
ÁVF 
Általános Vállalkozási Főiskola 

ÁVF felvehető kapacitásszáma: 2109 fő. 

Képzési terület Település Nyelv 

Felvehető (fő) 
Képzési 
terület/Szakmacsoport 

Nappali 
képzés 

Esti, levelező 
munkarend Távoktatás 

gazdaságtudományok 
képzési terület Budapest magyar 718 961 0 GAZD 

társadalomtudomány 
képzési terület Budapest magyar 182 248 0 TÁRS 

Összesen     900 1209 0   
 

Az itt látható táblázat a Nftv. 67. § (3) bekezdés d) pontja alapján az Oktatási Hivatal által megállapított felvehető 
maximális hallgatói létszámokat tartalmazza. Az Nftv. 39. § (5) bekezdése, valamint az új felvételi kormányrendelet 5. 
§ (1) bekezdése alapján az egyes meghirdetések (szakok, szakirányok) kapacitásszámai meghatározásra kerültek, 
ezek az egyes meghirdetések min. és max. kapacitásszámainál olvashatóak. 

 
 

ÁVF 
Általános Vállalkozási Főiskola 

 

NAPPALI KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A N K gazdálkodási és 
menedzsment 200 000 Ft 7 1 < 187 

kettőt kell választani: 
gazdasági ismeretek v. 
matematika v. történelem v. 
egy idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

GAZD 

A N K közszolgálati 170 000 Ft 6 1 < 44 

matematika és 
gazdasági ismeretek v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv v. szakmai előkészítő 
tárgy 

GAZD 

A N K nemzetközi 
gazdálkodás 200 000 Ft 7 1 < 48 

kettőt kell választani: 
gazdasági ismeretek v. 
matematika v. történelem v. 
egy idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

GAZD 

A N K nemzetközi 
tanulmányok 210 000 Ft 6 1 < 95 

kettőt kell választani: 
magyar v. matematika v. 
társadalomismeret v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv (legalább egyet emelt 
szinten kell teljesíteni) 

TÁRS 

 

  MEGHIRDETETT FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 



max. 

F N K 
gazdálkodási és 
menedzsment [kis- és 
középvállalkozási] 

160 000 Ft 4 1 < 43 

bármelyik két érettségi 
vizsgatárgy 

GAZD 

F N K 
gazdálkodási és 
menedzsment 
[projektmenedzsment] 

160 000 Ft 4 1 < 29 GAZD 

F N K 

nemzetközi gazdálkodási 
[nemzetközi 
szállítmányozás és 
logisztika] 

160 000 Ft 4 1 < 61 GAZD 

 

RÉSZIDŐS KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A E K közszolgálati 160 000 Ft 6 1 < 39 

matematika és 
gazdasági ismeretek v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv v. szakmai előkészítő 
tárgy 

GAZD 

A L K gazdálkodási és 
menedzsment 180 000 Ft 7 1 < 179 

kettőt kell választani: 
gazdasági ismeretek v. 
matematika v. történelem v. 
egy idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

GAZD 

A L K nemzetközi 
gazdálkodás 180 000 Ft 7 1 < 32 

kettőt kell választani: 
gazdasági ismeretek v. 
matematika v. történelem v. 
egy idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

GAZD 

A L K nemzetközi 
tanulmányok 190 000 Ft 6 1 < 95 

kettőt kell választani: 
magyar v. matematika v. 
társadalomismeret v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv (legalább egyet emelt 
szinten kell teljesíteni) 

TÁRS 

 
 
 
 
 

AVKF 
Apor Vilmos Katolikus Főiskola 

AVKF felvehető kapacitásszáma: 1154 fő. 

Képzési terület Település Nyelv 

Felvehető (fő) 
Képzési 
terület/Szakmacsoport 

Nappali 
képzés 

Esti, levelező 
munkarend Távoktatás 

pedagógusképzés képzési 
terület Vác magyar 84 593 0 PED 

társadalomtudomány 
képzési terület Vác magyar 232 245 0 TÁRS 

Összesen     316 838 0   
 

Az itt látható táblázat a Nftv. 67. § (3) bekezdés d) pontja alapján az Oktatási Hivatal által megállapított felvehető 
maximális hallgatói létszámokat tartalmazza. Az Nftv. 39. § (5) bekezdése, valamint az új felvételi kormányrendelet 5. 



§ (1) bekezdése alapján az egyes meghirdetések (szakok, szakirányok) kapacitásszámai meghatározásra kerültek, 
ezek az egyes meghirdetések min. és max. kapacitásszámainál olvashatóak. 

 
 

AVKF 
Apor Vilmos Katolikus Főiskola 

 

NAPPALI KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A N K óvodapedagógus 130 000 Ft 6 1 < 18 

alkalmassági vizsga (Alk) és 
magyar és 
biológia v. matematika v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv v. szakmai előkészítő 
tárgy 

PED 

A N K 

óvodapedagógus 
[nemzetiségi 
óvodapedagógus 
(német)] 

130 000 Ft 6 1 < 4 

alkalmassági vizsga (Alk) és 
magyar v. német 
nemzetiségi nyelv v. német 
nemzetiségi nyelv és 
irodalom és 
biológia v. matematika v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv v. szakmai előkészítő 
tárgy 

PED 

A N K szociálpedagógia 160 000 Ft 7 1 < 128 

kettőt kell választani: 
magyar v. matematika v. 
társadalomismeret v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv (legalább egyet emelt 
szinten kell teljesíteni) 

TÁRS 

A N K tanító 130 000 Ft 8 1 < 34 

alkalmassági vizsga (Alk) és 
magyar és 
biológia v. matematika v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv v. szakmai előkészítő 
tárgy 

PED 

 

  MEGHIRDETETT FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

F N K szociális és ifjúsági 
munka [szociális munka] 110 000 Ft 4 10 < 50 bármelyik két érettségi 

vizsgatárgy TÁRS 

 

RÉSZIDŐS KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. Munka- Fin. Meghirdetett képzés Önköltség Képz. idő Kapacitás Érettségi Képz. 



szint rend forma (félév) (félév) min. < 
max. 

vizsgakövetelmények terület 

A L K óvodapedagógus 130 000 Ft 6 1 < 149 

alkalmassági vizsga (Alk) és 
magyar és 
biológia v. matematika v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv v. szakmai előkészítő 
tárgy 

PED 

A L K 

óvodapedagógus 
[nemzetiségi 
óvodapedagógus 
(német)] 

130 000 Ft 6 5 < 15 

alkalmassági vizsga (Alk) és 
magyar v. német 
nemzetiségi nyelv v. német 
nemzetiségi nyelv és 
irodalom és 
biológia v. matematika v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv v. szakmai előkészítő 
tárgy 

PED 

A L K szociálpedagógia 160 000 Ft 7 5 < 150 

kettőt kell választani: 
magyar v. matematika v. 
társadalomismeret v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv (legalább egyet emelt 
szinten kell teljesíteni) 

TÁRS 

A L K tanító 130 000 Ft 8 1 < 80 

alkalmassági vizsga (Alk) és 
magyar és 
biológia v. matematika v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv v. szakmai előkészítő 
tárgy 

PED 

 

  MEGHIRDETETT FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

F L K szociális és ifjúsági 
munka [szociális munka] 110 000 Ft 4 20 < 50 bármelyik két érettségi 

vizsgatárgy TÁRS 

 
 
 
 
 

BCE 
Budapesti Corvinus Egyetem 

BCE felvehető kapacitásszáma: 3617 fő. 

Képzési terület Település Nyelv 

Felvehető (fő) 
Képzési 
terület/Szakmacsoport 

Nappali 
képzés 

Esti, levelező 
munkarend Távoktatás 

agrár képzési terület Budapest magyar 709 195 0 AGRÁR 
gazdaságtudományok 
képzési terület Budapest magyar 618 1149 0 GAZD 

társadalomtudomány 
képzési terület Budapest magyar 595 196 0 TÁRS 

társadalomtudomány 
képzési terület Budapest angol 75 80 0 TÁRS 

Összesen     1997 1620 0   
 

Az itt látható táblázat a Nftv. 67. § (3) bekezdés d) pontja alapján az Oktatási Hivatal által megállapított felvehető 
maximális hallgatói létszámokat tartalmazza. Az Nftv. 39. § (5) bekezdése, valamint az új felvételi kormányrendelet 5. 
§ (1) bekezdése alapján az egyes meghirdetések (szakok, szakirányok) kapacitásszámai meghatározásra kerültek, 
ezek az egyes meghirdetések min. és max. kapacitásszámainál olvashatóak. 



 
 

BCE-ÉTK 
Budapesti Corvinus Egyetem 

Élelmiszertudományi Kar 

 

RÉSZIDŐS KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A L K élelmiszermérnöki 190 000 Ft 7 1 < 1 

kettőt kell választani: 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. egy 
idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

AGRÁR 

A L K szőlész-borász 
mérnöki 190 000 Ft 7 1 < 28 

kettőt kell választani: 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. egy 
idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

AGRÁR 

 
 
 
 
 

BCE-KERTK 
Budapesti Corvinus Egyetem 

Kertészettudományi Kar 

 

NAPPALI KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A N K 
informatikus és 
szakigazgatási 
agrármérnöki 

225 000 Ft 7 1 < 20 

kettőt kell választani: 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. egy 
idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

AGRÁR 

A N K kertészmérnöki 215 000 Ft 7 1 < 20 kettőt kell választani: AGRÁR 



biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. egy 
idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

A N K környezetgazdálkodási 
agrármérnöki 215 000 Ft 7 1 < 20 

kettőt kell választani: 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. egy 
idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

AGRÁR 

 

  MEGHIRDETETT FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

F N K kertészmérnök 200 000 Ft 4 1 < 34 bármelyik két érettségi 
vizsgatárgy AGRÁR 

 

RÉSZIDŐS KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A L K kertészmérnöki 190 000 Ft 7 1 < 20 

kettőt kell választani: 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. egy 
idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

AGRÁR 

 
 
 
 
 

BCE-KTK 
Budapesti Corvinus Egyetem 

Közgazdaságtudományi Kar 

 

NAPPALI KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A N K alkalmazott 
közgazdaságtan 245 000 Ft 6 1 < 14 matematika (E) és 

gazdasági ismeretek v. GAZD 



történelem v. egy idegen 
nyelv v. szakmai előkészítő 
tárgy 

A N K emberi erőforrások 245 000 Ft 6 1 < 1 

kettőt kell választani: 
gazdasági ismeretek v. 
matematika v. történelem v. 
egy idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

GAZD 

A N K gazdaságelemzés 245 000 Ft 6 1 < 8 

matematika (E) és 
gazdasági ismeretek v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv v. szakmai előkészítő 
tárgy 

GAZD 

 

RÉSZIDŐS KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A L K emberi erőforrások 225 000 Ft 6 1 < 31 

kettőt kell választani: 
gazdasági ismeretek v. 
matematika v. történelem v. 
egy idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

GAZD 

 
 
 
 
 

BCE-TK 
Budapesti Corvinus Egyetem 

Társadalomtudományi Kar 

 

NAPPALI KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A N K szociológia (magyar 
nyelven) 150 000 Ft 6 1 < 20 

kettőt kell választani: 
magyar v. matematika v. 
társadalomismeret v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv (legalább egyet emelt 
szinten kell teljesíteni) 

TÁRS 

A N K szociológia (angol 
nyelven) 300 000 Ft 6 1 < 5 

kettőt kell választani: 
magyar v. matematika v. 
társadalomismeret v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv (legalább egyet emelt 
szinten kell teljesíteni) 

TÁRS 

 
 
 



 
 

BGF 
Budapesti Gazdasági Főiskola 

BGF felvehető kapacitásszáma: 5383 fő. 

Képzési terület Település Nyelv 

Felvehető (fő) 
Képzési 
terület/Szakmacsoport 

Nappali 
képzés 

Esti, levelező 
munkarend Távoktatás 

bölcsészettudomány 
képzési terület Budapest magyar 79 107 0 BÖLCS 

gazdaságtudományok 
képzési terület Budapest magyar 960 539 775 GAZD 

gazdaságtudományok 
képzési terület Budapest angol 381 100 0 GAZD 

gazdaságtudományok 
képzési terület Budapest francia 21 0 0 GAZD 

gazdaságtudományok 
képzési terület Budapest német 206 0 0 GAZD 

gazdaságtudományok 
képzési terület Zalaegerszeg magyar 277 253 37 GAZD 

informatika képzési 
terület Budapest magyar 165 122 0 INFO 

informatika képzési 
terület Zalaegerszeg magyar 309 262 0 INFO 

pedagógusképzés képzési 
terület Budapest magyar 260 48 0 PED 

társadalomtudomány 
képzési terület Budapest magyar 181 213 0 TÁRS 

társadalomtudomány 
képzési terület Budapest angol 60 28 0 TÁRS 

Összesen     2899 1672 812   
 

Az itt látható táblázat a Nftv. 67. § (3) bekezdés d) pontja alapján az Oktatási Hivatal által megállapított felvehető 
maximális hallgatói létszámokat tartalmazza. Az Nftv. 39. § (5) bekezdése, valamint az új felvételi kormányrendelet 5. 
§ (1) bekezdése alapján az egyes meghirdetések (szakok, szakirányok) kapacitásszámai meghatározásra kerültek, 
ezek az egyes meghirdetések min. és max. kapacitásszámainál olvashatóak. 

 
 

BGF-GKZ 
Budapesti Gazdasági Főiskola 

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 

 

NAPPALI KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A N K gazdálkodási és 
menedzsment 160 000 Ft 7 1 < 6 kettőt kell választani: 

gazdasági ismeretek v. GAZD 



matematika v. történelem v. 
egy idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

A N K gazdaságinformatikus 192 000 Ft 7 1 < 59 
matematika és 
biológia v. fizika v. 
informatika v. történelem 

INFO 

A N K pénzügy és számvitel 160 000 Ft 7 1 < 57 

matematika és 
gazdasági ismeretek v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv v. szakmai előkészítő 
tárgy 

GAZD 

 

  MEGHIRDETETT FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

F N K 
gazdálkodási és 
menedzsment 
[projektmenedzsment] 

130 000 Ft 4 1 < 15 
bármelyik két érettségi 
vizsgatárgy 

GAZD 

F N K pénzügy és számvitel 
[vállalkozási] 130 000 Ft 4 1 < 11 GAZD 

 

RÉSZIDŐS KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A L K gazdálkodási és 
menedzsment 160 000 Ft 7 1 < 26 

kettőt kell választani: 
gazdasági ismeretek v. 
matematika v. történelem v. 
egy idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

GAZD 

A L K gazdaságinformatikus 192 000 Ft 7 1 < 42 
matematika és 
biológia v. fizika v. 
informatika v. történelem 

INFO 

A L K pénzügy és számvitel 160 000 Ft 7 1 < 42 

matematika és 
gazdasági ismeretek v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv v. szakmai előkészítő 
tárgy 

GAZD 

 
 
 
 
 

BGF-KKK 
Budapesti Gazdasági Főiskola 

Külkereskedelmi Kar 

 

NAPPALI KÉPZÉSEK 

 



  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A N K kereskedelem és 
marketing 230 000 Ft 7 1 < 14 

kettőt kell választani: 
gazdasági ismeretek v. 
matematika v. történelem v. 
egy idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

GAZD 

A N K kommunikáció és 
médiatudomány 230 000 Ft 6 1 < 73 

kettőt kell választani: 
magyar v. matematika v. 
társadalomismeret v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv (legalább egyet emelt 
szinten kell teljesíteni) 

TÁRS 

A N K 
nemzetközi 
gazdálkodás (magyar 
nyelven) 

230 000 Ft 7 1 < 165 

kettőt kell választani: 
gazdasági ismeretek v. 
matematika v. történelem v. 
egy idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

GAZD 

A N K 
nemzetközi 
gazdálkodás (angol 
nyelven) 

350 000 Ft 7 1 < 24 

kettőt kell választani: 
gazdasági ismeretek v. 
matematika v. történelem v. 
egy idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

GAZD 

A N K 
nemzetközi 
gazdálkodás (francia 
nyelven) 

350 000 Ft 7 1 < 11 

kettőt kell választani: 
gazdasági ismeretek v. 
matematika v. történelem v. 
egy idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

GAZD 

A N K nemzetközi 
tanulmányok 230 000 Ft 6 1 < 22 

kettőt kell választani: 
magyar v. matematika v. 
társadalomismeret v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv (legalább egyet emelt 
szinten kell teljesíteni) 

TÁRS 

 

  MEGHIRDETETT FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

F N K kommunikáció és média 
[kommunikátor] 198 000 Ft 4 1 < 9 

bármelyik két érettségi 
vizsgatárgy 

TÁRS 

F N K kommunikáció és média 
[moderátor] 198 000 Ft 4 1 < 15 TÁRS 

F N K nemzetközi gazdálkodási 
[európai uniós üzleti] 180 000 Ft 4 1 < 19 GAZD 

F N K nemzetközi gazdálkodási 
[külgazdasági] 180 000 Ft 4 1 < 21 GAZD 

F N K 

nemzetközi gazdálkodási 
[nemzetközi 
szállítmányozás és 
logisztika] 

180 000 Ft 4 1 < 19 GAZD 

 

RÉSZIDŐS KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 



A L K kereskedelem és 
marketing 210 000 Ft 7 1 < 53 

kettőt kell választani: 
gazdasági ismeretek v. 
matematika v. történelem v. 
egy idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

GAZD 

A L K nemzetközi 
gazdálkodás 210 000 Ft 7 1 < 58 

kettőt kell választani: 
gazdasági ismeretek v. 
matematika v. történelem v. 
egy idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

GAZD 

A L K nemzetközi 
tanulmányok 210 000 Ft 6 1 < 44 

kettőt kell választani: 
magyar v. matematika v. 
társadalomismeret v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv (legalább egyet emelt 
szinten kell teljesíteni) 

TÁRS 

 

  MEGHIRDETETT FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

F L K nemzetközi gazdálkodási 
[európai uniós üzleti] 165 000 Ft 4 1 < 23 

bármelyik két érettségi 
vizsgatárgy 

GAZD 

F L K nemzetközi gazdálkodási 
[külgazdasági] 165 000 Ft 4 1 < 32 GAZD 

F L K 

nemzetközi gazdálkodási 
[nemzetközi 
szállítmányozás és 
logisztika] 

165 000 Ft 4 1 < 15 GAZD 

 
 
 
 
 

BGF-KVIK 
Budapesti Gazdasági Főiskola 

Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar 

 

NAPPALI KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A N K andragógia 200 000 Ft 6 1 < 43 

kettőt kell választani: 
biológia v. magyar v. 
matematika v. történelem 
v. egy idegen nyelv 
(legalább egyet emelt 
szinten kell teljesíteni) 

BÖLCS 

A N K 
kereskedelem és 
marketing (angol 
nyelven) 

350 000 Ft 7 1 < 49 

kettőt kell választani: 
gazdasági ismeretek v. 
matematika v. történelem 
v. egy idegen nyelv v. 
szakmai előkészítő tárgy 

GAZD 

A N K turizmus-vendéglátás 
(angol nyelven) 350 000 Ft 7 1 < 47 kettőt kell választani: 

gazdasági ismeretek v. GAZD 



matematika v. történelem 
v. egy idegen nyelv v. 
szakmai előkészítő tárgy 

A N K turizmus-vendéglátás 
(német nyelven) 350 000 Ft 7 1 < 18 

kettőt kell választani: 
gazdasági ismeretek v. 
matematika v. történelem 
v. egy idegen nyelv v. 
szakmai előkészítő tárgy 

GAZD 

 

  MEGHIRDETETT FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

F N K kereskedelem és marketing 
[kereskedelmi logisztika] 180 000 Ft 4 1 < 18 

bármelyik két érettségi 
vizsgatárgy 

GAZD 

F N K kereskedelem és marketing 
[kereskedelmi] 180 000 Ft 4 1 < 25 GAZD 

F N K kereskedelem és marketing 
[marketingkommunikáció] 180 000 Ft 4 1 < 15 GAZD 

F N K turizmus-vendéglátás 
[vendéglátó] 198 000 Ft 4 1 < 13 GAZD 

 

RÉSZIDŐS KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A T K kereskedelem és 
marketing 170 000 Ft 7 1 < 190 

kettőt kell választani: 
gazdasági ismeretek v. 
matematika v. történelem v. 
egy idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

GAZD 

A T K turizmus-vendéglátás 170 000 Ft 7 1 < 347 

kettőt kell választani: 
gazdasági ismeretek v. 
matematika v. történelem v. 
egy idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

GAZD 

 

  MEGHIRDETETT FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

F L K 
kereskedelem és 
marketing 
[kereskedelmi] 

165 000 Ft 4 1 < 12 
bármelyik két érettségi 
vizsgatárgy 

GAZD 

F L K turizmus-vendéglátás 
[turizmus] 170 000 Ft 4 1 < 17 GAZD 

 
 
 
 
 

BGF-PSZK-BP 
Budapesti Gazdasági Főiskola 



Pénzügyi és Számviteli Kar - Budapest 

 

NAPPALI KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A N K emberi erőforrások 230 000 Ft 6 1 < 29 

kettőt kell választani: 
gazdasági ismeretek v. 
matematika v. történelem 
v. egy idegen nyelv v. 
szakmai előkészítő tárgy 

GAZD 

A N K gazdálkodási és 
menedzsment 230 000 Ft 7 1 < 211 

kettőt kell választani: 
gazdasági ismeretek v. 
matematika v. történelem 
v. egy idegen nyelv v. 
szakmai előkészítő tárgy 

GAZD 

A N K gazdaságinformatikus 276 000 Ft 7 1 < 77 
matematika és 
biológia v. fizika v. 
informatika v. történelem 

INFO 

A N K pénzügy és számvitel 
(magyar nyelven) 230 000 Ft 7 1 < 191 

matematika és 
gazdasági ismeretek v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv v. szakmai előkészítő 
tárgy 

GAZD 

A N K pénzügy és számvitel 
(angol nyelven) 350 000 Ft 7 1 < 14 

matematika és 
gazdasági ismeretek v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv v. szakmai előkészítő 
tárgy 

GAZD 

 

  MEGHIRDETETT FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

F N K emberi erőforrások 
[humánpolitikai] 180 000 Ft 4 1 < 8 

bármelyik két érettségi 
vizsgatárgy 

GAZD 

F N K emberi erőforrások 
[személyügyi] 180 000 Ft 4 1 < 10 GAZD 

F N K 
gazdálkodási és 
menedzsment [kis- és 
középvállalkozási] 

180 000 Ft 4 1 < 21 GAZD 

F N K 
gazdálkodási és 
menedzsment 
[projektmenedzsment] 

180 000 Ft 4 1 < 12 GAZD 

F N K gazdaságinformatikus 198 000 Ft 4 1 < 48 INFO 

F N K pénzügy és számvitel 
[államháztartási] 180 000 Ft 4 1 < 13 GAZD 

F N K pénzügy és számvitel 
[pénzintézeti] 180 000 Ft 4 1 < 27 GAZD 

F N K pénzügy és számvitel 
[vállalkozási] 180 000 Ft 4 1 < 36 GAZD 

 

RÉSZIDŐS KÉPZÉSEK 

 



  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A L K gazdaságinformatikus 276 000 Ft 7 1 < 17 
matematika és 
biológia v. fizika v. 
informatika v. történelem 

INFO 

A T K gazdálkodási és 
menedzsment 210 000 Ft 7 1 < 44 

kettőt kell választani: 
gazdasági ismeretek v. 
matematika v. történelem v. 
egy idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

GAZD 

A T K pénzügy és számvitel 210 000 Ft 7 1 < 121 

matematika és 
gazdasági ismeretek v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv v. szakmai előkészítő 
tárgy 

GAZD 

 

  MEGHIRDETETT FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

F L K emberi erőforrások 
[humánpolitikai] 165 000 Ft 4 1 < 17 

bármelyik két érettségi 
vizsgatárgy 

GAZD 

F L K emberi erőforrások 
[személyügyi] 165 000 Ft 4 1 < 23 GAZD 

F L K 
gazdálkodási és 
menedzsment [kis- és 
középvállalkozási] 

165 000 Ft 4 1 < 24 GAZD 

F L K 
gazdálkodási és 
menedzsment 
[projektmenedzsment] 

165 000 Ft 4 1 < 21 GAZD 

F L K gazdaságinformatikus 170 000 Ft 4 1 < 14 INFO 

F L K pénzügy és számvitel 
[államháztartási] 165 000 Ft 4 1 < 19 GAZD 

F L K pénzügy és számvitel 
[pénzintézeti] 165 000 Ft 4 1 < 18 GAZD 

F L K pénzügy és számvitel 
[vállalkozási] 165 000 Ft 4 1 < 12 GAZD 

 
 
 
 
 

BKF 
Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola 

BKF felvehető kapacitásszáma: 5186 fő. 

Képzési terület Település Nyelv 

Felvehető (fő) 
Képzési 
terület/Szakmacsoport 

Nappali 
képzés 

Esti, levelező 
munkarend Távoktatás 

gazdaságtudományok 
képzési terület Budapest magyar 1455 1112 0 GAZD 

gazdaságtudományok 
képzési terület Budapest angol 142 91 0 GAZD 

gazdaságtudományok 
képzési terület Hódmezővásárhely magyar 416 204 0 GAZD 

művészet képzési 
terület Budapest magyar 204 126 0 MŰV 

művészetközvetítés Budapest magyar 242 124 0 MŰVK 



képzési terület 
társadalomtudomány 
képzési terület Budapest angol 41 62 0 TÁRS 

társadalomtudomány 
képzési terület Budapest magyar 672 295 0 TÁRS 

Összesen     3172 2014 0   
 

Az itt látható táblázat a Nftv. 67. § (3) bekezdés d) pontja alapján az Oktatási Hivatal által megállapított felvehető 
maximális hallgatói létszámokat tartalmazza. Az Nftv. 39. § (5) bekezdése, valamint az új felvételi kormányrendelet 5. 
§ (1) bekezdése alapján az egyes meghirdetések (szakok, szakirányok) kapacitásszámai meghatározásra kerültek, 
ezek az egyes meghirdetések min. és max. kapacitásszámainál olvashatóak. 

 
 

BKF-HFTGK 
Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola 

Heller Farkas Turisztikai és Gazdasági Kar 

 

NAPPALI KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A N K emberi erőforrások 279 000 Ft 6 1 < 83 

kettőt kell választani: 
gazdasági ismeretek v. 
matematika v. történelem 
v. egy idegen nyelv v. 
szakmai előkészítő tárgy 

GAZD 

A N K 
gazdálkodási és 
menedzsment (magyar 
nyelven) 

279 000 Ft 7 1 < 114 

kettőt kell választani: 
gazdasági ismeretek v. 
matematika v. történelem 
v. egy idegen nyelv v. 
szakmai előkészítő tárgy 

GAZD 

A N K 
gazdálkodási és 
menedzsment (angol 
nyelven) 

374 000 Ft 7 1 < 23 

kettőt kell választani: 
gazdasági ismeretek v. 
matematika v. történelem 
v. egy idegen nyelv v. 
szakmai előkészítő tárgy 

GAZD 

A N K 
kereskedelem és 
marketing 
(Hódmezővásárhely) 

170 000 Ft 7 1 < 58 

kettőt kell választani: 
gazdasági ismeretek v. 
matematika v. történelem 
v. egy idegen nyelv v. 
szakmai előkészítő tárgy 

GAZD 

A N K 
kereskedelem és 
marketing (magyar 
nyelven) (Budapest) 

279 000 Ft 7 1 < 125 

kettőt kell választani: 
gazdasági ismeretek v. 
matematika v. történelem 
v. egy idegen nyelv v. 
szakmai előkészítő tárgy 

GAZD 

A N K 
kereskedelem és 
marketing (angol 
nyelven) (Budapest) 

374 000 Ft 7 1 < 24 

kettőt kell választani: 
gazdasági ismeretek v. 
matematika v. történelem 
v. egy idegen nyelv v. 
szakmai előkészítő tárgy 

GAZD 

A N K nemzetközi 
gazdálkodás 279 000 Ft 7 1 < 105 

kettőt kell választani: 
gazdasági ismeretek v. 
matematika v. történelem 
v. egy idegen nyelv v. 

GAZD 



szakmai előkészítő tárgy 

A N K turizmus-vendéglátás 
(Hódmezővásárhely) 198 000 Ft 7 1 < 61 

kettőt kell választani: 
gazdasági ismeretek v. 
matematika v. történelem 
v. egy idegen nyelv v. 
szakmai előkészítő tárgy 

GAZD 

A N K 
turizmus-vendéglátás 
(magyar nyelven) 
(Budapest) 

239 000 Ft 7 1 < 271 

kettőt kell választani: 
gazdasági ismeretek v. 
matematika v. történelem 
v. egy idegen nyelv v. 
szakmai előkészítő tárgy 

GAZD 

A N K 
turizmus-vendéglátás 
(angol nyelven) 
(Budapest) 

374 000 Ft 7 1 < 15 

kettőt kell választani: 
gazdasági ismeretek v. 
matematika v. történelem 
v. egy idegen nyelv v. 
szakmai előkészítő tárgy 

GAZD 

 

  MEGHIRDETETT FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

F N K emberi erőforrások 
[humánpolitikai] 200 000 Ft 4 1 < 49 

bármelyik két érettségi 
vizsgatárgy 

GAZD 

F N K emberi erőforrások 
[személyügyi] 200 000 Ft 4 1 < 50 GAZD 

F N K 
gazdálkodási és 
menedzsment [kis- és 
középvállalkozási] 

200 000 Ft 4 1 < 49 GAZD 

F N K 
gazdálkodási és 
menedzsment 
[projektmenedzsment] 

200 000 Ft 4 1 < 49 GAZD 

F N K 
kereskedelem és marketing 
[kereskedelmi logisztika] 
(Budapest) 

200 000 Ft 4 1 < 50 GAZD 

F N K 
kereskedelem és marketing 
[kereskedelmi logisztika] 
(Hódmezővásárhely) 

149 000 Ft 4 1 < 50 GAZD 

F N K kereskedelem és marketing 
[kereskedelmi] (Budapest) 200 000 Ft 4 1 < 48 GAZD 

F N K 
kereskedelem és marketing 
[kereskedelmi] 
(Hódmezővásárhely) 

149 000 Ft 4 1 < 50 GAZD 

F N K 
kereskedelem és marketing 
[marketingkommunikáció] 
(Budapest) 

200 000 Ft 4 1 < 45 GAZD 

F N K 
kereskedelem és marketing 
[marketingkommunikáció] 
(Hódmezővásárhely) 

149 000 Ft 4 1 < 49 GAZD 

F N K nemzetközi gazdálkodási 
[európai uniós üzleti] 200 000 Ft 4 1 < 50 GAZD 

F N K 

nemzetközi gazdálkodási 
[nemzetközi 
szállítmányozás és 
logisztika] 

200 000 Ft 4 1 < 19 GAZD 

F N K turizmus-vendéglátás 
[turizmus] (Budapest) 200 000 Ft 4 1 < 33 GAZD 

F N K 
turizmus-vendéglátás 
[turizmus] 
(Hódmezővásárhely) 

149 000 Ft 4 1 < 43 GAZD 

F N K turizmus-vendéglátás 
[vendéglátó] (Budapest) 200 000 Ft 4 1 < 46 GAZD 

F N K 
turizmus-vendéglátás 
[vendéglátó] 
(Hódmezővásárhely) 

149 000 Ft 4 1 < 50 GAZD 

 



RÉSZIDŐS KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A L K emberi erőforrások 198 000 Ft 6 1 < 86 

kettőt kell választani: 
gazdasági ismeretek v. 
matematika v. történelem 
v. egy idegen nyelv v. 
szakmai előkészítő tárgy 

GAZD 

A L K gazdálkodási és 
menedzsment 198 000 Ft 7 1 < 122 

kettőt kell választani: 
gazdasági ismeretek v. 
matematika v. történelem 
v. egy idegen nyelv v. 
szakmai előkészítő tárgy 

GAZD 

A L K kereskedelem és 
marketing (Budapest) 198 000 Ft 7 1 < 108 

kettőt kell választani: 
gazdasági ismeretek v. 
matematika v. történelem 
v. egy idegen nyelv v. 
szakmai előkészítő tárgy 

GAZD 

A L K turizmus-vendéglátás 
(Budapest) 198 000 Ft 7 1 < 95 

kettőt kell választani: 
gazdasági ismeretek v. 
matematika v. történelem 
v. egy idegen nyelv v. 
szakmai előkészítő tárgy 

GAZD 

 

  MEGHIRDETETT FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

F L K emberi erőforrások 
[humánpolitikai] 159 000 Ft 4 1 < 50 

bármelyik két érettségi 
vizsgatárgy 

GAZD 

F L K emberi erőforrások 
[személyügyi] 159 000 Ft 4 1 < 46 GAZD 

F L K 
gazdálkodási és 
menedzsment [kis- és 
középvállalkozási] 

159 000 Ft 4 1 < 49 GAZD 

F L K 
gazdálkodási és 
menedzsment 
[projektmenedzsment] 

159 000 Ft 4 1 < 49 GAZD 

F L K 
kereskedelem és marketing 
[kereskedelmi logisztika] 
(Budapest) 

159 000 Ft 4 1 < 47 GAZD 

F L K kereskedelem és marketing 
[kereskedelmi] (Budapest) 159 000 Ft 4 1 < 49 GAZD 

F L K 
kereskedelem és marketing 
[marketingkommunikáció] 
(Budapest) 

159 000 Ft 4 1 < 49 GAZD 

F L K turizmus-vendéglátás 
[turizmus] (Budapest) 159 000 Ft 4 1 < 44 GAZD 

F L K turizmus-vendéglátás 
[vendéglátó] (Budapest) 159 000 Ft 4 1 < 46 GAZD 

 
 
 
 
 

BKF-KMK 
Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola 



Kommunikációs és Művészeti Kar 

 

NAPPALI KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A N K animáció 374 000 Ft 6 Lásd 
lentebb 

szakmai alkalmassági 
(Alk) és 
gyakorlati vizsga (Gy) 

MŰV 

A N K design- és 
művészetelmélet 279 000 Ft 6 Lásd 

lentebb 

MŰV 

A N K elektronikus ábrázolás 350 000 Ft 6 1 < 9 MŰVK 

A N K fotográfia (Budapest) 374 000 Ft 6 Lásd 
lentebb 

MŰV 

A N K kameraman 450 000 Ft 6 Lásd 
lentebb 

MŰV 

A N K képi ábrázolás 299 000 Ft 6 1 < 9 MŰVK 
A N K kézműves (Budapest) 324 000 Ft 6 1 < 9 MŰVK 

A N K 
kommunikáció és 
médiatudomány 
(magyar nyelven) 

279 000 Ft 6 1 < 223 

kettőt kell választani: 
magyar v. matematika v. 
társadalomismeret v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv (legalább egyet emelt 
szinten kell teljesíteni) 

TÁRS 

A N K 
kommunikáció és 
médiatudomány (angol 
nyelven) 

398 000 Ft 6 1 < 20 

kettőt kell választani: 
magyar v. matematika v. 
társadalomismeret v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv (legalább egyet emelt 
szinten kell teljesíteni) 

TÁRS 

A N K környezetkultúra 324 000 Ft 6 1 < 9 

szakmai alkalmassági 
(Alk) és 
gyakorlati vizsga (Gy) 

MŰVK 

A N K média design 374 000 Ft 6 Lásd 
lentebb 

MŰV 

A N K 
mozgóképkultúra és 
médiaismeret (magyar 
nyelven) 

350 000 Ft 6 1 < 60 MŰVK 

A N K nemzetközi 
tanulmányok 279 000 Ft 6 1 < 94 

kettőt kell választani: 
magyar v. matematika v. 
társadalomismeret v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv (legalább egyet emelt 
szinten kell teljesíteni) 

TÁRS 

A N K televíziós műsorkészítő 400 000 Ft 6 Lásd 
lentebb 

szakmai alkalmassági 
(Alk) és 
gyakorlati vizsga (Gy) 

MŰV 

A N K tervezőgrafika 350 000 Ft 6 Lásd 
lentebb 

MŰV 

 

  MEGHIRDETETT FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

F N K kommunikáció és média 
[kommunikátor] 200 000 Ft 4 1 < 29 bármelyik két érettségi 

vizsgatárgy 
TÁRS 

F N K televíziós műsorkészítő 200 000 Ft 4 1 < 37 MŰV 
 

RÉSZIDŐS KÉPZÉSEK 



 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A L K elektronikus ábrázolás 295 000 Ft 6 1 < 22 szakmai alkalmassági 
(Alk) és 
gyakorlati vizsga (Gy) 

MŰVK 

A L K képi ábrázolás 250 000 Ft 6 1 < 21 MŰVK 

A L K kommunikáció és 
médiatudomány 229 000 Ft 6 1 < 133 

kettőt kell választani: 
magyar v. matematika v. 
társadalomismeret v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv (legalább egyet emelt 
szinten kell teljesíteni) 

TÁRS 

A L K környezetkultúra 274 000 Ft 6 1 < 18 
szakmai alkalmassági 
(Alk) és 
gyakorlati vizsga (Gy) 

MŰVK 

 

  MEGHIRDETETT FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

F L K kommunikáció és média 
[kommunikátor] 159 000 Ft 4 1 < 43 bármelyik két érettségi 

vizsgatárgy TÁRS 

 
 
 
 
 

BME 
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

BME felvehető kapacitásszáma: 4269 fő. 

