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A 2020. szeptemberben induló képzések  

Felsőoktatási felvételi tájékoztatójának hivatalos kiegészítése 

 

A Felsőoktatási felvételi tájékoztató a mai naptól 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 honlapon.  

Kiegészítések, javítások, módosítások a felvételi tájékoztatóban 

Vannak olyan szakok, amelyeket különböző okok miatt decemberben még nem hirdettek meg a felsőoktatási 

intézmények, most viszont megjelennek. Az új meghirdetések, és az egyéb korrekciók, törlések 2020. január 29-

ével beépültek a Tájékoztató szövegébe, és így az egységes szerkezetben olvasható a www.felvi.hu honlapon.  

Jelentkezési határidő: 2020. február 15.  

Legkésőbb 2020. február 15-én éjfélig van lehetőség jelentkezni a szeptemberben induló felsőoktatási képzésekre. 

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

Amennyiben ezen túl további képzéseket kíván megjelölni (legfeljebb még 3 helyet lehet) , akkor kiegészítő eljárási 

díjat kell fizetnie átutalással vagy bankkártyás fizetéssel (internetes tranzakcióra alkalmas bankkártyával.) Ezt 

követően, 2020. 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_2020A/3_dokumentumok/31_kotelezo 

https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2020A/5_kulfoldi/52_kulfoldi_kozepisk_pon

tszamitas/521_erettsegi_pontok 

https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2020A/8_tablazatok 

 

 

 

http://www.felvi.hu/
http://www.felvi.hu/
https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2020A/3_dokumentumok/31_kotelezo
https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2020A/5_kulfoldi/52_kulfoldi_kozepisk_pontszamitas/521_erettsegi_pontok
https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2020A/5_kulfoldi/52_kulfoldi_kozepisk_pontszamitas/521_erettsegi_pontok
https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2020A/8_tablazatok


2 

Új jelentkezési lehetőségek 

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

 

Alapképzések – 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 

DE-GTK A L A 
vidékfejlesztési agrármérnöki 
(Nyírbátor) 

támogatott 

7 15 30 

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

természettudomány v. egy ágazati szakmai 
érettségi vizsgatárgy v. egy ágazaton belüli 

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

AGRÁR I 

DE-GTK A L K 
vidékfejlesztési agrármérnöki 
(Nyírbátor) 

175 000 

DE-GTK A N A 
vidékfejlesztési agrármérnöki 
(Szolnok) 

támogatott 

7 15 30 

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

természettudomány v. egy ágazati szakmai 
érettségi vizsgatárgy v. egy ágazaton belüli 

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

AGRÁR I 

DE-GTK A N K 
vidékfejlesztési agrármérnöki 
(Szolnok) 

185 000 

DE-GTK A L A 
vidékfejlesztési agrármérnöki 
(Szolnok) 

támogatott 

7 15 30 

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

természettudomány v. egy ágazati szakmai 
érettségi vizsgatárgy v. egy ágazaton belüli 

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

AGRÁR I 

DE-GTK A L K 
vidékfejlesztési agrármérnöki 
(Szolnok) 

175 000 

DE-MK A N A járműmérnöki támogatott 

7 20 60 

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

v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai 
érettségi vizsgatárgy v. egy szakmai előkészítő 
vizsgatárgy (legalább egyet emelt szinten kell 

teljesíteni) 

MŰSZ I 

DE-MK A N K járműmérnöki 325 000 

EKE-BMK A N A zenekultúra (angol nyelven) támogatott 

6 5 10 gyakorlati vizsga (ének)(G) MŰVK N 

EKE-BMK A N K zenekultúra (angol nyelven) 350 000 

EKE-IK A N A 
programtervező informatikus 
(Jászberény) 

támogatott 

6 12 30 
matematika és fizika v. informatika v. egy ágazati 

szakmai érettségi vizsgatárgy v. egy szakmai 
előkészítő vizsgatárgy 

INFO I 

EKE-IK A N K 
programtervező informatikus 
(Jászberény) 

325 000 

http://www.felvi.hu/
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak
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EKE-IK A L A 
programtervező informatikus 
(Jászberény) 

támogatott 

6 12 30 
matematika és fizika v. informatika v. egy ágazati 

szakmai érettségi vizsgatárgy v. egy szakmai 
előkészítő vizsgatárgy 

INFO I 

EKE-IK A L K 
programtervező informatikus 
(Jászberény) 

300 000 

ELTE-TÁTK A N A 
pénzügy és számvitel 
(Szombathely) 

támogatott 

7 15 50 

kettőt kell választani: földrajz v. gazdasági 
ismeretek v. informatika v. matematika v. 

történelem v. egy ágazati szakmai érettségi 
vizsgatárgy v. egy ágazaton belüli specializáció 

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

GAZD N 

ELTE-TÁTK A N K 
pénzügy és számvitel 
(Szombathely) 

170 000 

KRE-BTK A N A 
keleti nyelvek és kultúrák 
[kínai] 

támogatott 

6 5 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 

KRE-BTK A N K 
keleti nyelvek és kultúrák 
[kínai] 

300 000 

KRE-SZEK A N A ápolás és betegellátás [ápoló] támogatott 

8 5 50 

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

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

nyelv v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy 

ORVOS I 

KRE-SZEK A N K ápolás és betegellátás [ápoló] 300 000 

ME-GÉIK A L A mérnökinformatikus (Ózd) támogatott 

7 20 30 

matematika és fizika v. informatika v. egy ágazati 
szakmai érettségi vizsgatárgy v. egy ágazaton 

belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy v. 
egy szakmai előkészítő vizsgatárgy 

INFO I 

ME-GÉIK A L K mérnökinformatikus (Ózd) 320 000 

MTE A E A táncos és próbavezető (Pécs) támogatott 

6 15 25 alkalmassági vizsga(A), gyakorlati vizsga(G) MŰV N 

MTE A E K táncos és próbavezető (Pécs) 300 000 

NKE-HHK A N A 
állami légiközlekedési 
[katonai repülőműszaki] 

támogatott 8 10 20 

alkalmassági vizsga (Alk) és kettőt kell választani: 
belügyi rendészeti ismeretek v. katonai 

alapismeretek v. magyar nyelv és irodalom v. 
matematika v. történelem v. egy ágazati szakmai 

érettségi vizsgatárgy v. egy szakmai előkészítő 
vizsgatárgy (legalább egyet emelt szinten kell 

teljesíteni) 

ÁLL I 

NYE A N A anglisztika támogatott 

6 5 10 
angol (E) és francia v. latin nyelv v. magyar nyelv 

és irodalom v. német v. olasz v. orosz v. spanyol v. 
történelem 

BÖLCS I 

NYE A N K anglisztika 270 000 
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NYE A L A anglisztika támogatott 

6 5 10 
angol (E) és francia v. latin nyelv v. magyar nyelv 

és irodalom v. német v. olasz v. orosz v. spanyol v. 
történelem 

BÖLCS I 

NYE A L K anglisztika 210 000 

NYE A N A biológia (angol nyelven) támogatott 

6 5 10 

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

szakmai előkészítő vizsgatárgy (legalább egyet 
emelt szinten kell teljesíteni) 

TERM I 

NYE A N K biológia (angol nyelven) 500 000 

NYE A N A 
gépészmérnöki (angol 
nyelven) 

támogatott 

7 5 10 

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

v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai 
érettségi vizsgatárgy v. egy szakmai előkészítő 
vizsgatárgy (legalább egyet emelt szinten kell 

teljesíteni) 

MŰSZ I 

NYE A N K 
gépészmérnöki (angol 
nyelven) 

325 000 

NYE A N A informatikus könyvtáros támogatott 

6 5 10 

kettőt kell választani: informatika v. informatika 
ismeretek v. informatikai alapismeretek v. 
informatikai ismeretek v. magyar nyelv és 

irodalom v. matematika v. társadalomismeret v. 
történelem v. egy idegen nyelv (legalább egyet 

emelt szinten kell teljesíteni) 

TÁRS I 

NYE A N K informatikus könyvtáros 270 000 

NYE A L A informatikus könyvtáros támogatott 

6 5 10 

kettőt kell választani: informatika v. informatika 
ismeretek v. informatikai alapismeretek v. 
informatikai ismeretek v. magyar nyelv és 

irodalom v. matematika v. társadalomismeret v. 
történelem v. egy idegen nyelv (legalább egyet 

emelt szinten kell teljesíteni) 

TÁRS I 

NYE A L K informatikus könyvtáros 210 000 

NYE A N A 
mezőgazdasági mérnöki 
(angol nyelven) 

támogatott 

7 5 10 

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

természettudomány v. egy ágazati szakmai 
érettségi vizsgatárgy v. egy ágazaton belüli 

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

AGRÁR I 

NYE A N K 
mezőgazdasági mérnöki 
(angol nyelven) 

325 000 

NYE A N A pedagógia támogatott 

6 5 10 

kettőt kell választani: bármely nemzetiségi nyelv 
(és irodalom) v. biológia v. fizika v. földrajz v. 

kémia v. magyar nyelv és irodalom v. matematika 
v. természettudomány v. történelem v. egy 

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

(legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni) 

BÖLCS I 

NYE A N K pedagógia 270 000 

NYE A L A pedagógia támogatott 6 5 10 
kettőt kell választani: bármely nemzetiségi nyelv 

(és irodalom) v. biológia v. fizika v. földrajz v. 
BÖLCS I 
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NYE A L K pedagógia 210 000 

kémia v. magyar nyelv és irodalom v. matematika 
v. természettudomány v. történelem v. egy 

