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A 2019. 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. Az új meghirdetések, és az egyéb korrekciók, törlések 2019. január 31-

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

honlapon.  

Jelentkezési határidő: 2019. február 15.  

Legkésőbb 2019. 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 maximum 3 helyre kíván jelentkezni, akkor kiegészítő felvételi díjat kell fizetnie 

átutalással, vagy internetes fizetésre alkalmas bankkártyával. Ezt követően, 2019. 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_2019A/2_pontszamitas/23_tobbletpontok/2

33_eselyegyenloseg/2333_gyermekgondozas 

https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2019A/6_kepzesi_sajatossagok/64_nke 

https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2019A/8_tablazatok 

 

 

http://www.felvi.hu/
http://www.felvi.hu/
https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2019A/2_pontszamitas/23_tobbletpontok/233_eselyegyenloseg/2333_gyermekgondozas
https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2019A/2_pontszamitas/23_tobbletpontok/233_eselyegyenloseg/2333_gyermekgondozas
https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2019A/6_kepzesi_sajatossagok/64_nke
https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2019A/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 

DE-EK A L A 
egészségügyi gondozás és 
prevenció [védőnő] 

támogatott 

8 5 25 

kettőt kell választani: biológia v. fizika v. 
informatika v. kémia v. magyar nyelv és 
irodalom v. matematika v. egy ágazati 

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

vizsgatárgy 

ORVOS I 

DE-EK A L K 
egészségügyi gondozás és 
prevenció [védőnő] 

250 000 

ELTE-BTK A N A 
keleti nyelvek és kultúrák [kínai] 
(Szombathely) 

támogatott 

6 10 25 

magyar nyelv és irodalom v. történelem és 
angol v. arab v. francia v. héber v. japán v. 

kínai v. latin nyelv v. német v. olasz v. 
orosz v. spanyol v. újgörög (legalább egyet 

emelt szinten kell teljesíteni) 

BÖLCS I 

ELTE-BTK A N A 
keleti nyelvek és kultúrák [kínai] 
(Szombathely) 

300 000 

ELTE-BTK A L K 
keleti nyelvek és kultúrák [kínai] 
(Szombathely) 

támogatott 

6 10 25 

magyar nyelv és irodalom v. történelem és 
angol v. arab v. francia v. héber v. japán v. 

kínai v. latin nyelv v. német v. olasz v. 
orosz v. spanyol v. újgörög (legalább egyet 

emelt szinten kell teljesíteni) 

BÖLCS I 

ELTE-BTK A L K 
keleti nyelvek és kultúrák [kínai] 
(Szombathely) 

300 000 

KE-MK A N A média design támogatott 

6 5 15 
alkalmassági vizsga (A),  

gyakorlati vizsga (G) 
MŰV N 

KE-MK A N K média design 480 000 

KRE-TFK A N A szociálpedagógia (Budapest) támogatott 

7 5 20 

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

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

kell teljesíteni) 

TÁRS I 

KRE-TFK A N K szociálpedagógia (Budapest) 210 000 

KRE-TFK A L A szociálpedagógia (Budapest) támogatott 

7 5 30 

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

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

kell teljesíteni) 

TÁRS I 

KRE-TFK A L K szociálpedagógia (Budapest) 210 000 

http://www.felvi.hu/
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak
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NJE-GAMF A L A üzemmérnök-informatikus támogatott 

6 15 45 

matematika és  
fizika v. informatika v. egy ágazati szakmai 

érettségi vizsgatárgy v. egy szakmai 
előkészítő vizsgatárgy 

INFO I 

NJE-GAMF A L K üzemmérnök-informatikus 260 000 

OE-NIK A L A mérnökinformatikus (Kisvárda) támogatott 

7 10 24 

matematika és 
fizika v. informatika v. egy ágazati szakmai 

érettségi vizsgatárgy v. egy szakmai 
előkészítő vizsgatárgy 

INFO I 

OE-NIK A L K mérnökinformatikus (Kisvárda) 315 000 

PE-MFTK A L A 
kommunikáció- és 
médiatudomány 

támogatott 

6 5 10 

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

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

kell teljesíteni) 