Képzési terület Település Nyelv 

Felvehető (fő) 
Képzési 
terület/Szakmacsoport 

Nappali 
képzés 

Esti, levelező 
munkarend Távoktatás 

gazdaságtudományok 
képzési terület Budapest magyar 806 951 0 GAZD 

műszaki képzési terület Budapest magyar 1485 812 0 MŰSZ 
társadalomtudomány 
képzési terület Budapest magyar 181 34 0 TÁRS 

Összesen     2472 1797 0   
 

Az itt látható táblázat a Nftv. 67. § (3) bekezdés d) pontja alapján az Oktatási Hivatal által megállapított felvehető 
maximális hallgatói létszámokat tartalmazza. Az Nftv. 39. § (5) bekezdése, valamint az új felvételi kormányrendelet 5. 
§ (1) bekezdése alapján az egyes meghirdetések (szakok, szakirányok) kapacitásszámai meghatározásra kerültek, 
ezek az egyes meghirdetések min. és max. kapacitásszámainál olvashatóak. 

 
 

BME-GTK 
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar 



 

NAPPALI KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A N K alkalmazott 
közgazdaságtan 250 000 Ft 6 1 < 29 

matematika (E) és 
gazdasági ismeretek v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv v. szakmai előkészítő 
tárgy 

GAZD 

A N K gazdálkodási és 
menedzsment 300 000 Ft 7 1 < 1 

kettőt kell választani: 
gazdasági ismeretek v. 
matematika v. történelem v. 
egy idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

GAZD 

A N K kommunikáció és 
médiatudomány 280 000 Ft 6 1 < 109 

kettőt kell választani: 
magyar v. matematika v. 
társadalomismeret v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv (legalább egyet emelt 
szinten kell teljesíteni) 

TÁRS 

A N K műszaki menedzser 325 000 Ft 7 1 < 6 

matematika és 
biológia v. fizika v. 
gazdasági ismeretek v. 
informatika v. kémia v. 
történelem v. szakmai 
előkészítő tárgy 

MŰSZ 

A N K nemzetközi 
gazdálkodás 300 000 Ft 7 1 < 21 

kettőt kell választani: 
gazdasági ismeretek v. 
matematika v. történelem v. 
egy idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

GAZD 

 

RÉSZIDŐS KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A L K műszaki szakoktató 325 000 Ft 7 1 < 105 

matematika és 
biológia v. fizika v. 
informatika v. kémia v. 
szakmai előkészítő tárgy 

MŰSZ 

 
 
 
 
 

DE 
Debreceni Egyetem 

DE felvehető kapacitásszáma: 11362 fő. 

Képzési terület Település Nyelv Felvehető (fő) Képzési 



Nappali 
képzés 

Esti, levelező 
munkarend Távoktatás 

terület/Szakmacsoport 

agrár képzési terület Debrecen magyar 537 268 0 AGRÁR 
bölcsészettudomány 
képzési terület Debrecen magyar 1525 498 0 BÖLCS 

bölcsészettudomány 
képzési terület Hajdúböszörmény magyar 131 313 0 BÖLCS 

gazdaságtudományok 
képzési terület Debrecen magyar 775 608 0 GAZD 

informatika képzési 
terület Debrecen magyar 224 211 0 INFO 

jogi képzési terület Debrecen magyar 260 503 0 JOGI 
közigazgatási, rendészeti 
és katonai képzési terület Debrecen magyar 121 190 0 KRK 

műszaki képzési terület Debrecen magyar 524 589 0 MŰSZ 
művészet képzési terület Debrecen magyar 38 10 0 MŰV 
orvos- és 
egészségtudomány 
képzési terület 

Debrecen magyar 97 139 0 ORVOS 

orvos- és 
egészségtudomány 
képzési terület 

Nyíregyháza magyar 109 228 0 ORVOS 

pedagógusképzés képzési 
terület Debrecen magyar 177 318 0 PED 

pedagógusképzés képzési 
terület Hajdúböszörmény magyar 149 293 0 PED 

sporttudomány képzési 
terület Debrecen magyar 45 58 0 SPORT 

társadalomtudomány 
képzési terület Debrecen magyar 410 366 0 TÁRS 

társadalomtudomány 
képzési terület Hajdúböszörmény magyar 129 327 0 TÁRS 

társadalomtudomány 
képzési terület Nyíregyháza magyar 139 348 0 TÁRS 

természettudomány 
képzési terület Debrecen magyar 344 273 88 TERM 

Összesen     5734 5540 88   
 

Az itt látható táblázat a Nftv. 67. § (3) bekezdés d) pontja alapján az Oktatási Hivatal által megállapított felvehető 
maximális hallgatói létszámokat tartalmazza. Az Nftv. 39. § (5) bekezdése, valamint az új felvételi kormányrendelet 5. 
§ (1) bekezdése alapján az egyes meghirdetések (szakok, szakirányok) kapacitásszámai meghatározásra kerültek, 
ezek az egyes meghirdetések min. és max. kapacitásszámainál olvashatóak. 

 
 

DE-ÁJK 
Debreceni Egyetem 

Állam- és Jogtudományi Kar 

 

NAPPALI KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 



A N K igazságügyi igazgatási 155 000 Ft 6 5 < 100 
kettőt kell választani: 
magyar v. történelem v. 
szakmai előkészítő tárgy 

JOGI 

O N K jogász 185 000 Ft 10 1 < 195 

történelem és 
latin nyelv v. magyar v. egy 
idegen nyelv (legalább egyet 
emelt szinten kell teljesíteni) 

JOGI 

 

  MEGHIRDETETT FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

F N K jogi 105 000 Ft 4 1 < 5 bármelyik két érettségi 
vizsgatárgy JOGI 

 

RÉSZIDŐS KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A L K igazságügyi igazgatási 140 000 Ft 6 5 < 100 
kettőt kell választani: 
magyar v. történelem v. 
szakmai előkészítő tárgy 

JOGI 

O L K jogász 155 000 Ft 10 1 < 286 

történelem és 
latin nyelv v. magyar v. egy 
idegen nyelv (legalább egyet 
emelt szinten kell teljesíteni) 

JOGI 

 

  MEGHIRDETETT FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

F L K jogi 105 000 Ft 4 1 < 28 bármelyik két érettségi 
vizsgatárgy JOGI 

 
 
 
 
 

DE-BTK 
Debreceni Egyetem 

Bölcsészettudományi Kar 

 

NAPPALI KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 



Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A N K anglisztika 154 000 Ft 6 1 < 20 

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

BÖLCS 

A N K germanisztika 
[néderlandisztika] 143 000 Ft 6 1 < 15 

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

BÖLCS 

A N K germanisztika [német] 143 000 Ft 6 1 < 19 

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

BÖLCS 

A N K kommunikáció és 
médiatudomány 154 000 Ft 6 1 < 52 

kettőt kell választani: 
magyar v. matematika v. 
társadalomismeret v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv (legalább egyet emelt 
szinten kell teljesíteni) 

TÁRS 

A N K magyar 143 000 Ft 6 1 < 26 
magyar (E) és 
latin nyelv v. történelem v. 
egy idegen nyelv 

BÖLCS 

A N K néprajz 143 000 Ft 6 1 < 31 
magyar és 
történelem (legalább egyet 
emelt szinten kell teljesíteni) 

BÖLCS 

A N K politológia 150 000 Ft 6 1 < 16 

kettőt kell választani: 
magyar v. matematika v. 
társadalomismeret v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv (legalább egyet emelt 
szinten kell teljesíteni) 

TÁRS 

A N K romanisztika [francia] 143 000 Ft 6 1 < 19 

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

BÖLCS 

A N K romanisztika [olasz] 143 000 Ft 6 1 < 31 

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

BÖLCS 

A N K szabad bölcsészet 143 000 Ft 6 1 < 16 

magyar v. történelem és 
angol v. francia v. latin nyelv 
v. német v. olasz v. orosz v. 
spanyol (legalább egyet 
emelt szinten kell teljesíteni) 

BÖLCS 

A N K szlavisztika [orosz] 143 000 Ft 6 1 < 28 

magyar v. történelem és 
angol v. bolgár v. bolgár 
nemzetiségi nyelv v. francia 
v. horvát v. horvát nyelv és 
irodalom v. latin nyelv v. 
lengyel v. német v. olasz v. 
orosz v. román v. román 
nyelv és irodalom v. spanyol 
v. szerb v. szerb nyelv és 
irodalom v. szlovák v. 
szlovák nyelv és irodalom v. 
szlovén nemzetiségi nyelv v. 
ukrán (legalább egyet emelt 

BÖLCS 



szinten kell teljesíteni) 

A N K szociális munka 172 500 Ft 7 1 < 40 

kettőt kell választani: 
magyar v. matematika v. 
társadalomismeret v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv (legalább egyet emelt 
szinten kell teljesíteni) 

TÁRS 

A N K szociológia 150 000 Ft 6 1 < 10 

kettőt kell választani: 
magyar v. matematika v. 
társadalomismeret v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv (legalább egyet emelt 
szinten kell teljesíteni) 

TÁRS 

A N K történelem 143 000 Ft 6 1 < 24 
történelem (E) és 
földrajz v. latin nyelv v. 
magyar v. egy idegen nyelv 

BÖLCS 

 

  MEGHIRDETETT FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

F N K kommunikáció és média 
[kommunikátor] 150 000 Ft 4 1 < 7 

bármelyik két érettségi 
vizsgatárgy 

TÁRS 

F N K kommunikáció és média 
[moderátor] 150 000 Ft 4 1 < 18 TÁRS 

F N K szociális és ifjúsági 
munka [szociális munka] 150 000 Ft 4 1 < 19 TÁRS 

 
 
 
 
 

DE-EK 
Debreceni Egyetem 

Egészségügyi Kar 

 

NAPPALI KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A N K ápolás és betegellátás 
[ápoló] 250 000 Ft 8 1 < 13 

kettőt kell választani: 
biológia v. fizika v. 
informatika v. kémia v. 
magyar v. szakmai 
előkészítő tárgy 

ORVOS 

A N K ápolás és betegellátás 
[mentőtiszt] 250 000 Ft 8 1 < 20 

kettőt kell választani: 
biológia v. fizika v. 
informatika v. kémia v. 
magyar v. szakmai 
előkészítő tárgy 

ORVOS 

A N K ápolás és betegellátás 
[szülésznő] 250 000 Ft 8 1 < 9 

kettőt kell választani: 
biológia v. fizika v. 
informatika v. kémia v. 
magyar v. szakmai 
előkészítő tárgy 

ORVOS 



A N K egészségügyi gondozás 
és prevenció [védőnő] 250 000 Ft 8 1 < 17 

kettőt kell választani: 
biológia v. fizika v. 
informatika v. kémia v. 
magyar v. szakmai 
előkészítő tárgy 

ORVOS 

A N K egészségügyi szervező 250 000 Ft 7 1 < 12 

kettőt kell választani: 
biológia v. fizika v. 
informatika v. kémia v. 
matematika v. egy idegen 
nyelv v. szakmai előkészítő 
tárgy 

ORVOS 

A N K szociális munka 150 000 Ft 7 1 < 24 

kettőt kell választani: 
magyar v. matematika v. 
társadalomismeret v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv (legalább egyet emelt 
szinten kell teljesíteni) 

TÁRS 

 

  MEGHIRDETETT FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

F N K szociális és ifjúsági 
munka [szociális munka] 140 000 Ft 4 1 < 33 bármelyik két érettségi 

vizsgatárgy TÁRS 

 

RÉSZIDŐS KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A L K ápolás és betegellátás 
[ápoló] 250 000 Ft 8 1 < 26 

kettőt kell választani: 
biológia v. fizika v. 
informatika v. kémia v. 
magyar v. szakmai 
előkészítő tárgy 

ORVOS 

A L K ápolás és betegellátás 
[mentőtiszt] 250 000 Ft 8 1 < 21 

kettőt kell választani: 
biológia v. fizika v. 
informatika v. kémia v. 
magyar v. szakmai 
előkészítő tárgy 

ORVOS 

A L K egészségügyi szervező 250 000 Ft 7 1 < 23 

kettőt kell választani: 
biológia v. fizika v. 
informatika v. kémia v. 
matematika v. egy idegen 
nyelv v. szakmai előkészítő 
tárgy 

ORVOS 

A L K szociális munka 150 000 Ft 7 1 < 43 

kettőt kell választani: 
magyar v. matematika v. 
társadalomismeret v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv (legalább egyet emelt 
szinten kell teljesíteni) 

TÁRS 

 

  MEGHIRDETETT FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

F L K szociális és ifjúsági 90 000 Ft 4 1 < 19 bármelyik két érettségi TÁRS 



munka [szociális munka] vizsgatárgy 
 
 
 
 
 

DE-GVK 
Debreceni Egyetem 

Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar 

 

NAPPALI KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A N K 
gazdasági és 
vidékfejlesztési 
agrármérnöki 

180 000 Ft 7 1 < 20 

kettőt kell választani: 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. egy 
idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

AGRÁR 

A N K 
informatikus és 
szakigazgatási 
agrármérnöki 

180 000 Ft 7 1 < 20 

kettőt kell választani: 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. egy 
idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

AGRÁR 

A N K kereskedelem és 
marketing 190 000 Ft 7 1 < 30 

kettőt kell választani: 
gazdasági ismeretek v. 
matematika v. történelem v. 
egy idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

GAZD 

A N K pénzügy és számvitel 190 000 Ft 7 1 < 29 

matematika és 
gazdasági ismeretek v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv v. szakmai előkészítő 
tárgy 

GAZD 

A N K sportszervező 190 000 Ft 6 1 < 20 

kettőt kell választani: 
biológia v. magyar v. 
testnevelés v. történelem v. 
egy idegen nyelv 

SPORT 

A N K turizmus-vendéglátás 190 000 Ft 7 1 < 11 

kettőt kell választani: 
gazdasági ismeretek v. 
matematika v. történelem v. 
egy idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

GAZD 

 

  MEGHIRDETETT FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

F N K 
gazdasági és 
vidékfejlesztési 
agrármérnök 

140 000 Ft 4 1 < 21 bármelyik két érettségi 
vizsgatárgy AGRÁR 



F N K 
kereskedelem és 
marketing [kereskedelmi 
logisztika] 

150 000 Ft 4 1 < 13 GAZD 

F N K kereskedelem és 
marketing [kereskedelmi] 150 000 Ft 4 1 < 10 GAZD 

F N K pénzügy és számvitel 
[államháztartási] 150 000 Ft 4 1 < 6 GAZD 

F N K pénzügy és számvitel 
[vállalkozási] 150 000 Ft 4 1 < 16 GAZD 

F N K turizmus-vendéglátás 
[turizmus] 150 000 Ft 4 1 < 8 GAZD 

 

RÉSZIDŐS KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A L K kereskedelem és 
marketing 180 000 Ft 7 1 < 38 

kettőt kell választani: 
gazdasági ismeretek v. 
matematika v. történelem v. 
egy idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

GAZD 

A L K pénzügy és számvitel 180 000 Ft 7 1 < 35 

matematika és 
gazdasági ismeretek v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv v. szakmai előkészítő 
tárgy 

GAZD 

A L K sportszervező 180 000 Ft 6 5 < 30 

kettőt kell választani: 
biológia v. magyar v. 
testnevelés v. történelem v. 
egy idegen nyelv 

SPORT 

A L K turizmus-vendéglátás 180 000 Ft 7 1 < 40 

kettőt kell választani: 
gazdasági ismeretek v. 
matematika v. történelem v. 
egy idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

GAZD 

 

  MEGHIRDETETT FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

F L K 
kereskedelem és 
marketing [kereskedelmi 
logisztika] 

140 000 Ft 4 1 < 15 

bármelyik két érettségi 
vizsgatárgy 

GAZD 

F L K kereskedelem és 
marketing [kereskedelmi] 140 000 Ft 4 1 < 14 GAZD 

F L K pénzügy és számvitel 
[vállalkozási] 140 000 Ft 4 1 < 12 GAZD 

 
 
 
 
 

DE-GYFK 
Debreceni Egyetem 

Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar 



 

NAPPALI KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A N K andragógia 115 000 Ft 6 5 < 75 

kettőt kell választani: 
biológia v. magyar v. 
matematika v. történelem v. 
egy idegen nyelv (legalább 
egyet emelt szinten kell 
teljesíteni) 

BÖLCS 

A N K csecsemő- és 
kisgyermeknevelő 115 000 Ft 6 1 < 5 

alkalmassági (egészségi, 
beszéd) (Alk) és 
magyar és 
biológia v. fizika v. 
matematika v. 
társadalomismeret v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv v. szakmai előkészítő 
tárgy 

PED 

A N K óvodapedagógus 115 000 Ft 6 1 < 10 

alkalmassági vizsga (Alk) és 
magyar és 
biológia v. matematika v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv v. szakmai előkészítő 
tárgy 

PED 

A N K szociálpedagógia 150 000 Ft 7 1 < 15 

kettőt kell választani: 
magyar v. matematika v. 
társadalomismeret v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv (legalább egyet emelt 
szinten kell teljesíteni) 

TÁRS 

 

  MEGHIRDETETT FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

F N K csecsemő- és 
kisgyermeknevelő 110 000 Ft 4 1 < 26 

bármelyik két érettségi 
vizsgatárgy 

PED 

F N K szociális és ifjúsági 
munka [ifjúságsegítő] 140 000 Ft 4 1 < 24 TÁRS 

 

RÉSZIDŐS KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A L K andragógia 115 000 Ft 6 5 < 75 

kettőt kell választani: 
biológia v. magyar v. 
matematika v. történelem v. 
egy idegen nyelv (legalább 
egyet emelt szinten kell 
teljesíteni) 

BÖLCS 



A L K csecsemő- és 
kisgyermeknevelő 115 000 Ft 6 1 < 18 

alkalmassági (egészségi, 
beszéd) (Alk) és 
magyar és 
biológia v. fizika v. 
matematika v. 
társadalomismeret v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv v. szakmai előkészítő 
tárgy 

PED 

A L K óvodapedagógus 115 000 Ft 6 1 < 5 

alkalmassági vizsga (Alk) és 
magyar és 
biológia v. matematika v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv v. szakmai előkészítő 
tárgy 

PED 

A L K szociálpedagógia 150 000 Ft 7 1 < 45 

kettőt kell választani: 
magyar v. matematika v. 
társadalomismeret v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv (legalább egyet emelt 
szinten kell teljesíteni) 

TÁRS 

 

  MEGHIRDETETT FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

F L K csecsemő- és 
kisgyermeknevelő 110 000 Ft 4 1 < 31 

bármelyik két érettségi 
vizsgatárgy 

PED 

F L K szociális és ifjúsági 
munka [ifjúságsegítő] 140 000 Ft 4 5 < 40 TÁRS 

 
 
 
 
 

DE-IK 
Debreceni Egyetem 

Informatikai Kar 

 

NAPPALI KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A N K gazdaságinformatikus 285 000 Ft 7 1 < 28 
matematika és 
biológia v. fizika v. 
informatika v. történelem 

INFO 

A N K informatikus 
könyvtáros 165 000 Ft 6 1 < 40 

kettőt kell választani: 
informatikai alapismeretek v. 
magyar v. matematika v. 
társadalomismeret v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv (legalább egyet emelt 
szinten kell teljesíteni) 

TÁRS 

A N K mérnökinformatikus 285 000 Ft 7 1 < 3 matematika és 
fizika v. informatika 

INFO 
A N K programtervező 285 000 Ft 6 1 < 8 INFO 



informatikus 
 

RÉSZIDŐS KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A L K gazdaságinformatikus 190 000 Ft 7 1 < 38 
matematika és 
biológia v. fizika v. 
informatika v. történelem 

INFO 

A L K mérnökinformatikus 190 000 Ft 7 1 < 41 
matematika és 
fizika v. informatika 

INFO 

A L K programtervező 
informatikus 190 000 Ft 6 1 < 42 INFO 

 
 
 
 
 

DE-KTK 
Debreceni Egyetem 

Közgazdaság- és Gazdaságtudományi Kar 

 

NAPPALI KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A N K gazdálkodási és 
menedzsment 170 000 Ft 7 1 < 53 

kettőt kell választani: 
gazdasági ismeretek v. 
matematika v. történelem v. 
egy idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

GAZD 

A N K nemzetközi 
gazdálkodás 180 000 Ft 7 1 < 41 

kettőt kell választani: 
gazdasági ismeretek v. 
matematika v. történelem v. 
egy idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

GAZD 

 

  MEGHIRDETETT FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

F N K 
gazdálkodási és 
menedzsment [kis- és 
középvállalkozási] 

119 000 Ft 4 1 < 23 
bármelyik két érettségi 
vizsgatárgy 

GAZD 

F N K nemzetközi gazdálkodási 
[külgazdasági] 119 000 Ft 4 1 < 35 GAZD 

 



RÉSZIDŐS KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A L K gazdálkodási és 
menedzsment 150 000 Ft 7 1 < 40 

kettőt kell választani: 
gazdasági ismeretek v. 
matematika v. történelem v. 
egy idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

GAZD 

A L K nemzetközi 
gazdálkodás 150 000 Ft 7 1 < 38 

kettőt kell választani: 
gazdasági ismeretek v. 
matematika v. történelem v. 
egy idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

GAZD 

 

  MEGHIRDETETT FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

F L K 
gazdálkodási és 
menedzsment [kis- és 
középvállalkozási] 

119 000 Ft 4 1 < 31 bármelyik két érettségi 
vizsgatárgy GAZD 

 
 
 
 
 

DE-MÉK 
Debreceni Egyetem 

Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar 

 

NAPPALI KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A N K állattenyésztő mérnöki 175 000 Ft 7 1 < 5 

kettőt kell választani: 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. egy 
idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

AGRÁR 

A N K élelmiszermérnöki 175 000 Ft 7 1 < 20 

kettőt kell választani: 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. egy 
idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

AGRÁR 



A N K kertészmérnöki 175 000 Ft 7 1 < 20 

kettőt kell választani: 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. egy 
idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

AGRÁR 

A N K környezetgazdálkodási 
agrármérnöki 175 000 Ft 7 1 < 6 

kettőt kell választani: 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. egy 
idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

AGRÁR 

A N K mezőgazdasági 
mérnöki 175 000 Ft 7 1 < 15 

kettőt kell választani: 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. egy 
idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

AGRÁR 

A N K növénytermesztő 
mérnöki 175 000 Ft 7 1 < 9 

kettőt kell választani: 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. egy 
idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

AGRÁR 

A N K természetvédelmi 
mérnöki 175 000 Ft 7 1 < 4 

kettőt kell választani: 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. egy 
idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

AGRÁR 

A N K vadgazda mérnöki 175 000 Ft 7 1 < 13 

kettőt kell választani: 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. egy 
idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

AGRÁR 

 

  MEGHIRDETETT FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

F N K állattenyésztő mérnök 
[baromfitenyésztő] 150 000 Ft 4 5 < 10 

bármelyik két érettségi 
vizsgatárgy 

AGRÁR 

F N K állattenyésztő mérnök 
[halászati] 150 000 Ft 4 5 < 10 AGRÁR 

F N K állattenyésztő mérnök 
[ménesgazda] 150 000 Ft 4 1 < 20 AGRÁR 

F N K állattenyésztő mérnök 
[sertéstenyésztő] 150 000 Ft 4 5 < 10 AGRÁR 

F N K 
környezetgazdálkodási 
agrármérnök 
[hulladékgazdálkodási] 

150 000 Ft 4 1 < 6 AGRÁR 

F N K 
környezetgazdálkodási 
agrármérnök 
[környezetgazdálkodási] 

150 000 Ft 4 1 < 7 AGRÁR 

F N K mezőgazdasági mérnök 150 000 Ft 4 1 < 13 AGRÁR 
F N K növénytermesztő mérnök 150 000 Ft 4 5 < 20 AGRÁR 
 

RÉSZIDŐS KÉPZÉSEK 



 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A L K kertészmérnöki 175 000 Ft 7 1 < 5 

kettőt kell választani: 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. egy 
idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

AGRÁR 

A L K mezőgazdasági 
mérnöki 175 000 Ft 7 1 < 9 

kettőt kell választani: 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. egy 
idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

AGRÁR 

A L K természetvédelmi 
mérnöki 175 000 Ft 7 1 < 9 

kettőt kell választani: 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. egy 
idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

AGRÁR 

A L K vadgazda mérnöki 175 000 Ft 7 5 < 10 

kettőt kell választani: 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. egy 
idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

AGRÁR 

 

  MEGHIRDETETT FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

F L K állattenyésztő mérnök 
[baromfitenyésztő] 150 000 Ft 4 5 

bármelyik két érettségi 
vizsgatárgy 

AGRÁR 

F L K állattenyésztő mérnök 
[halászati] 150 000 Ft 4 5 AGRÁR 

F L K állattenyésztő mérnök 
[ménesgazda] 150 000 Ft 4 5 AGRÁR 

F L K állattenyésztő mérnök 
[sertéstenyésztő] 150 000 Ft 4 5 AGRÁR 

F L K 
környezetgazdálkodási 
agrármérnök 
[hulladékgazdálkodási] 

150 000 Ft 4 5 < 10 AGRÁR 

F L K 
környezetgazdálkodási 
agrármérnök 
[környezetgazdálkodási] 

150 000 Ft 4 1 < 5 AGRÁR 

F L K mezőgazdasági mérnök 150 000 Ft 4 1 < 7 AGRÁR 
F L K növénytermesztő mérnök 150 000 Ft 4 5 < 15 AGRÁR 
 
 
 
 
 

DE-MK 
Debreceni Egyetem 



Műszaki Kar 

 

NAPPALI KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A N K építészmérnöki 250 000 Ft 8 1 < 19 

rajz alkalmassági (Alk) és 
matematika és 
építészeti és építési 
alapismeretek v. fizika 
(legalább egyet emelt 
szinten kell teljesíteni) 

MŰSZ 

A N K építőmérnöki 190 000 Ft 8 1 < 79 

matematika és 
biológia v. fizika v. 
informatika v. kémia v. 
szakmai előkészítő tárgy 

MŰSZ 

A N K gépészmérnöki 190 000 Ft 7 1 < 19 

matematika és 
biológia v. fizika v. 
informatika v. kémia v. 
szakmai előkészítő tárgy 

MŰSZ 

A N K környezetmérnöki 190 000 Ft 7 1 < 26 

matematika és 
biológia v. fizika v. 
informatika v. kémia v. 
szakmai előkészítő tárgy 

MŰSZ 

A N K mechatronikai 
mérnöki 300 000 Ft 7 1 < 52 

matematika és 
biológia v. fizika v. 
informatika v. kémia v. 
szakmai előkészítő tárgy 

MŰSZ 

A N K műszaki menedzser 190 000 Ft 7 1 < 72 

matematika és 
biológia v. fizika v. 
gazdasági ismeretek v. 
informatika v. kémia v. 
történelem v. szakmai 
előkészítő tárgy 

MŰSZ 

 

RÉSZIDŐS KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A L K építőmérnöki 190 000 Ft 8 1 < 28 

matematika és 
biológia v. fizika v. 
informatika v. kémia v. 
szakmai előkészítő tárgy 

MŰSZ 

A L K gépészmérnöki 190 000 Ft 7 1 < 29 

matematika és 
biológia v. fizika v. 
informatika v. kémia v. 
szakmai előkészítő tárgy 

MŰSZ 

A L K műszaki menedzser 190 000 Ft 7 1 < 32 

matematika és 
biológia v. fizika v. 
gazdasági ismeretek v. 
informatika v. kémia v. 
történelem v. szakmai 
előkészítő tárgy 

MŰSZ 



 
 
 
 
 

DE-TTK 
Debreceni Egyetem 

Természettudományi és Technológiai Kar 

 

NAPPALI KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A N K biológia 185 000 Ft 6 1 < 56 

kettőt kell választani: 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. 
szakmai előkészítő tárgy 

TERM 

A N K földrajz 185 000 Ft 6 1 < 22 

kettőt kell választani: 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. 
történelem v. szakmai 
előkészítő tárgy 

TERM 

A N K földtudományi 185 000 Ft 6 1 < 11 

kettőt kell választani: 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. 
szakmai előkészítő tárgy 

TERM 

A N K villamosmérnöki 185 000 Ft 7 1 < 27 

matematika és 
biológia v. fizika v. 
informatika v. kémia v. 
szakmai előkészítő tárgy 

MŰSZ 

 

RÉSZIDŐS KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A L K vegyészmérnöki 175 000 Ft 7 1 < 18 

matematika és 
biológia v. fizika v. 
informatika v. kémia v. 
szakmai előkészítő tárgy 

MŰSZ 

A L K villamosmérnöki 175 000 Ft 7 1 < 23 

matematika és 
biológia v. fizika v. 
informatika v. kémia v. 
szakmai előkészítő tárgy 

MŰSZ 

 
 



 
 
 

DE-ZK 
Debreceni Egyetem 

Zeneművészeti Kar 

 

NAPPALI KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A N K alkotóművészet és 
muzikológia [zeneelmélet] 300 000 Ft 6 Lásd 

lentebb 

ének-népzene-zongora 
(Alk) és 
főtárgy gyakorlati vizsga 
(Gy) 