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

(legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni) 

OE-KVK A N A villamosmérnöki (Kaposvár) támogatott 

7 20 30 

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

v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai 
érettségi vizsgatárgy v. egy szakmai előkészítő 
vizsgatárgy (legalább egyet emelt szinten kell 

teljesíteni) 

MŰSZ I 

OE-KVK A N K villamosmérnöki (Kaposvár) 325 000 

PTE-KPVK A N A környezetkultúra (Pécs) támogatott 

6 5 15 alkalmassági vizsga (Alk) és gyakorlati vizsga (Gy) MŰVK N 

PTE-KPVK A N K környezetkultúra (Pécs) 350 000 

PTE-KPVK A L A 
üzleti szakoktató 
(Szombathely) 

támogatott 

7 8 15 

kettőt kell választani: földrajz v. gazdasági 
ismeretek v. informatika v. matematika v. 

történelem v. egy ágazati szakmai érettségi 
vizsgatárgy v. egy ágazaton belüli specializáció 

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

GAZD I 

PTE-KPVK A L K 
üzleti szakoktató 
(Szombathely) 

350 000 

PTE-KPVK A N A vidékfejlesztési agrármérnöki támogatott 

7 5 25 

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

természettudomány v. egy ágazati szakmai 
érettségi vizsgatárgy v. egy ágazaton belüli 

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

AGRÁR I 

PTE-KPVK A N K vidékfejlesztési agrármérnöki 300 000 

PTE-KPVK A L A vidékfejlesztési agrármérnöki támogatott 

7 5 15 

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

természettudomány v. egy ágazati szakmai 
érettségi vizsgatárgy v. egy ágazaton belüli 

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

AGRÁR I 

PTE-KPVK A L K vidékfejlesztési agrármérnöki 300 000 
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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 

NYE O N A 

osztatlan tanári [10 félév [angol 
nyelv és kultúra tanára; 
technika-, életvitel- és 
gyakorlat-tanár]] 

támogatott 

10 2 10 

pályaalkalmassági (Alk) és angol (E) és biológia v. 
fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v. 

matematika v. természettudomány v. egy ágazati 
szakmai érettségi vizsgatárgy v. egy szakmai 

előkészítő vizsgatárgy 

PED I 

NYE O N K 

osztatlan tanári [10 félév [angol 
nyelv és kultúra tanára; 
technika-, életvitel- és 
gyakorlat-tanár]] 

500 000 

NYE O L A 

osztatlan tanári [10 félév [angol 
nyelv és kultúra tanára; 
technika-, életvitel- és 
gyakorlat-tanár]] 

támogatott 

10 2 6 

pályaalkalmassági (Alk) és angol (E) és biológia v. 
fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v. 

matematika v. természettudomány v. egy ágazati 
szakmai érettségi vizsgatárgy v. egy szakmai 

előkészítő vizsgatárgy 

PED I 

NYE O L K 

osztatlan tanári [10 félév [angol 
nyelv és kultúra tanára; 
technika-, életvitel- és 
gyakorlat-tanár]] 

500 000 

NYE O N A 

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

támogatott 

10 2 10 

 pályaalkalmassági (Alk) és biológia és fizika v. 
földrajz v. informatika v. kémia v. matematika v. 

természettudomány v. egy ágazati szakmai érettségi 
vizsgatárgy v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy 

(legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni) 

PED I 

NYE O N K 

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

500 000 

NYE O L A 

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

támogatott 

10 2 6 

 pályaalkalmassági (Alk) és biológia és fizika v. 
földrajz v. informatika v. kémia v. matematika v. 

természettudomány v. egy ágazati szakmai érettségi 
vizsgatárgy v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy 

(legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni) 

PED I 

NYE O L K 

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

500 000 
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NYE O N A 

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

támogatott 

10 2 10 

 pályaalkalmassági (Alk) és fizika és biológia v. 
földrajz v. informatika v. kémia v. matematika v. 

természettudomány v. egy ágazati szakmai érettségi 
vizsgatárgy v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy 

(legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni) 

PED I 

NYE O N K 

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

500 000 

NYE O L A 

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

támogatott 

10 2 6 

 pályaalkalmassági (Alk) és fizika és biológia v. 
földrajz v. informatika v. kémia v. matematika v. 

természettudomány v. egy ágazati szakmai érettségi 
vizsgatárgy v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy 

(legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni) 

PED I 

NYE O L K 

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

500 000 

NYE O N A 
osztatlan tanári [10 félév 
[földrajztanár; technika-, 
életvitel- és gyakorlat-tanár]] 

támogatott 

10 2 10 

pályaalkalmassági (Alk) és földrajz és biológia v. 
fizika v. informatika v. kémia v. matematika v. 

természettudomány v. egy ágazati szakmai érettségi 
vizsgatárgy v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy 

(legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni) 

PED I 

NYE O N K 
osztatlan tanári [10 félév 
[földrajztanár; technika-, 
életvitel- és gyakorlat-tanár]] 

500 000 

NYE O L A 
osztatlan tanári [10 félév 
[földrajztanár; technika-, 
életvitel- és gyakorlat-tanár]] 

támogatott 

10 2 6 

pályaalkalmassági (Alk) és földrajz és biológia v. 
fizika v. informatika v. kémia v. matematika v. 

természettudomány v. egy ágazati szakmai érettségi 
vizsgatárgy v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy 

(legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni) 

PED I 

NYE O L K 
osztatlan tanári [10 félév 
[földrajztanár; technika-, 
életvitel- és gyakorlat-tanár]] 

500 000 

NYE O N A 
osztatlan tanári [10 félév 
[informatikatanár; technika-, 
életvitel- és gyakorlat-tanár]] 

támogatott 

10 2 10 

 pályaalkalmassági (Alk) és filozófia v. informatika v. 
matematika v. egy ágazati szakmai érettségi 

vizsgatárgy v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy és 
biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v. 

matematika v. természettudomány v. egy ágazati 
szakmai érettségi vizsgatárgy v. egy szakmai 

előkészítő vizsgatárgy (egy vizsgatárgy csak egyszer 
választható) (legalább egyet emelt szinten kell 

teljesíteni) 

PED I 

NYE O N K 
osztatlan tanári [10 félév 
[informatikatanár; technika-, 
életvitel- és gyakorlat-tanár]] 

500 000 
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NYE O L A 
osztatlan tanári [10 félév 
[informatikatanár; technika-, 
életvitel- és gyakorlat-tanár]] 

támogatott 

10 2 6 

 pályaalkalmassági (Alk) és filozófia v. informatika v. 
matematika v. egy ágazati szakmai érettségi 

vizsgatárgy v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy és 
biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v. 

matematika v. természettudomány v. egy ágazati 
szakmai érettségi vizsgatárgy v. egy szakmai 

előkészítő vizsgatárgy (egy vizsgatárgy csak egyszer 
választható) (legalább egyet emelt szinten kell 

teljesíteni) 

PED I 

NYE O L K 
osztatlan tanári [10 félév 
[informatikatanár; technika-, 
életvitel- és gyakorlat-tanár]] 

500 000 

NYE O N A 
osztatlan tanári [10 félév 
[magyartanár; 
matematikatanár]] 

támogatott 

10 2 10 
pályaalkalmassági (Alk) és magyar nyelv és irodalom 

(E) és matematika 
PED I 

NYE O N K 
osztatlan tanári [10 félév 
[magyartanár; 
matematikatanár]] 

500 000 

NYE O L A 
osztatlan tanári [10 félév 
[magyartanár; 
matematikatanár]] 

támogatott 

10 2 6 
pályaalkalmassági (Alk) és magyar nyelv és irodalom 

(E) és matematika 
PED I 

NYE O L K 
osztatlan tanári [10 félév 
[magyartanár; 
matematikatanár]] 

500 000 

NYE O N A 
osztatlan tanári [10 félév 
[matematikatanár; technika-, 
életvitel- és gyakorlat-tanár]] 

támogatott 

10 2 10 

 pályaalkalmassági (Alk) és matematika és biológia v. 
fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v. 

természettudomány v. egy ágazati szakmai érettségi 
vizsgatárgy v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy (a 

vizsgák közül legalább egyet emelt szinten kell 
teljesíteni, ami lehet biológia, fizika, földrajz, kémia 

vagy matematika) 

PED I 

NYE O N K 
osztatlan tanári [10 félév 
[matematikatanár; technika-, 
életvitel- és gyakorlat-tanár]] 

500 000 

NYE O L A 
osztatlan tanári [10 félév 
[matematikatanár; technika-, 
életvitel- és gyakorlat-tanár]] 

támogatott 

10 2 6 

 pályaalkalmassági (Alk) és matematika és biológia v. 
fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v. 

természettudomány v. egy ágazati szakmai érettségi 
vizsgatárgy v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy (a 

vizsgák közül legalább egyet emelt szinten kell 
teljesíteni, ami lehet biológia, fizika, földrajz, kémia 

vagy matematika) 

PED I 

NYE O L K 
osztatlan tanári [10 félév 
[matematikatanár; technika-, 
életvitel- és gyakorlat-tanár]] 

500 000 

PHF O N A 
osztatlan tanári [10 félév 
[hittanár-nevelőtanár; ének-
zene tanár]] 

támogatott 

10 1 10 

elméleti-zenei alkalmassági vizsga (Alk) és 
pályaalkalmassági (Alk) és gyakorlati vizsga (ének) 