TÁRS I 

PE-MFTK A L K 
kommunikáció- és 
médiatudomány 

180 000 

PE-MFTK A L A közösségszervezés támogatott 

6 5 10 

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 

PE-MFTK A L K közösségszervezés 180 000 

PE-MK A L K 
mechatronikai mérnöki 
(Zalaegerszeg) 

325 000 7 10 18 

matematika és 
biológia v. fizika v. informatika v. kémia v. 
egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy 

v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy 

MŰSZ N 

PTE-ETK A N A 
ápolás és betegellátás [ápoló] 
(Szombathely) 

támogatott 

8 10 30 

kettőt kell választani: biológia v. fizika v. 
informatika v. kémia v. magyar nyelv és 
irodalom v. matematika v. egy ágazati 

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

vizsgatárgy 

ORVOS I 

PTE-ETK A N K 
ápolás és betegellátás [ápoló] 
(Szombathely) 

300 000 

PTE-ETK A N A 
ápolás és betegellátás 
[dietetikus] (Szombathely) 

támogatott 

8 10 30 

kettőt kell választani: biológia v. fizika v. 
informatika v. kémia v. magyar nyelv és 
irodalom v. matematika v. egy ágazati 

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

vizsgatárgy 

ORVOS I 

PTE-ETK A N K 
ápolás és betegellátás 
[dietetikus] (Szombathely) 

300 000 

PTE-ETK A N A 
ápolás és betegellátás 
[gyógytornász] (Szombathely) 

támogatott 

8 15 20 

kettőt kell választani: biológia v. fizika v. 
informatika v. kémia v. magyar nyelv és 
irodalom v. matematika v. egy ágazati 

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

vizsgatárgy 

ORVOS I 

PTE-ETK A N K 
ápolás és betegellátás 
[gyógytornász] (Szombathely) 

300 000 
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PTE-ETK A L A 
ápolás és betegellátás 
[mentőtiszt] (Pécs) 

támogatott 

8 10 15 

kettőt kell választani: biológia v. fizika v. 
informatika v. kémia v. magyar nyelv és 
irodalom v. matematika v. egy ágazati 

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

vizsgatárgy 

ORVOS I 

PTE-ETK A L K 
ápolás és betegellátás 
[mentőtiszt] (Pécs) 

300 000 

PTE-ETK A N A 
ápolás és betegellátás 
[mentőtiszt] (Szombathely) 

támogatott 

8 10 15 

kettőt kell választani: biológia v. fizika v. 
informatika v. kémia v. magyar nyelv és 
irodalom v. matematika v. egy ágazati 

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

vizsgatárgy 

ORVOS I 

PTE-ETK A N K 
ápolás és betegellátás 
[mentőtiszt] (Szombathely) 

300 000 

SRTA A N A szociális munka támogatott 

7 5 20 

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

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

kell teljesíteni) 

TÁRS N 

SRTA A N K szociális munka 200 000 

 

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 

SZTE-TKK O N A 

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

támogatott  

10 5 10 pályaalkalmassági (A) PED I 

SZTE-TKK O N K 

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

500 000 
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Felsőoktatási szakképzések – új képzések 

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 

DE-GTK F L A 
gazdálkodási és menedzsment 
(Kisvárda) 

támogatott  

4 10 20 bármelyik két érettségi vizsgatárgy GAZD I 
DE-GTK F L K 

gazdálkodási és menedzsment 
(Kisvárda) 

185 000 

EKE-TTK F N A 
programtervező informatikus 
[fejlesztő] (Gyöngyös) 

támogatott  

4 5 20 bármelyik két érettségi vizsgatárgy INFO I 

EKE-TTK F N K 
programtervező informatikus 
[fejlesztő] (Gyöngyös) 

200 000 

EKE-TTK F L A 
programtervező informatikus 
[fejlesztő] (Gyöngyös) 

támogatott  

4 5 20 bármelyik két érettségi vizsgatárgy INFO I 
EKE-TTK F L K 

programtervező informatikus 
[fejlesztő] (Gyöngyös) 

180 000 

PTE-MIK F N A műszaki támogatott  
4 10 60 bármelyik két érettségi vizsgatárgy MŰSZ I 

PTE-MIK F N K műszaki 195 000 

 

Mesterképzések – új szakok 

Intézmény 
Képz. 
Forma 

Munka-
rend 

Fin. 
forma 

Meghirdetett képzés 
Önköltség 
(Ft/félév)  

Képz. 
Idő 

Kapacitás 
min. 