MŰV 

A N K alkotóművészet és 
muzikológia [zeneismeret] 300 000 Ft 6 Lásd 

lentebb 

MŰV 

A N K előadóművészet 
[egyházzene-kórusvezető] 300 000 Ft 6 Lásd 

lentebb 

MŰV 

A N K előadóművészet 
[egyházzene-orgona] 300 000 Ft 6 Lásd 

lentebb 

MŰV 

A N K előadóművészet 
[klasszikus ének] 300 000 Ft 6 Lásd 

lentebb 

szolfézs-zeneelmélet-
zongora (Alk) és 
főtárgy gyakorlati vizsga 
(Gy) 

MŰV 

A N K előadóművészet 
[klasszikus fagott] 300 000 Ft 6 Lásd 

lentebb 

MŰV 

A N K előadóművészet 
[klasszikus furulya] 300 000 Ft 6 Lásd 

lentebb 

MŰV 

A N K előadóművészet 
[klasszikus fuvola] 300 000 Ft 6 Lásd 

lentebb 

MŰV 

A N K előadóművészet 
[klasszikus gitár] 300 000 Ft 6 Lásd 

lentebb 

MŰV 

A N K előadóművészet 
[klasszikus gordon] 300 000 Ft 6 Lásd 

lentebb 

MŰV 

A N K előadóművészet 
[klasszikus gordonka] 300 000 Ft 6 Lásd 

lentebb 

MŰV 

A N K előadóművészet 
[klasszikus harsona] 300 000 Ft 6 Lásd 

lentebb 

MŰV 

A N K előadóművészet 
[klasszikus hegedű] 300 000 Ft 6 Lásd 

lentebb 

MŰV 

A N K előadóművészet 
[klasszikus klarinét] 300 000 Ft 6 Lásd 

lentebb 

MŰV 

A N K előadóművészet 
[klasszikus kürt] 300 000 Ft 6 Lásd 

lentebb 

MŰV 

A N K előadóművészet 
[klasszikus mélyhegedű] 300 000 Ft 6 Lásd 

lentebb 

MŰV 

A N K előadóművészet 
[klasszikus oboa] 300 000 Ft 6 Lásd 

lentebb 

MŰV 

A N K előadóművészet 
[klasszikus orgona] 300 000 Ft 6 Lásd 

lentebb 

MŰV 

A N K előadóművészet 
[klasszikus szaxofon] 300 000 Ft 6 Lásd 

lentebb 

MŰV 

A N K előadóművészet 
[klasszikus trombita] 300 000 Ft 6 Lásd 

lentebb 

MŰV 

A N K előadóművészet 
[klasszikus tuba] 300 000 Ft 6 Lásd 

lentebb 

MŰV 

A N K előadóművészet 300 000 Ft 6 Lásd MŰV 



[klasszikus ütőhangszeres 
előadóművészet] 

lentebb 

A N K előadóművészet 
[klasszikus zongora] 300 000 Ft 6 Lásd 

lentebb 

szolfézs-zeneelmélet 
(Alk) és 
főtárgy gyakorlati vizsga 
(Gy) 

MŰV 

A N K előadóművészet [zenekar- 
és kórusvezetés] 300 000 Ft 6 Lásd 

lentebb 

ének-népzene-zongora 
(Alk) és 
főtárgy gyakorlati vizsga 
(Gy) 

MŰV 

O N K 
osztatlan tanári [10 félév 
[zenetanár 
[egyházzenetanár]]] 

350 000 Ft 10 1 < 1 
pályaalkalmassági 
(Alk) és 
főtárgy gyakorlati vizsga 
(Gy) 

PED 

O N K 

osztatlan tanári [10 félév 
[zenetanár [ének-zene 
tanár; zeneismeret-
tanár]]] 

350 000 Ft 10 1 < 20 PED 

O N K osztatlan tanári [10 félév 
[zenetanár [fagott-tanár]]] 350 000 Ft 10 1 < 1 

pályaalkalmassági 
(Alk) és 
szolfézs-zeneelmélet-
zongora (Alk) és 
főtárgy gyakorlati vizsga 
(Gy) 

PED 

O N K osztatlan tanári [10 félév 
[zenetanár [furulyatanár]]] 350 000 Ft 10 1 < 1 PED 

O N K osztatlan tanári [10 félév 
[zenetanár [fuvolatanár]]] 350 000 Ft 10 1 < 1 PED 

O N K osztatlan tanári [10 félév 
[zenetanár [gitártanár]]] 350 000 Ft 10 1 < 1 PED 

O N K 
osztatlan tanári [10 félév 
[zenetanár 
[gordonkatanár]]] 

350 000 Ft 10 1 < 1 PED 

O N K osztatlan tanári [10 félév 
[zenetanár [gordontanár]]] 350 000 Ft 10 1 < 1 PED 

O N K 
osztatlan tanári [10 félév 
[zenetanár 
[harsonatanár]]] 

350 000 Ft 10 1 < 1 PED 

O N K 
osztatlan tanári [10 félév 
[zenetanár 
[hegedűtanár]]] 

350 000 Ft 10 1 < 20 PED 

O N K 
osztatlan tanári [10 félév 
[zenetanár 
[klarinéttanár]]] 

350 000 Ft 10 1 < 1 PED 

O N K osztatlan tanári [10 félév 
[zenetanár [kürttanár]]] 350 000 Ft 10 1 < 20 PED 

O N K 
osztatlan tanári [10 félév 
[zenetanár 
[magánénektanár]]] 

350 000 Ft 10 1 < 1 PED 

O N K 
osztatlan tanári [10 félév 
[zenetanár 
[mélyhegedűtanár]]] 

350 000 Ft 10 1 < 1 PED 

O N K osztatlan tanári [10 félév 
[zenetanár [oboatanár]]] 350 000 Ft 10 1 < 2 PED 

O N K osztatlan tanári [10 félév 
[zenetanár [orgonatanár]]] 350 000 Ft 10 1 < 1 PED 

O N K 
osztatlan tanári [10 félév 
[zenetanár 
[szaxofontanár]]] 

350 000 Ft 10 1 < 1 PED 

O N K 
osztatlan tanári [10 félév 
[zenetanár 
[trombitatanár]]] 

350 000 Ft 10 1 < 1 PED 

O N K osztatlan tanári [10 félév 
[zenetanár [tubatanár]]] 350 000 Ft 10 1 < 20 PED 

O N K 
osztatlan tanári [10 félév 
[zenetanár 
[ütőhangszertanár]]] 

350 000 Ft 10 1 < 1 PED 

O N K 
osztatlan tanári [10 félév 
[zenetanár 
[zongoratanár]]] 

350 000 Ft 10 1 < 1 

pályaalkalmassági 
(Alk) és 
szolfézs-zeneelmélet 
(Alk) és 
főtárgy gyakorlati vizsga 
(Gy) 

PED 



O N K 

osztatlan tanári [12 félév 
[zeneművésztanár 
[egyházzeneművész-tanár 
(egyházzene-
kóruskarnagy); ének-zene 
művésztanár]]] 

350 000 Ft 12 1 < 1 

pályaalkalmassági 
(Alk) és 
főtárgy gyakorlati vizsga 
(Gy) 

PED 

O N K 

osztatlan tanári [12 félév 
[zeneművésztanár 
[egyházzeneművész-tanár 
(egyházzene-
orgonaművész); ének-zene 
művésztanár]]] 

350 000 Ft 12 1 < 1 PED 

 
 
 
 
 

DF 
Dunaújvárosi Főiskola 

DF felvehető kapacitásszáma: 1612 fő. 

Képzési terület Település Nyelv 

Felvehető (fő) 
Képzési 
terület/Szakmacsoport 

Nappali 
képzés 

Esti, levelező 
munkarend Távoktatás 

bölcsészettudomány 
képzési terület Dunaújváros magyar 130 27 0 BÖLCS 

gazdaságtudományok 
képzési terület Dunaújváros magyar 251 266 0 GAZD 

informatika képzési 
terület Dunaújváros magyar 273 64 0 INFO 

műszaki képzési terület Dunaújváros magyar 230 50 0 MŰSZ 
művészet képzési terület Dunaújváros magyar 22 30 0 MŰV 
pedagógusképzés képzési 
terület Dunaújváros magyar 2 50 0 PED 

társadalomtudomány 
képzési terület Dunaújváros magyar 116 101 0 TÁRS 

Összesen     1024 588 0   
 

Az itt látható táblázat a Nftv. 67. § (3) bekezdés d) pontja alapján az Oktatási Hivatal által megállapított felvehető 
maximális hallgatói létszámokat tartalmazza. Az Nftv. 39. § (5) bekezdése, valamint az új felvételi kormányrendelet 5. 
§ (1) bekezdése alapján az egyes meghirdetések (szakok, szakirányok) kapacitásszámai meghatározásra kerültek, 
ezek az egyes meghirdetések min. és max. kapacitásszámainál olvashatóak. 

 
 

DF 
Dunaújvárosi Főiskola 

 

NAPPALI KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 



A N K gazdálkodási és 
menedzsment 160 000 Ft 7 1 < 37 

kettőt kell választani: 
gazdasági ismeretek v. 
matematika v. történelem v. 
egy idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

GAZD 

A N K gazdaságinformatikus 180 000 Ft 7 1 < 54 
matematika és 
biológia v. fizika v. 
informatika v. történelem 

INFO 

A N K gépészmérnöki 175 000 Ft 7 1 < 60 

matematika és 
biológia v. fizika v. 
informatika v. kémia v. 
szakmai előkészítő tárgy 

MŰSZ 

A N K mérnökinformatikus 180 000 Ft 7 1 < 63 matematika és 
fizika v. informatika INFO 

A N K műszaki menedzser 175 000 Ft 7 1 < 56 

matematika és 
biológia v. fizika v. 
gazdasági ismeretek v. 
informatika v. kémia v. 
történelem v. szakmai 
előkészítő tárgy 

MŰSZ 

 

  MEGHIRDETETT FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

F N K 
gazdálkodási és 
menedzsment [kis- és 
középvállalkozási] 

120 000 Ft 4 1 < 9 

bármelyik két érettségi 
vizsgatárgy 

GAZD 

F N K gazdaságinformatikus 120 000 Ft 4 1 < 20 INFO 

F N K kommunikáció és média 
[kommunikátor] 120 000 Ft 4 1 < 11 TÁRS 

F N K mérnökinformatikus 
[rendszergazda] 120 000 Ft 4 1 < 16 INFO 

F N K televíziós műsorkészítő 120 000 Ft 4 1 < 22 MŰV 
 

RÉSZIDŐS KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A L K andragógia 120 000 Ft 6 1 < 41 

kettőt kell választani: 
biológia v. magyar v. 
matematika v. történelem v. 
egy idegen nyelv (legalább 
egyet emelt szinten kell 
teljesíteni) 

BÖLCS 

A L K anyagmérnöki 175 000 Ft 7 1 < 6 

matematika és 
biológia v. fizika v. 
informatika v. kémia v. 
szakmai előkészítő tárgy 

MŰSZ 

A L K gazdálkodási és 
menedzsment 160 000 Ft 7 1 < 31 

kettőt kell választani: 
gazdasági ismeretek v. 
matematika v. történelem v. 
egy idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

GAZD 

A L K gazdaságinformatikus 180 000 Ft 7 1 < 12 
matematika és 
biológia v. fizika v. 
informatika v. történelem 

INFO 

A L K gépészmérnöki 175 000 Ft 7 1 < 16 matematika és 
biológia v. fizika v. MŰSZ 



informatika v. kémia v. 
szakmai előkészítő tárgy 

A L K mérnökinformatikus 180 000 Ft 7 1 < 17 matematika és 
fizika v. informatika INFO 

A L K műszaki menedzser 175 000 Ft 7 1 < 17 

matematika és 
biológia v. fizika v. 
gazdasági ismeretek v. 
informatika v. kémia v. 
történelem v. szakmai 
előkészítő tárgy 

MŰSZ 

 

  MEGHIRDETETT FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

F L K 
gazdálkodási és 
menedzsment [kis- és 
középvállalkozási] 

120 000 Ft 4 1 < 20 
bármelyik két érettségi 
vizsgatárgy 

GAZD 

F L K mérnökinformatikus 
[rendszergazda] 120 000 Ft 4 1 < 5 INFO 

 
 
 
 
 

DRHE 
Debreceni Református Hittudományi Egyetem 

DRHE felvehető kapacitásszáma: 683 fő. 

Képzési terület Település Nyelv 

Felvehető (fő) 
Képzési 
terület/Szakmacsoport 

Nappali 
képzés 

Esti, levelező 
munkarend Távoktatás 

pedagógusképzés képzési 
terület Debrecen magyar 149 198 0 PED 

társadalomtudomány 
képzési terület Debrecen magyar 216 120 0 TÁRS 

Összesen     365 318 0   
 

Az itt látható táblázat a Nftv. 67. § (3) bekezdés d) pontja alapján az Oktatási Hivatal által megállapított felvehető 
maximális hallgatói létszámokat tartalmazza. Az Nftv. 39. § (5) bekezdése, valamint az új felvételi kormányrendelet 5. 
§ (1) bekezdése alapján az egyes meghirdetések (szakok, szakirányok) kapacitásszámai meghatározásra kerültek, 
ezek az egyes meghirdetések min. és max. kapacitásszámainál olvashatóak. 

 
 

DRHE 
Debreceni Református Hittudományi Egyetem 

 

NAPPALI KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. Munka- Fin. Meghirdetett képzés Önköltség Képz. idő Kapacitás Érettségi Képz. 



szint rend forma (félév) (félév) min. < 
max. 

vizsgakövetelmények terület 

A N K informatikus 
könyvtáros 130 000 Ft 6 1 < 15 

kettőt kell választani: 
informatikai alapismeretek 
v. magyar v. matematika v. 
társadalomismeret v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv (legalább egyet emelt 
szinten kell teljesíteni) 

TÁRS 

A N K kommunikáció és 
médiatudomány 130 000 Ft 6 10 < 60 

kettőt kell választani: 
magyar v. matematika v. 
társadalomismeret v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv (legalább egyet emelt 
szinten kell teljesíteni) 

TÁRS 

A N K tanító 115 000 Ft 8 1 < 32 

tanító alkalmassági vizsga 
(Alk) és 
magyar és 
biológia v. matematika v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv v. szakmai előkészítő 
tárgy 

PED 

 

  MEGHIRDETETT FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

F N K kommunikáció és média 
[kommunikátor] 130 000 Ft 4 10 < 25 

bármelyik két érettségi 
vizsgatárgy 

TÁRS 

F N K kommunikáció és média 
[moderátor] 130 000 Ft 4 10 < 25 TÁRS 

F N K szociális és ifjúsági 
munka [ifjúságsegítő] 115 000 Ft 4 1 < 18 TÁRS 

 

RÉSZIDŐS KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A E K tanító 115 000 Ft 8 1 < 8 

tanító alkalmassági vizsga 
(Alk) és 
magyar és 
biológia v. matematika v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv v. szakmai előkészítő 
tárgy 

PED 

 
 
 
 
 

EDUTUS 
Edutus Főiskola 

EDUTUS felvehető kapacitásszáma: 4945 fő. 

Képzési terület Település Nyelv 
Felvehető (fő) Képzési 

terület/Szakmacsoport Nappali Esti, levelező Távoktatás 



képzés munkarend 
gazdaságtudományok 
képzési terület Budapest magyar 1884 1446 0 GAZD 

gazdaságtudományok 
képzési terület Tatabánya magyar 687 586 0 GAZD 

műszaki képzési terület Tatabánya magyar 250 92 0 MŰSZ 
Összesen     2821 2124 0   
 

Az itt látható táblázat a Nftv. 67. § (3) bekezdés d) pontja alapján az Oktatási Hivatal által megállapított felvehető 
maximális hallgatói létszámokat tartalmazza. Az Nftv. 39. § (5) bekezdése, valamint az új felvételi kormányrendelet 5. 
§ (1) bekezdése alapján az egyes meghirdetések (szakok, szakirányok) kapacitásszámai meghatározásra kerültek, 
ezek az egyes meghirdetések min. és max. kapacitásszámainál olvashatóak. 

 
 

EDUTUS 
Edutus Főiskola 

 

NAPPALI KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A N K 
gazdálkodási és 
menedzsment 
(Budapest) 

198 000 Ft 7 1 < 112 

kettőt kell választani: 
gazdasági ismeretek v. 
matematika v. történelem 
v. egy idegen nyelv v. 
szakmai előkészítő tárgy 

GAZD 

A N K 
gazdálkodási és 
menedzsment 
(Tatabánya) 

178 000 Ft 7 1 < 105 

kettőt kell választani: 
gazdasági ismeretek v. 
matematika v. történelem 
v. egy idegen nyelv v. 
szakmai előkészítő tárgy 

GAZD 

A N K kereskedelem és 
marketing (Budapest) 198 000 Ft 7 1 < 113 

kettőt kell választani: 
gazdasági ismeretek v. 
matematika v. történelem 
v. egy idegen nyelv v. 
szakmai előkészítő tárgy 

GAZD 

A N K kereskedelem és 
marketing (Tatabánya) 178 000 Ft 7 1 < 98 

kettőt kell választani: 
gazdasági ismeretek v. 
matematika v. történelem 
v. egy idegen nyelv v. 
szakmai előkészítő tárgy 

GAZD 

A N K mechatronikai mérnöki 178 000 Ft 7 1 < 57 

matematika és 
biológia v. fizika v. 
informatika v. kémia v. 
szakmai előkészítő tárgy 

MŰSZ 

A N K 
nemzetközi 
gazdálkodás 
(Tatabánya) 

198 000 Ft 7 1 < 96 

kettőt kell választani: 
gazdasági ismeretek v. 
matematika v. történelem 
v. egy idegen nyelv v. 
szakmai előkészítő tárgy 

GAZD 

A N K turizmus-vendéglátás 
(Budapest) 238 000 Ft 7 1 < 96 

kettőt kell választani: 
gazdasági ismeretek v. 
matematika v. történelem 
v. egy idegen nyelv v. 
szakmai előkészítő tárgy 

GAZD 

 



  MEGHIRDETETT FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

F N K turizmus-vendéglátás 
[turizmus] (Budapest) 130 000 Ft 4 1 < 95 bármelyik két érettségi 

vizsgatárgy GAZD 

 

RÉSZIDŐS KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A L K 
gazdálkodási és 
menedzsment 
(Budapest) 

178 000 Ft 7 1 < 111 

kettőt kell választani: 
gazdasági ismeretek v. 
matematika v. történelem 
v. egy idegen nyelv v. 
szakmai előkészítő tárgy 

GAZD 

A L K 
gazdálkodási és 
menedzsment 
(Tatabánya) 

158 000 Ft 7 1 < 88 

kettőt kell választani: 
gazdasági ismeretek v. 
matematika v. történelem 
v. egy idegen nyelv v. 
szakmai előkészítő tárgy 

GAZD 

A L K kereskedelem és 
marketing (Budapest) 178 000 Ft 7 1 < 112 

kettőt kell választani: 
gazdasági ismeretek v. 
matematika v. történelem 
v. egy idegen nyelv v. 
szakmai előkészítő tárgy 

GAZD 

A L K kereskedelem és 
marketing (Tatabánya) 158 000 Ft 7 1 < 89 

kettőt kell választani: 
gazdasági ismeretek v. 
matematika v. történelem 
v. egy idegen nyelv v. 
szakmai előkészítő tárgy 

GAZD 

A L K mechatronikai mérnöki 158 000 Ft 7 1 < 48 

matematika és 
biológia v. fizika v. 
informatika v. kémia v. 
szakmai előkészítő tárgy 

MŰSZ 

A L K műszaki menedzser 158 000 Ft 7 1 < 40 

matematika és 
biológia v. fizika v. 
gazdasági ismeretek v. 
informatika v. kémia v. 
történelem v. szakmai 
előkészítő tárgy 

MŰSZ 

A L K turizmus-vendéglátás 
(Budapest) 218 000 Ft 7 1 < 118 

kettőt kell választani: 
gazdasági ismeretek v. 
matematika v. történelem 
v. egy idegen nyelv v. 
szakmai előkészítő tárgy 

GAZD 

 

  MEGHIRDETETT FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

F L K 

nemzetközi gazdálkodási 
[nemzetközi 
szállítmányozás és 
logisztika] (Tatabánya) 

110 000 Ft 4 1 < 94 bármelyik két érettségi 
vizsgatárgy GAZD 

 
 
 



 
 

EJF 
Eötvös József Főiskola 

EJF felvehető kapacitásszáma: 1140 fő. 

Képzési terület Település Nyelv 

Felvehető (fő) 
Képzési 
terület/Szakmacsoport 

Nappali 
képzés 

Esti, levelező 
munkarend Távoktatás 

gazdaságtudományok 
képzési terület Baja magyar 183 44 0 GAZD 

műszaki képzési terület Baja magyar 441 204 0 MŰSZ 
pedagógusképzés képzési 
terület Baja magyar 182 86 0 PED 

Összesen     806 334 0   
 

Az itt látható táblázat a Nftv. 67. § (3) bekezdés d) pontja alapján az Oktatási Hivatal által megállapított felvehető 
maximális hallgatói létszámokat tartalmazza. Az Nftv. 39. § (5) bekezdése, valamint az új felvételi kormányrendelet 5. 
§ (1) bekezdése alapján az egyes meghirdetések (szakok, szakirányok) kapacitásszámai meghatározásra kerültek, 
ezek az egyes meghirdetések min. és max. kapacitásszámainál olvashatóak. 

 
 

EJF-MKK 
Eötvös József Főiskola 

Műszaki és Közgazdaságtudományi Kar 

 

NAPPALI KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A N K építőmérnöki 190 000 Ft 8 1 < 54 

matematika és 
biológia v. fizika v. 
informatika v. kémia v. 
szakmai előkészítő tárgy 

MŰSZ 

A N K gazdálkodási és 
menedzsment 150 000 Ft 7 1 < 70 

kettőt kell választani: 
gazdasági ismeretek v. 
matematika v. történelem v. 
egy idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

GAZD 

A N K környezetmérnöki 175 000 Ft 7 1 < 78 

matematika és 
biológia v. fizika v. 
informatika v. kémia v. 
szakmai előkészítő tárgy 

MŰSZ 

 

RÉSZIDŐS KÉPZÉSEK 

 



  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A L K építőmérnöki 190 000 Ft 8 1 < 67 

matematika és 
biológia v. fizika v. 
informatika v. kémia v. 
szakmai előkészítő tárgy 

MŰSZ 

A L K gazdálkodási és 
menedzsment 150 000 Ft 7 1 < 44 

kettőt kell választani: 
gazdasági ismeretek v. 
matematika v. történelem v. 
egy idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

GAZD 

A L K környezetmérnöki 175 000 Ft 7 1 < 46 

matematika és 
biológia v. fizika v. 
informatika v. kémia v. 
szakmai előkészítő tárgy 

MŰSZ 

 
 
 
 
 

EJF-NTK 
Eötvös József Főiskola 

Neveléstudományi Kar 

 

NAPPALI KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A N K óvodapedagógus 135 000 Ft 6 1 < 29 

alkalmassági vizsga 
(Alk) és 
magyar és 
biológia v. matematika v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

PED 

A N K 

óvodapedagógus 
[nemzetiségi 
óvodapedagógus 
(cigány-roma)] 

135 000 Ft 6 5 < 10 

alkalmassági vizsga 
(Alk) és 
nyelvi alkalmassági 
(Alk) és 
beás v. lovári v. 
magyar és 
biológia v. matematika v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

PED 

A N K 

óvodapedagógus 
[nemzetiségi 
óvodapedagógus 
(horvát)] 

135 000 Ft 6 5 < 10 

alkalmassági vizsga 
(Alk) és 
nyelvi alkalmassági 
(Alk) és 
horvát nemzetiségi nyelv 
v. horvát nyelv és 
irodalom v. magyar és 
biológia v. matematika v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv v. szakmai 

PED 



előkészítő tárgy 

A N K 

óvodapedagógus 
[nemzetiségi 
óvodapedagógus 
(német)] 

135 000 Ft 6 1 < 19 

alkalmassági vizsga 
(Alk) és 
nyelvi alkalmassági 
(Alk) és 
magyar v. német 
nemzetiségi nyelv v. 
német nemzetiségi nyelv 
és irodalom és 
biológia v. matematika v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

PED 

A N K 

óvodapedagógus 
[nemzetiségi 
óvodapedagógus 
(szerb)] 

135 000 Ft 6 5 < 8 

alkalmassági vizsga 
(Alk) és 
nyelvi alkalmassági 
(Alk) és 
magyar v. szerb v. szerb 
nyelv és irodalom és 
biológia v. matematika v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

PED 

A N K tanító 135 000 Ft 8 1 < 31 

alkalmassági vizsga 
(Alk) és 
magyar és 
biológia v. matematika v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

PED 

A N K tanító [nemzetiségi 
tanító (cigány-roma)] 135 000 Ft 8 5 < 10 

alkalmassági vizsga 
(Alk) és 
nyelvi alkalmassági 
(Alk) és 
beás v. lovári v. 
magyar és 
biológia v. matematika v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

PED 

A N K tanító [nemzetiségi 
tanító (horvát)] 135 000 Ft 8 5 < 10 

alkalmassági vizsga 
(Alk) és 
nyelvi alkalmassági 
(Alk) és 
horvát nemzetiségi nyelv 
v. horvát nyelv és 
irodalom v. magyar és 
biológia v. matematika v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

PED 

A N K tanító [nemzetiségi 
tanító (német)] 135 000 Ft 8 1 < 24 

alkalmassági vizsga 
(Alk) és 
nyelvi alkalmassági 
(Alk) és 
magyar v. német 
nemzetiségi nyelv v. 
német nemzetiségi nyelv 
és irodalom és 
biológia v. matematika v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

PED 

A N K tanító [nemzetiségi 
tanító (szerb)] 135 000 Ft 8 5 < 8 

alkalmassági vizsga 
(Alk) és 
nyelvi alkalmassági 
(Alk) és 
magyar v. szerb v. szerb 
nyelv és irodalom és 
biológia v. matematika v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

PED 

 



  MEGHIRDETETT FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

F N K csecsemő- és 
kisgyermeknevelő 120 000 Ft 4 1 < 50 bármelyik két érettségi 

vizsgatárgy PED 

 

RÉSZIDŐS KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A L K óvodapedagógus 135 000 Ft 6 1 < 16 

alkalmassági vizsga 
(Alk) és 
magyar és 
biológia v. matematika v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

PED 

A L K 

óvodapedagógus 
[nemzetiségi 
óvodapedagógus 
(cigány-roma)] 

135 000 Ft 6 5 

alkalmassági vizsga 
(Alk) és 
nyelvi alkalmassági 
(Alk) és 
beás v. lovári v. 
magyar és 
biológia v. matematika v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

PED 

A L K 

óvodapedagógus 
[nemzetiségi 
óvodapedagógus 
(horvát)] 

135 000 Ft 6 1 < 4 

alkalmassági vizsga 
(Alk) és 
nyelvi alkalmassági 
(Alk) és 
horvát nemzetiségi nyelv 
v. horvát nyelv és 
irodalom v. magyar és 
biológia v. matematika v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

PED 

A L K 

óvodapedagógus 
[nemzetiségi 
óvodapedagógus 
(német)] 

135 000 Ft 6 1 < 17 

alkalmassági vizsga 
(Alk) és 
nyelvi alkalmassági 
(Alk) és 
magyar v. német 
nemzetiségi nyelv v. 
német nemzetiségi nyelv 
és irodalom és 
biológia v. matematika v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

PED 

A L K 

óvodapedagógus 
[nemzetiségi 
óvodapedagógus 
(szerb)] 

135 000 Ft 6 5 

alkalmassági vizsga 
(Alk) és 
nyelvi alkalmassági 
(Alk) és 
magyar v. szerb v. szerb 
nyelv és irodalom és 
biológia v. matematika v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

PED 

A L K tanító 135 000 Ft 8 1 < 18 alkalmassági vizsga 
(Alk) és PED 



magyar és 
biológia v. matematika v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

A L K tanító [nemzetiségi 
tanító (cigány-roma)] 135 000 Ft 8 5 

alkalmassági vizsga 
(Alk) és 
nyelvi alkalmassági 
(Alk) és 
beás v. lovári v. 
magyar és 
biológia v. matematika v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

PED 

A L K tanító [nemzetiségi 
tanító (horvát)] 135 000 Ft 8 5 

alkalmassági vizsga 
(Alk) és 
nyelvi alkalmassági 
(Alk) és 
horvát nemzetiségi nyelv 
v. horvát nyelv és 
irodalom v. magyar és 
biológia v. matematika v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

PED 

A L K tanító [nemzetiségi 
tanító (német)] 135 000 Ft 8 1 < 6 

alkalmassági vizsga 
(Alk) és 
nyelvi alkalmassági 
(Alk) és 
magyar v. német 
nemzetiségi nyelv v. 
német nemzetiségi nyelv 
és irodalom és 
biológia v. matematika v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

PED 

A L K tanító [nemzetiségi 
tanító (szerb)] 135 000 Ft 8 5 

alkalmassági vizsga 
(Alk) és 
nyelvi alkalmassági 
(Alk) és 
magyar v. szerb v. szerb 
nyelv és irodalom és 
biológia v. matematika v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

PED 

 

  MEGHIRDETETT FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

F L K csecsemő- és 
kisgyermeknevelő 120 000 Ft 4 1 < 50 bármelyik két érettségi 

vizsgatárgy PED 

 
 
 
 
 

EKF 
Eszterházy Károly Főiskola 

EKF felvehető kapacitásszáma: 3640 fő. 

Képzési terület Település Nyelv Felvehető (fő) Képzési 



Nappali 
képzés 

Esti, levelező 
munkarend Távoktatás 

terület/Szakmacsoport 

bölcsészettudomány 
képzési terület Eger magyar 199 205 0 BÖLCS 

gazdaságtudományok 
képzési terület Eger magyar 215 537 0 GAZD 

informatika képzési terület Eger magyar 73 182 0 INFO 
művészet képzési terület Eger magyar 32 37 0 MŰV 
művészetközvetítés 
képzési terület Eger magyar 133 191 0 MŰVK 

pedagógusképzés képzési 
terület Eger magyar 335 733 0 PED 

sporttudomány képzési 
terület Eger magyar 0 35 0 SPORT 

társadalomtudomány 
képzési terület Eger magyar 195 256 27 TÁRS 

természettudomány 
képzési terület Eger magyar 101 154 0 TERM 

Összesen     1283 2330 27   
 

Az itt látható táblázat a Nftv. 67. § (3) bekezdés d) pontja alapján az Oktatási Hivatal által megállapított felvehető 
maximális hallgatói létszámokat tartalmazza. Az Nftv. 39. § (5) bekezdése, valamint az új felvételi kormányrendelet 5. 
§ (1) bekezdése alapján az egyes meghirdetések (szakok, szakirányok) kapacitásszámai meghatározásra kerültek, 
ezek az egyes meghirdetések min. és max. kapacitásszámainál olvashatóak. 