(Gy) és hittani ismeretek (Í+Sz) 
PED I 

PHF O N K 
osztatlan tanári [10 félév 
[hittanár-nevelőtanár; ének-
zene tanár]] 

500 000 
elméleti-zenei alkalmassági vizsga (Alk) és 

pályaalkalmassági (Alk) és gyakorlati vizsga (ének) 
(Gy) és hittani ismeretek (Í+Sz) 
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PTE-BTK O N A 

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

támogatott 

11 2 5 

pályaalkalmassági (Alk) és biológia és angol (E) v. 
bolgár (E) v. francia (E) v. horvát (E) v. horvát 

nemzetiségi nyelv (E) v. horvát nemzetiségi nyelv és 
irodalom (E) v. horvát nyelv és irodalom (E) v. latin 
nyelv (E) v. lengyel (E) v. magyar nyelv és irodalom 
(E) v. német (E) v. német nemzetiségi nyelv (E) v. 

olasz (E) v. orosz (E) v. román (E) v. román 
nemzetiségi nyelv és irodalom (E) v. román nyelv és 

irodalom (E) v. spanyol (E) v. szerb (E) v. szerb 
nemzetiségi nyelv és irodalom (E) v. szerb nyelv és 
irodalom (E) v. szlovák (E) v. szlovák nemzetiségi 

nyelv és irodalom (E) v. szlovák nyelv és irodalom (E) 
v. szlovén nemzetiségi nyelv (E) v. szlovén nyelv (E) 

v. történelem (E) v. ukrán (E) 

PED I 

PTE-BTK O N K 

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

500 000 

PTE-BTK O N A 

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

támogatott 

11 2 5 

pályaalkalmassági (Alk) és fizika és angol (E) v. 
bolgár (E) v. francia (E) v. horvát (E) v. horvát 

nemzetiségi nyelv (E) v. horvát nemzetiségi nyelv és 
irodalom (E) v. horvát nyelv és irodalom (E) v. latin 
nyelv (E) v. lengyel (E) v. magyar nyelv és irodalom 
(E) v. német (E) v. német nemzetiségi nyelv (E) v. 

olasz (E) v. orosz (E) v. román (E) v. román 
nemzetiségi nyelv és irodalom (E) v. román nyelv és 

irodalom (E) v. spanyol (E) v. szerb (E) v. szerb 
nemzetiségi nyelv és irodalom (E) v. szerb nyelv és 
irodalom (E) v. szlovák (E) v. szlovák nemzetiségi 

nyelv és irodalom (E) v. szlovák nyelv és irodalom (E) 
v. szlovén nemzetiségi nyelv (E) v. szlovén nyelv (E) 

v. történelem (E) v. ukrán (E) 

PED I 

PTE-BTK O N K 

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

500 000 

PTE-BTK O N A 

osztatlan tanári [11 félév 
[informatikatanár; horvát és 
nemzetiségi horvát nyelv és 
kultúra tanára]] 

támogatott 

11 2 5 

pályaalkalmassági (Alk) és fizika v. informatika v. 
matematika v. egy ágazati szakmai érettségi 

vizsgatárgy v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy és 
angol (E) v. bolgár (E) v. francia (E) v. horvát (E) v. 
horvát nemzetiségi nyelv (E) v. horvát nemzetiségi 

nyelv és irodalom (E) v. horvát nyelv és irodalom (E) 
v. latin nyelv (E) v. lengyel (E) v. magyar nyelv és 
irodalom (E) v. német (E) v. német nemzetiségi 
nyelv (E) v. olasz (E) v. orosz (E) v. román (E) v. 

román nemzetiségi nyelv és irodalom (E) v. román 
nyelv és irodalom (E) v. spanyol (E) v. szerb (E) v. 
szerb nemzetiségi nyelv és irodalom (E) v. szerb 

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

irodalom (E) v. szlovén nemzetiségi nyelv (E) v. 
szlovén nyelv (E) v. történelem (E) v. ukrán (E) 

PED I 

PTE-BTK O N K 

osztatlan tanári [11 félév 
[informatikatanár; horvát és 
nemzetiségi horvát nyelv és 
kultúra tanára]] 

500 000 
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PTE-BTK O N A 

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

támogatott 

11 2 5 

pályaalkalmassági (Alk) és kémia és angol (E) v. 
bolgár (E) v. francia (E) v. horvát (E) v. horvát 

nemzetiségi nyelv (E) v. horvát nemzetiségi nyelv és 
irodalom (E) v. horvát nyelv és irodalom (E) v. latin 
nyelv (E) v. lengyel (E) v. magyar nyelv és irodalom 
(E) v. német (E) v. német nemzetiségi nyelv (E) v. 

olasz (E) v. orosz (E) v. román (E) v. román 
nemzetiségi nyelv és irodalom (E) v. román nyelv és 

irodalom (E) v. spanyol (E) v. szerb (E) v. szerb 
nemzetiségi nyelv és irodalom (E) v. szerb nyelv és 
irodalom (E) v. szlovák (E) v. szlovák nemzetiségi 

nyelv és irodalom (E) v. szlovák nyelv és irodalom (E) 
v. szlovén nemzetiségi nyelv (E) v. szlovén nyelv (E) 

v. történelem (E) v. ukrán (E) 

PED I 

PTE-BTK O N K 

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

500 000 

PTE-BTK O N A 

osztatlan tanári [11 félév 
[matematikatanár; horvát és 
nemzetiségi horvát nyelv és 
kultúra tanára]] 

támogatott 

11 2 5 

pályaalkalmassági (Alk) és matematika és angol (E) 
v. bolgár (E) v. francia (E) v. horvát (E) v. horvát 

nemzetiségi nyelv (E) v. horvát nemzetiségi nyelv és 
irodalom (E) v. horvát nyelv és irodalom (E) v. latin 
nyelv (E) v. lengyel (E) v. magyar nyelv és irodalom 
(E) v. német (E) v. német nemzetiségi nyelv (E) v. 

olasz (E) v. orosz (E) v. román (E) v. román 
nemzetiségi nyelv és irodalom (E) v. román nyelv és 

irodalom (E) v. spanyol (E) v. szerb (E) v. szerb 
nemzetiségi nyelv és irodalom (E) v. szerb nyelv és 
irodalom (E) v. szlovák (E) v. szlovák nemzetiségi 

nyelv és irodalom (E) v. szlovák nyelv és irodalom (E) 
v. szlovén nemzetiségi nyelv (E) v. szlovén nyelv (E) 

v. történelem (E) v. ukrán (E) 

PED I 

PTE-BTK O N K 

osztatlan tanári [11 félév 
[matematikatanár; horvát és 
nemzetiségi horvát nyelv és 
kultúra tanára]] 

500 000 

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

támogatott 

11 1 10 
motoros alkalmassági vizsga (Alk) és 

pályaalkalmassági (Alk) és spanyol (E) és testnevelés 
PED I 

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

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 N A 
gazdálkodási és menedzsment 
(Szolnok) 

támogatott 

4 15 30 bármelyik két érettségi vizsgatárgy GAZD I 
DE-GTK F N K 

gazdálkodási és menedzsment 
(Szolnok) 

200 000 

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

támogatott 
4 10 30 bármelyik két érettségi vizsgatárgy GAZD I 

DE-GTK F L K 
gazdálkodási és menedzsment 
(Szolnok) 

190 000 

EKE-AVK F N A gyógy- és fűszernövények támogatott 
4 5 30 bármelyik két érettségi vizsgatárgy AGRÁR I 

EKE-AVK F N K gyógy- és fűszernövények 200 000 

EKE-AVK F L A gyógy- és fűszernövények támogatott 
4 5 30 bármelyik két érettségi vizsgatárgy AGRÁR I 

EKE-AVK F L K gyógy- és fűszernövények 180 000 

 

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. 

ELTE-IK M N A 
programtervező informatikus (angol 
nyelven) (Szombathely) 

támogatott 
4 5 15 felvételi elbeszélgetés (Sz) INFO 

ELTE-IK M N K 
programtervező informatikus (angol 
nyelven) (Szombathely) 

500 000 

KRE-BTK M N A európai lexikográfia (angol nyelven) támogatott 
4 1 3 

motivációs beszélgetés és szakmai 
ismeretek (Sz) 

BÖLCS 
KRE-BTK M N K európai lexikográfia (angol nyelven) 375 000 

KRE-BTK M N A európai lexikográfia (német nyelven) támogatott 
4 1 3 

motivációs beszélgetés és szakmai 
ismeretek (Sz) 

BÖLCS 
KRE-BTK M N K európai lexikográfia (német nyelven) 375 000 

METU-ART M N K animáció (angol nyelven) 950 000 4 1 10 
szakmai és motivációs beszélgetés 

(Sz) 
MŰV 

METU-ART M N K divat- és textiltervezés (angol nyelven) 950 000 4 1 10 
szakmai és motivációs beszélgetés 

(Sz) 
MŰV 

METU-ART M N K filmoperatőr művész (angol nyelven) 950 000 4 1 10 
szakmai és motivációs beszélgetés 

(Sz) 
MŰV 
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METU-ART M N A filmoperatőr művész (magyar nyelven) támogatott 
4 1 15 

szakmai és motivációs beszélgetés 
(Sz) 

MŰV 
METU-ART M N K filmoperatőr művész (magyar nyelven) 950 000 

METU-ART M N K formatervező művész (angol nyelven) 950 000 4 1 10 
szakmai és motivációs beszélgetés 

(Sz) 
MŰV 

METU-ART M N K média design (angol nyelven) 950 000 4 1 10 
szakmai és motivációs beszélgetés 