Kapacitás 
max. 

Személyes megjelenést 
igénylő vizsgák 

Képz. ter. 

AVKF M N A 
mentálhigiénés közösség- és 
kapcsolatépítő 

támogatott 
4 10 

15 
szakmai elbeszélgetés (Sz) BÖLCS 

AVKF M N K 
mentálhigiénés közösség- és 
kapcsolatépítő 

225 000 10 

AVKF M L A 
mentálhigiénés közösség- és 
kapcsolatépítő 

támogatott 

4 10 

25 

szakmai elbeszélgetés (Sz) BÖLCS 

AVKF M L K 
mentálhigiénés közösség- és 
kapcsolatépítő 

225 00 10 

BME-GTK M L A regionális és környezeti gazdaságtan támogatott 
4 5 30 szakmai és motivációs beszélgetés (Sz) GAZD 

BME-GTK M L K regionális és környezeti gazdaságtan 350 000 

EKE-GTK M L A szociálpedagógia (Jászberény) támogatott  4 5 10 felvételi elbeszélgetés (Sz) TÁRS 
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EKE-GTK M L K szociálpedagógia (Jászberény) 300 000 1 

ELTE-IK M N A gépészmérnöki (Szombathely) támogatott  
4 

2 18 
felvételi elbeszélgetés (Sz) MŰSZ 

ELTE-IK M N K gépészmérnöki (Szombathely) 500 000 1 6 

ELTE-TÁTK M N A 
nemzetközi tanulmányok (angol 
nyelven) 

támogatott  
4 

15 30 
szóbeli vizsga (Sz) TÁRS 

ELTE-TÁTK M N K 
nemzetközi tanulmányok (angol 
nyelven) 

400 000 10 20 

METU-ART M N A média design támogatott 
4 8 

10 
szakmai és motivációs beszélgetés (Sz) MŰV 

METU-ART M N K média design 905 000 15 

PE-MFTK M L A 
mentálhigiénés közösség- és 
kapcsolatépítő 

támogatott  
4 1 5 felvételi elbeszélgetés (Sz) BÖLCS 

PE-MFTK M L K 
mentálhigiénés közösség- és 
kapcsolatépítő 

250 000 

PE-MK M L A vegyészmérnöki támogatott  4 5 20 felvételi elbeszélgetés (Sz) MŰSZ 

SZIE-GTK M N A 
ellátásilánc-menedzsment (angol 
nyelven) (Gödöllő) 

támogatott  

4 5 10 - GAZD 

SZIE-GTK M N K 
ellátásilánc-menedzsment (angol 
nyelven) (Gödöllő) 

400 000 

SZTE-JGYPK M N A közösségi és civil tanulmányok támogatott 
4 5 25 felvételi elbeszélgetés (Sz) TÁRS 

SZTE-JGYPK M N K közösségi és civil tanulmányok 300 000 

SZTE-JGYPK M L A közösségi és civil tanulmányok támogatott 
4 5 25 felvételi elbeszélgetés (Sz) TÁRS 

SZTE-JGYPK M L K közösségi és civil tanulmányok 300 000 

SZTE-TKK O N A 

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

támogatott 

10 5 10 pályaalkalmassági (A) PED 

SZTE-TKK O N K 

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

500 000 

TKBF M E A buddhista tanító támogatott 
4 5 15 alkalmassági vizsga (Alk) HIT 

TKBF M E K buddhista tanító 190 000 
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Korrekciók az érvényes jelentkezési lehetőségek adataiban 

A felsőoktatási intézmények az alábbi meghirdetéseket módosították a Felsőoktatási felvételi tájékoztató 2019. 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 

KRE-TFK szociális munka (Budapest) A L A/K 

Új lábjegyzet: A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, 
legfeljebb kettő hetenként munkanapokon, vagy a heti pihenőnapon kerül sor. 
Ennek megfelelően az adott szakon a képzés gyakorisága: havi rendszerességgel 
félévente 6 konzultációs alkalom (általában péntek és szombat). 
Törölt lábjegyzet: A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira 
tömbösítve, legfeljebb kettő hetenként munkanapokon, vagy a heti pihenőnapon 
kerül sor. Ennek megfelelően az adott szakon a képzés gyakorisága: havi 
rendszerességgel félévente 6 konzultációs alkalom (általában péntek és szombat). 