 
 

EKF-BTK 
Eszterházy Károly Főiskola 

Bölcsészettudományi Kar 

 

NAPPALI KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A N K anglisztika 158 000 Ft 6 1 < 12 

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

BÖLCS 

A N K elektronikus ábrázolás 275 000 Ft 6 1 < 3 
szakmai alkalmassági 
(Alk) és 
gyakorlati vizsga (Gy) 

MŰVK 

A N K ének-zene 290 000 Ft 6 1 < 17 ének gyakorlati vizsga 
(Gy) MŰVK 

A N K germanisztika [német] 158 000 Ft 6 1 < 14 

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

BÖLCS 

A N K képi ábrázolás 275 000 Ft 6 1 < 7 szakmai alkalmassági MŰVK 



(Alk) és 
gyakorlati vizsga (Gy) 

A N K magyar 158 000 Ft 6 1 < 25 
magyar (E) és 
latin nyelv v. történelem 
v. egy idegen nyelv 

BÖLCS 

A N K szabad bölcsészet 158 000 Ft 6 1 < 12 

magyar v. történelem és 
angol v. francia v. latin 
nyelv v. német v. olasz v. 
orosz v. spanyol (legalább 
egyet emelt szinten kell 
teljesíteni) 

BÖLCS 

A N K történelem 158 000 Ft 6 1 < 37 

történelem (E) és 
földrajz v. latin nyelv v. 
magyar v. egy idegen 
nyelv 

BÖLCS 

O N K 

osztatlan tanári [10 félév 
[angol nyelv és kultúra 
tanára; ének-zene 
tanár]] 

350 000 Ft 10 1 < 14 

pályaalkalmassági (Alk) és 
angol (E) és 
gyakorlati vizsga (ének) 
(Gy) 

PED 

O N K 

osztatlan tanári [10 félév 
[angol nyelv és kultúra 
tanára; erkölcstan- és 
etikatanár]] 

350 000 Ft 10 1 < 12 
pályaalkalmassági (Alk) és 
angol (E) és 
történelem 

PED 

O N K 
osztatlan tanári [10 félév 
[angol nyelv és kultúra 
tanára; földrajztanár]] 

350 000 Ft 10 1 < 23 

pályaalkalmassági (Alk) és 
angol (E) és 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. 
szakmai előkészítő tárgy 

PED 

O N K 

osztatlan tanári [10 félév 
[angol nyelv és kultúra 
tanára; 
informatikatanár]] 

350 000 Ft 10 1 < 19 

pályaalkalmassági (Alk) és 
angol (E) és 
fizika v. informatika v. 
matematika 

PED 

O N K 
osztatlan tanári [10 félév 
[angol nyelv és kultúra 
tanára; kémiatanár]] 

350 000 Ft 10 1 < 25 

pályaalkalmassági (Alk) és 
angol (E) és 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. 
szakmai előkészítő tárgy 

PED 

O N K 
osztatlan tanári [10 félév 
[angol nyelv és kultúra 
tanára; magyartanár]] 

350 000 Ft 10 1 < 17 
pályaalkalmassági (Alk) és 
angol (E) és 
magyar 

PED 

O N K 

osztatlan tanári [10 félév 
[angol nyelv és kultúra 
tanára; 
matematikatanár]] 

350 000 Ft 10 1 < 20 
pályaalkalmassági (Alk) és 
angol (E) és 
matematika 

PED 

O N K 

osztatlan tanári [10 félév 
[angol nyelv és kultúra 
tanára; német nyelv és 
kultúra tanára]] 

350 000 Ft 10 1 < 20 

pályaalkalmassági (Alk) és 
angol és 
német v. német 
nemzetiségi nyelv v. 
német nemzetiségi nyelv 
és irodalom (legalább 
egyet emelt szinten kell 
teljesíteni) 

PED 

O N K 

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

350 000 Ft 10 1 < 11 
pályaalkalmassági (Alk) és 
angol (E) és 
testnevelés 

PED 

O N K 

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

350 000 Ft 10 1 < 22 
pályaalkalmassági (Alk) és 
angol (E) és 
történelem 

PED 

O N K 

osztatlan tanári [10 félév 
[biológiatanár 
(egészségtan); 
erkölcstan- és 
etikatanár]] 

350 000 Ft 10 1 < 20 

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

PED 



szakmai előkészítő tárgy 

O N K 
osztatlan tanári [10 félév 
[ének-zene tanár; rajz- 
és vizuáliskultúra-tanár]] 

350 000 Ft 10 1 < 15 

pályaalkalmassági (Alk) és 
gyakorlati vizsga (rajz) 
(Gy) és 
gyakorlati vizsga (ének) 
(Gy) 

PED 

O N K 
osztatlan tanári [10 félév 
[földrajztanár; német 
nyelv és kultúra tanára]] 

350 000 Ft 10 1 < 19 

pályaalkalmassági (Alk) és 
német (E) v. német 
nemzetiségi nyelv (E) v. 
német nemzetiségi nyelv 
és irodalom (E) és 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. 
szakmai előkészítő tárgy 

PED 

O N K 

osztatlan tanári [10 félév 
[informatikatanár; 
német nyelv és kultúra 
tanára]] 

350 000 Ft 10 1 < 20 

pályaalkalmassági (Alk) és 
német (E) v. német 
nemzetiségi nyelv (E) v. 
német nemzetiségi nyelv 
és irodalom (E) és 
fizika v. informatika v. 
matematika 

PED 

O N K 
osztatlan tanári [10 félév 
[kémiatanár; német 
nyelv és kultúra tanára]] 

350 000 Ft 10 1 < 20 

pályaalkalmassági (Alk) és 
német (E) v. német 
nemzetiségi nyelv (E) v. 
német nemzetiségi nyelv 
és irodalom (E) és 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. 
szakmai előkészítő tárgy 

PED 

O N K 
osztatlan tanári [10 félév 
[magyartanár; ének-
zene tanár]] 

350 000 Ft 10 1 < 20 

pályaalkalmassági (Alk) és 
magyar (E) és 
gyakorlati vizsga (ének) 
(Gy) 

PED 

O N K 

osztatlan tanári [10 félév 
[magyartanár; 
erkölcstan- és 
etikatanár]] 

350 000 Ft 10 1 < 19 

pályaalkalmassági (Alk) és 
magyar és 
történelem (legalább 
egyet emelt szinten kell 
teljesíteni) 

PED 

O N K 
osztatlan tanári [10 félév 
[magyartanár; német 
nyelv és kultúra tanára]] 

350 000 Ft 10 1 < 19 

pályaalkalmassági (Alk) és 
magyar és 
német (E) v. német 
nemzetiségi nyelv (E) v. 
német nemzetiségi nyelv 
és irodalom (E) 

PED 

O N K 
osztatlan tanári [10 félév 
[magyartanár; rajz- és 
vizuáliskultúra-tanár]] 

350 000 Ft 10 1 < 18 

pályaalkalmassági (Alk) és 
magyar (E) és 
gyakorlati vizsga (rajz) 
(Gy) 

PED 

O N K 

osztatlan tanári [10 félév 
[magyartanár; 
történelemtanár és 
állampolgári ismeretek 
tanára]] 

350 000 Ft 10 1 < 22 

pályaalkalmassági (Alk) és 
magyar és 
történelem (legalább 
egyet emelt szinten kell 
teljesíteni) 

PED 

O N K 

osztatlan tanári [10 félév 
[matematikatanár; 
német nyelv és kultúra 
tanára]] 

350 000 Ft 10 1 < 19 

pályaalkalmassági (Alk) és 
matematika és 
német (E) v. német 
nemzetiségi nyelv (E) v. 
német nemzetiségi nyelv 
és irodalom (E) 

PED 

O N K 

osztatlan tanári [10 félév 
[német nyelv és kultúra 
tanára; ének-zene 
tanár]] 

350 000 Ft 10 1 < 15 

pályaalkalmassági (Alk) és 
gyakorlati vizsga (ének) 
(Gy) és 
német (E) v. német 
nemzetiségi nyelv (E) v. 
német nemzetiségi nyelv 
és irodalom (E) 

PED 

O N K osztatlan tanári [10 félév 
[német nyelv és kultúra 350 000 Ft 10 1 < 15 pályaalkalmassági (Alk) és 

történelem és PED 



tanára; erkölcstan- és 
etikatanár]] 

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

O N K 

osztatlan tanári [10 félév 
[német nyelv és kultúra 
tanára; történelemtanár 
és állampolgári 
ismeretek tanára]] 

350 000 Ft 10 1 < 19 PED 

O N K 

osztatlan tanári [10 félév 
[történelemtanár és 
állampolgári ismeretek 
tanára; ének-zene 
tanár]] 

350 000 Ft 10 1 < 14 

pályaalkalmassági (Alk) és 
történelem (E) és 
gyakorlati vizsga (ének) 
(Gy) 

PED 

O N K 

osztatlan tanári [10 félév 
[történelemtanár és 
állampolgári ismeretek 
tanára; erkölcstan- és 
etikatanár]] 

350 000 Ft 10 1 < 17 

pályaalkalmassági (Alk) és 
magyar és 
történelem (legalább 
egyet emelt szinten kell 
teljesíteni) 

PED 

 

RÉSZIDŐS KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A L K anglisztika 133 000 Ft 6 1 < 26 

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

BÖLCS 

A L K ének-zene 275 000 Ft 6 1 < 21 ének gyakorlati vizsga 
(Gy) MŰVK 

A L K germanisztika [német] 133 000 Ft 6 1 < 16 

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

BÖLCS 

A L K magyar 133 000 Ft 6 5 < 35 
magyar (E) és 
latin nyelv v. történelem 
v. egy idegen nyelv 

BÖLCS 

A L K történelem 133 000 Ft 6 1 < 36 

történelem (E) és 
földrajz v. latin nyelv v. 
magyar v. egy idegen 
nyelv 

BÖLCS 

O L K 

osztatlan tanári [10 félév 
[angol nyelv és kultúra 
tanára; ének-zene 
tanár]] 

300 000 Ft 10 1 < 14 

pályaalkalmassági (Alk) és 
angol (E) és 
gyakorlati vizsga (ének) 
(Gy) 

PED 

O L K 

osztatlan tanári [10 félév 
[angol nyelv és kultúra 
tanára; erkölcstan- és 
etikatanár]] 

300 000 Ft 10 1 < 15 
pályaalkalmassági (Alk) és 
angol (E) és 
történelem 

PED 

O L K 
osztatlan tanári [10 félév 
[angol nyelv és kultúra 
tanára; földrajztanár]] 

300 000 Ft 10 1 < 25 

pályaalkalmassági (Alk) és 
angol (E) és 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. 
szakmai előkészítő tárgy 

PED 

O L K 

osztatlan tanári [10 félév 
[angol nyelv és kultúra 
tanára; 
informatikatanár]] 

300 000 Ft 10 1 < 19 

pályaalkalmassági (Alk) és 
angol (E) és 
fizika v. informatika v. 
matematika 

PED 



O L K 
osztatlan tanári [10 félév 
[angol nyelv és kultúra 
tanára; kémiatanár]] 

300 000 Ft 10 1 < 20 

pályaalkalmassági (Alk) és 
angol (E) és 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. 
szakmai előkészítő tárgy 

PED 

O L K 
osztatlan tanári [10 félév 
[angol nyelv és kultúra 
tanára; magyartanár]] 

300 000 Ft 10 1 < 18 
pályaalkalmassági (Alk) és 
angol (E) és 
magyar 

PED 

O L K 

osztatlan tanári [10 félév 
[angol nyelv és kultúra 
tanára; 
matematikatanár]] 

300 000 Ft 10 1 < 20 
pályaalkalmassági (Alk) és 
angol (E) és 
matematika 

PED 

O L K 

osztatlan tanári [10 félév 
[angol nyelv és kultúra 
tanára; német nyelv és 
kultúra tanára]] 

300 000 Ft 10 1 < 20 

pályaalkalmassági (Alk) és 
angol és 
német v. német 
nemzetiségi nyelv v. 
német nemzetiségi nyelv 
és irodalom (legalább 
egyet emelt szinten kell 
teljesíteni) 

PED 

O L K 

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

300 000 Ft 10 1 < 20 
pályaalkalmassági (Alk) és 
angol (E) és 
testnevelés 

PED 

O L K 

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

300 000 Ft 10 1 < 24 
pályaalkalmassági (Alk) és 
angol (E) és 
történelem 

PED 

O L K 

osztatlan tanári [10 félév 
[biológiatanár 
(egészségtan); 
erkölcstan- és 
etikatanár]] 

300 000 Ft 10 1 < 15 

pályaalkalmassági (Alk) és 
történelem (E) és 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. 
szakmai előkészítő tárgy 

PED 

O L K 
osztatlan tanári [10 félév 
[földrajztanár; német 
nyelv és kultúra tanára]] 

300 000 Ft 10 1 < 20 

pályaalkalmassági (Alk) és 
német (E) v. német 
nemzetiségi nyelv (E) v. 
német nemzetiségi nyelv 
és irodalom (E) és 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. 
szakmai előkészítő tárgy 

PED 

O L K 

osztatlan tanári [10 félév 
[informatikatanár; 
német nyelv és kultúra 
tanára]] 

300 000 Ft 10 1 < 20 

pályaalkalmassági (Alk) és 
német (E) v. német 
nemzetiségi nyelv (E) v. 
német nemzetiségi nyelv 
és irodalom (E) és 
fizika v. informatika v. 
matematika 

PED 

O L K 
osztatlan tanári [10 félév 
[kémiatanár; német 
nyelv és kultúra tanára]] 

300 000 Ft 10 1 < 20 

pályaalkalmassági (Alk) és 
német (E) v. német 
nemzetiségi nyelv (E) v. 
német nemzetiségi nyelv 
és irodalom (E) és 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. 
szakmai előkészítő tárgy 

PED 

O L K 
osztatlan tanári [10 félév 
[magyartanár; ének-
zene tanár]] 

300 000 Ft 10 1 < 14 

pályaalkalmassági (Alk) és 
magyar (E) és 
gyakorlati vizsga (ének) 
(Gy) 

PED 

O L K 
osztatlan tanári [10 félév 
[magyartanár; 
erkölcstan- és 

300 000 Ft 10 1 < 13 
pályaalkalmassági (Alk) és 
magyar és 
történelem (legalább 

PED 



etikatanár]] egyet emelt szinten kell 
teljesíteni) 

O L K 
osztatlan tanári [10 félév 
[magyartanár; német 
nyelv és kultúra tanára]] 

300 000 Ft 10 1 < 15 

pályaalkalmassági (Alk) és 
magyar és 
német (E) v. német 
nemzetiségi nyelv (E) v. 
német nemzetiségi nyelv 
és irodalom (E) 

PED 

O L K 

osztatlan tanári [10 félév 
[magyartanár; 
történelemtanár és 
állampolgári ismeretek 
tanára]] 

300 000 Ft 10 1 < 24 

pályaalkalmassági (Alk) és 
magyar és 
történelem (legalább 
egyet emelt szinten kell 
teljesíteni) 

PED 

O L K 

osztatlan tanári [10 félév 
[matematikatanár; 
német nyelv és kultúra 
tanára]] 

300 000 Ft 10 1 < 20 

pályaalkalmassági (Alk) és 
matematika és 
német (E) v. német 
nemzetiségi nyelv (E) v. 
német nemzetiségi nyelv 
és irodalom (E) 

PED 

O L K 

osztatlan tanári [10 félév 
[német nyelv és kultúra 
tanára; ének-zene 
tanár]] 

300 000 Ft 10 1 < 15 

pályaalkalmassági (Alk) és 
gyakorlati vizsga (ének) 
(Gy) és 
német (E) v. német 
nemzetiségi nyelv (E) v. 
német nemzetiségi nyelv 
és irodalom (E) 

PED 

O L K 

osztatlan tanári [10 félév 
[német nyelv és kultúra 
tanára; erkölcstan- és 
etikatanár]] 

300 000 Ft 10 1 < 15 pályaalkalmassági (Alk) és 
történelem és 
német (E) v. német 
nemzetiségi nyelv (E) v. 
német nemzetiségi nyelv 
és irodalom (E) 

PED 

O L K 

osztatlan tanári [10 félév 
[német nyelv és kultúra 
tanára; történelemtanár 
és állampolgári 
ismeretek tanára]] 

300 000 Ft 10 1 < 19 PED 

O L K 

osztatlan tanári [10 félév 
[történelemtanár és 
állampolgári ismeretek 
tanára; ének-zene 
tanár]] 

300 000 Ft 10 1 < 15 

pályaalkalmassági (Alk) és 
történelem (E) és 
gyakorlati vizsga (ének) 
(Gy) 

PED 

O L K 

osztatlan tanári [10 félév 
[történelemtanár és 
állampolgári ismeretek 
tanára; erkölcstan- és 
etikatanár]] 

300 000 Ft 10 1 < 20 

pályaalkalmassági (Alk) és 
magyar és 
történelem (legalább 
egyet emelt szinten kell 
teljesíteni) 

PED 

 
 
 
 
 

EKF-CK 
Eszterházy Károly Főiskola 

Comenius Főiskolai Kar 

 

NAPPALI KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 



A N K óvodapedagógus 130 000 Ft 6 1 < 30 

tanító alkalmassági vizsga 
(Alk) és 
magyar és 
biológia v. matematika v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv v. szakmai előkészítő 
tárgy 

PED 

A N K tanító 130 000 Ft 8 1 < 43 

tanító alkalmassági vizsga 
(Alk) és 
magyar és 
biológia v. matematika v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv v. szakmai előkészítő 
tárgy 

PED 

 

RÉSZIDŐS KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A L K óvodapedagógus 130 000 Ft 6 1 < 22 

tanító alkalmassági vizsga 
(Alk) és 
magyar és 
biológia v. matematika v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv v. szakmai előkészítő 
tárgy 

PED 

A L K tanító 130 000 Ft 8 1 < 55 

tanító alkalmassági vizsga 
(Alk) és 
magyar és 
biológia v. matematika v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv v. szakmai előkészítő 
tárgy 

PED 

 
 
 
 
 

EKF-GTK 
Eszterházy Károly Főiskola 

Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar 

 

NAPPALI KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A N K emberi erőforrások 180 000 Ft 6 1 < 41 

kettőt kell választani: 
gazdasági ismeretek v. 
matematika v. történelem 
v. egy idegen nyelv v. 
szakmai előkészítő tárgy 

GAZD 



A N K gazdálkodási és 
menedzsment 180 000 Ft 7 1 < 63 

kettőt kell választani: 
gazdasági ismeretek v. 
matematika v. történelem 
v. egy idegen nyelv v. 
szakmai előkészítő tárgy 

GAZD 

A N K gazdaságinformatikus 195 000 Ft 7 1 < 19 
matematika és 
biológia v. fizika v. 
informatika v. történelem 

INFO 

A N K kommunikáció és 
médiatudomány 180 000 Ft 6 1 < 39 

kettőt kell választani: 
magyar v. matematika v. 
társadalomismeret v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv (legalább egyet emelt 
szinten kell teljesíteni) 

TÁRS 

A N K nemzetközi 
tanulmányok 180 000 Ft 6 1 < 16 

kettőt kell választani: 
magyar v. matematika v. 
társadalomismeret v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv (legalább egyet emelt 
szinten kell teljesíteni) 

TÁRS 

A N K turizmus-vendéglátás 180 000 Ft 7 1 < 26 

kettőt kell választani: 
gazdasági ismeretek v. 
matematika v. történelem 
v. egy idegen nyelv v. 
szakmai előkészítő tárgy 

GAZD 

O N K 

osztatlan tanári [10 
félév [közgazdásztanár 
[vállalkozási 
ismeretek]]] 

350 000 Ft 10 1 < 27 

pályaalkalmassági (Alk) és 
matematika és 
gazdasági ismeretek v. 
történelem v. idegen nyelv 
v. szakmai előkészítő tárgy 

PED 

 

  MEGHIRDETETT FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

F N K emberi erőforrások 
[humánpolitikai] 158 000 Ft 4 1 < 9 

bármelyik két érettségi 
vizsgatárgy 

GAZD 

F N K emberi erőforrások 
[személyügyi] 158 000 Ft 4 1 < 9 GAZD 

F N K 
gazdálkodási és 
menedzsment [kis- és 
középvállalkozási] 

158 000 Ft 4 1 < 20 GAZD 

F N K gazdaságinformatikus 158 000 Ft 4 1 < 27 INFO 

F N K kommunikáció és média 
[kommunikátor] 158 000 Ft 4 1 < 13 TÁRS 

F N K kommunikáció és média 
[moderátor] 158 000 Ft 4 1 < 15 TÁRS 

F N K turizmus-vendéglátás 
[turizmus] 158 000 Ft 4 1 < 11 GAZD 

 

RÉSZIDŐS KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A L K emberi erőforrások 150 000 Ft 6 1 < 43 

kettőt kell választani: 
gazdasági ismeretek v. 
matematika v. történelem 
v. egy idegen nyelv v. 
szakmai előkészítő tárgy 

GAZD 



A L K gazdálkodási és 
menedzsment 150 000 Ft 7 1 < 54 

kettőt kell választani: 
gazdasági ismeretek v. 
matematika v. történelem 
v. egy idegen nyelv v. 
szakmai előkészítő tárgy 

GAZD 

A L K gazdaságinformatikus 180 000 Ft 7 1 < 33 
matematika és 
biológia v. fizika v. 
informatika v. történelem 

INFO 

A L K kommunikáció és 
médiatudomány 150 000 Ft 6 5 < 60 

kettőt kell választani: 
magyar v. matematika v. 
társadalomismeret v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv (legalább egyet emelt 
szinten kell teljesíteni) 

TÁRS 

A L K turizmus-vendéglátás 150 000 Ft 7 1 < 55 

kettőt kell választani: 
gazdasági ismeretek v. 
matematika v. történelem 
v. egy idegen nyelv v. 
szakmai előkészítő tárgy 

GAZD 

O L K 

osztatlan tanári [10 
félév [közgazdásztanár 
[vállalkozási 
ismeretek]]] 

300 000 Ft 10 1 < 28 

pályaalkalmassági (Alk) és 
matematika és 
gazdasági ismeretek v. 
történelem v. idegen nyelv 
v. szakmai előkészítő tárgy 

PED 

 

  MEGHIRDETETT FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

F L K emberi erőforrások 
[humánpolitikai] 133 000 Ft 4 5 < 20 

bármelyik két érettségi 
vizsgatárgy 

GAZD 

F L K emberi erőforrások 
[személyügyi] 133 000 Ft 4 1 < 14 GAZD 

F L K 
gazdálkodási és 
menedzsment [kis- és 
középvállalkozási] 

133 000 Ft 4 1 < 36 GAZD 

F L K gazdaságinformatikus 133 000 Ft 4 5 < 40 INFO 

F L K kommunikáció és média 
[kommunikátor] 133 000 Ft 4 1 < 15 TÁRS 

F L K turizmus-vendéglátás 
[turizmus] 133 000 Ft 4 1 < 35 GAZD 

 
 
 
 
 

EKF-TKTK 
Eszterházy Károly Főiskola 

Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar 

 

NAPPALI KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 



A N K csecsemő- és 
kisgyermeknevelő 158 000 Ft 6 1 < 20 

alkalmassági vizsga 
(Alk) és 
magyar és 
biológia v. fizika v. 
matematika v. 
társadalomismeret v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv v. szakmai előkészítő 
tárgy 

PED 

A N K informatikus könyvtáros 180 000 Ft 6 1 < 39 

kettőt kell választani: 
informatikai alapismeretek 
v. magyar v. matematika 
v. társadalomismeret v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv (legalább egyet 
emelt szinten kell 
teljesíteni) 

TÁRS 

A N K mozgóképkultúra és 
médiaismeret 290 000 Ft 6 1 < 18 gyakorlati vizsga (Gy) MŰVK 

A N K szociálpedagógia 180 000 Ft 7 1 < 44 

kettőt kell választani: 
magyar v. matematika v. 
társadalomismeret v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv (legalább egyet 
emelt szinten kell 
teljesíteni) 

TÁRS 

O N K 

osztatlan tanári [10 
félév [angol nyelv és 
kultúra tanára; média-, 
mozgókép és 
kommunikációtanár]] 

350 000 Ft 10 1 < 20 

pályaalkalmassági (Alk) és 
angol (E) és 
gyakorlati vizsga (média) 
(Gy) 

PED 

O N K 

osztatlan tanári [10 
félév [informatikatanár; 
média-, mozgókép és 
kommunikációtanár]] 

350 000 Ft 10 1 < 19 

pályaalkalmassági (Alk) és 
gyakorlati vizsga (média) 
(Gy) és 
fizika v. informatika v. 
matematika 

PED 

O N K 

osztatlan tanári [10 
félév [magyartanár; 
média-, mozgókép és 
kommunikációtanár]] 

350 000 Ft 10 1 < 20 

pályaalkalmassági (Alk) és 
magyar (E) és 
gyakorlati vizsga (média) 
(Gy) 

PED 

O N K 

osztatlan tanári [10 
félév [média-, mozgókép 
és kommunikációtanár; 
rajz- és vizuáliskultúra-
tanár]] 

350 000 Ft 10 1 < 20 

pályaalkalmassági (Alk) és 
gyakorlati vizsga (média) 
(Gy) és 
gyakorlati vizsga (rajz) 
(Gy) 

PED 

O N K 

osztatlan tanári [10 
félév [német nyelv és 
kultúra tanára; média-, 
mozgókép és 
kommunikációtanár]] 

350 000 Ft 10 1 < 20 

pályaalkalmassági (Alk) és 
gyakorlati vizsga (média) 
(Gy) és 
német (E) v. német 
nemzetiségi nyelv (E) v. 
német nemzetiségi nyelv 
és irodalom (E) 

PED 

O N K 

osztatlan tanári [10 
félév [történelemtanár 
és állampolgári 
ismeretek tanára; 
média-, mozgókép és 
kommunikációtanár]] 

350 000 Ft 10 1 < 20 

pályaalkalmassági (Alk) és 
történelem (E) és 
gyakorlati vizsga (média) 
(Gy) 

PED 

 

  MEGHIRDETETT FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

F N K csecsemő- és 
kisgyermeknevelő 158 000 Ft 4 1 < 9 bármelyik két érettségi 

vizsgatárgy 
PED 

F N K televíziós műsorkészítő 158 000 Ft 4 1 < 12 MŰV 
 



RÉSZIDŐS KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A L K csecsemő- és 
kisgyermeknevelő 133 000 Ft 6 1 < 19 

alkalmassági vizsga 
(Alk) és 
magyar és 
biológia v. fizika v. 
matematika v. 
társadalomismeret v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv v. szakmai előkészítő 
tárgy 

PED 

A L K informatikus könyvtáros 150 000 Ft 6 1 < 42 

kettőt kell választani: 
informatikai alapismeretek 
v. magyar v. matematika 
v. társadalomismeret v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv (legalább egyet 
emelt szinten kell 
teljesíteni) 

TÁRS 

A L K mozgóképkultúra és 
médiaismeret 275 000 Ft 6 1 < 46 gyakorlati vizsga (Gy) MŰVK 

A L K pedagógia 133 000 Ft 6 1 < 13 

kettőt kell választani: 
biológia v. magyar v. 
matematika v. történelem 
v. egy idegen nyelv 
(legalább egyet emelt 
szinten kell teljesíteni) 

BÖLCS 

O L K 

osztatlan tanári [10 
félév [angol nyelv és 
kultúra tanára; média-, 
mozgókép és 
kommunikációtanár]] 

300 000 Ft 10 1 < 15 

pályaalkalmassági (Alk) és 
angol (E) és 
gyakorlati vizsga (média) 
(Gy) 

PED 

O L K 

osztatlan tanári [10 
félév [informatikatanár; 
média-, mozgókép és 
kommunikációtanár]] 

300 000 Ft 10 1 < 14 

pályaalkalmassági (Alk) és 
gyakorlati vizsga (média) 
(Gy) és 
fizika v. informatika v. 
matematika 

PED 

O L K 

osztatlan tanári [10 
félév [magyartanár; 
média-, mozgókép és 
kommunikációtanár]] 

300 000 Ft 10 1 < 15 

pályaalkalmassági (Alk) és 
magyar (E) és 
gyakorlati vizsga (média) 
(Gy) 

PED 

O L K 

osztatlan tanári [10 
félév [német nyelv és 
kultúra tanára; média-, 
mozgókép és 
kommunikációtanár]] 

300 000 Ft 10 1 < 15 

pályaalkalmassági (Alk) és 
gyakorlati vizsga (média) 
(Gy) és 
német (E) v. német 
nemzetiségi nyelv (E) v. 
német nemzetiségi nyelv 
és irodalom (E) 

PED 

O L K 

osztatlan tanári [10 
félév [történelemtanár 
és állampolgári 
ismeretek tanára; 
média-, mozgókép és 
kommunikációtanár]] 

300 000 Ft 10 1 < 15 

pályaalkalmassági (Alk) és 
történelem (E) és 
gyakorlati vizsga (média) 
(Gy) 

PED 

A T K informatikus könyvtáros 150 000 Ft 6 1 < 27 

kettőt kell választani: 
informatikai alapismeretek 
v. magyar v. matematika 
v. társadalomismeret v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv (legalább egyet 
emelt szinten kell 
teljesíteni) 

TÁRS 

 



  MEGHIRDETETT FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

F L K csecsemő- és 
kisgyermeknevelő 133 000 Ft 4 1 < 24 bármelyik két érettségi 

vizsgatárgy PED 

 
 
 
 
 

EKF-TTK 
Eszterházy Károly Főiskola 

Természettudományi Kar 

 

NAPPALI KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A N K biológia 195 000 Ft 6 1 < 25 

kettőt kell választani: 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. 
szakmai előkészítő tárgy 

TERM 

A N K földrajz 195 000 Ft 6 1 < 15 

kettőt kell választani: 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. 
történelem v. szakmai 
előkészítő tárgy 

TERM 

A N K kémia 195 000 Ft 6 1 < 10 

kettőt kell választani: 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. 
szakmai előkészítő tárgy 

TERM 

A N K környezettan 195 000 Ft 6 1 < 16 

kettőt kell választani: 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. 
szakmai előkészítő tárgy 

TERM 

A N K matematika 195 000 Ft 6 1 < 27 

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

TERM 

A N K programtervező 
informatikus 195 000 Ft 6 1 < 23 matematika és 

fizika v. informatika INFO 

A N K rekreációszervezés és 
egészségfejlesztés 195 000 Ft 6 1 < 20 

motoros alkalmassági 
vizsga (Alk) és 
kettőt kell választani: 
biológia v. földrajz v. 
magyar v. testnevelés v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv 

SPORT 



A N K sportszervező 195 000 Ft 6 1 < 20 

motoros alkalmassági 
vizsga (Alk) és 
kettőt kell választani: 
biológia v. magyar v. 
testnevelés v. történelem 
v. egy idegen nyelv 

SPORT 

A N K testnevelő-edző 195 000 Ft 6 1 < 20 testnevelés és 
biológia v. történelem SPORT 

O N K 

osztatlan tanári [10 
félév [biológiatanár 
(egészségtan); 
földrajztanár]] 

350 000 Ft 10 1 < 17 

pályaalkalmassági (Alk) és 
kettőt kell választani: 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. 
szakmai előkészítő tárgy 

PED 

O N K 

osztatlan tanári [10 
félév [biológiatanár 
(egészségtan); 
informatikatanár]] 

350 000 Ft 10 1 < 20 

pályaalkalmassági (Alk) és 
informatika és 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. 
szakmai előkészítő tárgy 

PED 

O N K 

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

350 000 Ft 10 1 < 22 

pályaalkalmassági (Alk) és 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. 
szakmai előkészítő tárgy és 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. 
szakmai előkészítő tárgy 

PED 

O N K 

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

350 000 Ft 10 1 < 20 

pályaalkalmassági (Alk) és 
matematika és 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
természettudomány v. 
szakmai előkészítő tárgy 

PED 

O N K 

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

350 000 Ft 10 1 < 24 

pályaalkalmassági (Alk) és 
testnevelés és 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. 
szakmai előkészítő tárgy 

PED 

O N K 

osztatlan tanári [10 
félév [földrajztanár; 
erkölcstan- és 
etikatanár]] 

350 000 Ft 10 1 < 20 

pályaalkalmassági (Alk) és 
történelem (E) és 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. 
szakmai előkészítő tárgy 

PED 

O N K 
osztatlan tanári [10 
félév [földrajztanár; 
matematikatanár]] 

350 000 Ft 10 1 < 17 

pályaalkalmassági (Alk) és 
matematika és 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
természettudomány v. 
szakmai előkészítő tárgy 

PED 

O N K 

osztatlan tanári [10 
félév [földrajztanár; 
rajz- és vizuáliskultúra-
tanár]] 

350 000 Ft 10 1 < 18 

pályaalkalmassági (Alk) és 
gyakorlati vizsga (rajz) 
(Gy) és 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. 
szakmai előkészítő tárgy 

PED 

O N K 
osztatlan tanári [10 
félév [földrajztanár; 
testnevelő tanár]] 

350 000 Ft 10 1 < 20 

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

PED 



szakmai előkészítő tárgy 

O N K 

osztatlan tanári [10 
félév [földrajztanár; 
történelemtanár és 
állampolgári ismeretek 
tanára]] 

350 000 Ft 10 1 < 20 

pályaalkalmassági (Alk) és 
történelem (E) és 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. 
szakmai előkészítő tárgy 

PED 

O N K 
osztatlan tanári [10 
félév [informatikatanár; 
kémiatanár]] 

350 000 Ft 10 1 < 25 

pályaalkalmassági (Alk) és 
informatika és 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. 
szakmai előkészítő tárgy 

PED 

O N K 
osztatlan tanári [10 
félév [informatikatanár; 
matematikatanár]] 

350 000 Ft 10 1 < 24 
pályaalkalmassági (Alk) és 
matematika és 
fizika v. informatika 

PED 

O N K 

osztatlan tanári [10 
félév [informatikatanár; 
rajz- és vizuáliskultúra-
tanár]] 

350 000 Ft 10 1 < 15 

pályaalkalmassági (Alk) és 
gyakorlati vizsga (rajz) 
(Gy) és 
fizika v. informatika v. 
matematika 

PED 

O N K 
osztatlan tanári [10 
félév [informatikatanár; 
testnevelő tanár]] 

350 000 Ft 10 1 < 20 

pályaalkalmassági (Alk) és 
testnevelés és 
fizika v. informatika v. 
matematika 

PED 

O N K 
osztatlan tanári [10 
félév [kémiatanár; 
matematikatanár]] 

350 000 Ft 10 1 < 29 

pályaalkalmassági (Alk) és 
matematika és 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
természettudomány v. 
szakmai előkészítő tárgy 

PED 

O N K 
osztatlan tanári [10 
félév [kémiatanár; 
testnevelő tanár]] 

350 000 Ft 10 1 < 20 

pályaalkalmassági (Alk) és 
testnevelés és 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. 
szakmai előkészítő tárgy 

PED 

O N K 
osztatlan tanári [10 
félév [matematikatanár; 
ének-zene tanár]] 

350 000 Ft 10 1 < 14 

pályaalkalmassági (Alk) és 
matematika és 
gyakorlati vizsga (ének) 
(Gy) 

PED 

O N K 

osztatlan tanári [10 
félév [matematikatanár; 
rajz- és vizuáliskultúra-
tanár]] 

350 000 Ft 10 1 < 14 

pályaalkalmassági (Alk) és 
matematika és 
gyakorlati vizsga (rajz) 
(Gy) 

PED 

O N K 
osztatlan tanári [10 
félév [matematikatanár; 
testnevelő tanár]] 

350 000 Ft 10 1 < 19 
pályaalkalmassági (Alk) és 
matematika és 
testnevelés 

PED 

O N K 

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

350 000 Ft 10 1 < 19 
pályaalkalmassági (Alk) és 
testnevelés és 
történelem (E) 

PED 

 

  MEGHIRDETETT FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

F N K programtervező 
informatikus [fejlesztő] 158 000 Ft 4 1 < 4 bármelyik két érettségi 

vizsgatárgy INFO 

 

