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A 2018. évi keresztféléves felsőoktatási felvételi eljárás kiegészítése 

 

A Felsőoktatási felvételi tájékoztató – 2018. februárban induló képzések kiadvány megjelentetése óta néhány változás következett be a felsőoktatási 

intézmények által meghirdethető képzésekkel kapcsolatban. Az új meghirdetések beépülnek a felvételi tájékoztató szövegébe, így azt egységes szerkezetben 

található meg a www.felvi.hu honlap Egyetemek, főiskolák menüpontjában, az érintett felsőoktatási intézményeknél. 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a jelentkezési határidő nem változott, 2017. november 15-ig nyújthatják be felvételi kérelmüket az E-felvételi felületén. 

 

Új jelentkezési lehetőségek 

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

 

Osztatlan képzések – új szakok 

Intézmény 
Képz. 
forma 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma 

Meghirdetett képzés 
Önköltség 
(Ft/félév) 

Képz. 
idő 

Kapacitás 
min. 

Kapacitás 
max. 

Érettségi vizsgakövetelmény 
Képz. 
ter. 

Pontsz. 
fels. okl. 

IGEN/NEM 

VHF O N K 
osztatlan tanári [10 félév [hittanár-
nevelőtanár; angol nyelv és kultúra 
tanára]] 

300 000 Ft 10 1 20 
pályaalkalmassági (Alk) és 

angol (E) és 
hittani ismeretek (Í+Sz) 

PED I 

VHF O N K 
osztatlan tanári [10 félév [hittanár-
nevelőtanár; dráma- és színházismeret-
tanár]] 

300 000 Ft 10 1 20 
pályaalkalmassági (Alk) és 

gyakorlati vizsga (dráma) (Gy) és 
hittani ismeretek (Í+Sz) 

PED I 

VHF O N K 
osztatlan tanári [10 félév [hittanár-
nevelőtanár; informatikatanár]] 

300 000 Ft 10 1 20 

pályaalkalmassági (Alk) és 
hittani ismeretek (Í+Sz) és 

fizika v. informatika v. matematika v. 
ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy v. 

szakmai előkészítő tárgy 

PED I 

VHF O N K 
osztatlan tanári [10 félév [hittanár-
nevelőtanár; magyartanár]] 

300 000 Ft 10 1 20 
pályaalkalmassági (Alk) és 

magyar nyelv és irodalom (E) és 
hittani ismeretek (Í+Sz) 

PED I 

http://www.felvi.hu/
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak
http://www.felvi.hu/
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak
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VHF O N K 
osztatlan tanári [10 félév [hittanár-
nevelőtanár; német nyelv és kultúra 
tanára]] 

300 000 Ft 10 1 20 

pályaalkalmassági (Alk) és 
hittani ismeretek (Í+Sz) és 

német (E) v. német nemzetiségi nyelv (E) 
v. német nemzetiségi nyelv és irodalom 

(E) 

PED I 

VHF O N K 
osztatlan tanári [10 félév [hittanár-
nevelőtanár; természetismeret-
környezettan tanár]] 

300 000 Ft 10 1 20 

pályaalkalmassági (Alk) és 
hittani ismeretek (Í+Sz) és 

biológia v. fizika v. földrajz v. informatika 
v. kémia v. matematika v. 

természettudomány v. ágazati szakmai 
érettségi vizsgatárgy v. szakmai előkészítő 

tárgy 

PED I 

VHF O N K 
osztatlan tanári [10 félév [hittanár-
nevelőtanár]] 

150 000 Ft 10 10 25 
egyházi elbeszélgetés (Alk) és 

pályaalkalmassági (Alk) és 
hittani ismeretek (Í+Sz) 

HIT I 

VHF O L K 
osztatlan tanári [10 félév [hittanár-
nevelőtanár]] 

150 000 Ft 10 10 25 
egyházi elbeszélgetés (Alk) és 

pályaalkalmassági (Alk) és 
hittani ismeretek (Í+Sz) 

HIT I 

VHF O N K 
teológia [katolikus teológia 
[lelkipásztor]] 

150 000 Ft 12 1 20 
alkalmassági vizsga (Alk) és 

általános bibliai ismeretek (Sz) 
HIT N 

 

Mesterképzések – új szakok 

Intézmény 
Képz. 
forma 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma 

Meghirdetett képzés 
Önköltség 
(Ft/félév) 

Képz. 
idő 

Kapacitás 
min. 

Kapacitás 
max. 

Érettségi vizsgakövetelmény 
Képz. 
ter. 

BGE-KKK M N A marketing támogatott 4 10 15 

motivációs beszélgetés és szakmai 
ismeretek (Sz) 

GAZD 

BGE-KKK M N K marketing 330 000 Ft 4 10 30 
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BGE-KKK M L A marketing támogatott 4 10 15 

motivációs beszélgetés és szakmai 
ismeretek (Sz) 

GAZD 

BGE-KKK M L K marketing 280 000 Ft 4 10 25 

VHF M L K tanári [2 félév [hittanár-nevelőtanár]] 150 000 Ft 2 1 20 

egyházi elbeszélgetés (Alk) és hittani 
ismeretek (Í+Sz) és pályaalkalmassági (Alk) 

HIT 

VHF M L K tanári [4 félév [hittanár-nevelőtanár]] 150 000 Ft 4 1 20 HIT 

VHF M L K tanári [5 félév [hittanár-nevelőtanár]] 150 000 Ft 5 1 20 HIT 

 

 