KRE-TFK szociális munka (Nagykőrös) A L A/K 

Új lábjegyzet: A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, 
legfeljebb kettő hetenként munkanapokon, vagy a heti pihenőnapon kerül sor. 
Ennek megfelelően az adott szakon a képzés gyakorisága: havi rendszerességgel 
félévente 6 konzultációs alkalom (általában péntek és szombat). 
Törölt lábjegyzet: A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira 
tömbösítve, legfeljebb kettő hetenként munkanapokon, vagy a heti pihenőnapon 
kerül sor. Ennek megfelelően az adott szakon a képzés gyakorisága: havi 
rendszerességgel félévente 6 konzultációs alkalom (általában péntek és szombat). 

OE-KGK gazdálkodási és menedzsment A N A/K 
Új lábjegyzet: A szak duális képzésként is végezhető. Részletes információk ennek 
feltételeiről az intézményi honlapon és a Felvi Duális képzések oldalain található. 

OE-KGK kereskedelem és marketing A N A/K 
Új lábjegyzet: A szak duális képzésként is végezhető. Részletes információk ennek 
feltételeiről az intézményi honlapon és a Felvi Duális képzések oldalain található. 

OE-KVK villamosmérnöki A L A/K 

Új lábjegyzet: A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal kötött 
megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanórái 2-2 munkanapon és/vagy 1-1 
pihenőnapon, félévenként 4-6 alkalommal kerülnek meghirdetésre.  
Az egyes specializációk csak megfelelő számú jelentkező esetén indulnak. 
Törölt lábjegyzet: A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal 
kötött megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanóráira havonta három 
alkalommal csütörtök – péntek – szombati napokon kerül sor.  
Az egyes specializációk csak megfelelő számú jelentkező esetén indulnak. 
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SZE-ÉÉKK közlekedésmérnöki A N A/K 
Új lábjegyzet: A szak duális képzésként is végezhető. Részletes információk ennek 
feltételeiről az intézményi honlapon és a Felvi Duális képzések oldalain található. 

SZTE-ÁJK 
munkaügyi és társadalombiztosítási 
igazgatási 

A L K 

Új lábjegyzet: A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, 
legfeljebb kettő hetenként munkanapokon, vagy a heti pihenőnapon kerül sor. 
Ennek megfelelően az adott szakon a képzés gyakorisága: általában két hetente, 
péntek-szombati napokon 6-7 alkalommal. 
Törölt lábjegyzet: A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira 
tömbösítve, legfeljebb kettő hetenként munkanapokon, vagy a heti pihenőnapon 
kerül sor. Ennek megfelelően az adott szakon a képzés gyakorisága: 3 alkalommal, 
általában hétfő-kedd-szerda-csütörtök. 

 

Osztatlan képzés – korrekciók 

Intézmény Meghirdetett képzés 
Képzési 

szint 
Munkarend 

Finanszírozási 
forma 

Korrekció 

SZTE-ÁJK jogász O L K 

Új lábjegyzet: A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, 
legfeljebb kettő hetenként munkanapokon, vagy a heti pihenőnapon kerül sor. 
Ennek megfelelően az adott szakon a képzés gyakorisága: általában két hetente, 
péntek-szombati napokon 6-7 alkalommal. 
Törölt lábjegyzet: A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira 
tömbösítve, legfeljebb kettő hetenként munkanapokon, vagy a heti pihenőnapon 
kerül sor. Ennek megfelelően az adott szakon a képzés gyakorisága: általában két 
hetente, péntek-szombati napokon 6-7 alkalommal. A Kar - felmenő rendszerben 
bevezetve - elektronikus tanulást segítő anyagot is biztosít a hallgatók részére. 