RÉSZIDŐS KÉPZÉSEK 



 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A L K biológia 175 000 Ft 6 1 < 28 

kettőt kell választani: 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. 
szakmai előkészítő tárgy 

TERM 

A L K földrajz 175 000 Ft 6 1 < 32 

kettőt kell választani: 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. 
történelem v. szakmai 
előkészítő tárgy 

TERM 

A L K kémia 175 000 Ft 6 1 < 17 

kettőt kell választani: 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. 
szakmai előkészítő tárgy 

TERM 

A L K környezettan 175 000 Ft 6 1 < 30 

kettőt kell választani: 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. 
szakmai előkészítő tárgy 

TERM 

A L K matematika 175 000 Ft 6 1 < 20 

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

TERM 

A L K programtervező 
informatikus 180 000 Ft 6 1 < 61 matematika és 

fizika v. informatika INFO 

A L K rekreációszervezés és 
egészségfejlesztés 175 000 Ft 6 1 < 31 

motoros alkalmassági 
vizsga (Alk) és 
kettőt kell választani: 
biológia v. földrajz v. 
magyar v. testnevelés v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv 

SPORT 

A L K sportszervező 175 000 Ft 6 1 < 23 

motoros alkalmassági 
vizsga (Alk) és 
kettőt kell választani: 
biológia v. magyar v. 
testnevelés v. történelem 
v. egy idegen nyelv 

SPORT 

A L K testnevelő-edző 175 000 Ft 6 1 < 8 testnevelés és 
biológia v. történelem SPORT 

O L K 

osztatlan tanári [10 
félév [biológiatanár 
(egészségtan); 
földrajztanár]] 

300 000 Ft 10 1 < 19 

pályaalkalmassági (Alk) és 
kettőt kell választani: 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. 
szakmai előkészítő tárgy 

PED 

O L K 

osztatlan tanári [10 
félév [biológiatanár 
(egészségtan); 
informatikatanár]] 

300 000 Ft 10 1 < 19 

pályaalkalmassági (Alk) és 
informatika és 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. 
szakmai előkészítő tárgy 

PED 

O L K 

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

300 000 Ft 10 1 < 20 

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

PED 



természettudomány v. 
szakmai előkészítő tárgy és 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. 
szakmai előkészítő tárgy 

O L K 

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

300 000 Ft 10 1 < 20 

pályaalkalmassági (Alk) és 
matematika és 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
természettudomány v. 
szakmai előkészítő tárgy 

PED 

O L K 

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

300 000 Ft 10 1 < 20 

pályaalkalmassági (Alk) és 
testnevelés és 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. 
szakmai előkészítő tárgy 

PED 

O L K 

osztatlan tanári [10 
félév [földrajztanár; 
erkölcstan- és 
etikatanár]] 

300 000 Ft 10 1 < 15 

pályaalkalmassági (Alk) és 
történelem (E) és 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. 
szakmai előkészítő tárgy 

PED 

O L K 
osztatlan tanári [10 
félév [földrajztanár; 
matematikatanár]] 

300 000 Ft 10 1 < 20 

pályaalkalmassági (Alk) és 
matematika és 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
természettudomány v. 
szakmai előkészítő tárgy 

PED 

O L K 
osztatlan tanári [10 
félév [földrajztanár; 
testnevelő tanár]] 

300 000 Ft 10 1 < 19 

pályaalkalmassági (Alk) és 
testnevelés és 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. 
szakmai előkészítő tárgy 

PED 

O L K 

osztatlan tanári [10 
félév [földrajztanár; 
történelemtanár és 
állampolgári ismeretek 
tanára]] 

300 000 Ft 10 1 < 16 

pályaalkalmassági (Alk) és 
történelem (E) és 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. 
szakmai előkészítő tárgy 

PED 

O L K 
osztatlan tanári [10 
félév [informatikatanár; 
kémiatanár]] 

300 000 Ft 10 1 < 20 

pályaalkalmassági (Alk) és 
informatika és 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. 
szakmai előkészítő tárgy 

PED 

O L K 
osztatlan tanári [10 
félév [informatikatanár; 
matematikatanár]] 

300 000 Ft 10 1 < 17 
pályaalkalmassági (Alk) és 
matematika és 
fizika v. informatika 

PED 

O L K 
osztatlan tanári [10 
félév [informatikatanár; 
testnevelő tanár]] 

300 000 Ft 10 1 < 15 

pályaalkalmassági (Alk) és 
testnevelés és 
fizika v. informatika v. 
matematika 

PED 

O L K 
osztatlan tanári [10 
félév [kémiatanár; 
matematikatanár]] 

300 000 Ft 10 1 < 18 

pályaalkalmassági (Alk) és 
matematika és 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
természettudomány v. 
szakmai előkészítő tárgy 

PED 

O L K 
osztatlan tanári [10 
félév [kémiatanár; 
testnevelő tanár]] 

300 000 Ft 10 1 < 15 

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

PED 



természettudomány v. 
szakmai előkészítő tárgy 

O L K 
osztatlan tanári [10 
félév [matematikatanár; 
ének-zene tanár]] 

300 000 Ft 10 1 < 15 

pályaalkalmassági (Alk) és 
matematika és 
gyakorlati vizsga (ének) 
(Gy) 

PED 

O L K 
osztatlan tanári [10 
félév [matematikatanár; 
testnevelő tanár]] 

300 000 Ft 10 1 < 15 
pályaalkalmassági (Alk) és 
matematika és 
testnevelés 

PED 

O L K 

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

300 000 Ft 10 1 < 14 
pályaalkalmassági (Alk) és 
testnevelés és 
történelem (E) 

PED 

 

  MEGHIRDETETT FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

F L K programtervező 
informatikus [fejlesztő] 133 000 Ft 4 1 < 18 bármelyik két érettségi 

vizsgatárgy INFO 

 
 
 
 
 

ELTE 
Eötvös Loránd Tudományegyetem 

ELTE felvehető kapacitásszáma: 7852 fő. 

Képzési terület Település Nyelv 

Felvehető (fő) 
Képzési 
terület/Szakmacsoport 

Nappali 
képzés 

Esti, levelező 
munkarend Távoktatás 

bölcsészettudomány 
képzési terület Budapest magyar 2731 662 0 BÖLCS 

gazdaságtudományok 
képzési terület Budapest magyar 40 0 0 GAZD 

informatika képzési terület Budapest magyar 413 595 0 INFO 
jogi képzési terület Budapest magyar 226 1487 0 JOGI 
művészetközvetítés 
képzési terület Budapest magyar 64 30 0 MŰVK 

társadalomtudomány 
képzési terület Budapest magyar 479 287 0 TÁRS 

társadalomtudomány 
képzési terület Budapest angol 9 0 0 TÁRS 

természettudomány 
képzési terület Budapest magyar 774 55 0 TERM 

Összesen     4736 3116 0   
 

Az itt látható táblázat a Nftv. 67. § (3) bekezdés d) pontja alapján az Oktatási Hivatal által megállapított felvehető 
maximális hallgatói létszámokat tartalmazza. Az Nftv. 39. § (5) bekezdése, valamint az új felvételi kormányrendelet 5. 
§ (1) bekezdése alapján az egyes meghirdetések (szakok, szakirányok) kapacitásszámai meghatározásra kerültek, 
ezek az egyes meghirdetések min. és max. kapacitásszámainál olvashatóak. 

 
 

ELTE-ÁJK 
Eötvös Loránd Tudományegyetem 



Állam- és Jogtudományi Kar 

 

RÉSZIDŐS KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A L K igazságügyi igazgatási 165 000 Ft 6 1 < 113 
kettőt kell választani: 
magyar v. történelem v. 
szakmai előkészítő tárgy 

JOGI 

A L K 
munkaügyi és 
társadalombiztosítási 
igazgatási 

165 000 Ft 6 1 < 128 
kettőt kell választani: 
magyar v. történelem v. 
szakmai előkészítő tárgy 

JOGI 

O L K jogász 195 000 Ft 10 1 < 204 

történelem és 
latin nyelv v. magyar v. 
egy idegen nyelv (legalább 
egyet emelt szinten kell 
teljesíteni) 

JOGI 

 
 
 
 
 

ELTE-BTK 
Eötvös Loránd Tudományegyetem 

Bölcsészettudományi Kar 

 

NAPPALI KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A N K ének-zene 275 000 Ft 6 1 < 20 gyakorlati vizsga (Gy) MŰVK 

A N K germanisztika 
[néderlandisztika] 150 000 Ft 6 1 < 20 

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

BÖLCS 

A N K germanisztika [német 
nemzetiségi] 150 000 Ft 6 1 < 4 német (E) v. német 

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

BÖLCS 

A N K germanisztika [német] 150 000 Ft 6 1 < 1 BÖLCS 

A N K germanisztika 150 000 Ft 6 1 < 20 angol (E) v. német (E) v. BÖLCS 



[skandinavisztika] német nemzetiségi nyelv (E) 
v. német nemzetiségi nyelv 
és irodalom (E) és 
angol v. francia v. latin nyelv 
v. magyar v. német v. olasz 
v. orosz v. spanyol v. 
történelem 

A N K informatikus 
könyvtáros 150 000 Ft 6 1 < 28 

kettőt kell választani: 
informatikai alapismeretek 
v. magyar v. matematika v. 
társadalomismeret v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv (legalább egyet emelt 
szinten kell teljesíteni) 

TÁRS 

A N K keleti nyelvek és 
kultúrák [hebraisztika] 150 000 Ft 6 1 < 6 

magyar v. történelem és 
angol v. francia v. latin nyelv 
v. német v. olasz v. orosz v. 
spanyol v. újgörög (legalább 
egyet emelt szinten kell 
teljesíteni) 

BÖLCS 

A N K keleti nyelvek és 
kultúrák [indológia] 150 000 Ft 6 1 < 1 BÖLCS 

A N K keleti nyelvek és 
kultúrák [mongol] 150 000 Ft 6 1 < 4 BÖLCS 

A N K keleti nyelvek és 
kultúrák [tibeti] 150 000 Ft 6 1 < 2 BÖLCS 

A N K keleti nyelvek és 
kultúrák [újgörög] 150 000 Ft 6 1 < 5 BÖLCS 

A N K néprajz 150 000 Ft 6 1 < 7 
magyar és 
történelem (legalább egyet 
emelt szinten kell teljesíteni) 

BÖLCS 

A N K ókori nyelvek és 
kultúrák [assziriológia] 150 000 Ft 6 1 < 7 magyar v. történelem és 

angol v. francia v. latin nyelv 
v. német v. olasz v. orosz v. 
spanyol v. újgörög (legalább 
egyet emelt szinten kell 
teljesíteni) 

BÖLCS 

A N K 

ókori nyelvek és 
kultúrák [klasszika-
filológia (latin, 
ógörög)] 

150 000 Ft 6 1 < 6 BÖLCS 

A N K szabad bölcsészet 150 000 Ft 6 1 < 1 

magyar v. történelem és 
angol v. francia v. latin nyelv 
v. német v. olasz v. orosz v. 
spanyol (legalább egyet 
emelt szinten kell teljesíteni) 

BÖLCS 

A N K szlavisztika [bolgár] 150 000 Ft 6 1 < 3 magyar v. történelem és 
angol v. bolgár v. bolgár 
nemzetiségi nyelv v. francia 
v. horvát v. horvát nyelv és 
irodalom v. latin nyelv v. 
lengyel v. német v. olasz v. 
orosz v. román v. román 
nyelv és irodalom v. spanyol 
v. szerb v. szerb nyelv és 
irodalom v. szlovák v. 
szlovák nyelv és irodalom v. 
szlovén nemzetiségi nyelv v. 
ukrán (legalább egyet emelt 
szinten kell teljesíteni) 

BÖLCS 
A N K szlavisztika [cseh] 150 000 Ft 6 1 < 1 BÖLCS 
A N K szlavisztika [horvát] 150 000 Ft 6 1 < 4 BÖLCS 
A N K szlavisztika [lengyel] 150 000 Ft 6 1 < 2 BÖLCS 
A N K szlavisztika [orosz] 150 000 Ft 6 1 < 20 BÖLCS 
A N K szlavisztika [szerb] 150 000 Ft 6 1 < 1 BÖLCS 
A N K szlavisztika [szlovák] 150 000 Ft 6 1 < 20 BÖLCS 
A N K szlavisztika [szlovén] 150 000 Ft 6 1 < 3 BÖLCS 

A N K szlavisztika [ukrán] 150 000 Ft 6 1 < 2 BÖLCS 

 

RÉSZIDŐS KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A L K informatikus 
könyvtáros 150 000 Ft 6 15 < 30 

kettőt kell választani: 
informatikai alapismeretek v. 
magyar v. matematika v. 
társadalomismeret v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv (legalább egyet emelt 

TÁRS 



szinten kell teljesíteni) 

A L K szabad bölcsészet 150 000 Ft 6 50 < 70 

magyar v. történelem és 
angol v. francia v. latin nyelv 
v. német v. olasz v. orosz v. 
spanyol (legalább egyet 
emelt szinten kell teljesíteni) 

BÖLCS 

 
 
 
 
 

ELTE-IK 
Eötvös Loránd Tudományegyetem 

Informatikai Kar 

 

RÉSZIDŐS KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A E K programtervező 
informatikus 230 000 Ft 6 1 < 100 matematika és 

fizika v. informatika INFO 

 
 
 
 
 

ELTE-TÁTK 
Eötvös Loránd Tudományegyetem 

Társadalomtudományi Kar 

 

NAPPALI KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A N K alkalmazott 
közgazdaságtan 200 000 Ft 6 1 < 23 

matematika (E) és 
gazdasági ismeretek v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv v. szakmai előkészítő 
tárgy 

GAZD 

A N K szociális munka 200 000 Ft 7 1 < 27 

kettőt kell választani: 
magyar v. matematika v. 
társadalomismeret v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv (legalább egyet emelt 
szinten kell teljesíteni) 

TÁRS 



 
 
 
 
 

ELTE-TTK 
Eötvös Loránd Tudományegyetem 

Természettudományi Kar 

 

NAPPALI KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A N K környezettan 300 000 Ft 6 1 < 30 

kettőt kell választani: 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. 
szakmai előkészítő tárgy 

TERM 

A N K matematika 300 000 Ft 6 1 < 40 

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

TERM 

 
 
 
 
 

GDF 
Gábor Dénes Főiskola 

GDF felvehető kapacitásszáma: 2181 fő. 

Képzési terület Település Nyelv 

Felvehető (fő) 
Képzési 
terület/Szakmacsoport 

Nappali 
képzés 

Esti, levelező 
munkarend Távoktatás 

gazdaságtudományok 
képzési terület Budapest magyar 422 0 461 GAZD 

informatika képzési terület Budapest magyar 617 50 408 INFO 
műszaki képzési terület Budapest magyar 101 45 77 MŰSZ 
Összesen     1140 95 946   
 

Az itt látható táblázat a Nftv. 67. § (3) bekezdés d) pontja alapján az Oktatási Hivatal által megállapított felvehető 
maximális hallgatói létszámokat tartalmazza. Az Nftv. 39. § (5) bekezdése, valamint az új felvételi kormányrendelet 5. 
§ (1) bekezdése alapján az egyes meghirdetések (szakok, szakirányok) kapacitásszámai meghatározásra kerültek, 
ezek az egyes meghirdetések min. és max. kapacitásszámainál olvashatóak. 

 
 

GDF 
Gábor Dénes Főiskola 



 

NAPPALI KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A N K gazdálkodási és 
menedzsment 150 000 Ft 7 1 < 88 

kettőt kell választani: 
gazdasági ismeretek v. 
matematika v. történelem v. 
egy idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

GAZD 

A N K gazdaságinformatikus 180 000 Ft 7 1 < 143 
matematika és 
biológia v. fizika v. 
informatika v. történelem 

INFO 

A N K mérnökinformatikus 180 000 Ft 7 1 < 217 matematika és 
fizika v. informatika INFO 

A N K műszaki menedzser 175 000 Ft 7 1 < 78 

matematika és 
biológia v. fizika v. 
gazdasági ismeretek v. 
informatika v. kémia v. 
történelem v. szakmai 
előkészítő tárgy 

MŰSZ 

 

  MEGHIRDETETT FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

F N K 
gazdálkodási és 
menedzsment [kis- és 
középvállalkozási] 

130 000 Ft 4 1 < 71 

bármelyik két érettségi 
vizsgatárgy 

GAZD 

F N K gazdaságinformatikus 130 000 Ft 4 1 < 97 INFO 

F N K mérnökinformatikus 
[hálózati informatikus] 130 000 Ft 4 1 < 67 INFO 

F N K mérnökinformatikus 
[rendszergazda] 130 000 Ft 4 1 < 51 INFO 

 

RÉSZIDŐS KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A T K gazdálkodási és 
menedzsment 140 000 Ft 7 1 < 183 

kettőt kell választani: 
gazdasági ismeretek v. 
matematika v. történelem v. 
egy idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

GAZD 

A T K gazdaságinformatikus 160 000 Ft 7 1 < 74 
matematika és 
biológia v. fizika v. 
informatika v. történelem 

INFO 

A T K mérnökinformatikus 160 000 Ft 7 1 < 253 matematika és 
fizika v. informatika INFO 

A T K műszaki menedzser 160 000 Ft 7 1 < 65 matematika és 
biológia v. fizika v. MŰSZ 



gazdasági ismeretek v. 
informatika v. kémia v. 
történelem v. szakmai 
előkészítő tárgy 

 
 
 
 
 

IBS 
IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola 

IBS felvehető kapacitásszáma: 457 fő. 

Képzési terület Település Nyelv 

Felvehető (fő) 
Képzési 
terület/Szakmacsoport 

Nappali 
képzés 

Esti, levelező 
munkarend Távoktatás 

gazdaságtudományok 
képzési terület Budapest angol 457 0 0 GAZD 

Összesen     457 0 0   
 

Az itt látható táblázat a Nftv. 67. § (3) bekezdés d) pontja alapján az Oktatási Hivatal által megállapított felvehető 
maximális hallgatói létszámokat tartalmazza. Az Nftv. 39. § (5) bekezdése, valamint az új felvételi kormányrendelet 5. 
§ (1) bekezdése alapján az egyes meghirdetések (szakok, szakirányok) kapacitásszámai meghatározásra kerültek, 
ezek az egyes meghirdetések min. és max. kapacitásszámainál olvashatóak. 

 
 

IBS 
IBS Nemzetközi Üzleti Főiskola 

 

NAPPALI KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A N K 
gazdálkodási és 
menedzsment (angol 
nyelven) 

806 550 Ft 7 1 < 30 

kettőt kell választani: 
gazdasági ismeretek v. 
matematika v. történelem 
v. egy idegen nyelv v. 
szakmai előkészítő tárgy 

GAZD 

A N K pénzügy és számvitel 
(angol nyelven) 806 550 Ft 7 1 < 96 

matematika és 
gazdasági ismeretek v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv v. szakmai előkészítő 
tárgy 

GAZD 

 
 
 
 
 

KE 
Kaposvári Egyetem 



KE felvehető kapacitásszáma: 1941 fő. 

Képzési terület Település Nyelv 

Felvehető (fő) 
Képzési 
terület/Szakmacsoport 

Nappali 
képzés 

Esti, levelező 
munkarend Távoktatás 

agrár képzési terület Kaposvár angol 31 20 0 AGRÁR 
agrár képzési terület Kaposvár magyar 200 185 0 AGRÁR 
bölcsészettudomány 
képzési terület Kaposvár magyar 96 86 0 BÖLCS 

gazdaságtudományok 
képzési terület Kaposvár magyar 268 153 0 GAZD 

művészet képzési terület Kaposvár magyar 41 25 0 MŰV 
művészetközvetítés 
képzési terület Kaposvár magyar 72 36 0 MŰVK 

pedagógusképzés képzési 
terület Kaposvár magyar 192 246 0 PED 

társadalomtudomány 
képzési terület Kaposvár magyar 138 152 0 TÁRS 

Összesen     1038 903 0   
 

Az itt látható táblázat a Nftv. 67. § (3) bekezdés d) pontja alapján az Oktatási Hivatal által megállapított felvehető 
maximális hallgatói létszámokat tartalmazza. Az Nftv. 39. § (5) bekezdése, valamint az új felvételi kormányrendelet 5. 
§ (1) bekezdése alapján az egyes meghirdetések (szakok, szakirányok) kapacitásszámai meghatározásra kerültek, 
ezek az egyes meghirdetések min. és max. kapacitásszámainál olvashatóak. 

 
 

KE-ÁTK 
Kaposvári Egyetem 

Állattudományi Kar 

 

NAPPALI KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A N K állattenyésztő mérnöki 175 000 Ft 7 1 < 36 

kettőt kell választani: 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. egy 
idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

AGRÁR 

A N K mezőgazdasági 
mérnöki 175 000 Ft 7 1 < 26 

kettőt kell választani: 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. egy 
idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

AGRÁR 

A N K növénytermesztő 
mérnöki 175 000 Ft 7 5 < 20 

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

AGRÁR 



idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

A N K természetvédelmi 
mérnöki 175 000 Ft 7 1 < 18 

kettőt kell választani: 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. egy 
idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

AGRÁR 

 

  MEGHIRDETETT FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

F N K állattenyésztő mérnök 
[baromfitenyésztő] 110 000 Ft 4 5 

bármelyik két érettségi 
vizsgatárgy 

AGRÁR 

F N K állattenyésztő mérnök 
[halászati] 110 000 Ft 4 5 AGRÁR 

F N K állattenyésztő mérnök 
[ménesgazda] 110 000 Ft 4 1 < 18 AGRÁR 

F N K állattenyésztő mérnök 
[sertéstenyésztő] 110 000 Ft 4 5 AGRÁR 

F N K 
állattenyésztő mérnök 
[szarvasmarha-
tenyésztő] 

110 000 Ft 4 5 AGRÁR 

F N K mezőgazdasági mérnök 110 000 Ft 4 1 < 8 AGRÁR 
F N K növénytermesztő mérnök 110 000 Ft 4 1 < 9 AGRÁR 

F N K természetvédelmi 
mérnök 110 000 Ft 4 1 < 8 AGRÁR 

 

RÉSZIDŐS KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A L K állattenyésztő mérnöki 175 000 Ft 7 1 < 20 

kettőt kell választani: 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. egy 
idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

AGRÁR 

A L K mezőgazdasági 
mérnöki 175 000 Ft 7 1 < 16 

kettőt kell választani: 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. egy 
idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

AGRÁR 

A L K természetvédelmi 
mérnöki 175 000 Ft 7 1 < 11 

kettőt kell választani: 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. egy 
idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

AGRÁR 

 

  MEGHIRDETETT FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK 



Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

F L K állattenyésztő mérnök 
[baromfitenyésztő] 110 000 Ft 4 5 

bármelyik két érettségi 
vizsgatárgy 

AGRÁR 

F L K állattenyésztő mérnök 
[halászati] 110 000 Ft 4 5 AGRÁR 

F L K állattenyésztő mérnök 
[ménesgazda] 110 000 Ft 4 1 < 15 AGRÁR 

F L K állattenyésztő mérnök 
[sertéstenyésztő] 110 000 Ft 4 5 < 10 AGRÁR 

F L K 
állattenyésztő mérnök 
[szarvasmarha-
tenyésztő] 

110 000 Ft 4 5 < 10 AGRÁR 

F L K mezőgazdasági mérnök 110 000 Ft 4 1 < 9 AGRÁR 
F L K növénytermesztő mérnök 110 000 Ft 4 5 < 10 AGRÁR 

F L K természetvédelmi 
mérnök 110 000 Ft 4 5 < 10 AGRÁR 

 
 
 
 
 

KE-GTK 
Kaposvári Egyetem 

Gazdaságtudományi Kar 

 

NAPPALI KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A N K 
gazdasági és 
vidékfejlesztési 
agrármérnöki 

175 000 Ft 7 1 < 11 

kettőt kell választani: 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. egy 
idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

AGRÁR 

A N K kereskedelem és 
marketing 150 000 Ft 7 1 < 38 

kettőt kell választani: 
gazdasági ismeretek v. 
matematika v. történelem v. 
egy idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

GAZD 

A N K pénzügy és számvitel 150 000 Ft 7 1 < 27 

matematika és 
gazdasági ismeretek v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv v. szakmai előkészítő 
tárgy 

GAZD 

 

  MEGHIRDETETT FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

F N K gazdasági és 110 000 Ft 4 1 < 9 bármelyik két érettségi AGRÁR 



vidékfejlesztési 
agrármérnök 

vizsgatárgy 

F N K kereskedelem és marketing 
[kereskedelmi logisztika] 110 000 Ft 4 1 < 13 GAZD 

F N K kereskedelem és marketing 
[kereskedelmi] 110 000 Ft 4 1 < 17 GAZD 

F N K kereskedelem és marketing 
[marketingkommunikáció] 110 000 Ft 4 1 < 17 GAZD 

F N K pénzügy és számvitel 
[államháztartási] 110 000 Ft 4 1 < 15 GAZD 

F N K pénzügy és számvitel 
[pénzintézeti] 110 000 Ft 4 1 < 13 GAZD 

F N K pénzügy és számvitel 
[vállalkozási] 110 000 Ft 4 1 < 16 GAZD 

 

RÉSZIDŐS KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A L K kereskedelem és 
marketing 150 000 Ft 7 1 < 37 

kettőt kell választani: 
gazdasági ismeretek v. 
matematika v. történelem v. 
egy idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

GAZD 

A L K pénzügy és számvitel 150 000 Ft 7 1 < 24 

matematika és 
gazdasági ismeretek v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv v. szakmai előkészítő 
tárgy 

GAZD 

 

  MEGHIRDETETT FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

F L K 
gazdasági és 
vidékfejlesztési 
agrármérnök 

110 000 Ft 4 1 < 12 

bármelyik két érettségi 
vizsgatárgy 

AGRÁR 

F L K kereskedelem és marketing 
[kereskedelmi logisztika] 110 000 Ft 4 1 < 14 GAZD 

F L K kereskedelem és marketing 
[kereskedelmi] 110 000 Ft 4 1 < 13 GAZD 

F L K kereskedelem és marketing 
[marketingkommunikáció] 110 000 Ft 4 1 < 14 GAZD 

F L K pénzügy és számvitel 
[államháztartási] 110 000 Ft 4 1 < 8 GAZD 

F L K pénzügy és számvitel 
[pénzintézeti] 110 000 Ft 4 1 < 14 GAZD 

F L K pénzügy és számvitel 
[vállalkozási] 110 000 Ft 4 1 < 11 GAZD 

 
 
 
 
 

KE-MK 
Kaposvári Egyetem 



Művészeti Kar 

 

NAPPALI KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A N K alkalmazott látványtervezés 300 000 Ft 6 

alkalmassági vizsga (Alk) és 
gyakorlati vizsga (Gy) 

MŰV 
A N K elektronikus ábrázolás 275 000 Ft 6 MŰVK 
A N K fotográfia 300 000 Ft 6 MŰV 
A N K képi ábrázolás 275 000 Ft 6 MŰVK 

A N K mozgóképkultúra és 
médiaismeret 275 000 Ft 6 MŰVK 

A N K plasztikai ábrázolás 275 000 Ft 6 MŰVK 
 
 
 
 
 

KE-PK 
Kaposvári Egyetem 

Pedagógiai Kar 

 

NAPPALI KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A N K gyógypedagógia 250 000 Ft 8 1 < 20 magyar és 
biológia v. egy idegen nyelv PED 

A N K kommunikáció és 
médiatudomány 150 000 Ft 6 5 < 25 

kettőt kell választani: 
magyar v. matematika v. 
társadalomismeret v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv (legalább egyet emelt 
szinten kell teljesíteni) 

TÁRS 

A N K magyar 115 000 Ft 6 5 < 15 
magyar (E) és 
latin nyelv v. történelem v. 
egy idegen nyelv 

BÖLCS 

A N K nemzetközi 
tanulmányok 150 000 Ft 6 1 < 24 

kettőt kell választani: 
magyar v. matematika v. 
társadalomismeret v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv (legalább egyet emelt 
szinten kell teljesíteni) 

TÁRS 

A N K óvodapedagógus 115 000 Ft 6 1 < 22 

beszédalkalmassági (Alk) és 
testnevelés alkalmassági 
vizsga (Alk) és 
ének-zene alkalmassági 
(Alk) és 

PED 



magyar és 
biológia v. matematika v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv v. szakmai előkészítő 
tárgy 

A N K tanító 115 000 Ft 8 1 < 23 

beszédalkalmassági (Alk) és 
testnevelés alkalmassági 
vizsga (Alk) és 
ének-zene alkalmassági 
(Alk) és 
magyar és 
biológia v. matematika v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv v. szakmai előkészítő 
tárgy 

PED 

 

  MEGHIRDETETT FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

F N K csecsemő- és 
kisgyermeknevelő 80 000 Ft 4 1 < 9 

bármelyik két érettségi 
vizsgatárgy 

PED 

F N K kommunikáció és média 
[kommunikátor] 80 000 Ft 4 1 < 14 TÁRS 

F N K kommunikáció és média 
[moderátor] 80 000 Ft 4 1 < 23 TÁRS 

F N K szociális és ifjúsági 
munka [ifjúságsegítő] 80 000 Ft 4 1 < 14 TÁRS 

F N K televíziós műsorkészítő 80 000 Ft 4 1 < 21 MŰV 
 

RÉSZIDŐS KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A L K andragógia 115 000 Ft 6 5 < 30 

kettőt kell választani: 
biológia v. magyar v. 
matematika v. történelem v. 
egy idegen nyelv (legalább 
egyet emelt szinten kell 
teljesíteni) 

BÖLCS 

A L K gyógypedagógia 250 000 Ft 8 1 < 35 magyar és 
biológia v. egy idegen nyelv PED 

A L K kommunikáció és 
médiatudomány 150 000 Ft 6 5 < 25 

kettőt kell választani: 
magyar v. matematika v. 
társadalomismeret v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv (legalább egyet emelt 
szinten kell teljesíteni) 

TÁRS 

A L K óvodapedagógus 115 000 Ft 6 1 < 16 

beszédalkalmassági (Alk) és 
testnevelés alkalmassági 
vizsga (Alk) és 
ének-zene alkalmassági 
(Alk) és 
magyar és 
biológia v. matematika v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv v. szakmai előkészítő 
tárgy 

PED 

A L K tanító 115 000 Ft 8 1 < 23 beszédalkalmassági (Alk) és 
testnevelés alkalmassági PED 



vizsga (Alk) és 
ének-zene alkalmassági 
(Alk) és 
magyar és 
biológia v. matematika v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv v. szakmai előkészítő 
tárgy 

 

  MEGHIRDETETT FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

F L K csecsemő- és 
kisgyermeknevelő 80 000 Ft 4 1 < 17 

bármelyik két érettségi 
vizsgatárgy 

PED 

F L K kommunikáció és média 
[kommunikátor] 80 000 Ft 4 5 < 25 TÁRS 

F L K kommunikáció és média 
[moderátor] 80 000 Ft 4 5 < 25 TÁRS 

F L K televíziós műsorkészítő 80 000 Ft 4 1 < 25 MŰV 
 
 
 
 
 

KF 
Kecskeméti Főiskola 

KF felvehető kapacitásszáma: 1207 fő. 

Képzési terület Település Nyelv 

Felvehető (fő) 
Képzési 
terület/Szakmacsoport 

Nappali 
képzés 

Esti, levelező 
munkarend Távoktatás 

agrár képzési terület Kecskemét magyar 91 298 0 AGRÁR 
informatika képzési 
terület Kecskemét magyar 128 16 0 INFO 

műszaki képzési terület Kecskemét magyar 71 149 0 MŰSZ 
pedagógusképzés 
képzési terület Kecskemét magyar 251 203 0 PED 

Összesen     541 666 0   
 

Az itt látható táblázat a Nftv. 67. § (3) bekezdés d) pontja alapján az Oktatási Hivatal által megállapított felvehető 
maximális hallgatói létszámokat tartalmazza. Az Nftv. 39. § (5) bekezdése, valamint az új felvételi kormányrendelet 5. 
§ (1) bekezdése alapján az egyes meghirdetések (szakok, szakirányok) kapacitásszámai meghatározásra kerültek, 
ezek az egyes meghirdetések min. és max. kapacitásszámainál olvashatóak. 