(Sz) 
MŰV 

NKE-ÁNTK M N A fejlesztéspolitikai programmenedzsment támogatott 
2 

20 
50 motivációs beszélgetés (Sz)  ÁLL 

NKE-ÁNTK M N K fejlesztéspolitikai programmenedzsment 285 000 10 

NKE-ÁNTK M L A fejlesztéspolitikai programmenedzsment támogatott 
2 

20 
100 motivációs beszélgetés (Sz)  ÁLL 

NKE-ÁNTK M L K fejlesztéspolitikai programmenedzsment 255 000 20 

NKE-ÁNTK M L A 
International Public Service Relations 
(angol nyelven) 

támogatott 

3 1 20 motivációs beszélgetés (Sz)  ÁLL 
NKE-ÁNTK M L K 

International Public Service Relations 
(angol nyelven) 

320 000 

NKE-ÁNTK M N A kormányzás és vezetés támogatott 
4 

20 
50 motivációs beszélgetés (Sz)  ÁLL 

NKE-ÁNTK M N K kormányzás és vezetés 285 000 10 

NKE-ÁNTK M L A kormányzás és vezetés támogatott 
4 20 50 motivációs beszélgetés (Sz)  ÁLL 

NKE-ÁNTK M L K kormányzás és vezetés 255 000 

NKE-RTK M L K biztonsági szervező 265 000 4 10 20 felvételi elbeszélgetés (Sz) ÁLL 

NKE-VTK M N A 
nemzetközi vízpolitika és vízdiplomácia 
(angol nyelven) 

támogatott 
4 5 20 motivációs beszélgetés (Sz)  ÁLL 

NKE-VTK M N K 
nemzetközi vízpolitika és vízdiplomácia 
(angol nyelven) 

285 000 

NKE-VTK M L A 
nemzetközi vízpolitika és vízdiplomácia 
(angol nyelven) 

támogatott 

4 5 15 motivációs beszélgetés (Sz)  ÁLL 
NKE-VTK M L K 

nemzetközi vízpolitika és vízdiplomácia 
(angol nyelven) 

265 000 

NYE M L A 
tanári [4 félév [technika-, életvitel- és 
gyakorlat-tanár]] 

támogatott 
4 4 8 

felvételi elbeszélgetés (Sz) és 
pályaalkalmassági (Alk)  

PED 

NYE M L K 
tanári [4 félév [technika-, életvitel- és 
gyakorlat-tanár]] 

400 000 

PTE-KTK M L K 
Master of Business Administration 
(MBA) 

400 000 4 10 30 
szakmai és motivációs beszélgetés 

(Sz) 
GAZD 

PTE-MK M N A klasszikus hangszerművész [gordonka] támogatott 
4 1 

3 
főtárgy vizsga (Gy) MŰV 

PTE-MK M N K klasszikus hangszerművész [gordonka] 800 000 1 

PTE-MK M L A művészettörténet támogatott 
4 

5 10 szakmai és motivációs beszélgetés 
(Sz)  

BÖLCS 
PTE-MK M L K művészettörténet 375 000 3 5 

SZE-GIVK M N A gazdaságinformatikus (angol nyelven) támogatott 
4 

4 8 
- INFO 

SZE-GIVK M N K gazdaságinformatikus (angol nyelven) 480 000 1 4 

SZE-GIVK M N A mérnökinformatikus (angol nyelven) támogatott 
4 

4 8 
- INFO 

SZE-GIVK M N K mérnökinformatikus (angol nyelven) 480 000 1 4 
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SZE-GIVK M N A 
programtervező informatikus (angol 
nyelven) 

támogatott 

4 

4 8 

- INFO 
SZE-GIVK M N K 

programtervező informatikus (angol 
nyelven) 

480 000 1 4 

SZTE-BTK M N K filozófia (angol nyelven) 375 000 4 5 10 szóbeli vizsga (Sz) BÖLCS 

 

Korrekciók az érvényes jelentkezési lehetőségek adataiban 

A felsőoktatási intézmények az alábbi meghirdetéseket módosították a Felsőoktatási felvételi tájékoztató 2020. 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 

DE-EK ápolás és betegellátás [ápoló] A L A/K 

Új lábjegyzet: A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, 
havi rendszerességgel hétfőtől péntekig kerül sor. 
Törölt lábjegyzet: A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira 
tömbösítve, havi rendszerességgel hétfőtől péntekig, túlnyomórészt a hét második 
felében kerül sor. 

DE-EK ápolás és betegellátás [mentőtiszt] A L A/K 

Új lábjegyzet: A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, 
havi rendszerességgel hétfőtől péntekig kerül sor. 
Törölt lábjegyzet: A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira 
tömbösítve, havi rendszerességgel hétfőtől péntekig, túlnyomórészt a hét második 
felében kerül sor. 

DE-EK ápolás és betegellátás [szülésznő] A L A/K 

Új lábjegyzet: A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, 
havi rendszerességgel hétfőtől péntekig kerül sor. 
Törölt lábjegyzet: A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira 
tömbösítve, havi rendszerességgel hétfőtől péntekig, túlnyomórészt a hét második 
felében kerül sor. 

ME-MAK vegyészmérnöki 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. 
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MTE táncos és próbavezető (Budapest) A E A/K 

Új lábjegyzet: Az esti munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira a szorgalmi 
időszakban munkanapokon 16 óra után vagy a heti pihenőnapon kerül sor. Ennek 
megfelelően az adott szakon a képzés gyakorisága: néptánc: csütörtök-szombat 
egész nap; modern társastánc: csütörtök-péntek egész nap. 
Törölt lábjegyzet: Az esti munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira a szorgalmi 
időszakban munkanapokon 16 óra után vagy a heti pihenőnapon kerül sor. Ennek 
megfelelően az adott szakon a képzés gyakorisága: néptánc: csütörtök-szombat 
egész nap; társastánc: csütörtök-péntek egész nap; moderntánc: hétfő-kedd. 

NKE-HHK 
állami légiközlekedési [katonai 
repülőműszaki] 

A N A 

Új lábjegyzet: Az állami légiközlekedési alapképzési szak katonai repülőműszaki 
szakirányára csak azon jelentkezők nyerhetnek felvételt, akik a katonai szolgálatra 
való egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságról, valamint a felülvizsgálati 
eljárásról szóló 10/2015. (VII. 30.) HM rendelet szerint alkalmas minősítéssel 
rendelkeznek. 

NKE-RTK bűnügyi igazgatási [bűnügyi nyomozó] A N A 

Új lábjegyzet: A bűnügyi igazgatási alapképzési szak bűnügyi nyomozó, valamint 
gazdaságvédelmi nyomozó szakiránya, a rendészeti igazgatási alapképzési szak 
igazgatásrendészeti, határrendészeti, közlekedésrendészeti, valamint 
közrendvédelmi szakiránya nappali munkarendben folyó képzéseire a jelentkezés 
feltétele a rendőrséggel vagy az Országgyűlési Őrséggel fennálló hivatásos 
szolgálati viszony. A jelentkezőnek rendelkeznie kell az országos vezető által 
kiadott támogató nyilatkozattal. 
Törölt lábjegyzet: A szakirányra csak az általános rendőrségi feladatok ellátására 
létrehozott szerv hivatásos állományában dolgozó jelentkezhet. A jelentkezőnek 
rendelkeznie kell az országos rendőr főkapitány által kiadott támogató 
nyilatkozattal. 

NKE-RTK bűnügyi igazgatási [bűnügyi nyomozó] A L A 

Új lábjegyzet: A bűnügyi igazgatási alapképzési szak bűnügyi nyomozó, 
gazdaságvédelmi nyomozó, valamint informatikai nyomozó szakiránya, továbbá a 
rendészeti igazgatási alapképzési szak közlekedésrendészeti, igazgatásrendészeti, 
határrendészeti, valamint közrendvédelmi szakiránya levelező munkarendben 
folyó, támogatott képzésére történő jelentkezés feltétele a rendőrséggel vagy az 
Országgyűlési Őrséggel fennálló hivatásos szolgálati viszony. A jelentkezőnek 
rendelkeznie kell az állományilletékes parancsnok támogató nyilatkozatával. 
Törölt lábjegyzet: Bűnügyi nyomozó, gazdaságvédelmi nyomozó, informatikai 
nyomozó, közlekedésrendészeti, igazgatásrendészeti, határrendészeti, valamint 
közrendvédelmi szakirány levelező munkarendben folyó alapképzésre történő 
jelentkezés feltétele a rendőrséggel fennálló hivatásos szolgálati viszony továbbá a 
jelentkezőnek rendelkeznie kell az állományilletékes parancsnok támogató 
nyilatkozatával. 
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NKE-RTK 
bűnügyi igazgatási [gazdaságvédelmi 
nyomozó] 

A L A 

Új lábjegyzet: A bűnügyi igazgatási alapképzési szak bűnügyi nyomozó, 
gazdaságvédelmi nyomozó, valamint informatikai nyomozó szakiránya, továbbá a 
rendészeti igazgatási alapképzési szak közlekedésrendészeti, igazgatásrendészeti, 
határrendészeti, valamint közrendvédelmi szakiránya levelező munkarendben 
folyó, támogatott képzésére történő jelentkezés feltétele a rendőrséggel vagy az 
Országgyűlési Őrséggel fennálló hivatásos szolgálati viszony. A jelentkezőnek 
rendelkeznie kell az állományilletékes parancsnok támogató nyilatkozatával. 
Törölt lábjegyzet: Bűnügyi nyomozó, gazdaságvédelmi nyomozó, informatikai 
nyomozó, közlekedésrendészeti, igazgatásrendészeti, határrendészeti, valamint 
közrendvédelmi szakirány levelező munkarendben folyó alapképzésre történő 
jelentkezés feltétele a rendőrséggel fennálló hivatásos szolgálati viszony továbbá a 
jelentkezőnek rendelkeznie kell az állományilletékes parancsnok támogató 
nyilatkozatával. 