 

Mesterképzés – korrekciók 

Intézmény Meghirdetett képzés 
Képzési 

szint 
Munkarend 

Finanszírozási 
forma 

Korrekció 

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

M N A/K 

Új lábjegyzet: Az intézmény csak a nem tanári diszciplináris mesterképzésre épülő, 
egyszakos tanári mesterképzés (60 kredit) formájában hirdeti meg a 2 féléves 
képzést. 
Törölt 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 [4 félév [könyvtárostanár]] M N A/K 

Új lábjegyzet: Az intézmény a 4 féléves képzést tanítói alapképzésre épülő, 
egyszakos, általános iskolai tanári szakképzettség megszerzésére irányuló tanári 
mesterképzés (120 kredit) formájában is meghirdeti. Sikeres felvételi esetén a 
tanítói szakképzettséggel rendelkező hallgatók intézményen belüli képzésváltással 
jelentkezhetnek át az előképzettségüknek megfelelő képzésre. 
Törölt lábjegyzet: A képzésre csak tanári szakképzettséggel rendelkezők 
jelentkezhetnek. Az intézmény csak a főiskolai vagy egyetemi szintű tanári 
szakképzettségre épülő, újabb tanári szakképzettség megszerzésére irányuló, 
egyszakos tanári mesterképzés (120 kredit) formájában hirdeti meg a 4 féléves 
képzést. 

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

M L A/K 

Új lábjegyzet: A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, 
legfeljebb kettő hetenként munkanapokon vagy a heti pihenőnapon kerül sor. 
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. 
Törölt lábjegyzet: A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira 
tömbösítve, legfeljebb kettő hetenként munkanapokon vagy a heti pihenőnapon 
kerül sor. Az intézmény csak a nem tanári diszciplináris mesterképzésre épülő, 
egyszakos tanári mesterképzés (60 kredit) formájában hirdeti meg a 2 féléves 
képzést. 

ELTE-TKK tanári [4 félév [könyvtárostanár]] M L A/K 

A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal kötött 
megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanóráira várhatóan kéthetente pénteki 
napokon kerül sor. | Az intézmény a 4 féléves képzést tanítói alapképzésre épülő, 
egyszakos, általános iskolai tanári szakképzettség megszerzésére irányuló tanári 
mesterképzés (120 kredit) formájában is meghirdeti. Sikeres felvételi esetén a 
tanítói szakképzettséggel rendelkező hallgatók intézményen belüli képzésváltással 
jelentkezhetnek át az előképzettségüknek megfelelő képzésre. 
Törölt lábjegyzet: A képzésre csak tanári szakképzettséggel rendelkezők 
jelentkezhetnek. | A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal 
kötött megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanóráira várhatóan kéthetente 
pénteki napokon kerül sor. | Az intézmény csak a főiskolai vagy egyetemi szintű 
tanári szakképzettségre épülő, újabb tanári szakképzettség megszerzésére 
irányuló, egyszakos tanári mesterképzés (120 kredit) formájában hirdeti meg a 4 
féléves képzést. 
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NKE-HHK katonai műveleti logisztika M N A 

Új lábjegyzet: A képzés kizárólag közszolgálati ösztöndíjas finanszírozási formában 
kerül meghirdetésre. A szakon az ösztöndíj számítása szempontjából megállapított 
önköltség összege 290 000 Ft. | A szakra az állomány azon századosi, illetve 
őrnagyi rendfokozatú tagja jelentkezhet, aki a Magyar Honvédség parancsnokának 
előzetes engedélyével, valamint közigazgatási alapvizsgával rendelkezik. 
Törölt lábjegyzet: A képzés kizárólag közszolgálati ösztöndíjas finanszírozási 
formában kerül meghirdetésre. A szakon az ösztöndíj számítása szempontjából 
megállapított önköltség összege 290 000 Ft. |A szakra az állomány azon századosi, 
illetve őrnagyi rendfokozatú tagja jelentkezhet, aki a Honvéd Vezérkar főnökének 
előzetes engedélyével, valamint közigazgatási alapvizsgával rendelkezik. 