 
 

KF-GAMFK 
Kecskeméti Főiskola 

Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Kar 

 

NAPPALI KÉPZÉSEK 

 



  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A N K gépészmérnöki 200 000 Ft 7 1 < 12 

matematika és 
biológia v. fizika v. 
informatika v. kémia v. 
szakmai előkészítő tárgy 

MŰSZ 

A N K járműmérnöki 200 000 Ft 7 1 < 14 

matematika és 
biológia v. fizika v. 
informatika v. kémia v. 
szakmai előkészítő tárgy 

MŰSZ 

A N K mérnökinformatikus 200 000 Ft 7 1 < 114 matematika és 
fizika v. informatika INFO 

A N K műszaki menedzser 200 000 Ft 7 1 < 20 

matematika és 
biológia v. fizika v. 
gazdasági ismeretek v. 
informatika v. kémia v. 
történelem v. szakmai 
előkészítő tárgy 

MŰSZ 

 

  MEGHIRDETETT FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

F N K mérnökinformatikus 
[rendszergazda] 100 000 Ft 4 1 < 24 bármelyik két érettségi 

vizsgatárgy INFO 

 

RÉSZIDŐS KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A L K gépészmérnöki 175 000 Ft 7 1 < 40 

matematika és 
biológia v. fizika v. 
informatika v. kémia v. 
szakmai előkészítő tárgy 

MŰSZ 

A L K járműmérnöki 175 000 Ft 7 1 < 56 

matematika és 
biológia v. fizika v. 
informatika v. kémia v. 
szakmai előkészítő tárgy 

MŰSZ 

A L K mérnökinformatikus 180 000 Ft 7 1 < 4 matematika és 
fizika v. informatika INFO 

A L K műszaki menedzser 175 000 Ft 7 1 < 13 

matematika és 
biológia v. fizika v. 
gazdasági ismeretek v. 
informatika v. kémia v. 
történelem v. szakmai 
előkészítő tárgy 

MŰSZ 

 

  MEGHIRDETETT FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

F L K mérnökinformatikus 
[rendszergazda] 100 000 Ft 4 1 < 20 bármelyik két érettségi 

vizsgatárgy INFO 



 
 
 
 
 

KF-KFK 
Kecskeméti Főiskola 

Kertészeti Főiskolai Kar 

 

NAPPALI KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A N K 
gazdasági és 
vidékfejlesztési 
agrármérnöki 

175 000 Ft 7 1 < 20 

kettőt kell választani: 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. egy 
idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

AGRÁR 

A N K kertészmérnöki 175 000 Ft 7 1 < 9 

kettőt kell választani: 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. egy 
idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

AGRÁR 

A N K környezetgazdálkodási 
agrármérnöki 175 000 Ft 7 1 < 24 

kettőt kell választani: 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. egy 
idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

AGRÁR 

 

  MEGHIRDETETT FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

F N K kertészmérnök 100 000 Ft 4 1 < 16 bármelyik két érettségi 
vizsgatárgy AGRÁR 

 

RÉSZIDŐS KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A L K gazdasági és 175 000 Ft 7 1 < 24 kettőt kell választani: AGRÁR 



vidékfejlesztési 
agrármérnöki 

biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. egy 
idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

A L K kertészmérnöki 175 000 Ft 7 1 < 19 

kettőt kell választani: 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. egy 
idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

AGRÁR 

A L K környezetgazdálkodási 
agrármérnöki 175 000 Ft 7 1 < 28 

kettőt kell választani: 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. egy 
idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

AGRÁR 

 
 
 
 
 

KF-TFK 
Kecskeméti Főiskola 

Tanítóképző Főiskolai Kar 

 

NAPPALI KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A N K óvodapedagógus 130 000 Ft 6 1 < 9 

tanító alkalmassági vizsga 
(Alk) és 
magyar és 
biológia v. matematika v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv v. szakmai előkészítő 
tárgy 

PED 

A N K tanító 130 000 Ft 8 1 < 14 

tanító alkalmassági vizsga 
(Alk) és 
magyar és 
biológia v. matematika v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv v. szakmai előkészítő 
tárgy 

PED 

 

  MEGHIRDETETT FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

F N K csecsemő- és 
kisgyermeknevelő 100 000 Ft 4 1 < 6 bármelyik két érettségi 

vizsgatárgy PED 

 



RÉSZIDŐS KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A L K óvodapedagógus 120 000 Ft 6 1 < 19 

tanító alkalmassági vizsga 
(Alk) és 
magyar és 
biológia v. matematika v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv v. szakmai előkészítő 
tárgy 

PED 

A L K tanító 120 000 Ft 8 1 < 14 

tanító alkalmassági vizsga 
(Alk) és 
magyar és 
biológia v. matematika v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv v. szakmai előkészítő 
tárgy 

PED 

 
 
 
 
 

KJF 
Kodolányi János Főiskola 

KJF felvehető kapacitásszáma: 4373 fő. 

Képzési terület Település Nyelv 

Felvehető (fő) 
Képzési 
terület/Szakmacsoport 

Nappali 
képzés 

Esti, levelező 
munkarend Távoktatás 

bölcsészettudomány 
képzési terület Budapest magyar 186 203 0 BÖLCS 

bölcsészettudomány 
képzési terület Székesfehérvár magyar 141 25 0 BÖLCS 

gazdaságtudományok 
képzési terület Budapest magyar 798 370 177 GAZD 

gazdaságtudományok 
képzési terület Székesfehérvár magyar 420 154 79 GAZD 

művészet képzési terület Budapest magyar 0 0 0 MŰV 
művészet képzési terület Székesfehérvár magyar 56 64 0 MŰV 
pedagógusképzés 
képzési terület Budapest magyar 100 165 0 PED 

társadalomtudomány 
képzési terület Budapest magyar 519 374 94 TÁRS 

társadalomtudomány 
képzési terület Székesfehérvár magyar 332 116 0 TÁRS 

Összesen     2552 1471 350   
 

Az itt látható táblázat a Nftv. 67. § (3) bekezdés d) pontja alapján az Oktatási Hivatal által megállapított felvehető 
maximális hallgatói létszámokat tartalmazza. Az Nftv. 39. § (5) bekezdése, valamint az új felvételi kormányrendelet 5. 
§ (1) bekezdése alapján az egyes meghirdetések (szakok, szakirányok) kapacitásszámai meghatározásra kerültek, 
ezek az egyes meghirdetések min. és max. kapacitásszámainál olvashatóak. 

 
 

KJF 



Kodolányi János Főiskola 

 

NAPPALI KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A N K andragógia (Budapest) 195 000 Ft 6 1 < 78 

kettőt kell választani: 
biológia v. magyar v. 
matematika v. történelem 
v. egy idegen nyelv 
(legalább egyet emelt 
szinten kell teljesíteni) 

BÖLCS 

A N K andragógia 
(Székesfehérvár) 195 000 Ft 6 1 < 95 

kettőt kell választani: 
biológia v. magyar v. 
matematika v. történelem 
v. egy idegen nyelv 
(legalább egyet emelt 
szinten kell teljesíteni) 

BÖLCS 

A N K anglisztika (Budapest) 178 500 Ft 6 1 < 8 

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

BÖLCS 

A N K előadóművészet [jazz-
zongora] 404 000 Ft 6 Lásd 

lentebb 

alkalmassági vizsga (Alk) és 
főtárgy gyakorlati vizsga 
(Gy) 

MŰV 

A N K előadóművészet 
[jazzbasszusgitár] 404 000 Ft 6 Lásd 

lentebb 

MŰV 

A N K előadóművészet 
[jazzdob] 404 000 Ft 6 Lásd 

lentebb 

MŰV 

A N K előadóművészet 
[jazzének] 404 000 Ft 6 Lásd 

lentebb 

MŰV 

A N K előadóművészet 
[jazzgitár] 404 000 Ft 6 Lásd 

lentebb 

MŰV 

A N K előadóművészet 
[jazzharsona] 404 000 Ft 6 Lásd 

lentebb 

MŰV 

A N K előadóművészet 
[jazzszaxofon] 404 000 Ft 6 Lásd 

lentebb 

alkalmassági vizsga (Alk) és 
gyakorlati vizsga (Gy) MŰV 

A N K előadóművészet 
[jazztrombita] 404 000 Ft 6 Lásd 

lentebb 

alkalmassági vizsga (Alk) és 
főtárgy gyakorlati vizsga 
(Gy) 

MŰV 

A N K 
gazdálkodási és 
menedzsment 
(Budapest) 

214 500 Ft 7 1 < 50 

kettőt kell választani: 
gazdasági ismeretek v. 
matematika v. történelem 
v. egy idegen nyelv v. 
szakmai előkészítő tárgy 

GAZD 

A N K 
gazdálkodási és 
menedzsment 
(Székesfehérvár) 

214 500 Ft 7 1 < 53 

kettőt kell választani: 
gazdasági ismeretek v. 
matematika v. történelem 
v. egy idegen nyelv v. 
szakmai előkészítő tárgy 

GAZD 

A N K 
kommunikáció és 
médiatudomány 
(Budapest) 

225 000 Ft 6 1 < 251 

kettőt kell választani: 
magyar v. matematika v. 
társadalomismeret v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv (legalább egyet emelt 
szinten kell teljesíteni) 

TÁRS 

A N K 
kommunikáció és 
médiatudomány 
(Székesfehérvár) 

225 000 Ft 6 1 < 97 

kettőt kell választani: 
magyar v. matematika v. 
társadalomismeret v. 
történelem v. egy idegen 

TÁRS 



nyelv (legalább egyet emelt 
szinten kell teljesíteni) 

A N K 
nemzetközi 
tanulmányok 
(Budapest) 

198 000 Ft 6 1 < 68 

kettőt kell választani: 
magyar v. matematika v. 
társadalomismeret v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv (legalább egyet emelt 
szinten kell teljesíteni) 

TÁRS 

A N K 
nemzetközi 
tanulmányok 
(Székesfehérvár) 

198 000 Ft 6 5 < 40 

kettőt kell választani: 
magyar v. matematika v. 
társadalomismeret v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv (legalább egyet emelt 
szinten kell teljesíteni) 

TÁRS 

A N K szociális munka 
(Budapest) 140 000 Ft 7 5 < 70 

kettőt kell választani: 
magyar v. matematika v. 
társadalomismeret v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv (legalább egyet emelt 
szinten kell teljesíteni) 

TÁRS 

A N K szociális munka 
(Székesfehérvár) 140 000 Ft 7 5 < 50 

kettőt kell választani: 
magyar v. matematika v. 
társadalomismeret v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv (legalább egyet emelt 
szinten kell teljesíteni) 

TÁRS 

A N K történelem (Budapest) 180 000 Ft 6 1 < 24 
történelem (E) és 
földrajz v. latin nyelv v. 
magyar v. egy idegen nyelv 

BÖLCS 

A N K történelem 
(Székesfehérvár) 180 000 Ft 6 1 < 46 

történelem (E) és 
földrajz v. latin nyelv v. 
magyar v. egy idegen nyelv 

BÖLCS 

A N K turizmus-vendéglátás 
(Budapest) 225 000 Ft 7 1 < 368 

kettőt kell választani: 
gazdasági ismeretek v. 
matematika v. történelem 
v. egy idegen nyelv v. 
szakmai előkészítő tárgy 

GAZD 

A N K turizmus-vendéglátás 
(Székesfehérvár) 225 000 Ft 7 1 < 82 

kettőt kell választani: 
gazdasági ismeretek v. 
matematika v. történelem 
v. egy idegen nyelv v. 
szakmai előkészítő tárgy 

GAZD 

 

  MEGHIRDETETT FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

F N K 

gazdálkodási és 
menedzsment [kis- és 
középvállalkozási] 
(Budapest) 

150 000 Ft 4 20 < 40 

bármelyik két érettségi 
vizsgatárgy 

GAZD 

F N K 

gazdálkodási és 
menedzsment [kis- és 
középvállalkozási] 
(Székesfehérvár) 

150 000 Ft 4 20 < 40 GAZD 

F N K 

gazdálkodási és 
menedzsment 
[projektmenedzsment] 
(Budapest) 

150 000 Ft 4 20 < 40 GAZD 

F N K 

gazdálkodási és 
menedzsment 
[projektmenedzsment] 
(Székesfehérvár) 

150 000 Ft 4 20 < 40 GAZD 

F N K 
kommunikáció és média 
[kommunikátor] 
(Budapest) 

150 000 Ft 4 1 < 32 TÁRS 

F N K kommunikáció és média 
[kommunikátor] 150 000 Ft 4 1 < 37 TÁRS 



(Székesfehérvár) 

F N K kommunikáció és média 
[moderátor] (Budapest) 150 000 Ft 4 1 < 37 TÁRS 

F N K 
kommunikáció és média 
[moderátor] 
(Székesfehérvár) 

150 000 Ft 4 1 < 38 TÁRS 

F N K szociális és ifjúsági munka 
[ifjúságsegítő] (Budapest) 150 000 Ft 4 20 < 40 TÁRS 

F N K 
szociális és ifjúsági munka 
[ifjúságsegítő] 
(Székesfehérvár) 

150 000 Ft 4 20 < 40 TÁRS 

F N K 
szociális és ifjúsági munka 
[szociális munka] 
(Budapest) 

150 000 Ft 4 20 < 40 TÁRS 

F N K 
szociális és ifjúsági munka 
[szociális munka] 
(Székesfehérvár) 

150 000 Ft 4 20 < 40 TÁRS 

F N K televíziós műsorkészítő 
(Budapest) 150 000 Ft 4 1 < 33 MŰV 

F N K turizmus-vendéglátás 
[turizmus] (Budapest) 150 000 Ft 4 1 < 31 GAZD 

F N K 
turizmus-vendéglátás 
[turizmus] 
(Székesfehérvár) 

150 000 Ft 4 1 < 38 GAZD 

F N K turizmus-vendéglátás 
[vendéglátó] (Budapest) 150 000 Ft 4 1 < 35 GAZD 

F N K 
turizmus-vendéglátás 
[vendéglátó] 
(Székesfehérvár) 

150 000 Ft 4 1 < 39 GAZD 

 

RÉSZIDŐS KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A L K andragógia (Budapest) 140 000 Ft 6 1 < 79 

kettőt kell választani: 
biológia v. magyar v. 
matematika v. történelem 
v. egy idegen nyelv 
(legalább egyet emelt 
szinten kell teljesíteni) 

BÖLCS 

A L K anglisztika (Budapest) 167 000 Ft 6 1 < 10 

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

BÖLCS 

A L K előadóművészet [jazz-
zongora] 280 000 Ft 6 Lásd 

lentebb 

alkalmassági vizsga (Alk) és 
főtárgy gyakorlati vizsga 
(Gy) 

MŰV 

A L K előadóművészet 
[jazzbasszusgitár] 280 000 Ft 6 Lásd 

lentebb 

MŰV 

A L K előadóművészet 
[jazzdob] 280 000 Ft 6 Lásd 

lentebb 

MŰV 

A L K előadóművészet 
[jazzének] 280 000 Ft 6 Lásd 

lentebb 

MŰV 

A L K előadóművészet 
[jazzgitár] 280 000 Ft 6 Lásd 

lentebb 

MŰV 

A L K előadóművészet 
[jazzharsona] 280 000 Ft 6 Lásd 

lentebb 

MŰV 

A L K előadóművészet 
[jazzszaxofon] 280 000 Ft 6 Lásd 

lentebb 

MŰV 

A L K előadóművészet 280 000 Ft 6 Lásd MŰV 



[jazztrombita] lentebb 

A L K 
gazdálkodási és 
menedzsment 
(Budapest) 

182 000 Ft 7 1 < 52 

kettőt kell választani: 
gazdasági ismeretek v. 
matematika v. történelem 
v. egy idegen nyelv v. 
szakmai előkészítő tárgy 

GAZD 

A L K 
gazdálkodási és 
menedzsment 
(Székesfehérvár) 

182 000 Ft 7 1 < 14 

kettőt kell választani: 
gazdasági ismeretek v. 
matematika v. történelem 
v. egy idegen nyelv v. 
szakmai előkészítő tárgy 

GAZD 

A L K 
kommunikáció és 
médiatudomány 
(Budapest) 

198 000 Ft 6 1 < 147 

kettőt kell választani: 
magyar v. matematika v. 
társadalomismeret v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv (legalább egyet emelt 
szinten kell teljesíteni) 

TÁRS 

A L K 
nemzetközi 
tanulmányok 
(Budapest) 

181 000 Ft 6 1 < 53 

kettőt kell választani: 
magyar v. matematika v. 
társadalomismeret v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv (legalább egyet emelt 
szinten kell teljesíteni) 

TÁRS 

A L K pedagógia (Budapest) 170 000 Ft 6 1 < 33 

kettőt kell választani: 
biológia v. magyar v. 
matematika v. történelem 
v. egy idegen nyelv 
(legalább egyet emelt 
szinten kell teljesíteni) 

BÖLCS 

A L K szociális munka 
(Budapest) 140 000 Ft 7 1 < 47 

kettőt kell választani: 
magyar v. matematika v. 
társadalomismeret v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv (legalább egyet emelt 
szinten kell teljesíteni) 

TÁRS 

A L K történelem (Budapest) 176 000 Ft 6 1 < 26 
történelem (E) és 
földrajz v. latin nyelv v. 
magyar v. egy idegen nyelv 

BÖLCS 

A L K történelem 
(Székesfehérvár) 176 000 Ft 6 5 < 25 

történelem (E) és 
földrajz v. latin nyelv v. 
magyar v. egy idegen nyelv 

BÖLCS 

A L K turizmus-vendéglátás 
(Budapest) 180 000 Ft 7 1 < 98 

kettőt kell választani: 
gazdasági ismeretek v. 
matematika v. történelem 
v. egy idegen nyelv v. 
szakmai előkészítő tárgy 

GAZD 

A L K turizmus-vendéglátás 
(Székesfehérvár) 180 000 Ft 7 1 < 46 

kettőt kell választani: 
gazdasági ismeretek v. 
matematika v. történelem 
v. egy idegen nyelv v. 
szakmai előkészítő tárgy 

GAZD 

A T K 
gazdálkodási és 
menedzsment 
(Budapest) 

160 000 Ft 7 1 < 95 

kettőt kell választani: 
gazdasági ismeretek v. 
matematika v. történelem 
v. egy idegen nyelv v. 
szakmai előkészítő tárgy 

GAZD 

A T K 
gazdálkodási és 
menedzsment 
(Székesfehérvár) 

160 000 Ft 7 1 < 70 

kettőt kell választani: 
gazdasági ismeretek v. 
matematika v. történelem 
v. egy idegen nyelv v. 
szakmai előkészítő tárgy 

GAZD 

A T K 
nemzetközi 
tanulmányok 
(Budapest) 

160 000 Ft 6 1 < 72 

kettőt kell választani: 
magyar v. matematika v. 
társadalomismeret v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv (legalább egyet emelt 
szinten kell teljesíteni) 

TÁRS 

A T K turizmus-vendéglátás 
(Budapest) 160 000 Ft 7 1 < 59 

kettőt kell választani: 
gazdasági ismeretek v. 
matematika v. történelem 
v. egy idegen nyelv v. 

GAZD 



szakmai előkészítő tárgy 
 

  MEGHIRDETETT FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

F L K 

gazdálkodási és 
menedzsment [kis- és 
középvállalkozási] 
(Budapest) 

130 000 Ft 4 20 < 40 

bármelyik két érettségi 
vizsgatárgy 

GAZD 

F L K 

gazdálkodási és 
menedzsment [kis- és 
középvállalkozási] 
(Székesfehérvár) 

130 000 Ft 4 20 < 40 GAZD 

F L K 

gazdálkodási és 
menedzsment 
[projektmenedzsment] 
(Budapest) 

130 000 Ft 4 20 < 40 GAZD 

F L K 

gazdálkodási és 
menedzsment 
[projektmenedzsment] 
(Székesfehérvár) 

130 000 Ft 4 20 < 40 GAZD 

F L K 
kommunikáció és média 
[kommunikátor] 
(Budapest) 

130 000 Ft 4 1 < 39 TÁRS 

F L K 
kommunikáció és média 
[kommunikátor] 
(Székesfehérvár) 

130 000 Ft 4 1 < 37 TÁRS 

F L K kommunikáció és média 
[moderátor] (Budapest) 130 000 Ft 4 1 < 38 TÁRS 

F L K 
kommunikáció és média 
[moderátor] 
(Székesfehérvár) 

130 000 Ft 4 1 < 39 TÁRS 

F L K szociális és ifjúsági munka 
[ifjúságsegítő] (Budapest) 130 000 Ft 4 20 < 40 TÁRS 

F L K 
szociális és ifjúsági munka 
[ifjúságsegítő] 
(Székesfehérvár) 

130 000 Ft 4 20 < 40 TÁRS 

F L K 
szociális és ifjúsági munka 
[szociális munka] 
(Budapest) 

130 000 Ft 4 20 < 40 TÁRS 

F L K 
szociális és ifjúsági munka 
[szociális munka] 
(Székesfehérvár) 

130 000 Ft 4 20 < 40 TÁRS 

F L K televíziós műsorkészítő 
(Budapest) 130 000 Ft 4 1 < 39 MŰV 

F L K turizmus-vendéglátás 
[turizmus] (Budapest) 130 000 Ft 4 1 < 36 GAZD 

F L K 
turizmus-vendéglátás 
[turizmus] 
(Székesfehérvár) 

130 000 Ft 4 5 < 20 GAZD 

F L K turizmus-vendéglátás 
[vendéglátó] (Budapest) 130 000 Ft 4 1 < 36 GAZD 

F L K 
turizmus-vendéglátás 
[vendéglátó] 
(Székesfehérvár) 

130 000 Ft 4 5 < 20 GAZD 

 
 
 
 
 

KRE 
Károli Gáspár Református Egyetem 



KRE felvehető kapacitásszáma: 922 fő. 

Képzési terület Település Nyelv 

Felvehető (fő) 
Képzési 
terület/Szakmacsoport 

Nappali 
képzés 

Esti, levelező 
munkarend Távoktatás 

bölcsészettudomány 
képzési terület Budapest angol 18 0 0 BÖLCS 

bölcsészettudomány 
képzési terület Budapest magyar 0 0 0 BÖLCS 

gazdaságtudományok 
képzési terület Budapest magyar 25 23 0 GAZD 

jogi képzési terület Budapest magyar 80 49 0 JOGI 
művészet képzési terület Budapest magyar 0 0 0 MŰV 
pedagógusképzés képzési 
terület Budapest magyar 51 16 0 PED 

pedagógusképzés képzési 
terület Nagykőrös magyar 68 130 0 PED 

társadalomtudomány 
képzési terület Budapest magyar 108 126 0 TÁRS 

társadalomtudomány 
képzési terület Nagykőrös magyar 90 138 0 TÁRS 

Összesen     440 482 0   
 

Az itt látható táblázat a Nftv. 67. § (3) bekezdés d) pontja alapján az Oktatási Hivatal által megállapított felvehető 
maximális hallgatói létszámokat tartalmazza. Az Nftv. 39. § (5) bekezdése, valamint az új felvételi kormányrendelet 5. 
§ (1) bekezdése alapján az egyes meghirdetések (szakok, szakirányok) kapacitásszámai meghatározásra kerültek, 
ezek az egyes meghirdetések min. és max. kapacitásszámainál olvashatóak. 

 
 

KRE-ÁJK 
Károli Gáspár Református Egyetem 

Állam- és Jogtudományi Kar 

 

NAPPALI KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A N K emberi erőforrások 185 000 Ft 6 1 < 12 

kettőt kell választani: 
gazdasági ismeretek v. 
matematika v. történelem v. 
egy idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

GAZD 

A N K nemzetközi 
tanulmányok 180 000 Ft 6 20 < 60 

kettőt kell választani: 
magyar v. matematika v. 
társadalomismeret v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv (legalább egyet emelt 
szinten kell teljesíteni) 

TÁRS 

O N K jogász 215 000 Ft 10 1 < 78 

történelem és 
latin nyelv v. magyar v. egy 
idegen nyelv (legalább egyet 
emelt szinten kell teljesíteni) 

JOGI 

 



  MEGHIRDETETT FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

F N K jogi 130 000 Ft 4 1 < 12 bármelyik két érettségi 
vizsgatárgy JOGI 

 

RÉSZIDŐS KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A L K emberi erőforrások 170 000 Ft 6 1 < 10 

kettőt kell választani: 
gazdasági ismeretek v. 
matematika v. történelem v. 
egy idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

GAZD 

A L K nemzetközi 
tanulmányok 160 000 Ft 6 20 < 60 

kettőt kell választani: 
magyar v. matematika v. 
társadalomismeret v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv (legalább egyet emelt 
szinten kell teljesíteni) 

TÁRS 

O L K jogász 210 000 Ft 10 1 < 57 

történelem és 
latin nyelv v. magyar v. egy 
idegen nyelv (legalább egyet 
emelt szinten kell teljesíteni) 

JOGI 

 

  MEGHIRDETETT FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

F L K jogi 110 000 Ft 4 1 < 32 bármelyik két érettségi 
vizsgatárgy JOGI 

 
 
 
 
 

KRE-BTK 
Károli Gáspár Református Egyetem 

Bölcsészettudományi Kar 

 

NAPPALI KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 



max. 

A N K germanisztika 
[néderlandisztika] 170 000 Ft 6 1 < 6 

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

BÖLCS 

A N K germanisztika [német] 165 000 Ft 6 1 < 6 

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

BÖLCS 

A N K keleti nyelvek és 
kultúrák [japán] 190 000 Ft 6 1 < 10 

magyar v. történelem és 
angol v. francia v. latin 
nyelv v. német v. olasz v. 
orosz v. spanyol v. újgörög 
(legalább egyet emelt 
szinten kell teljesíteni) 

BÖLCS 

A N K kommunikáció és 
médiatudomány 205 000 Ft 6 1 < 30 

kettőt kell választani: 
magyar v. matematika v. 
társadalomismeret v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv (legalább egyet 
emelt szinten kell 
teljesíteni) 

TÁRS 

A N K magyar 185 000 Ft 6 1 < 16 
magyar (E) és 
latin nyelv v. történelem v. 
egy idegen nyelv 

BÖLCS 

A N K szabad bölcsészet 175 000 Ft 6 1 < 8 

magyar v. történelem és 
angol v. francia v. latin 
nyelv v. német v. olasz v. 
orosz v. spanyol (legalább 
egyet emelt szinten kell 
teljesíteni) 

BÖLCS 

A N K szociológia 200 000 Ft 6 1 < 34 

kettőt kell választani: 
magyar v. matematika v. 
társadalomismeret v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv (legalább egyet 
emelt szinten kell 
teljesíteni) 

TÁRS 

A N K történelem 185 000 Ft 6 1 < 15 

történelem (E) és 
földrajz v. latin nyelv v. 
magyar v. egy idegen 
nyelv 

BÖLCS 

O N K 

osztatlan tanári [10 
félév [angol nyelv és 
kultúra tanára; 
magyartanár]] 

190 000 Ft 10 1 < 37 
pályaalkalmassági (Alk) és 
angol (E) és 
magyar 

PED 

O N K 

osztatlan tanári [10 
félév [angol nyelv és 
kultúra tanára; német 
nyelv és kultúra tanára]] 

190 000 Ft 10 1 < 38 

pályaalkalmassági (Alk) és 
angol és 
német v. német 
nemzetiségi nyelv v. 
német nemzetiségi nyelv 
és irodalom (legalább 
egyet emelt szinten kell 
teljesíteni) 

PED 

O N K 

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

190 000 Ft 10 1 < 34 
pályaalkalmassági (Alk) és 
angol (E) és 
történelem 

PED 

O N K 

osztatlan tanári [10 
félév [magyartanár; 
német nyelv és kultúra 
tanára]] 

190 000 Ft 10 1 < 42 

pályaalkalmassági (Alk) és 
magyar és 
német (E) v. német 
nemzetiségi nyelv (E) v. 

PED 



német nemzetiségi nyelv 
és irodalom (E) 

O N K 

osztatlan tanári [10 
félév [magyartanár; 
történelemtanár és 
állampolgári ismeretek 
tanára]] 

190 000 Ft 10 1 < 30 

pályaalkalmassági (Alk) és 
magyar és 
történelem (legalább egyet 
emelt szinten kell 
teljesíteni) 

PED 

O N K 

osztatlan tanári [10 
félév [német nyelv és 
kultúra tanára; 
történelemtanár és 
állampolgári ismeretek 
tanára]] 

190 000 Ft 10 1 < 45 

pályaalkalmassági (Alk) és 
történelem és 
német (E) v. német 
nemzetiségi nyelv (E) v. 
német nemzetiségi nyelv 
és irodalom (E) 

PED 

 

  MEGHIRDETETT FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

F N K kommunikáció és média 
[kommunikátor] 175 000 Ft 4 1 < 7 

bármelyik két érettségi 
vizsgatárgy 

TÁRS 

F N K kommunikáció és média 
[moderátor] 175 000 Ft 4 1 < 9 TÁRS 

F N K televíziós műsorkészítő 198 000 Ft 4 1 < 6 MŰV 
 

RÉSZIDŐS KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A L K kommunikáció és 
médiatudomány 205 000 Ft 6 5 < 40 

kettőt kell választani: 
magyar v. matematika v. 
társadalomismeret v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv (legalább egyet emelt 
szinten kell teljesíteni) 

TÁRS 

A L K szociológia 200 000 Ft 6 1 < 13 

kettőt kell választani: 
magyar v. matematika v. 
társadalomismeret v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv (legalább egyet emelt 
szinten kell teljesíteni) 

TÁRS 

 
 
 
 
 

KRE-TFK 
Károli Gáspár Református Egyetem 

Tanítóképző Főiskolai Kar 

 

NAPPALI KÉPZÉSEK 

 



  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A N K óvodapedagógus 
(Budapest) 140 000 Ft 6 1 < 13 

tanító alkalmassági vizsga 
(Alk) és 
magyar és 
biológia v. matematika v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv v. szakmai előkészítő 
tárgy 

PED 

A N K óvodapedagógus 
(Nagykőrös) 130 000 Ft 6 1 < 26 

tanító alkalmassági vizsga 
(Alk) és 
magyar és 
biológia v. matematika v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv v. szakmai előkészítő 
tárgy 

PED 

A N K szociális munka 
(Budapest) 140 000 Ft 7 1 < 16 

kettőt kell választani: 
magyar v. matematika v. 
társadalomismeret v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv (legalább egyet emelt 
szinten kell teljesíteni) 

TÁRS 

A N K szociális munka 
(Nagykőrös) 130 000 Ft 7 1 < 32 

kettőt kell választani: 
magyar v. matematika v. 
társadalomismeret v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv (legalább egyet emelt 
szinten kell teljesíteni) 

TÁRS 

A N K tanító (Budapest) 140 000 Ft 8 1 < 6 

tanító alkalmassági vizsga 
(Alk) és 
magyar és 
biológia v. matematika v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv v. szakmai előkészítő 
tárgy 

PED 

A N K tanító (Nagykőrös) 130 000 Ft 8 1 < 26 

tanító alkalmassági vizsga 
(Alk) és 
magyar és 
biológia v. matematika v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv v. szakmai előkészítő 
tárgy 

PED 

 

  MEGHIRDETETT FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

F N K 
csecsemő- és 
kisgyermeknevelő 
(Budapest) 

140 000 Ft 4 1 < 7 

bármelyik két érettségi 
vizsgatárgy 

PED 

F N K 
csecsemő- és 
kisgyermeknevelő 
(Nagykőrös) 

110 000 Ft 4 1 < 32 PED 

F N K 
szociális és ifjúsági 
munka [ifjúságsegítő] 
(Budapest) 

140 000 Ft 4 1 < 8 TÁRS 

F N K 
szociális és ifjúsági 
munka [ifjúságsegítő] 
(Nagykőrös) 

110 000 Ft 4 1 < 28 TÁRS 

F N K 
szociális és ifjúsági 
munka [szociális munka] 
(Budapest) 

140 000 Ft 4 1 < 8 TÁRS 

F N K 
szociális és ifjúsági 
munka [szociális munka] 
(Nagykőrös) 

110 000 Ft 4 5 < 30 TÁRS 



 

RÉSZIDŐS KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A L K óvodapedagógus 
(Budapest) 120 000 Ft 6 1 < 8 

tanító alkalmassági vizsga 
(Alk) és 
magyar és 
biológia v. matematika v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv v. szakmai előkészítő 
tárgy 

PED 

A L K óvodapedagógus 
(Nagykőrös) 100 000 Ft 6 1 < 25 

tanító alkalmassági vizsga 
(Alk) és 
magyar és 
biológia v. matematika v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv v. szakmai előkészítő 
tárgy 

PED 

A L K szociális munka 
(Budapest) 120 000 Ft 7 1 < 10 

kettőt kell választani: 
magyar v. matematika v. 
társadalomismeret v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv (legalább egyet emelt 
szinten kell teljesíteni) 

TÁRS 

A L K szociális munka 
(Nagykőrös) 110 000 Ft 7 1 < 57 

kettőt kell választani: 
magyar v. matematika v. 
társadalomismeret v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv (legalább egyet emelt 
szinten kell teljesíteni) 

TÁRS 

A L K tanító (Budapest) 120 000 Ft 8 1 < 22 

tanító alkalmassági vizsga 
(Alk) és 
magyar és 
biológia v. matematika v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv v. szakmai előkészítő 
tárgy 

PED 

A L K tanító (Nagykőrös) 100 000 Ft 8 1 < 28 

tanító alkalmassági vizsga 
(Alk) és 
magyar és 
biológia v. matematika v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv v. szakmai előkészítő 
tárgy 

PED 

 

  MEGHIRDETETT FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

F L K 
csecsemő- és 
kisgyermeknevelő 
(Budapest) 

120 000 Ft 4 1 < 41 

bármelyik két érettségi 
vizsgatárgy 

PED 

F L K 
csecsemő- és 
kisgyermeknevelő 
(Nagykőrös) 

100 000 Ft 4 1 < 41 PED 

F L K 
szociális és ifjúsági 
munka [ifjúságsegítő] 
(Budapest) 

120 000 Ft 4 1 < 7 TÁRS 

F L K szociális és ifjúsági 
munka [ifjúságsegítő] 100 000 Ft 4 1 < 19 TÁRS 



(Nagykőrös) 

F L K 
szociális és ifjúsági 
munka [szociális munka] 
(Budapest) 

120 000 Ft 4 1 < 11 TÁRS 

F L K 
szociális és ifjúsági 
munka [szociális munka] 
(Nagykőrös) 

100 000 Ft 4 1 < 17 TÁRS 

 
 
 
 
 

KRF 
Károly Róbert Főiskola 

KRF felvehető kapacitásszáma: 3831 fő. 