NKE-RTK bűnügyi igazgatási [informatikai nyomozó] A L A 

Új lábjegyzet: A bűnügyi igazgatási alapképzési szak bűnügyi nyomozó, 
gazdaságvédelmi nyomozó, valamint informatikai nyomozó szakiránya, továbbá a 
rendészeti igazgatási alapképzési szak közlekedésrendészeti, igazgatásrendészeti, 
határrendészeti, valamint közrendvédelmi szakiránya levelező munkarendben 
folyó, támogatott képzésére történő jelentkezés feltétele a rendőrséggel vagy az 
Országgyűlési Őrséggel fennálló hivatásos szolgálati viszony. A jelentkezőnek 
rendelkeznie kell az állományilletékes parancsnok támogató nyilatkozatával. 
Törölt lábjegyzet: Bűnügyi nyomozó, gazdaságvédelmi nyomozó, informatikai 
nyomozó, közlekedésrendészeti, igazgatásrendészeti, határrendészeti, valamint 
közrendvédelmi szakirány levelező munkarendben folyó alapképzésre történő 
jelentkezés feltétele a rendőrséggel fennálló hivatásos szolgálati viszony továbbá a 
jelentkezőnek rendelkeznie kell az állományilletékes parancsnok támogató 
nyilatkozatával. 

NKE-RTK katasztrófavédelem [iparbiztonsági] A N K 
Új lábjegyzet: A nappali munkarendben folyó katasztrófavédelem alapképzés 
önköltséges képzései esetén nem felvételi követelmény az alkalmassági vizsgálat. 

NKE-RTK rendészeti igazgatási [határrendészeti] A L A 

Új lábjegyzet: A bűnügyi igazgatási alapképzési szak bűnügyi nyomozó, 
gazdaságvédelmi nyomozó, valamint informatikai nyomozó szakiránya, továbbá a 
rendészeti igazgatási alapképzési szak közlekedésrendészeti, igazgatásrendészeti, 
határrendészeti, valamint közrendvédelmi szakiránya levelező munkarendben 
folyó, támogatott képzésére történő jelentkezés feltétele a rendőrséggel vagy az 
Országgyűlési Őrséggel fennálló hivatásos szolgálati viszony. A jelentkezőnek 
rendelkeznie kell az állományilletékes parancsnok támogató nyilatkozatával. 
Törölt lábjegyzet: Bűnügyi nyomozó, gazdaságvédelmi nyomozó, informatikai 
nyomozó, közlekedésrendészeti, igazgatásrendészeti, határrendészeti, valamint 
közrendvédelmi szakirány levelező munkarendben folyó alapképzésre történő 
jelentkezés feltétele a rendőrséggel fennálló hivatásos szolgálati viszony továbbá a 
jelentkezőnek rendelkeznie kell az állományilletékes parancsnok támogató 
nyilatkozatával. 
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NKE-RTK rendészeti igazgatási [igazgatásrendészeti] A L A 

Új lábjegyzet: A bűnügyi igazgatási alapképzési szak bűnügyi nyomozó, 
gazdaságvédelmi nyomozó, valamint informatikai nyomozó szakiránya, továbbá a 
rendészeti igazgatási alapképzési szak közlekedésrendészeti, igazgatásrendészeti, 
határrendészeti, valamint közrendvédelmi szakiránya levelező munkarendben 
folyó, támogatott képzésére történő jelentkezés feltétele a rendőrséggel vagy az 
Országgyűlési Őrséggel fennálló hivatásos szolgálati viszony. A jelentkezőnek 
rendelkeznie kell az állományilletékes parancsnok támogató nyilatkozatával. 
Törölt lábjegyzet: Bűnügyi nyomozó, gazdaságvédelmi nyomozó, informatikai 
nyomozó, közlekedésrendészeti, igazgatásrendészeti, határrendészeti, valamint 
közrendvédelmi szakirány levelező munkarendben folyó alapképzésre történő 
jelentkezés feltétele a rendőrséggel fennálló hivatásos szolgálati viszony továbbá a 
jelentkezőnek rendelkeznie kell az állományilletékes parancsnok támogató 
nyilatkozatával. 

NKE-RTK 
rendészeti igazgatási 
[közlekedésrendészeti] 

A L A 

Új lábjegyzet: A bűnügyi igazgatási alapképzési szak bűnügyi nyomozó, 
gazdaságvédelmi nyomozó, valamint informatikai nyomozó szakiránya, továbbá a 
rendészeti igazgatási alapképzési szak közlekedésrendészeti, igazgatásrendészeti, 
határrendészeti, valamint közrendvédelmi szakiránya levelező munkarendben 
folyó, támogatott képzésére történő jelentkezés feltétele a rendőrséggel vagy az 
Országgyűlési Őrséggel fennálló hivatásos szolgálati viszony. A jelentkezőnek 
rendelkeznie kell az állományilletékes parancsnok támogató nyilatkozatával. 
Törölt lábjegyzet: Bűnügyi nyomozó, gazdaságvédelmi nyomozó, informatikai 
nyomozó, közlekedésrendészeti, igazgatásrendészeti, határrendészeti, valamint 
közrendvédelmi szakirány levelező munkarendben folyó alapképzésre történő 
jelentkezés feltétele a rendőrséggel fennálló hivatásos szolgálati viszony továbbá a 
jelentkezőnek rendelkeznie kell az állományilletékes parancsnok támogató 
nyilatkozatával. 

NKE-RTK rendészeti igazgatási [közrendvédelmi] A N A 

Új lábjegyzet: A bűnügyi igazgatási alapképzési szak bűnügyi nyomozó, valamint 
gazdaságvédelmi nyomozó szakiránya, a rendészeti igazgatási alapképzési szak 
igazgatásrendészeti, határrendészeti, közlekedésrendészeti, valamint 
közrendvédelmi szakiránya nappali munkarendben folyó képzéseire a jelentkezés 
feltétele a rendőrséggel vagy az Országgyűlési Őrséggel fennálló hivatásos 
szolgálati viszony. A jelentkezőnek rendelkeznie kell az országos vezető által 
kiadott támogató nyilatkozattal. 
Törölt lábjegyzet: A szakirányra csak az általános rendőrségi feladatok ellátására 
létrehozott szerv hivatásos állományában dolgozó jelentkezhet. A jelentkezőnek 
rendelkeznie kell az országos rendőr főkapitány által kiadott támogató 
nyilatkozattal. 
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NKE-RTK rendészeti igazgatási [közrendvédelmi] A L A 

Új lábjegyzet: A bűnügyi igazgatási alapképzési szak bűnügyi nyomozó, 
gazdaságvédelmi nyomozó, valamint informatikai nyomozó szakiránya, továbbá a 
rendészeti igazgatási alapképzési szak közlekedésrendészeti, igazgatásrendészeti, 
határrendészeti, valamint közrendvédelmi szakiránya levelező munkarendben 
folyó, támogatott képzésére történő jelentkezés feltétele a rendőrséggel vagy az 
Országgyűlési Őrséggel fennálló hivatásos szolgálati viszony. A jelentkezőnek 
rendelkeznie kell az állományilletékes parancsnok támogató nyilatkozatával. 
Törölt lábjegyzet: Bűnügyi nyomozó, gazdaságvédelmi nyomozó, informatikai 
nyomozó, közlekedésrendészeti, igazgatásrendészeti, határrendészeti, valamint 
közrendvédelmi szakirány levelező munkarendben folyó alapképzésre történő 
jelentkezés feltétele a rendőrséggel fennálló hivatásos szolgálati viszony továbbá a 
jelentkezőnek rendelkeznie kell az állományilletékes parancsnok támogató 
nyilatkozatával. 

NYE járműmérnöki 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. 

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

Új lábjegyzet: A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal kötött 
megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanóráira előreláthatóan havi 
rendszerességgel, munkanapokon kerül sor. 
Törölt lábjegyzet: A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal 
kötött megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanóráira havi rendszerességgel, 
munkanapokon kerül sor. 

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

A L A/K 

Új lábjegyzet: A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal kötött 
megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanóráira előreláthatóan havi 
rendszerességgel, munkanapokon kerül sor. 
Törölt lábjegyzet: A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal 
kötött megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanóráira havi rendszerességgel, 
munkanapokon kerül sor. 

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

Új lábjegyzet: A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal kötött 
megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanóráira előreláthatóan havi 
rendszerességgel, munkanapokon kerül sor. 
Törölt lábjegyzet: A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal 
kötött megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanóráira havi rendszerességgel, 
munkanapokon kerül sor. 

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

A L A/K 

Új lábjegyzet: A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal kötött 
megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanóráira előreláthatóan havi 
rendszerességgel, munkanapokon kerül sor. 
Törölt lábjegyzet: A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal 
kötött megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanóráira havi rendszerességgel, 
munkanapokon kerül sor. 
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PTE-ETK 
ápolás és betegellátás [szülésznő] 
(Kaposvár) 

A L A/K 

Új lábjegyzet: A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal kötött 
megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanóráira előreláthatóan havi 
rendszerességgel, munkanapokon kerül sor. 
Törölt lábjegyzet: A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal 
kötött megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanóráira havi rendszerességgel, 
munkanapokon kerül sor. 

