/K mérnöki építmények 

 

Törölt specializációk 

Intézmény Meghirdetett szak 
Képzési 
forma 

Munka- 
rend 

Finanszírozási 
forma 

Törölt specializációk 

BGE-KKK nemzetközi tanulmányok (magyar nyelven) M N A/K Európa-tanulmányok 

BGE-KKK nemzetközi tanulmányok (magyar nyelven) M N A/K nemzetközi gazdasági kapcsolatok 

BGE-KKK nemzetközi tanulmányok (magyar nyelven) M L A/K Európa-tanulmányok 

BGE-KKK nemzetközi tanulmányok (magyar nyelven) M L A/K nemzetközi gazdasági kapcsolatok 

BGE-KKK nemzetközi tanulmányok (angol nyelven) M N A/K Európa-tanulmányok 

BGE-KKK nemzetközi tanulmányok (angol nyelven) M N A/K nemzetközi gazdasági kapcsolatok 

BGE-KKK nemzetközi tanulmányok (angol nyelven) M L A/K Európa-tanulmányok 

BGE-KKK nemzetközi tanulmányok (angol nyelven) M L A/K nemzetközi gazdasági kapcsolatok 

ELTE-TTK biológus (angol nyelven) M N A/K molekuláris, immun- és mikrobiológia 

ELTE-TTK biológus (angol nyelven) M N A/K növénybiológia 

 

 

 