Képzési terület Település Nyelv 

Felvehető (fő) 
Képzési 
terület/Szakmacsoport 

Nappali 
képzés 

Esti, levelező 
munkarend Távoktatás 

agrár képzési terület Gyöngyös magyar 351 233 30 AGRÁR 
gazdaságtudományok 
képzési terület Gyöngyös magyar 1223 1451 206 GAZD 

informatika képzési terület Gyöngyös magyar 165 172 0 INFO 
Összesen     1739 1856 236   
 

Az itt látható táblázat a Nftv. 67. § (3) bekezdés d) pontja alapján az Oktatási Hivatal által megállapított felvehető 
maximális hallgatói létszámokat tartalmazza. Az Nftv. 39. § (5) bekezdése, valamint az új felvételi kormányrendelet 5. 
§ (1) bekezdése alapján az egyes meghirdetések (szakok, szakirányok) kapacitásszámai meghatározásra kerültek, 
ezek az egyes meghirdetések min. és max. kapacitásszámainál olvashatóak. 

 
 

KRF 
Károly Róbert Főiskola 

 

NAPPALI KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A N K gazdálkodási és 
menedzsment 150 000 Ft 7 1 < 49 

kettőt kell választani: 
gazdasági ismeretek v. 
matematika v. történelem v. 
egy idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

GAZD 

A N K 
gazdasági és 
vidékfejlesztési 
agrármérnöki 

175 000 Ft 7 1 < 15 

kettőt kell választani: 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. egy 
idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

AGRÁR 

A N K gazdaságinformatikus 180 000 Ft 7 1 < 55 matematika és 
biológia v. fizika v. INFO 



informatika v. történelem 

A N K kereskedelem és 
marketing 150 000 Ft 7 1 < 53 

kettőt kell választani: 
gazdasági ismeretek v. 
matematika v. történelem v. 
egy idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

GAZD 

A N K környezetgazdálkodási 
agrármérnöki 175 000 Ft 7 1 < 27 

kettőt kell választani: 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. egy 
idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

AGRÁR 

A N K mezőgazdasági 
mérnöki 175 000 Ft 7 1 < 28 

kettőt kell választani: 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. egy 
idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

AGRÁR 

A N K pénzügy és számvitel 150 000 Ft 7 1 < 47 

matematika és 
gazdasági ismeretek v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv v. szakmai előkészítő 
tárgy 

GAZD 

A N K szőlész-borász mérnöki 175 000 Ft 7 1 < 32 

kettőt kell választani: 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. egy 
idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

AGRÁR 

A N K turizmus-vendéglátás 150 000 Ft 7 1 < 49 

kettőt kell választani: 
gazdasági ismeretek v. 
matematika v. történelem v. 
egy idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

GAZD 

 

  MEGHIRDETETT FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

F N K emberi erőforrások 
[személyügyi] 135 000 Ft 4 1 < 19 

bármelyik két érettségi 
vizsgatárgy 

GAZD 

F N K 
gazdálkodási és 
menedzsment [kis- és 
középvállalkozási] 

135 000 Ft 4 1 < 22 GAZD 

F N K gazdaságinformatikus 145 000 Ft 4 1 < 22 INFO 

F N K kereskedelem és marketing 
[kereskedelmi logisztika] 135 000 Ft 4 1 < 24 GAZD 

F N K kereskedelem és marketing 
[marketingkommunikáció] 135 000 Ft 4 1 < 23 GAZD 

F N K 
környezetgazdálkodási 
agrármérnök 
[hulladékgazdálkodási] 

140 000 Ft 4 1 < 22 AGRÁR 

F N K mezőgazdasági mérnök 140 000 Ft 4 1 < 21 AGRÁR 

F N K pénzügy és számvitel 
[vállalkozási] 135 000 Ft 4 1 < 21 GAZD 

F N K szőlész-borász mérnök 140 000 Ft 4 1 < 23 AGRÁR 

F N K turizmus-vendéglátás 
[turizmus] 135 000 Ft 4 1 < 17 GAZD 

F N K turizmus-vendéglátás 
[vendéglátó] 135 000 Ft 4 1 < 23 GAZD 

 

RÉSZIDŐS KÉPZÉSEK 



 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A L K gazdálkodási és 
menedzsment 150 000 Ft 7 1 < 50 

kettőt kell választani: 
gazdasági ismeretek v. 
matematika v. történelem v. 
egy idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

GAZD 

A L K 
gazdasági és 
vidékfejlesztési 
agrármérnöki 

175 000 Ft 7 1 < 14 

kettőt kell választani: 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. egy 
idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

AGRÁR 

A L K kereskedelem és 
marketing 150 000 Ft 7 1 < 50 

kettőt kell választani: 
gazdasági ismeretek v. 
matematika v. történelem v. 
egy idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

GAZD 

A L K mezőgazdasági 
mérnöki 175 000 Ft 7 1 < 22 

kettőt kell választani: 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. egy 
idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

AGRÁR 

A L K pénzügy és számvitel 150 000 Ft 7 1 < 51 

matematika és 
gazdasági ismeretek v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv v. szakmai előkészítő 
tárgy 

GAZD 

A L K szőlész-borász mérnöki 175 000 Ft 7 1 < 14 

kettőt kell választani: 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. egy 
idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

AGRÁR 

A L K vadgazda mérnöki 175 000 Ft 7 1 < 10 

kettőt kell választani: 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. egy 
idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

AGRÁR 

 

  MEGHIRDETETT FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

F L K 
gazdálkodási és 
menedzsment 
[projektmenedzsment] 

135 000 Ft 4 1 < 23 

bármelyik két érettségi 
vizsgatárgy 

GAZD 

F L K 
gazdasági és 
vidékfejlesztési 
agrármérnök 

140 000 Ft 4 1 < 20 AGRÁR 

F L K 
kereskedelem és 
marketing [kereskedelmi 
logisztika] 

135 000 Ft 4 1 < 19 GAZD 

F L K kertészmérnök 140 000 Ft 4 1 < 12 AGRÁR 

F L K környezetgazdálkodási 
agrármérnök 140 000 Ft 4 1 < 11 AGRÁR 



[hulladékgazdálkodási] 
F L K mezőgazdasági mérnök 140 000 Ft 4 1 < 18 AGRÁR 
F L K szőlész-borász mérnök 140 000 Ft 4 1 < 23 AGRÁR 
 
 
 
 
 

ME 
Miskolci Egyetem 

ME felvehető kapacitásszáma: 2766 fő. 

Képzési terület Település Nyelv 

Felvehető (fő) 
Képzési 
terület/Szakmacsoport 

Nappali 
képzés 

Esti, levelező 
munkarend Távoktatás 

bölcsészettudomány 
képzési terület Miskolc magyar 182 89 0 BÖLCS 

gazdaságtudományok 
képzési terület Miskolc magyar 282 438 0 GAZD 

gazdaságtudományok 
képzési terület Miskolc angol 0 12 0 GAZD 

informatika képzési terület Miskolc magyar 139 22 0 INFO 
jogi képzési terület Miskolc magyar 144 228 0 JOGI 
műszaki képzési terület Miskolc magyar 295 175 0 MŰSZ 
műszaki képzési terület Miskolc angol 26 0 0 MŰSZ 
művészet képzési terület Miskolc magyar 43 26 0 MŰV 
orvos- és 
egészségtudomány képzési 
terület 

Miskolc magyar 0 12 0 ORVOS 

pedagógusképzés képzési 
terület Miskolc magyar 187 158 0 PED 

társadalomtudomány 
képzési terület Miskolc magyar 140 121 0 TÁRS 

természettudomány képzési 
terület Miskolc magyar 47 0 0 TERM 

Összesen     1485 1281 0   
 

Az itt látható táblázat a Nftv. 67. § (3) bekezdés d) pontja alapján az Oktatási Hivatal által megállapított felvehető 
maximális hallgatói létszámokat tartalmazza. Az Nftv. 39. § (5) bekezdése, valamint az új felvételi kormányrendelet 5. 
§ (1) bekezdése alapján az egyes meghirdetések (szakok, szakirányok) kapacitásszámai meghatározásra kerültek, 
ezek az egyes meghirdetések min. és max. kapacitásszámainál olvashatóak. 

 
 

ME-ÁJK 
Miskolci Egyetem 

Állam- és Jogtudományi Kar 

 

NAPPALI KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 



Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A N K 
munkaügyi és 
társadalombiztosítási 
igazgatási 

132 000 Ft 6 1 < 34 
kettőt kell választani: 
magyar v. történelem v. 
szakmai előkészítő tárgy 

JOGI 

O N K jogász 174 000 Ft 10 1 < 96 

történelem és 
latin nyelv v. magyar v. 
egy idegen nyelv (legalább 
egyet emelt szinten kell 
teljesíteni) 

JOGI 

 

  MEGHIRDETETT FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

F N K jogi 111 000 Ft 4 1 < 14 bármelyik két érettségi 
vizsgatárgy JOGI 

 

RÉSZIDŐS KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A L K igazságügyi igazgatási 123 000 Ft 6 1 < 18 
kettőt kell választani: 
magyar v. történelem v. 
szakmai előkészítő tárgy 

JOGI 

A L K 
munkaügyi és 
társadalombiztosítási 
igazgatási 

123 000 Ft 6 1 < 69 
kettőt kell választani: 
magyar v. történelem v. 
szakmai előkészítő tárgy 

JOGI 

O L K jogász 150 000 Ft 10 1 < 126 

történelem és 
latin nyelv v. magyar v. 
egy idegen nyelv (legalább 
egyet emelt szinten kell 
teljesíteni) 

JOGI 

 

  MEGHIRDETETT FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

F L K jogi 93 000 Ft 4 1 < 15 bármelyik két érettségi 
vizsgatárgy JOGI 

 
 
 
 
 

ME-BBZI 
Miskolci Egyetem 

Bartók Béla Zeneművészeti Intézete 

 



NAPPALI KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A N K alkotóművészet és 
muzikológia [zeneelmélet] 373 000 Ft 6 Lásd 

lentebb 

népzene (Gy) és 
partitúraolvasás (Gy) és 
szolfézs (Gy) és 
zeneelmélet (Gy) és 
zongora (Gy) 

MŰV 

A N K 
alkotóművészet és 
muzikológia 
[zeneismeret] 

373 000 Ft 6 Lásd 
lentebb 

beszédalkalmassági 
(Alk) és 
népzene (Gy) és 
szolfézs (Gy) és 
zeneelmélet (Gy) és 
zeneirodalmi ismeretek 
(Gy) és 
zongora (Gy) 

MŰV 

A N K előadóművészet 
[klasszikus zongora] 373 000 Ft 6 Lásd 

lentebb 

szolfézs-népzene-
zeneelmélet-zongora 
(Alk) és 
főtárgy gyakorlati vizsga 
(Gy) 

MŰV 

A N K 
előadóművészet 
[zenekar- és 
kórusvezetés] 

373 000 Ft 6 Lásd 
lentebb 

MŰV 

O N K 

osztatlan tanári [10 félév 
[zenetanár [ének-zene 
tanár; zeneismeret-
tanár]]] 

373 000 Ft 10 1 < 1 

pályaalkalmassági 
(Alk) és 
főtárgy gyakorlati vizsga 
(Gy) 

PED 

O N K 
osztatlan tanári [10 félév 
[zenetanár 
[gordontanár]]] 

373 000 Ft 10 1 < 1 PED 

O N K 
osztatlan tanári [10 félév 
[zenetanár 
[mélyhegedűtanár]]] 

373 000 Ft 10 1 < 1 PED 

O N K osztatlan tanári [10 félév 
[zenetanár [tubatanár]]] 373 000 Ft 10 1 < 1 PED 

O N K 
osztatlan tanári [10 félév 
[zenetanár 
[zongoratanár]]] 

373 000 Ft 10 1 < 1 PED 

 

RÉSZIDŐS KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A E K alkotóművészet és 
muzikológia [zeneelmélet] 373 000 Ft 6 Lásd 

lentebb 

népzene (Gy) és 
partitúraolvasás (Gy) és 
szolfézs (Gy) és 
zeneelmélet (Gy) és 
zongora (Gy) 

MŰV 

A E K 
alkotóművészet és 
muzikológia 
[zeneismeret] 

373 000 Ft 6 Lásd 
lentebb 

beszédalkalmassági 
(Alk) és 
népzene (Gy) és 
szolfézs (Gy) és 
zeneelmélet (Gy) és 
zeneirodalmi ismeretek 
(Gy) és 
zongora (Gy) 

MŰV 

A E K előadóművészet 373 000 Ft 6 Lásd szolfézs-népzene- MŰV 



[klasszikus zongora] lentebb zeneelmélet-zongora 
(Alk) és 
főtárgy gyakorlati vizsga 
(Gy) 

A E K 
előadóművészet 
[zenekar- és 
kórusvezetés] 

373 000 Ft 6 Lásd 
lentebb 

MŰV 

O E K 

osztatlan tanári [10 félév 
[zenetanár [ének-zene 
tanár; zeneismeret-
tanár]]] 

373 000 Ft 10 1 < 1 

pályaalkalmassági 
(Alk) és 
főtárgy gyakorlati vizsga 
(Gy) 

PED 

O E K osztatlan tanári [10 félév 
[zenetanár [gitártanár]]] 373 000 Ft 10 1 < 1 PED 

O E K 
osztatlan tanári [10 félév 
[zenetanár 
[magánénektanár]]] 

373 000 Ft 10 1 < 1 PED 

O E K 
osztatlan tanári [10 félév 
[zenetanár 
[ütőhangszertanár]]] 

373 000 Ft 10 1 < 1 PED 

O E K 
osztatlan tanári [10 félév 
[zenetanár 
[zongoratanár]]] 

373 000 Ft 10 1 < 1 PED 

 
 
 
 
 

ME-BTK 
Miskolci Egyetem 

Bölcsészettudományi Kar 

 

NAPPALI KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A N K anglisztika 140 000 Ft 6 1 < 13 

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

BÖLCS 

A N K germanisztika [német] 140 000 Ft 6 1 < 7 

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

BÖLCS 

A N K kulturális antropológia 150 000 Ft 6 1 < 17 

kettőt kell választani: 
földrajz v. magyar v. 
társadalomismeret v. 
történelem (legalább egyet 
emelt szinten kell 
teljesíteni) 

TÁRS 

A N K magyar 140 000 Ft 6 5 < 10 
magyar (E) és 
latin nyelv v. történelem v. 
egy idegen nyelv 

BÖLCS 

A N K pedagógia 140 000 Ft 6 5 < 15 
kettőt kell választani: 
biológia v. magyar v. 
matematika v. történelem 

BÖLCS 



v. egy idegen nyelv 
(legalább egyet emelt 
szinten kell teljesíteni) 

A N K politológia 150 000 Ft 6 5 < 15 

kettőt kell választani: 
magyar v. matematika v. 
társadalomismeret v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv (legalább egyet 
emelt szinten kell 
teljesíteni) 

TÁRS 

A N K szabad bölcsészet 140 000 Ft 6 1 < 10 

magyar v. történelem és 
angol v. francia v. latin 
nyelv v. német v. olasz v. 
orosz v. spanyol (legalább 
egyet emelt szinten kell 
teljesíteni) 

BÖLCS 

A N K szociális munka 150 000 Ft 7 1 < 13 

kettőt kell választani: 
magyar v. matematika v. 
társadalomismeret v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv (legalább egyet 
emelt szinten kell 
teljesíteni) 

TÁRS 

A N K szociológia 150 000 Ft 6 5 < 20 

kettőt kell választani: 
magyar v. matematika v. 
társadalomismeret v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv (legalább egyet 
emelt szinten kell 
teljesíteni) 

TÁRS 

A N K történelem 140 000 Ft 6 1 < 14 

történelem (E) és 
földrajz v. latin nyelv v. 
magyar v. egy idegen 
nyelv 

BÖLCS 

A N K történelem [régészet] 140 000 Ft 6 1 < 12 

történelem (E) és 
földrajz v. latin nyelv v. 
magyar v. egy idegen 
nyelv 

BÖLCS 

O N K 

osztatlan tanári [10 
félév [angol nyelv és 
kultúra tanára; 
erkölcstan- és 
etikatanár]] 

300 000 Ft 10 1 < 5 
pályaalkalmassági (Alk) és 
angol (E) és 
történelem 

PED 

O N K 

osztatlan tanári [10 
félév [angol nyelv és 
kultúra tanára; 
földrajztanár]] 

300 000 Ft 10 1 < 4 

pályaalkalmassági (Alk) és 
angol (E) és 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. 
szakmai előkészítő tárgy 

PED 

O N K 

osztatlan tanári [10 
félév [angol nyelv és 
kultúra tanára; 
magyartanár]] 

300 000 Ft 10 1 < 3 
pályaalkalmassági (Alk) és 
angol (E) és 
magyar 

PED 

O N K 

osztatlan tanári [10 
félév [angol nyelv és 
kultúra tanára; német 
nyelv és kultúra tanára]] 

300 000 Ft 10 1 < 4 

pályaalkalmassági (Alk) és 
angol és 
német v. német 
nemzetiségi nyelv v. 
német nemzetiségi nyelv 
és irodalom (legalább 
egyet emelt szinten kell 
teljesíteni) 

PED 

O N K 

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

300 000 Ft 10 1 < 3 
pályaalkalmassági (Alk) és 
angol (E) és 
történelem 

PED 

O N K 

osztatlan tanári [10 
félév [földrajztanár; 
erkölcstan- és 
etikatanár]] 

300 000 Ft 10 1 < 5 

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

PED 



matematika v. 
természettudomány v. 
szakmai előkészítő tárgy 

O N K 
osztatlan tanári [10 
félév [földrajztanár; 
magyartanár]] 

300 000 Ft 10 1 < 5 

pályaalkalmassági (Alk) és 
magyar (E) és 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. 
szakmai előkészítő tárgy 

PED 

O N K 

osztatlan tanári [10 
félév [földrajztanár; 
német nyelv és kultúra 
tanára]] 

300 000 Ft 10 1 < 4 

pályaalkalmassági (Alk) és 
német (E) v. német 
nemzetiségi nyelv (E) v. 
német nemzetiségi nyelv 
és irodalom (E) és 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. 
szakmai előkészítő tárgy 

PED 

O N K 

osztatlan tanári [10 
félév [földrajztanár; 
történelemtanár és 
állampolgári ismeretek 
tanára]] 

300 000 Ft 10 1 < 2 

pályaalkalmassági (Alk) és 
történelem (E) és 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. 
szakmai előkészítő tárgy 

PED 

O N K 

osztatlan tanári [10 
félév [magyartanár; 
erkölcstan- és 
etikatanár]] 

300 000 Ft 10 1 < 3 

pályaalkalmassági (Alk) és 
magyar és 
történelem (legalább egyet 
emelt szinten kell 
teljesíteni) 

PED 

O N K 

osztatlan tanári [10 
félév [magyartanár; 
német nyelv és kultúra 
tanára]] 

300 000 Ft 10 1 < 4 

pályaalkalmassági (Alk) és 
magyar és 
német (E) v. német 
nemzetiségi nyelv (E) v. 
német nemzetiségi nyelv 
és irodalom (E) 

PED 

O N K 

osztatlan tanári [10 
félév [magyartanár; 
történelemtanár és 
állampolgári ismeretek 
tanára]] 

300 000 Ft 10 1 < 3 

pályaalkalmassági (Alk) és 
magyar és 
történelem (legalább egyet 
emelt szinten kell 
teljesíteni) 

PED 

O N K 

osztatlan tanári [10 
félév [német nyelv és 
kultúra tanára; 
erkölcstan- és 
etikatanár]] 

300 000 Ft 10 1 < 5 
pályaalkalmassági (Alk) és 
történelem és 
német (E) v. német 
nemzetiségi nyelv (E) v. 
német nemzetiségi nyelv 
és irodalom (E) 

PED 

O N K 

osztatlan tanári [10 
félév [német nyelv és 
kultúra tanára; 
történelemtanár és 
állampolgári ismeretek 
tanára]] 

300 000 Ft 10 1 < 3 PED 

O N K 

osztatlan tanári [10 
félév [történelemtanár 
és állampolgári 
ismeretek tanára; 
erkölcstan- és 
etikatanár]] 

300 000 Ft 10 1 < 3 

pályaalkalmassági (Alk) és 
magyar és 
történelem (legalább egyet 
emelt szinten kell 
teljesíteni) 

PED 

 

  MEGHIRDETETT FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

F N K szociális és ifjúsági 
munka [szociális munka] 100 000 Ft 4 1 < 16 bármelyik két érettségi 

vizsgatárgy TÁRS 

 



RÉSZIDŐS KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A L K anglisztika 140 000 Ft 6 1 < 20 

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

BÖLCS 

A L K pedagógia 140 000 Ft 6 1 < 1 

kettőt kell választani: 
biológia v. magyar v. 
matematika v. történelem v. 
egy idegen nyelv (legalább 
egyet emelt szinten kell 
teljesíteni) 

BÖLCS 

A L K történelem 140 000 Ft 6 1 < 5 
történelem (E) és 
földrajz v. latin nyelv v. 
magyar v. egy idegen nyelv 

BÖLCS 

 

  MEGHIRDETETT FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

F L K szociális és ifjúsági 
munka [szociális munka] 100 000 Ft 4 1 < 19 bármelyik két érettségi 

vizsgatárgy TÁRS 

 
 
 
 
 

ME-EK 
Miskolci Egyetem 

Egészségügyi Kar 

 

NAPPALI KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A N K egészségügyi gondozás 
és prevenció [védőnő] 260 000 Ft 8 1 < 3 

kettőt kell választani: 
biológia v. fizika v. 
informatika v. kémia v. 
magyar v. szakmai 
előkészítő tárgy 

ORVOS 

 

RÉSZIDŐS KÉPZÉSEK 

 



  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A L K egészségügyi szervező 260 000 Ft 7 1 < 4 

kettőt kell választani: 
biológia v. fizika v. 
informatika v. kémia v. 
matematika v. egy idegen 
nyelv v. szakmai előkészítő 
tárgy 

ORVOS 

 
 
 
 
 

ME-GÉIK 
Miskolci Egyetem 

Gépészmérnöki és Informatikai Kar 

 

NAPPALI KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A N K energetikai mérnöki 200 000 Ft 7 1 < 29 
fizika és 
matematika (legalább egyet 
emelt szinten kell teljesíteni) 

MŰSZ 

A N K gazdaságinformatikus 200 000 Ft 7 1 < 11 
matematika és 
biológia v. fizika v. 
informatika v. történelem 

INFO 

A N K gépészmérnöki 200 000 Ft 7 1 < 23 

matematika és 
biológia v. fizika v. 
informatika v. kémia v. 
szakmai előkészítő tárgy 

MŰSZ 

A N K mechatronikai mérnöki 200 000 Ft 7 1 < 5 

matematika és 
biológia v. fizika v. 
informatika v. kémia v. 
szakmai előkészítő tárgy 

MŰSZ 

A N K mérnökinformatikus 200 000 Ft 7 1 < 43 matematika és 
fizika v. informatika INFO 

A N K műszaki menedzser 200 000 Ft 7 1 < 27 

matematika és 
biológia v. fizika v. 
gazdasági ismeretek v. 
informatika v. kémia v. 
történelem v. szakmai 
előkészítő tárgy 

MŰSZ 

A N K programtervező 
informatikus 200 000 Ft 6 1 < 25 matematika és 

fizika v. informatika INFO 

A N K villamosmérnöki 200 000 Ft 7 1 < 37 

matematika és 
biológia v. fizika v. 
informatika v. kémia v. 
szakmai előkészítő tárgy 

MŰSZ 

 

RÉSZIDŐS KÉPZÉSEK 



 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A L K gépészmérnöki 200 000 Ft 7 1 < 45 

matematika és 
biológia v. fizika v. 
informatika v. kémia v. 
szakmai előkészítő tárgy 

MŰSZ 

A L K mérnökinformatikus 200 000 Ft 7 1 < 9 matematika és 
fizika v. informatika INFO 

A L K villamosmérnöki 200 000 Ft 7 1 < 32 

matematika és 
biológia v. fizika v. 
informatika v. kémia v. 
szakmai előkészítő tárgy 

MŰSZ 

 
 
 
 
 

ME-GTK 
Miskolci Egyetem 

Gazdaságtudományi Kar 

 

NAPPALI KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A N K emberi erőforrások 155 000 Ft 6 5 < 30 

kettőt kell választani: 
gazdasági ismeretek v. 
matematika v. történelem v. 
egy idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

GAZD 

A N K gazdálkodási és 
menedzsment 155 000 Ft 7 1 < 12 

kettőt kell választani: 
gazdasági ismeretek v. 
matematika v. történelem v. 
egy idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

GAZD 

A N K kereskedelem és 
marketing 155 000 Ft 7 1 < 15 

kettőt kell választani: 
gazdasági ismeretek v. 
matematika v. történelem v. 
egy idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

GAZD 

A N K nemzetközi 
gazdálkodás 155 000 Ft 7 1 < 10 

kettőt kell választani: 
gazdasági ismeretek v. 
matematika v. történelem v. 
egy idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

GAZD 

A N K pénzügy és számvitel 155 000 Ft 7 1 < 23 

matematika és 
gazdasági ismeretek v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv v. szakmai előkészítő 
tárgy 

GAZD 

A N K turizmus-vendéglátás 155 000 Ft 7 1 < 8 kettőt kell választani: 
gazdasági ismeretek v. GAZD 



matematika v. történelem v. 
egy idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

 

  MEGHIRDETETT FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

F N K 
gazdálkodási és 
menedzsment [kis- és 
középvállalkozási] 

130 000 Ft 4 1 < 3 

bármelyik két érettségi 
vizsgatárgy 

GAZD 

F N K 
gazdálkodási és 
menedzsment 
[projektmenedzsment] 

130 000 Ft 4 1 < 5 GAZD 

F N K kereskedelem és 
marketing [kereskedelmi] 130 000 Ft 4 1 < 5 GAZD 

F N K 

nemzetközi gazdálkodási 
[nemzetközi 
szállítmányozás és 
logisztika] 

130 000 Ft 4 1 < 5 GAZD 

F N K pénzügy és számvitel 
[pénzintézeti] 130 000 Ft 4 1 < 6 GAZD 

 

RÉSZIDŐS KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A L K gazdálkodási és 
menedzsment 155 000 Ft 7 1 < 68 

kettőt kell választani: 
gazdasági ismeretek v. 
matematika v. történelem v. 
egy idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

GAZD 

A L K kereskedelem és 
marketing 155 000 Ft 7 1 < 67 

kettőt kell választani: 
gazdasági ismeretek v. 
matematika v. történelem v. 
egy idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

GAZD 

A L K pénzügy és számvitel 155 000 Ft 7 1 < 39 

matematika és 
gazdasági ismeretek v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv v. szakmai előkészítő 
tárgy 

GAZD 

A L K turizmus-vendéglátás 155 000 Ft 7 1 < 21 

kettőt kell választani: 
gazdasági ismeretek v. 
matematika v. történelem v. 
egy idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

GAZD 

 
 
 
 
 

ME-MAK 
Miskolci Egyetem 

Műszaki Anyagtudományi Kar 



 

NAPPALI KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A N K anyagmérnöki 200 000 Ft 7 1 < 39 

matematika és 
biológia v. fizika v. 
informatika v. kémia v. 
szakmai előkészítő tárgy 

MŰSZ 

 

RÉSZIDŐS KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A L K anyagmérnöki 200 000 Ft 7 1 < 21 

matematika és 
biológia v. fizika v. 
informatika v. kémia v. 
szakmai előkészítő tárgy 

MŰSZ 

 
 
 
 
 

ME-MFK 
Miskolci Egyetem 

Műszaki Földtudományi Kar 

 

NAPPALI KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A N K földrajz 200 000 Ft 6 1 < 11 

kettőt kell választani: 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. 
történelem v. szakmai 
előkészítő tárgy 

TERM 

A N K környezetmérnöki 200 000 Ft 7 1 < 9 

matematika és 
biológia v. fizika v. 
informatika v. kémia v. 
szakmai előkészítő tárgy 

MŰSZ 



 
 
 
 
 

MTF 
Magyar Táncművészeti Főiskola 

MTF felvehető kapacitásszáma: 175 fő. 

Képzési terület Település Nyelv 

Felvehető (fő) 
Képzési 
terület/Szakmacsoport 

Nappali 
képzés 

Esti, levelező 
munkarend Távoktatás 

művészet képzési 
terület Budapest angol 0 17 0 MŰV 

pedagógusképzés 
képzési terület Budapest magyar 60 98 0 PED 

Összesen     60 115 0   
 

Az itt látható táblázat a Nftv. 67. § (3) bekezdés d) pontja alapján az Oktatási Hivatal által megállapított felvehető 
maximális hallgatói létszámokat tartalmazza. Az Nftv. 39. § (5) bekezdése, valamint az új felvételi kormányrendelet 5. 
§ (1) bekezdése alapján az egyes meghirdetések (szakok, szakirányok) kapacitásszámai meghatározásra kerültek, 
ezek az egyes meghirdetések min. és max. kapacitásszámainál olvashatóak. 

 
 

MTF 
Magyar Táncművészeti Főiskola 

 

RÉSZIDŐS KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A E K táncművész (angol 
nyelven) 750 000 Ft 6 gyakorlati vizsga (Gy) MŰV 

 
 
 
 
 

NKE 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

NKE felvehető kapacitásszáma: 6242 fő. 

Képzési terület Település Nyelv 

Felvehető (fő) 
Képzési 
terület/Szakmacsoport 

Nappali 
képzés 

Esti, levelező 
munkarend Távoktatás 

közigazgatási, rendészeti 
és katonai képzési terület Budapest magyar 255 3770 0 KRK 

közigazgatási, rendészeti 
és katonai képzési terület Ózd magyar 0 168 0 KRK 



műszaki képzési terület Budapest magyar 648 1401 0 MŰSZ 
Összesen     903 5339 0   
 

Az itt látható táblázat a Nftv. 67. § (3) bekezdés d) pontja alapján az Oktatási Hivatal által megállapított felvehető 
maximális hallgatói létszámokat tartalmazza. Az Nftv. 39. § (5) bekezdése, valamint az új felvételi kormányrendelet 5. 
§ (1) bekezdése alapján az egyes meghirdetések (szakok, szakirányok) kapacitásszámai meghatározásra kerültek, 
ezek az egyes meghirdetések min. és max. kapacitásszámainál olvashatóak. 

 
 

NKE-HHK 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar 

 

RÉSZIDŐS KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A L K védelmi igazgatási 
(Ózd) 170 000 Ft 6 1 < 12 

kettőt kell választani: 
belügyi rendészeti ismeretek 
v. katonai alapismeretek v. 
magyar v. matematika v. 
történelem 

KRK 

 
 
 
 
 

NKE-KTK 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Közigazgatás-tudományi Kar 

 

RÉSZIDŐS KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A L A igazgatásszervező támogatott 6 1 < 400 
kettőt kell választani: 
magyar v. történelem v. 
szakmai előkészítő tárgy 

KRK 

 
 
 



 
 

NKE-RTK 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

Rendészettudományi Kar 

 

NAPPALI KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A N A 
katasztrófavédelem 
[tűzvédelmi és 
mentésirányítási] 

támogatott 6 1 < 50 

kettőt kell választani: 
belügyi rendészeti 
ismeretek v. katonai 
alapismeretek v. magyar v. 
matematika v. történelem 

KRK 

 

RÉSZIDŐS KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A L A bűnügyi igazgatási 
[pénzügyi nyomozói] támogatott 6 1 < 50 

kettőt kell választani: 
belügyi rendészeti 
ismeretek v. magyar v. 
matematika v. történelem 

KRK 

A L K katasztrófavédelem 
[iparbiztonsági] 180 000 Ft 6 1 < 10 

kettőt kell választani: 
belügyi rendészeti 
ismeretek v. katonai 
alapismeretek v. magyar v. 
matematika v. történelem 

KRK 

 
 
 
 
 

NYF 
Nyíregyházi Főiskola 

NYF felvehető kapacitásszáma: 4155 fő. 

Képzési terület Település Nyelv 

Felvehető (fő) 
Képzési 
terület/Szakmacsoport 

Nappali 
képzés 

Esti, levelező 
munkarend Távoktatás 

agrár képzési terület Nyíregyháza magyar 78 51 0 AGRÁR 
bölcsészettudomány 
képzési terület Nyíregyháza magyar 242 302 0 BÖLCS 

gazdaságtudományok Nyíregyháza magyar 253 469 0 GAZD 



képzési terület 
informatika képzési 
terület Nyíregyháza magyar 195 134 0 INFO 

műszaki képzési terület Nyíregyháza magyar 214 47 0 MŰSZ 
művészetközvetítés 
képzési terület Nyíregyháza magyar 94 85 0 MŰVK 

pedagógusképzés képzési 
terület Nyíregyháza magyar 185 375 0 PED 

sporttudomány képzési 
terület Nyíregyháza magyar 116 68 0 SPORT 

társadalomtudomány 
képzési terület Nyíregyháza magyar 435 419 0 TÁRS 

természettudomány 
képzési terület Nyíregyháza magyar 206 187 0 TERM 

Összesen     2018 2137 0   
 

Az itt látható táblázat a Nftv. 67. § (3) bekezdés d) pontja alapján az Oktatási Hivatal által megállapított felvehető 
maximális hallgatói létszámokat tartalmazza. Az Nftv. 39. § (5) bekezdése, valamint az új felvételi kormányrendelet 5. 
§ (1) bekezdése alapján az egyes meghirdetések (szakok, szakirányok) kapacitásszámai meghatározásra kerültek, 
ezek az egyes meghirdetések min. és max. kapacitásszámainál olvashatóak. 