PTE-ETK 
ápolás és betegellátás [szülésznő] 
(Szombathely) 

A L A/K 

Új lábjegyzet: A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal kötött 
megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanóráira előreláthatóan havi 
rendszerességgel, munkanapokon kerül sor. 
Törölt lábjegyzet: A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal 
kötött megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanóráira havi rendszerességgel, 
munkanapokon kerül sor. 

PTE-ETK 
csecsemő- és kisgyermeknevelő 
(Szombathely) 

A L A/K 

Új lábjegyzet: A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal kötött 
megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanóráira előreláthatóan havi 
rendszerességgel, munkanapokon kerül sor. 
Törölt lábjegyzet: A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal 
kötött megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanóráira havi rendszerességgel, 
munkanapokon kerül sor. 

PTE-ETK 
egészségügyi gondozás és prevenció 
[népegészségügyi ellenőr] (Pécs) 

A L A/K 

Új lábjegyzet: A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal kötött 
megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanóráira előreláthatóan havi 
rendszerességgel, munkanapokon kerül sor. 
Törölt lábjegyzet: A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal 
kötött megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanóráira havi rendszerességgel, 
munkanapokon kerül sor. 

PTE-ETK 
egészségügyi gondozás és prevenció 
[védőnő] (Kaposvár) 

A L A/K 

Új lábjegyzet: A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal kötött 
megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanóráira előreláthatóan havi 
rendszerességgel, munkanapokon kerül sor. 
Törölt lábjegyzet: A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal 
kötött megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanóráira havi rendszerességgel, 
munkanapokon kerül sor. 

PTE-ETK 
egészségügyi gondozás és prevenció 
[védőnő] (Szombathely) 

A L A/K 

Új lábjegyzet: A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal kötött 
megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanóráira előreláthatóan havi 
rendszerességgel, munkanapokon kerül sor. 
Törölt lábjegyzet: A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal 
kötött megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanóráira havi rendszerességgel, 
munkanapokon kerül sor. 
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PTE-ETK egészségügyi szervező (Zalaegerszeg) A L A/K 

Új lábjegyzet: A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal kötött 
megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanóráira előreláthatóan havi 
rendszerességgel, munkanapokon kerül sor. 
Törölt lábjegyzet: A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal 
kötött megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanóráira havi rendszerességgel, 
munkanapokon kerül sor. 

PTE-ETK orvosi diagnosztikai analitikus (Kaposvár) A L A/K 

Új lábjegyzet: A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal kötött 
megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanóráira előreláthatóan havi 
rendszerességgel, munkanapokon kerül sor. 
Törölt lábjegyzet: A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal 
kötött megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanóráira havi rendszerességgel, 
munkanapokon kerül sor. 

PTE-ETK 
orvosi diagnosztikai analitikus 
(Szombathely) 

A L A/K 

Új lábjegyzet: A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal kötött 
megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanóráira előreláthatóan havi 
rendszerességgel, munkanapokon kerül sor. 
Törölt lábjegyzet: A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal 
kötött megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanóráira havi rendszerességgel, 
munkanapokon kerül sor. 

PTE-ETK 
sport- és rekreációszervezés 
[rekreációszervezés és egészségfejlesztés] 
(Pécs) 

A L A/K 

Új lábjegyzet: A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal kötött 
megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanóráira előreláthatóan havi 
rendszerességgel, munkanapokon kerül sor. 
Törölt lábjegyzet: A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal 
kötött megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanóráira havi rendszerességgel, 
munkanapokon kerül sor. 

PTE-ETK 
sport- és rekreációszervezés 
[rekreációszervezés és egészségfejlesztés] 
(Zalaegerszeg) 

A L A/K 

Új lábjegyzet: A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal kötött 
megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanóráira előreláthatóan havi 
rendszerességgel, munkanapokon kerül sor. 
Törölt lábjegyzet: A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal 
kötött megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanóráira havi rendszerességgel, 
munkanapokon kerül sor. 

PTE-ETK szociális munka (Szombathely) A L A/K 

Új lábjegyzet: A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal kötött 
megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanóráira előreláthatóan havi 
rendszerességgel, munkanapokon kerül sor. 
Törölt lábjegyzet: A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal 
kötött megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanóráira havi rendszerességgel, 
munkanapokon kerül sor. 

SOE-MK környezetmérnöki 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. 
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Osztatlan képzés – korrekciók 

Intézmény Meghirdetett képzés 
Képzési 

szint 
Munkarend 

Finanszírozási 
forma 

Korrekció 

NYE 
osztatlan tanári [10 félév [magyartanár; 
matematikatanár]] 

O N A/K 
Új lábjegyzet: Az intézményben a szakpár mindkét felén szerezhető általános és 
középiskolai tanári szakképzettség. 

NYE 
osztatlan tanári [10 félév [magyartanár; 
matematikatanár]] 

O L A/K 
Új lábjegyzet: Az intézményben a szakpár mindkét felén szerezhető általános és 
középiskolai tanári szakképzettség. 

NYE 
osztatlan tanári [10 félév [magyartanár; 
testnevelő tanár]] 

O N A/K 
Új lábjegyzet: Az intézményben a szakpár mindkét felén szerezhető általános és 
középiskolai tanári szakképzettség. 

NYE 
osztatlan tanári [10 félév [magyartanár; 
testnevelő tanár]] 

O L A/K 
Új lábjegyzet: Az intézményben a szakpár mindkét felén szerezhető általános és 
középiskolai tanári szakképzettség. 

NYE 
osztatlan tanári [10 félév 
[matematikatanár; testnevelő tanár]] 

O N A/K 
Új lábjegyzet: Az intézményben a szakpár mindkét felén szerezhető általános és 
középiskolai tanári szakképzettség. 

NYE 
osztatlan tanári [10 félév 
[matematikatanár; testnevelő tanár]] 

O L A/K 
Új lábjegyzet: Az intézményben a szakpár mindkét felén szerezhető általános és 
középiskolai tanári szakképzettség. 

 

Felsőoktatási szakképzés – korrekciók 

Intézmény Meghirdetett képzés 
Képzési 

szint 
Munkarend 

Finanszírozási 
forma 

Korrekció 

PTE-ETK orvosi diagnosztikai analitikus (Kaposvár) F L A/K 

Új lábjegyzet: A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal kötött 
megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanóráira előreláthatóan havi 
rendszerességgel, munkanapokon kerül sor. 
Törölt lábjegyzet: A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal 
kötött megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanóráira havi rendszerességgel, 
munkanapokon kerül sor. 
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Mesterképzés – korrekciók 

Intézmény Meghirdetett képzés 
Képzési 

szint 
Munkarend 

Finanszírozási 
forma 

Korrekció 

BME-GTK tanári [2 félév [közgazdásztanár]] M L A/K 

Új lábjegyzet: Választható specializáció(k): tanári [2 félév [közgazdásztanár 
[kereskedelem-marketing]]]; tanári [2 félév [közgazdásztanár [közgazdaságtan]]]; 
tanári [2 félév [közgazdásztanár [pénzügy-számvitel]]]; tanári [2 félév 
[közgazdásztanár [ügyvitel]]]; tanári [2 félév [közgazdásztanár [vállalkozási 
ismeretek]]]. 
Törölt lábjegyzet: Választható specializáció(k): tanári [2 félév [közgazdásztanár 
[kereskedelem-marketing]]]; tanári [2 félév [közgazdásztanár [közgazdaságtan]]]; 
tanári [2 félév [közgazdásztanár [pénzügy-számvitel]]]; tanári [2 félév 
[közgazdásztanár [vállalkozási ismeretek]]]. 

ELTE-TKK 
tanári [2 félév [olasz nyelv és kultúra 
tanára]] 

M N 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. 
Törölt lábjegyzet: Az intézmény csak a nem tanári diszciplináris mesterképzésre 
épülő, egyszakos tanári mesterképzés (60 kredit) formájában hirdeti meg a 2 
féléves képzést. 

NKE-ÁNTK közigazgatási M L A 

Új lábjegyzet: Csak az alábbi törvények valamelyikének hatálya alá tartozó 
foglalkoztatási jogviszonnyal rendelkezők jelentkezhetnek: - a kormányzati 
igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény, - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 
2011. évi CXCIX. törvény, - a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos 
állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény, - a honvédek 
jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény. 
Törölt lábjegyzet: Csak az alábbi törvények valamelyikének hatálya alá tartozó 
foglalkoztatási jogviszonnyal rendelkezők jelentkezhetnek: - a kormányzati 
igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény, - közszolgálati tisztviselőkről szóló 
2011. évi CXCIX. törvény, - a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos 
állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény, - a honvédek 
jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény, - az igazságügyi alkalmazottak szolgálati 
jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény hatálya alá tartozó igazságügyi 
alkalmazottak. 

NKE-RTK biztonsági szervező M L K 
Új lábjegyzet: A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal kötött 
megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanóráira szemeszterenként hat 
alkalommal pénteken, illetve szombaton kerül sor. 

NKE-VTK 
nemzetközi vízpolitika és vízdiplomácia 
(angol nyelven) 

M L A 
Új lábjegyzet: A levelező munkarendű képzésben - az érintett hallgatókkal kötött 
eltérő megállapodás hiányában - a hallgatók tanóráira tömbösítve, legfeljebb 
kettő hetenként munkanapokon, vagy a heti pihenőnapon kerül sor. 