NKE-HHK katonai üzemeltetés M N A 

Új lábjegyzet: A képzés kizárólag közszolgálati ösztöndíjas finanszírozási formában 
kerül meghirdetésre. A szakon az ösztöndíj számítása szempontjából megállapított 
önköltség összege 290 000 Ft. | A szakra az állomány azon századosi, illetve 
őrnagyi rendfokozatú tagja jelentkezhet, aki a Magyar Honvédség parancsnokának 
előzetes engedélyével, valamint közigazgatási alapvizsgával rendelkezik. 
Törölt lábjegyzet: A képzés kizárólag közszolgálati ösztöndíjas finanszírozási 
formában kerül meghirdetésre. A szakon az ösztöndíj számítása szempontjából 
megállapított önköltség összege 290 000 Ft. | A szakra az állomány azon századosi, 
illetve őrnagyi rendfokozatú tagja jelentkezhet, aki a Honvéd Vezérkar főnökének 
előzetes engedélyével, valamint közigazgatási alapvizsgával rendelkezik. 

NKE-HHK katonai vezetői M N A 

Új lábjegyzet: A képzés kizárólag közszolgálati ösztöndíjas finanszírozási formában 
kerül meghirdetésre. A szakon az ösztöndíj számítása szempontjából megállapított 
önköltség összege 290 000 Ft. | A szakra az állomány azon századosi, illetve 
őrnagyi rendfokozatú tagja jelentkezhet, aki a Magyar Honvédség parancsnokának 
előzetes engedélyével, valamint közigazgatási alapvizsgával rendelkezik. 
Törölt lábjegyzet: A képzés kizárólag közszolgálati ösztöndíjas finanszírozási 
formában kerül meghirdetésre. A szakon az ösztöndíj számítása szempontjából 
megállapított önköltség összege 290 000 Ft. | A szakra az állomány azon századosi, 
illetve őrnagyi rendfokozatú tagja jelentkezhet, aki a Honvéd Vezérkar főnökének 
előzetes engedélyével, valamint közigazgatási alapvizsgával rendelkezik. 

SZE-AHJK járműmérnöki (angol nyelven) MNA/K M N A/K 
Új lábjegyzet: A szak duális képzésként is végezhető. Részletes információk ennek 
feltételeiről az intézményi honlapon és a Felvi Duális képzések oldalain található. 
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Változás az egyes képzések önköltségeiben 

Intézmény Meghirdetett képzés 
Képzési 

szint 
Munkarend 

Finanszírozási 
forma 

Korábbi 
önköltség  

Módosított 
önköltség  

ELTE-IK autonómrendszer-informatikus (angol nyelven) M N A/K 850 000  500 000  

 

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 

ANNYE európai és nemzetközi igazgatás (német nyelven) M N A/K felvételi elbeszélgetés 2019.05.15-06.12. - 

ANNYE európai és nemzetközi igazgatás (német nyelven) M N A/K felvételi vizsga 2019.05.15-06.12. - 

ANNYE Közép-Európa tanulmányok (német nyelven) M N A/K felvételi elbeszélgetés 2019.05.15-06.12. - 

ANNYE Közép-Európa tanulmányok (német nyelven) M N A/K felvételi vizsga 2019.05.15-06.12. - 

ANNYE nemzetközi gazdaság és gazdálkodás (német nyelven) M N A/K felvételi elbeszélgetés 2019.05.15-06.12. - 

ANNYE nemzetközi gazdaság és gazdálkodás (német nyelven) M N A/K felvételi vizsga 2019.05.15-06.12. - 

ANNYE nemzetközi tanulmányok (német nyelven) M N A/K felvételi elbeszélgetés 2019.05.15-06.12. - 

ANNYE nemzetközi tanulmányok (német nyelven) M N A/K felvételi vizsga 2019.05.15-06.12. - 

ANNYE összehasonlító állam- és jogtudományok (német nyelven) M N A/K felvételi elbeszélgetés 2019.05.15-06.12. - 

ANNYE összehasonlító állam- és jogtudományok (német nyelven) M N A/K felvételi vizsga 2019.05.15-06.12. - 

ANNYE történelem (német nyelven) M N A/K felvételi elbeszélgetés 2019.05.15-06.12. - 

ANNYE történelem (német nyelven) M N A/K felvételi vizsga 2019.05.15-06.12. - 

ANNYE vezetés és szervezés (német nyelven) M N A/K felvételi elbeszélgetés 2019.05.15-06.12. - 