NKE-VTK 
nemzetközi vízpolitika és vízdiplomácia 
(angol nyelven) 

M L K 
Új lábjegyzet: A levelező munkarendű képzésben - az érintett hallgatókkal kötött 
eltérő megállapodás hiányában - a hallgatók tanóráira tömbösítve, legfeljebb 
kettő hetenként munkanapokon, vagy a heti pihenőnapon kerül sor. 
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PTE-ETK egészségügyi menedzser M L A/K 

Új lábjegyzet: A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal kötött 
megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanóráira előreláthatóan havi 
rendszerességgel, munkanapokon kerül sor. 
Törölt lábjegyzet: A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal 
kötött megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanóráira havi rendszerességgel, 
munkanapokon kerül sor. 

PTE-ETK egészségügyi szociális munka M L A/K 

Új lábjegyzet: A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal kötött 
megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanóráira előreláthatóan havi 
rendszerességgel, munkanapokon kerül sor. 
Törölt lábjegyzet: A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal 
kötött megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanóráira havi rendszerességgel, 
munkanapokon kerül sor. 

PTE-ETK fizioterápia (Pécs) M L A/K 

Új lábjegyzet: A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal kötött 
megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanóráira előreláthatóan havi 
rendszerességgel, munkanapokon kerül sor. 
Törölt lábjegyzet: A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal 
kötött megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanóráira havi rendszerességgel, 
munkanapokon kerül sor. 

PTE-ETK fizioterápia (Zalaegerszeg) M L A/K 

Új lábjegyzet: A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal kötött 
megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanóráira előreláthatóan havi 
rendszerességgel, munkanapokon kerül sor. 
Törölt lábjegyzet: A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal 
kötött megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanóráira havi rendszerességgel, 
munkanapokon kerül sor. 

PTE-ETK klinikai laboratóriumi kutató M L A/K 

Új lábjegyzet: A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal kötött 
megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanóráira előreláthatóan havi 
rendszerességgel, munkanapokon kerül sor. 
Törölt lábjegyzet: A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal 
kötött megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanóráira havi rendszerességgel, 
munkanapokon kerül sor. 

PTE-ETK népegészségügyi M L A/K 

Új lábjegyzet: A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal kötött 
megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanóráira előreláthatóan havi 
rendszerességgel, munkanapokon kerül sor. 
Törölt lábjegyzet: A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal 
kötött megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanóráira havi rendszerességgel, 
munkanapokon kerül sor. 

PTE-ETK sportmenedzser M L A/K 

Új lábjegyzet: A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal kötött 
megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanóráira előreláthatóan havi 
rendszerességgel, munkanapokon kerül sor. 
Törölt lábjegyzet: A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal 
kötött megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanóráira havi rendszerességgel, 
munkanapokon kerül sor. 
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PTE-ETK tanári [4 félév [egészségügyi tanár]] M L A/K 

Új lábjegyzet: A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal kötött 
megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanóráira előreláthatóan havi 
rendszerességgel, munkanapokon kerül sor. 
Törölt lábjegyzet: A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal 
kötött megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanóráira havi rendszerességgel, 
munkanapokon kerül sor. 

PTE-ETK táplálkozástudományi M L A/K 

Új lábjegyzet: A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal kötött 
megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanóráira előreláthatóan havi 
rendszerességgel, munkanapokon kerül sor. 
Törölt lábjegyzet: A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal 
kötött megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanóráira havi rendszerességgel, 
munkanapokon kerül sor. 

SZIE-MKK 
mezőgazdasági biotechnológus (magyar 
nyelven) 

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. 

 

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 

EKE-BMK zenekultúra (angol nyelven) A N A/K gyakorlati vizsga (ének) 2020.05.25-06.05. 4 000 Ft 

ELTE-IK programtervező informatikus (angol nyelven) (Szombathely) M N A/K felvételi elbeszélgetés 2020.05.18-07.03.  

KRE-BTK európai lexikográfia (angol nyelven) M N A/K 
motivációs beszélgetés és 

szakmai ismeretek 
2020.06.05. 4 000 Ft 

KRE-BTK európai lexikográfia (német nyelven) M N A/K 
motivációs beszélgetés és 

szakmai ismeretek 
2020.06.05. 4 000 Ft 

METU-ART animáció (angol nyelven) M N K 
szakmai és motivációs 

beszélgetés 
2020.04.20-07.03. 4 000 Ft 

METU-ART divat- és textiltervezés (angol nyelven) M N K 
szakmai és motivációs 

beszélgetés 
2020.04.20-07.03. 4 000 Ft 

METU-ART filmoperatőr művész (angol nyelven) M N K 
szakmai és motivációs 

beszélgetés 
2020.04.20-07.03. 4 000 Ft 

METU-ART filmoperatőr művész (magyar nyelven) M N A/K 
szakmai és motivációs 

beszélgetés 
2020.04.20-07.03. 4 000 Ft 

METU-ART formatervező művész (angol nyelven) M N K 
szakmai és motivációs 

beszélgetés 
2020.04.20-07.03. 4 000 Ft 

METU-ART média design (angol nyelven) M N K 
szakmai és motivációs 

beszélgetés 
2020.04.20-07.03. 4 000 Ft 
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MTE táncos és próbavezető (Pécs) A E A/K gyakorlati vizsga 2020.06.08-11.  

MTE táncos és próbavezető (Pécs) A E A/K alkalmassági vizsga 2020.04.27-30. 4 000 Ft 

NKE-ÁNTK fejlesztéspolitikai programmenedzsment M N A/K motivációs beszélgetés 2020.04.20-07.03.  

NKE-ÁNTK fejlesztéspolitikai programmenedzsment M L A/K motivációs beszélgetés 2020.04.20-07.03.  

NKE-ÁNTK International Public Service Relations (angol nyelven) M L A/K motivációs beszélgetés 2020.04.20-07.03.  

NKE-ÁNTK kormányzás és vezetés M N A/K motivációs beszélgetés 2020.04.20-07.03.  

NKE-ÁNTK kormányzás és vezetés M L A/K motivációs beszélgetés 2020.04.20-07.03.  

NKE-VTK nemzetközi vízpolitika és vízdiplomácia (angol nyelven) M N A/K motivációs beszélgetés 2020.04.20-07.03.  

NKE-VTK nemzetközi vízpolitika és vízdiplomácia (angol nyelven) M L A/K motivációs beszélgetés 2020.04.20-07.03.  

NYE 
osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; technika-, 
életvitel- és gyakorlat-tanár]] 

O N A/K pályaalkalmassági 2020.06.22-07.03. 4 000 Ft 

NYE 
osztatlan tanári [10 félév [angol nyelv és kultúra tanára; technika-, 
életvitel- és gyakorlat-tanár]] 

O L A/K pályaalkalmassági 2020.06.22-07.03. 4 000 Ft 

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

O N A/K pályaalkalmassági 2020.06.22-07.03. 4 000 Ft 

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

O L A/K pályaalkalmassági 2020.06.22-07.03. 4 000 Ft 

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

O N A/K pályaalkalmassági 2020.06.22-07.03. 4 000 Ft 

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

O L A/K pályaalkalmassági 2020.06.22-07.03. 4 000 Ft 

NYE 
osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; technika-, életvitel- és 
gyakorlat-tanár]] 

O N A/K pályaalkalmassági 2020.06.22-07.03. 4 000 Ft 

NYE 
osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; technika-, életvitel- és 
gyakorlat-tanár]] 

O L A/K pályaalkalmassági 2020.06.22-07.03. 4 000 Ft 

NYE 
osztatlan tanári [10 félév [informatikatanár; technika-, életvitel- és 
gyakorlat-tanár]] 

O N A/K pályaalkalmassági 2020.06.22-07.03. 4 000 Ft 

NYE 
osztatlan tanári [10 félév [informatikatanár; technika-, életvitel- és 
gyakorlat-tanár]] 

O L A/K pályaalkalmassági 2020.06.22-07.03. 4 000 Ft 

NYE osztatlan tanári [10 félév [magyartanár; matematikatanár]] O N A/K pályaalkalmassági 2020.06.22-07.03. 4 000 Ft 

NYE osztatlan tanári [10 félév [magyartanár; matematikatanár]] O L A/K pályaalkalmassági 2020.06.22-07.03. 4 000 Ft 

NYE 
osztatlan tanári [10 félév [matematikatanár; technika-, életvitel- és 
gyakorlat-tanár]] 

O N A/K pályaalkalmassági 2020.06.22-07.03. 4 000 Ft 

NYE 
osztatlan tanári [10 félév [matematikatanár; technika-, életvitel- és 
gyakorlat-tanár]] 

O L A/K pályaalkalmassági 2020.06.22-07.03. 4 000 Ft 
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NYE tanári [4 félév [technika-, életvitel- és gyakorlat-tanár]] M L A/K pályaalkalmassági 2020.06.22-07.03.  

NYE tanári [4 félév [technika-, életvitel- és gyakorlat-tanár]] M L A/K felvételi elbeszélgetés 2020.06.22-07.03. 4 000 Ft 

PHF osztatlan tanári [10 félév [hittanár-nevelőtanár; ének-zene tanár]] O N A/K hittani ismeretek 2020.05.25-29.  

PHF osztatlan tanári [10 félév [hittanár-nevelőtanár; ének-zene tanár]] O N A/K gyakorlati vizsga (ének) 2020.06.13-07.03.  