ANNYE vezetés és szervezés (német nyelven) M N A/K felvételi vizsga 2019.05.15-06.12. - 

AVKF mentálhigiénés közösség- és kapcsolatépítő M N A/K szakmai elbeszélgetés 2019.05.21. 4 000 Ft 

AVKF mentálhigiénés közösség- és kapcsolatépítő M L A/K szakmai elbeszélgetés 2019.05.21. 4 000 Ft 

BME-GTK regionális és környezeti gazdaságtan M L A/K 
szakmai és motivációs 

beszélgetés 
2019.06.12. de - 

EKE-GTK szociálpedagógia (Jászberény) M L A/K felvételi elbeszélgetés 2019.05.27-06.07. 4 000 Ft 
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ELTE-IK gépészmérnöki (Szombathely) M N A/K felvételi elbeszélgetés 2019.05.20-07.05. - 

ELTE-TÁTK nemzetközi tanulmányok (angol nyelven) M N A/K szóbeli vizsga 2019.05.27-06.07. 4 000 Ft 

KE-MK média design A N A/K gyakorlati vizsga 2019.06.24-25. 4 000 Ft 

KE-MK média design A N A/K alkalmassági vizsga 2019.06.03-09. - 

METU-ART média design M N A/K 
szakmai és motivációs 

beszélgetés 
2019.04.25-07.05. 4 000 Ft 

PE-MFTK mentálhigiénés közösség- és kapcsolatépítő M L A/K felvételi elbeszélgetés 2019.05.27-31. - 

PE-MK vegyészmérnöki M L A felvételi elbeszélgetés 2019.07.01-05. - 

SZTE-JGYPK közösségi és civil tanulmányok M N A/K felvételi elbeszélgetés 2019.06.17-22. 4 000 Ft 

SZTE-JGYPK közösségi és civil tanulmányok M L A/K felvételi elbeszélgetés 2019.06.17-22. 4 000 Ft 

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

O N A/K pályaalkalmassági 2019.05.22-23. 4 000 Ft 

 
 

Meghirdetésekhez tartozó új, illetve törölt specializációk 

 

Új specializációk 

Intézmény Meghirdetett képzés 
Képzési 

szint 
Munkarend Fin.forma Új specializációk 

ANNYE nemzetközi tanulmányok (német nyelven) M N A/K külpolitika és részvétel 

ANNYE vezetés és szervezés (német nyelven) M N A/K nemzetközi menedzsment 

DE-BTK neveléstudomány M N A/K oktatásmenedzsment 

ELTE-TTK vegyész (angol nyelven) M N A/K analitikai kémia 

ELTE-TTK vegyész (angol nyelven) M N A/K anyagkutatás 

ELTE-TTK vegyész (angol nyelven) M N A/K gyógyszerkutatás 

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

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

ELTE-TTK vegyész (angol nyelven) M N A/K szerkezetkutatás 

ELTE-TTK vegyész (angol nyelven) M N A/K szintetikus kémia 

KJE pedagógia (Budapest) A L K ifjúsági közösségszervezés 

KJE szociális munka (Budapest) A N K koragyermekkori intervenció 

KJE szociális munka (Orosháza) A N K koragyermekkori intervenció 
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KJE szociális munka (Székesfehérvár) A N K koragyermekkori intervenció 

KJE szociális munka (Budapest) A L K koragyermekkori intervenció 

KJE szociális munka (Orosháza) A L K koragyermekkori intervenció 

KJE szociális munka (Székesfehérvár) A L K koragyermekkori intervenció 

KJE szociális munka (Székesfehérvár) A T K koragyermekkori intervenció 

KJE szociális munka (Orosháza) A T K koragyermekkori intervenció 

KJE szociális munka (Budapest) A T K koragyermekkori intervenció 

MTE táncos és próbavezető (Budapest) A N A/K divattánc 

 

Törölt specializációk 

Intézmény Meghirdetett szak 
Képzési 

szint 
Munkarend 

Finanszírozási 
forma 

Törölt specializációk 

MTE táncos és próbavezető (Budapest) A N A/K modern tánc 

MTE táncos és próbavezető (Budapest) A N A/K modern társastánc 

MTE táncos és próbavezető (Budapest) A N A/K néptánc 

 

 