PHF osztatlan tanári [10 félév [hittanár-nevelőtanár; ének-zene tanár]] O N A/K 
elméleti-zenei alkalmassági 

vizsga 
2020.04.20-06.12.  

PHF osztatlan tanári [10 félév [hittanár-nevelőtanár; ének-zene tanár]] O N A/K pályaalkalmassági 2020.04.20-06.12. 4 000 Ft 

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

O N A/K pályaalkalmassági 2020.05.25-29. 4 000 Ft 

PTE-BTK 
osztatlan tanári [11 félév [fizikatanár (természettudományi gyakorlatok); 
horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára]] 

O N A/K pályaalkalmassági 2020.05.25-29. 4 000 Ft 

PTE-BTK 
osztatlan tanári [11 félév [informatikatanár; horvát és nemzetiségi 
horvát nyelv és kultúra tanára]] 

O N A/K pályaalkalmassági 2020.05.25-29. 4 000 Ft 

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

O N A/K pályaalkalmassági 2020.05.25-29. 4 000 Ft 

PTE-BTK 
osztatlan tanári [11 félév [matematikatanár; horvát és nemzetiségi 
horvát nyelv és kultúra tanára]] 

O N A/K pályaalkalmassági 2020.05.25-29. 4 000 Ft 

PTE-KPVK környezetkultúra (Pécs) A N A/K gyakorlati vizsga 2020.06.15.  

PTE-KPVK környezetkultúra (Pécs) A N A/K alkalmassági vizsga 2020.05.28. 4 000 Ft 

PTE-KTK Master of Business Administration (MBA) M L K 
szakmai és motivációs 

beszélgetés 
2020.06.08-09.  

PTE-MK klasszikus hangszerművész [gordonka] M N A/K főtárgy vizsga 2020.06.13-07.03. 3 000 Ft 

PTE-MK művészettörténet M L A/K 
szakmai és motivációs 

beszélgetés 
2020.06.22-07.03. 3 000 Ft 

SZTE-BTK filozófia (angol nyelven) M N K szóbeli vizsga 2020.05.18-22.de 2 000 Ft 

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

O N A/K motoros alkalmassági vizsga 2020.06.27-07.03.  

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

O N A/K pályaalkalmassági 2020.06.27-07.03. 4 000 Ft 
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Meghirdetésekhez tartozó új, illetve törölt specializációk 

 

Új specializációk 

Intézmény Meghirdetett képzés 
Képzési 

szint 
Munkarend Fin.forma Új specializációk 

DE-MK járműmérnöki A N A/K gépjármű 

DE-MK járműmérnöki A N A/K járműgyártás 

EKE-GTK gazdálkodási és menedzsment (angol nyelven) (Gyöngyös) A N K vállalkozásszervezés 

EKE-GTK gazdálkodási és menedzsment (Eger) A N A/K kontrolling 

EKE-GTK gazdálkodási és menedzsment (Eger) A N A/K logisztika 

EKE-GTK gazdálkodási és menedzsment (Eger) A L A/K kontrolling 

EKE-GTK gazdálkodási és menedzsment (Eger) A L A/K logisztika 

EKE-GTK gazdálkodási és menedzsment (Gyöngyös) A L A/K vállalkozásszervezés 

EKE-GTK gazdálkodási és menedzsment (magyar nyelven) (Gyöngyös) A N A/K vállalkozásszervezés 

EKE-GTK turizmus-vendéglátás (angol nyelven) (Gyöngyös) A N K természeti és aktív turizmus 

EKE-GTK turizmus-vendéglátás (Gyöngyös) A L A/K borturizmus 

EKE-GTK turizmus-vendéglátás (Gyöngyös) A L A/K kulturális és vallási 

EKE-GTK turizmus-vendéglátás (Gyöngyös) A L A/K sportturizmus 

EKE-GTK turizmus-vendéglátás (magyar nyelven) (Gyöngyös) A N A/K borturizmus 

EKE-GTK turizmus-vendéglátás (magyar nyelven) (Gyöngyös) A N A/K kulturális és vallási 

EKE-GTK turizmus-vendéglátás (magyar nyelven) (Gyöngyös) A N A/K sportturizmus 

EKE-IK programtervező informatikus (Jászberény) A N A/K adatbázisrendszerek üzemeltetése, fejlesztése 

EKE-IK programtervező informatikus (Jászberény) A N A/K szoftveralkalmazó informatikus 

EKE-IK programtervező informatikus (Jászberény) A N A/K szoftverfejlesztő informatikus 

EKE-IK programtervező informatikus (Jászberény) A L A/K adatbázisrendszerek üzemeltetése, fejlesztése 

EKE-IK programtervező informatikus (Jászberény) A L A/K szoftveralkalmazó informatikus 

EKE-IK programtervező informatikus (Jászberény) A L A/K szoftverfejlesztő informatikus 

ELTE-IK programtervező informatikus (angol nyelven) (Szombathely) M N A/K ipar 4.0 (Digital Factory) 

KE-MK kézműves tárgykultúra A N A/K art design 

KRE-BTK keleti nyelvek és kultúrák [kínai] A N A/K bölcsészet- és társadalomtudományi szakkollégiumi 

KRE-BTK keleti nyelvek és kultúrák [kínai] A N A/K filozófia 

KRE-BTK keleti nyelvek és kultúrák [kínai] A N A/K fordítói 
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KRE-BTK keleti nyelvek és kultúrák [kínai] A N A/K japán irodalmi és nyelvészeti 

KRE-BTK keleti nyelvek és kultúrák [kínai] A N A/K japán köztörténet és társadalomtörténet 

KRE-BTK keleti nyelvek és kultúrák [kínai] A N A/K japánspecifikus multimédiaismeret 

KRE-BTK keleti nyelvek és kultúrák [kínai] A N A/K kínai nyelv- és kultúraismeret 

KRE-BTK keleti nyelvek és kultúrák [kínai] A N A/K kreatív írás - alkalmazott irodalom 

KRE-BTK keleti nyelvek és kultúrák [kínai] A N A/K művészettörténet 

KRE-BTK keleti nyelvek és kultúrák [kínai] A N A/K német nyelv, kultúra és gazdaság 

KRE-BTK keleti nyelvek és kultúrák [kínai] A N A/K nyelvmentor 

KRE-BTK keleti nyelvek és kultúrák [kínai] A N A/K színházi stúdiumok 

KRE-BTK keleti nyelvek és kultúrák [kínai] A N A/K vallástudomány 

METU-ART fotográfia A L K riportfotográfia 

METU-ART fotográfia (angol nyelven) A N K riportfotográfia 

METU-ART fotográfia (magyar nyelven) A N K riportfotográfia 

METU-ART televíziós műsorkészítő A N K szerkesztő-riporter - kreatív író 

METU-ART televíziós műsorkészítő A L K szerkesztő-riporter - kreatív író 

MOME divat- és textiltervezés M N A/K jelmeztervezés 

MTE táncos és próbavezető (Pécs) A E A/K modern tánc 

NYE anglisztika A N A/K angol 

NYE anglisztika A N A/K idegen nyelvi ügyintéző 

NYE anglisztika A L A/K angol 

NYE anglisztika A L A/K idegen nyelvi ügyintéző 

NYE gépészmérnöki (angol nyelven) A N A/K gépgyártástechnológia 

NYE gépészmérnöki (angol nyelven) A N A/K járműgépész 

NYE informatikus könyvtáros A N A/K információ menedzsment 

NYE informatikus könyvtáros A L A/K információ menedzsment 

NYE mezőgazdasági mérnöki (angol nyelven) A N A/K integrált mezőgazdasági technológiák 

NYE mezőgazdasági mérnöki (angol nyelven) A N A/K ökológiai gazdálkodás 

PTE-KPVK gyógypedagógia A N A/K logopédia 

PTE-KPVK gyógypedagógia A N A/K tanulásban akadályozottak pedagógiája 

PTE-KPVK gyógypedagógia A L A/K logopédia 

PTE-KPVK gyógypedagógia A L A/K tanulásban akadályozottak pedagógiája 

PTE-KPVK környezetkultúra (Pécs) A N A/K környezetprezentáció 
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PTE-KPVK üzleti szakoktató (Szekszárd) A N A/K ügyviteli 

PTE-KPVK üzleti szakoktató (Szekszárd) A N A/K vendéglátás 

PTE-KPVK üzleti szakoktató (Szekszárd) A L A/K ügyviteli 

PTE-KPVK üzleti szakoktató (Szekszárd) A L A/K vendéglátás 

PTE-KPVK üzleti szakoktató (Szombathely) A L A/K ügyviteli 

PTE-KPVK üzleti szakoktató (Szombathely) A L A/K vendéglátás 

PTE-KPVK vidékfejlesztési agrármérnöki A L A/K fenntartható tájhasználat 

PTE-KPVK vidékfejlesztési agrármérnöki A L A/K helyi gazdaság, helyi társadalom 

PTE-KPVK vidékfejlesztési agrármérnöki A L A/K vidéki turizmus és térségfejlesztés 

PTE-MK művészettörténet M L A/K középkori művészet 

SZTE-BTK szabad bölcsészet A N A/K művészettörténet 

 

Törölt specializációk 

Intézmény Meghirdetett szak 
Képzési 

szint 
Munkarend 

Finanszírozási 
forma 

Törölt specializációk 

DE-MK gépészmérnöki A N A/K gépjárműtechnikai 

METU-ART fotográfia A L K fotóriporter 

METU-ART fotográfia (angol nyelven) A N K fotóriporter 

METU-ART fotográfia (magyar nyelven) A N K fotóriporter 

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

 

 