 
 

NYF-BTMK 
Nyíregyházi Főiskola 

Bölcsészettudományi és Művészeti Kar 

 

NAPPALI KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A N K anglisztika 140 000 Ft 6 1 < 1 

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

BÖLCS 

A N K ének-zene 295 000 Ft 6 1 < 13 ének gyakorlati vizsga (Gy) MŰVK 
A N K képi ábrázolás 295 000 Ft 6 1 < 4 

rajz gyakorlati vizsga (Gy) 
MŰVK 

A N K környezetkultúra 295 000 Ft 6 1 < 4 MŰVK 
 

RÉSZIDŐS KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A L K anglisztika 115 000 Ft 6 1 < 8 angol (E) és 
francia v. latin nyelv v. BÖLCS 



magyar v. német v. olasz v. 
orosz v. spanyol v. 
történelem 

A L K ének-zene 275 000 Ft 6 1 < 14 ének gyakorlati vizsga (Gy) MŰVK 
A L K képi ábrázolás 275 000 Ft 6 1 < 20 rajz gyakorlati vizsga (Gy) MŰVK 
 
 
 
 
 

NYF-GTK 
Nyíregyházi Főiskola 

Gazdasági és Társadalomtudományi Kar 

 

NAPPALI KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A N K gazdálkodási és 
menedzsment 150 000 Ft 7 1 < 9 

kettőt kell választani: 
gazdasági ismeretek v. 
matematika v. történelem v. 
egy idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

GAZD 

A N K turizmus-vendéglátás 150 000 Ft 7 1 < 1 

kettőt kell választani: 
gazdasági ismeretek v. 
matematika v. történelem v. 
egy idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

GAZD 

 

  MEGHIRDETETT FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

F N K 
gazdálkodási és 
menedzsment [kis- és 
középvállalkozási] 

100 000 Ft 4 1 < 7 
bármelyik két érettségi 
vizsgatárgy 

GAZD 

F N K kommunikáció és média 
[kommunikátor] 100 000 Ft 4 1 < 8 TÁRS 

 

RÉSZIDŐS KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A L K gazdálkodási és 
menedzsment 150 000 Ft 7 1 < 55 

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

GAZD 



egy idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

 
 
 
 
 

NYF-MMK 
Nyíregyházi Főiskola 

Műszaki és Mezőgazdasági Kar 

 

NAPPALI KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A N K gépészmérnöki 200 000 Ft 7 1 < 64 

matematika és 
biológia v. fizika v. 
informatika v. kémia v. 
szakmai előkészítő tárgy 

MŰSZ 

A N K közlekedésmérnöki 200 000 Ft 7 1 < 70 

matematika és 
biológia v. fizika v. 
informatika v. kémia v. 
szakmai előkészítő tárgy 

MŰSZ 

A N K 
közlekedésmérnöki 
[légiközlekedési 
hajózó] 

325 000 Ft 7 1 < 5 

matematika és 
biológia v. fizika v. 
informatika v. kémia v. 
szakmai előkészítő tárgy 

MŰSZ 

A N K 
mezőgazdasági és 
élelmiszeripari 
gépészmérnöki 

200 000 Ft 7 1 < 13 

kettőt kell választani: 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. egy 
idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

AGRÁR 

A N K mezőgazdasági 
mérnöki 200 000 Ft 7 1 < 3 

kettőt kell választani: 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. egy 
idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

AGRÁR 

 

  MEGHIRDETETT FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

F N K mezőgazdasági 
mérnök 100 000 Ft 4 1 < 1 bármelyik két érettségi 

vizsgatárgy AGRÁR 

 

RÉSZIDŐS KÉPZÉSEK 

 



  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A L K fizika 175 000 Ft 6 1 < 4 

kettőt kell választani: 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. 
szakmai előkészítő tárgy 

TERM 

A L K gépészmérnöki 175 000 Ft 7 1 < 13 

matematika és 
biológia v. fizika v. 
informatika v. kémia v. 
szakmai előkészítő tárgy 

MŰSZ 

A L K közlekedésmérnöki 175 000 Ft 7 1 < 31 

matematika és 
biológia v. fizika v. 
informatika v. kémia v. 
szakmai előkészítő tárgy 

MŰSZ 

A L K 
mezőgazdasági és 
élelmiszeripari 
gépészmérnöki 

175 000 Ft 7 1 < 8 

kettőt kell választani: 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. egy 
idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

AGRÁR 

A L K mezőgazdasági 
mérnöki 175 000 Ft 7 1 < 10 

kettőt kell választani: 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. egy 
idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

AGRÁR 

 

  MEGHIRDETETT FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

F L K mezőgazdasági 
mérnök 100 000 Ft 4 1 < 2 bármelyik két érettségi 

vizsgatárgy AGRÁR 

 
 
 
 
 

NYF-PKK 
Nyíregyházi Főiskola 

Pedagógusképző Kar 

 

NAPPALI KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A N K csecsemő- és 
kisgyermeknevelő 130 000 Ft 6 1 < 2 alkalmassági (egészségi, 

beszéd) (Alk) és PED 



magyar és 
biológia v. fizika v. 
matematika v. 
társadalomismeret v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv v. szakmai előkészítő 
tárgy 

A N K tanító 130 000 Ft 8 1 < 12 

tanító alkalmassági vizsga 
(Alk) és 
magyar és 
biológia v. matematika v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv v. szakmai előkészítő 
tárgy 

PED 

 

  MEGHIRDETETT FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

F N K csecsemő- és 
kisgyermeknevelő 100 000 Ft 4 1 < 3 

bármelyik két érettségi 
vizsgatárgy 

PED 

F N K szociális és ifjúsági 
munka [szociális munka] 100 000 Ft 4 1 < 13 TÁRS 

 

RÉSZIDŐS KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A L K csecsemő- és 
kisgyermeknevelő 115 000 Ft 6 1 < 12 

alkalmassági (egészségi, 
beszéd) (Alk) és 
magyar és 
biológia v. fizika v. 
matematika v. 
társadalomismeret v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv v. szakmai előkészítő 
tárgy 

PED 

A L K tanító 115 000 Ft 8 1 < 1 

tanító alkalmassági vizsga 
(Alk) és 
magyar és 
biológia v. matematika v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv v. szakmai előkészítő 
tárgy 

PED 

 

  MEGHIRDETETT FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

F L K csecsemő- és 
kisgyermeknevelő 100 000 Ft 4 1 < 16 bármelyik két érettségi 

vizsgatárgy PED 

 
 
 
 
 



NYF-TTIK 
Nyíregyházi Főiskola 

Természettudományi és Informatikai Kar 

 

NAPPALI KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A N K biológia 200 000 Ft 6 1 < 17 

kettőt kell választani: 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. 
szakmai előkészítő tárgy 

TERM 

A N K földrajz 200 000 Ft 6 1 < 18 

kettőt kell választani: 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. 
történelem v. szakmai 
előkészítő tárgy 

TERM 

A N K környezettan 200 000 Ft 6 1 < 16 

kettőt kell választani: 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. 
szakmai előkészítő tárgy 

TERM 

A N K programtervező 
informatikus 200 000 Ft 6 1 < 47 matematika és 

fizika v. informatika INFO 

A N K sportszervező 200 000 Ft 6 1 < 20 

kettőt kell választani: 
biológia v. magyar v. 
testnevelés v. történelem v. 
egy idegen nyelv 

SPORT 

A N K testnevelő-edző 200 000 Ft 6 1 < 20 testnevelés és 
biológia v. történelem SPORT 

 

  MEGHIRDETETT FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

F N K programtervező 
informatikus [fejlesztő] 100 000 Ft 4 1 < 3 bármelyik két érettségi 

vizsgatárgy INFO 

 

RÉSZIDŐS KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A L K földrajz 175 000 Ft 6 1 < 22 kettőt kell választani: TERM 



biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. 
történelem v. szakmai 
előkészítő tárgy 

A L K programtervező 
informatikus 180 000 Ft 6 1 < 30 matematika és 

fizika v. informatika INFO 

A L K sportszervező 175 000 Ft 6 1 < 3 

kettőt kell választani: 
biológia v. magyar v. 
testnevelés v. történelem v. 
egy idegen nyelv 

SPORT 

A L K testnevelő-edző 175 000 Ft 6 1 < 22 testnevelés és 
biológia v. történelem SPORT 

 
 
 
 
 

NYME 
Nyugat-magyarországi Egyetem 

NYME felvehető kapacitásszáma: 6407 fő. 

Képzési terület Település Nyelv 

Felvehető (fő) 
Képzési 
terület/Szakmacsoport 

Nappali 
képzés 

Esti, levelező 
munkarend Távoktatás 

agrár képzési terület Mosonmagyaróvár magyar 537 204 0 AGRÁR 
agrár képzési terület Sopron magyar 211 41 0 AGRÁR 
agrár képzési terület Székesfehérvár magyar 31 25 0 AGRÁR 
bölcsészettudomány 
képzési terület Győr magyar 129 157 0 BÖLCS 

bölcsészettudomány 
képzési terület Szombathely magyar 211 238 0 BÖLCS 

gazdaságtudományok 
képzési terület Győr magyar 100 168 0 GAZD 

gazdaságtudományok 
képzési terület Sopron magyar 301 268 0 GAZD 

gazdaságtudományok 
képzési terület Sopron német 42 0 0 GAZD 

gazdaságtudományok 
képzési terület Szombathely magyar 28 40 0 GAZD 

informatika képzési 
terület Sopron magyar 58 0 0 INFO 

közigazgatási, rendészeti 
és katonai képzési terület Székesfehérvár magyar 17 51 0 KRK 

műszaki képzési terület Sopron magyar 177 132 0 MŰSZ 
műszaki képzési terület Szombathely magyar 55 22 0 MŰSZ 
műszaki képzési terület Zalaegerszeg magyar 45 64 0 MŰSZ 
művészetközvetítés 
képzési terület Szombathely magyar 77 84 0 MŰVK 

pedagógusképzés 
képzési terület Győr magyar 64 252 0 PED 

pedagógusképzés 
képzési terület Mosonmagyaróvár magyar 30 17 0 PED 

pedagógusképzés 
képzési terület Sopron magyar 103 206 0 PED 

pedagógusképzés 
képzési terület Szombathely magyar 295 309 0 PED 

sporttudomány képzési 
terület Győr magyar 22 97 0 SPORT 

sporttudomány képzési 
terület Szombathely magyar 135 113 0 SPORT 



társadalomtudomány 
képzési terület Győr magyar 128 101 0 TÁRS 

társadalomtudomány 
képzési terület Sopron magyar 59 129 0 TÁRS 

társadalomtudomány 
képzési terület Szombathely magyar 128 148 0 TÁRS 

természettudomány 
képzési terület Sopron magyar 42 0 0 TERM 

természettudomány 
képzési terület Szombathely magyar 346 170 0 TERM 

Összesen     3371 3036 0   
 

Az itt látható táblázat a Nftv. 67. § (3) bekezdés d) pontja alapján az Oktatási Hivatal által megállapított felvehető 
maximális hallgatói létszámokat tartalmazza. Az Nftv. 39. § (5) bekezdése, valamint az új felvételi kormányrendelet 5. 
§ (1) bekezdése alapján az egyes meghirdetések (szakok, szakirányok) kapacitásszámai meghatározásra kerültek, 
ezek az egyes meghirdetések min. és max. kapacitásszámainál olvashatóak. 

 
 

NYME-AK 
Nyugat-magyarországi Egyetem 

Apáczai Csere János Kar 

 

NAPPALI KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A N K gyógypedagógia 250 000 Ft 8 1 < 20 magyar és 
biológia v. egy idegen nyelv PED 

A N K rekreációszervezés és 
egészségfejlesztés 180 000 Ft 6 1 < 19 

motoros alkalmassági vizsga 
(Alk) és 
kettőt kell választani: 
biológia v. földrajz v. 
magyar v. testnevelés v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv 

SPORT 

A N K szociálpedagógia 150 000 Ft 7 1 < 27 

kettőt kell választani: 
magyar v. matematika v. 
társadalomismeret v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv (legalább egyet emelt 
szinten kell teljesíteni) 

TÁRS 

A N K tanító 130 000 Ft 8 1 < 29 

tanító alkalmassági vizsga 
(Alk) és 
magyar és 
biológia v. matematika v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv v. szakmai előkészítő 
tárgy 

PED 

A N K turizmus-vendéglátás 160 000 Ft 7 1 < 39 

kettőt kell választani: 
gazdasági ismeretek v. 
matematika v. történelem v. 
egy idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

GAZD 

 



  MEGHIRDETETT FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

F N K turizmus-vendéglátás 
[turizmus] 130 000 Ft 4 1 < 19 

bármelyik két érettségi 
vizsgatárgy 

GAZD 

F N K turizmus-vendéglátás 
[vendéglátó] 130 000 Ft 4 1 < 10 GAZD 

 

RÉSZIDŐS KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A L K gyógypedagógia 250 000 Ft 8 1 < 8 magyar és 
biológia v. egy idegen nyelv PED 

A L K rekreációszervezés és 
egészségfejlesztés 180 000 Ft 6 1 < 45 

motoros alkalmassági 
vizsga (Alk) és 
kettőt kell választani: 
biológia v. földrajz v. 
magyar v. testnevelés v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv 

SPORT 

A L K tanító 115 000 Ft 8 1 < 12 

tanító alkalmassági vizsga 
(Alk) és 
magyar és 
biológia v. matematika v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv v. szakmai előkészítő 
tárgy 

PED 

 
 
 
 
 

NYME-BPK 
Nyugat-magyarországi Egyetem 

Benedek Elek Pedagógiai Kar 

 

NAPPALI KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A N K csecsemő- és 
kisgyermeknevelő 150 000 Ft 6 1 < 16 

alkalmassági vizsga (Alk) és 
magyar és 
biológia v. fizika v. 
matematika v. 
társadalomismeret v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv v. szakmai előkészítő 

PED 



tárgy 

A N K óvodapedagógus 150 000 Ft 6 1 < 26 

tanító alkalmassági vizsga 
(Alk) és 
magyar és 
biológia v. matematika v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv v. szakmai előkészítő 
tárgy 

PED 

A N K szociálpedagógia 150 000 Ft 7 1 < 11 

kettőt kell választani: 
magyar v. matematika v. 
társadalomismeret v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv (legalább egyet emelt 
szinten kell teljesíteni) 

TÁRS 

 

  MEGHIRDETETT FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

F N K csecsemő- és 
kisgyermeknevelő 130 000 Ft 4 1 < 3 

bármelyik két érettségi 
vizsgatárgy 

PED 

F N K kommunikáció és média 
[moderátor] 130 000 Ft 4 1 < 5 TÁRS 

 

RÉSZIDŐS KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A L K csecsemő- és 
kisgyermeknevelő 120 000 Ft 6 1 < 18 

alkalmassági vizsga (Alk) és 
magyar és 
biológia v. fizika v. 
matematika v. 
társadalomismeret v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv v. szakmai előkészítő 
tárgy 

PED 

A L K óvodapedagógus 120 000 Ft 6 1 < 23 

tanító alkalmassági vizsga 
(Alk) és 
magyar és 
biológia v. matematika v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv v. szakmai előkészítő 
tárgy 

PED 

 
 
 
 
 

NYME-BTK 
Nyugat-magyarországi Egyetem 

Bölcsészettudományi Kar 

 

NAPPALI KÉPZÉSEK 



 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A N K anglisztika 115 000 Ft 6 1 < 1 

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

BÖLCS 

A N K germanisztika [német] 115 000 Ft 6 1 < 1 

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

BÖLCS 

A N K szlavisztika [horvát] 115 000 Ft 6 1 < 2 magyar v. történelem és 
angol v. bolgár v. bolgár 
nemzetiségi nyelv v. francia 
v. horvát v. horvát nyelv és 
irodalom v. latin nyelv v. 
lengyel v. német v. olasz v. 
orosz v. román v. román 
nyelv és irodalom v. 
spanyol v. szerb v. szerb 
nyelv és irodalom v. szlovák 
v. szlovák nyelv és irodalom 
v. szlovén nemzetiségi 
nyelv v. ukrán (legalább 
egyet emelt szinten kell 
teljesíteni) 

BÖLCS 

A N K szlavisztika [orosz] 115 000 Ft 6 1 < 11 BÖLCS 

A N K történelem 115 000 Ft 6 1 < 21 
történelem (E) és 
földrajz v. latin nyelv v. 
magyar v. egy idegen nyelv 

BÖLCS 

O N K 

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

300 000 Ft 10 1 < 2 

pályaalkalmassági (Alk) és 
angol (E) és 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. 
szakmai előkészítő tárgy 

PED 

O N K 

osztatlan tanári [10 
félév [angol nyelv és 
kultúra tanára; ének-
zene tanár]] 

300 000 Ft 10 1 < 2 

pályaalkalmassági (Alk) és 
angol (E) és 
gyakorlati vizsga (ének) 
(Gy) 

PED 

O N K 

osztatlan tanári [10 
félév [angol nyelv és 
kultúra tanára; 
földrajztanár]] 

300 000 Ft 10 1 < 1 

pályaalkalmassági (Alk) és 
angol (E) és 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. 
szakmai előkészítő tárgy 

PED 

O N K 

osztatlan tanári [10 
félév [angol nyelv és 
kultúra tanára; 
magyartanár]] 

300 000 Ft 10 1 < 9 
pályaalkalmassági (Alk) és 
angol (E) és 
magyar 

PED 

O N K 

osztatlan tanári [10 
félév [angol nyelv és 
kultúra tanára; rajz- és 
vizuáliskultúra-tanár]] 

300 000 Ft 10 1 < 1 
pályaalkalmassági (Alk) és 
angol (E) és 
gyakorlati vizsga (rajz) (Gy) 

PED 

O N K 

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

300 000 Ft 10 1 < 1 

pályaalkalmassági (Alk) és 
angol (E) és 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. 
szakmai előkészítő tárgy 

PED 



O N K 

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

300 000 Ft 10 1 < 2 
pályaalkalmassági (Alk) és 
angol (E) és 
testnevelés 

PED 

O N K 

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

300 000 Ft 10 1 < 7 
pályaalkalmassági (Alk) és 
angol (E) és 
történelem 

PED 

O N K 

osztatlan tanári [10 
félév [magyartanár; 
rajz- és vizuáliskultúra-
tanár]] 

300 000 Ft 10 1 < 1 
pályaalkalmassági (Alk) és 
magyar (E) és 
gyakorlati vizsga (rajz) (Gy) 

PED 

O N K 

osztatlan tanári [10 
félév [magyartanár; 
történelemtanár és 
állampolgári ismeretek 
tanára]] 

300 000 Ft 10 1 < 10 

pályaalkalmassági (Alk) és 
magyar és 
történelem (legalább egyet 
emelt szinten kell 
teljesíteni) 

PED 

O N K 

osztatlan tanári [10 
félév [történelemtanár 
és állampolgári 
ismeretek tanára; 
ének-zene tanár]] 

300 000 Ft 10 1 < 1 

pályaalkalmassági (Alk) és 
történelem (E) és 
gyakorlati vizsga (ének) 
(Gy) 

PED 

O N K 

osztatlan tanári [10 
félév [történelemtanár 
és állampolgári 
ismeretek tanára; 
természetismeret-
környezettan tanár]] 

300 000 Ft 10 1 < 2 

pályaalkalmassági (Alk) és 
történelem (E) és 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. 
szakmai előkészítő tárgy 

PED 

O N K 

osztatlan tanári [11 
félév [angol nyelv és 
kultúra tanára; orosz 
nyelv és kultúra 
tanára]] 

300 000 Ft 11 1 < 1 

pályaalkalmassági (Alk) és 
angol (E) és 
bolgár v. francia v. horvát 
v. horvát nyelv és irodalom 
v. latin nyelv v. lengyel v. 
német v. olasz v. orosz v. 
román v. román nyelv és 
irodalom v. spanyol v. szerb 
v. szerb nyelv és irodalom 
v. szlovák v. szlovák nyelv 
és irodalom v. szlovén 
nemzetiségi nyelv v. 
történelem v. ukrán 

PED 

O N K 

osztatlan tanári [11 
félév [történelemtanár 
és állampolgári 
ismeretek tanára; orosz 
nyelv és kultúra 
tanára]] 

300 000 Ft 11 1 < 2 

pályaalkalmassági (Alk) és 
történelem (E) és 
angol v. bolgár v. francia v. 
horvát v. horvát nyelv és 
irodalom v. latin nyelv v. 
lengyel v. magyar v. német 
v. olasz v. orosz v. román 
v. román nyelv és irodalom 
v. spanyol v. szerb v. szerb 
nyelv és irodalom v. szlovák 
v. szlovák nyelv és irodalom 
v. szlovén nemzetiségi 
nyelv v. ukrán 

PED 

 

  MEGHIRDETETT FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

F N K kommunikáció és média 
[kommunikátor] 110 000 Ft 4 1 < 10 bármelyik két érettségi 

vizsgatárgy TÁRS 

 

RÉSZIDŐS KÉPZÉSEK 



 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A L K anglisztika 135 000 Ft 6 1 < 9 

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

BÖLCS 

A L K germanisztika [német] 135 000 Ft 6 1 < 11 

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

BÖLCS 

A L K informatikus 
könyvtáros 150 000 Ft 6 1 < 7 

kettőt kell választani: 
informatikai alapismeretek v. 
magyar v. matematika v. 
társadalomismeret v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv (legalább egyet emelt 
szinten kell teljesíteni) 

TÁRS 

A L K szlavisztika [horvát] 115 000 Ft 6 1 < 4 magyar v. történelem és 
angol v. bolgár v. bolgár 
nemzetiségi nyelv v. francia 
v. horvát v. horvát nyelv és 
irodalom v. latin nyelv v. 
lengyel v. német v. olasz v. 
orosz v. román v. román 
nyelv és irodalom v. spanyol 
v. szerb v. szerb nyelv és 
irodalom v. szlovák v. 
szlovák nyelv és irodalom v. 
szlovén nemzetiségi nyelv v. 
ukrán (legalább egyet emelt 
szinten kell teljesíteni) 

BÖLCS 

A L K szlavisztika [szlovén] 115 000 Ft 6 5 BÖLCS 

A L K történelem 115 000 Ft 6 1 < 15 
történelem (E) és 
földrajz v. latin nyelv v. 
magyar v. egy idegen nyelv 

BÖLCS 

 
 
 
 
 

NYME-EMK 
Nyugat-magyarországi Egyetem 

Erdőmérnöki Kar 

 

NAPPALI KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A N K környezetmérnöki 175 000 Ft 7 1 < 13 matematika és MŰSZ 



biológia v. fizika v. 
informatika v. kémia v. 
szakmai előkészítő tárgy 

A N K környezettan 175 000 Ft 6 1 < 19 

kettőt kell választani: 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. 
szakmai előkészítő tárgy 

TERM 

A N K természetvédelmi 
mérnöki 175 000 Ft 7 1 < 17 

kettőt kell választani: 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. egy 
idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

AGRÁR 

A N K vadgazda mérnöki 175 000 Ft 7 1 < 17 

kettőt kell választani: 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. egy 
idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

AGRÁR 

O N K erdőmérnöki 225 000 Ft 10 1 < 24 

matematika és 
biológia v. fizika v. kémia v. 
szakmai előkészítő tárgy 
(legalább egyet emelt 
szinten kell teljesíteni) 

AGRÁR 

 

RÉSZIDŐS KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A L K vadgazda mérnöki 175 000 Ft 7 1 < 20 

kettőt kell választani: 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. egy 
idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

AGRÁR 

 
 
 
 
 

NYME-FMK 
Nyugat-magyarországi Egyetem 

Faipari Mérnöki Kar 

 

NAPPALI KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. Munka- Fin. Meghirdetett képzés Önköltség Képz. idő Kapacitás Érettségi Képz. 



szint rend forma (félév) (félév) min. < 
max. 

vizsgakövetelmények terület 

A N K faipari mérnöki 175 000 Ft 7 1 < 12 

matematika és 
biológia v. fizika v. 
informatika v. kémia v. 
szakmai előkészítő tárgy 

MŰSZ 

A N K gazdaságinformatikus 180 000 Ft 7 1 < 26 
matematika és 
biológia v. fizika v. 
informatika v. történelem 

INFO 

A N K ipari termék- és 
formatervező mérnöki 175 000 Ft 7 1 < 25 

matematika és 
biológia v. fizika v. 
informatika v. kémia v. 
szakmai előkészítő tárgy 

MŰSZ 

A N K mechatronikai mérnöki 
(Zalaegerszeg) 175 000 Ft 7 1 < 18 

matematika és 
biológia v. fizika v. 
informatika v. kémia v. 
szakmai előkészítő tárgy 

MŰSZ 

 

  MEGHIRDETETT FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

F N K gazdaságinformatikus 
(Sopron) 120 000 Ft 4 5 < 20 

bármelyik két érettségi 
vizsgatárgy 

INFO 

F N K gazdaságinformatikus 
(Szombathely) 120 000 Ft 4 20 INFO 

 

RÉSZIDŐS KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A L K faipari mérnöki 175 000 Ft 7 1 < 24 

matematika és 
biológia v. fizika v. 
informatika v. kémia v. 
szakmai előkészítő tárgy 

MŰSZ 

 

  MEGHIRDETETT FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

F L K gazdaságinformatikus 
(Szombathely) 120 000 Ft 4 15 < 20 bármelyik két érettségi 

vizsgatárgy INFO 

 
 
 
 
 

NYME-GEO 
Nyugat-magyarországi Egyetem 

Geoinformatikai Kar 

 



NAPPALI KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A N K földmérő és 
földrendező mérnöki 225 000 Ft 7 1 < 31 

kettőt kell választani: 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. egy 
idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

AGRÁR 

A N K igazgatásszervező 160 000 Ft 6 1 < 12 
kettőt kell választani: 
magyar v. történelem v. 
szakmai előkészítő tárgy 

KRK 

 

RÉSZIDŐS KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A L K földmérő és 
földrendező mérnöki 225 000 Ft 7 1 < 14 

kettőt kell választani: 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. egy 
idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

AGRÁR 

A L K igazgatásszervező 160 000 Ft 6 1 < 2 
kettőt kell választani: 
magyar v. történelem v. 
szakmai előkészítő tárgy 

KRK 

 
 
 
 
 

NYME-KTK 
Nyugat-magyarországi Egyetem 

Közgazdaságtudományi Kar 

 

NAPPALI KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A N K gazdálkodási és 
menedzsment (magyar 150 000 Ft 7 1 < 24 kettőt kell választani: 

gazdasági ismeretek v. GAZD 



nyelven) (Sopron) matematika v. történelem 
v. egy idegen nyelv v. 
szakmai előkészítő tárgy 

A N K 
gazdálkodási és 
menedzsment 
(Szombathely) 

150 000 Ft 7 1 < 16 

kettőt kell választani: 
gazdasági ismeretek v. 
matematika v. történelem 
v. egy idegen nyelv v. 
szakmai előkészítő tárgy 

GAZD 

A N K 
gazdálkodási és 
menedzsment (német 
nyelven) (Sopron) 

150 000 Ft 7 1 < 42 

kettőt kell választani: 
gazdasági ismeretek v. 
matematika v. történelem 
v. egy idegen nyelv v. 
szakmai előkészítő tárgy 

GAZD 

A N K kereskedelem és 
marketing 150 000 Ft 7 1 < 33 

kettőt kell választani: 
gazdasági ismeretek v. 
matematika v. történelem 
v. egy idegen nyelv v. 
szakmai előkészítő tárgy 

GAZD 

A N K nemzetközi 
gazdálkodás 150 000 Ft 7 1 < 35 

kettőt kell választani: 
gazdasági ismeretek v. 
matematika v. történelem 
v. egy idegen nyelv v. 
szakmai előkészítő tárgy 

GAZD 

A N K pénzügy és számvitel 150 000 Ft 7 1 < 25 

matematika és 
gazdasági ismeretek v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv v. szakmai előkészítő 
tárgy 

GAZD 

 

  MEGHIRDETETT FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

F N K 

gazdálkodási és 
menedzsment [kis- és 
középvállalkozási] 
(Szombathely) 

150 000 Ft 4 1 < 7 

bármelyik két érettségi 
vizsgatárgy 

GAZD 

F N K 

nemzetközi gazdálkodási 
[nemzetközi 
szállítmányozás és 
logisztika] 

150 000 Ft 4 1 < 21 GAZD 

F N K turizmus-vendéglátás 
[turizmus] 130 000 Ft 4 1 < 24 GAZD 

 

RÉSZIDŐS KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A L K gazdálkodási és 
menedzsment (Sopron) 150 000 Ft 7 1 < 24 

kettőt kell választani: 
gazdasági ismeretek v. 
matematika v. történelem 
v. egy idegen nyelv v. 
szakmai előkészítő tárgy 

GAZD 

A L K 
gazdálkodási és 
menedzsment 
(Szombathely) 

150 000 Ft 7 1 < 15 

kettőt kell választani: 
gazdasági ismeretek v. 
matematika v. történelem 
v. egy idegen nyelv v. 
szakmai előkészítő tárgy 

GAZD 

A L K kereskedelem és 
marketing 150 000 Ft 7 1 < 17 kettőt kell választani: 

gazdasági ismeretek v. GAZD 



matematika v. történelem 
v. egy idegen nyelv v. 
szakmai előkészítő tárgy 

A L K nemzetközi 
gazdálkodás 150 000 Ft 7 1 < 19 

kettőt kell választani: 
gazdasági ismeretek v. 
matematika v. történelem 
v. egy idegen nyelv v. 
szakmai előkészítő tárgy 

GAZD 

A L K pénzügy és számvitel 150 000 Ft 7 1 < 21 

matematika és 
gazdasági ismeretek v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv v. szakmai előkészítő 
tárgy 

GAZD 

 

  MEGHIRDETETT FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

F L K 

nemzetközi gazdálkodási 
[nemzetközi 
szállítmányozás és 
logisztika] 

150 000 Ft 4 1 < 22 bármelyik két érettségi 
vizsgatárgy GAZD 

 
 
 
 
 

NYME-MÉK 
Nyugat-magyarországi Egyetem 

Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar 

 

NAPPALI KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A N K állattenyésztő mérnöki 175 000 Ft 7 1 < 19 

kettőt kell választani: 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. egy 
idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

AGRÁR 

A N K élelmiszermérnöki 175 000 Ft 7 1 < 29 

kettőt kell választani: 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. egy 
idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

AGRÁR 

A N K 
gazdasági és 
vidékfejlesztési 
agrármérnöki 

175 000 Ft 7 1 < 33 

kettőt kell választani: 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. egy 
idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

AGRÁR 



A N K környezetgazdálkodási 
agrármérnöki 175 000 Ft 7 1 < 38 

kettőt kell választani: 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. egy 
idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

AGRÁR 

A N K 
mezőgazdasági és 
élelmiszeripari 
gépészmérnöki 

175 000 Ft 7 1 < 36 

kettőt kell választani: 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. egy 
idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

AGRÁR 

A N K mezőgazdasági 
mérnöki 175 000 Ft 7 1 < 41 

kettőt kell választani: 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. egy 
idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

AGRÁR 

A N K növénytermesztő 
mérnöki 175 000 Ft 7 1 < 16 

kettőt kell választani: 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. egy 
idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

AGRÁR 

 

  MEGHIRDETETT FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

F N K 
környezetgazdálkodási 
agrármérnök 
[hulladékgazdálkodási] 

70 000 Ft 4 1 < 11 
bármelyik két érettségi 
vizsgatárgy 

AGRÁR 

F N K mezőgazdasági mérnök 70 000 Ft 4 5 < 20 AGRÁR 
F N K növénytermesztő mérnök 70 000 Ft 4 1 < 18 AGRÁR 
 

RÉSZIDŐS KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A L K élelmiszermérnöki 175 000 Ft 7 1 < 19 

kettőt kell választani: 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. egy 
idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

AGRÁR 

A L K környezetgazdálkodási 
agrármérnöki 175 000 Ft 7 1 < 13 

kettőt kell választani: 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. egy 
idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

AGRÁR 

A L K 
mezőgazdasági és 
élelmiszeripari 
gépészmérnöki 

175 000 Ft 7 1 < 9 

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

AGRÁR 



természettudomány v. egy 
idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

A L K mezőgazdasági 
mérnöki 175 000 Ft 7 1 < 20 

kettőt kell választani: 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. egy 
idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

AGRÁR 

 

  MEGHIRDETETT FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

F L K élelmiszermérnök 70 000 Ft 4 1 < 5 

bármelyik két érettségi 
vizsgatárgy 

AGRÁR 

F L K 
gazdasági és 
vidékfejlesztési 
agrármérnök 

70 000 Ft 4 1 < 6 AGRÁR 

F L K 
környezetgazdálkodási 
agrármérnök 
[hulladékgazdálkodási] 

70 000 Ft 4 1 < 20 AGRÁR 

F L K 

mezőgazdasági és 
élelmiszer-ipari 
gépészmérnök 
[mezőgazdasági 
gépészeti] 

70 000 Ft 4 1 < 1 AGRÁR 

F L K mezőgazdasági mérnök 70 000 Ft 4 1 < 6 AGRÁR 
 
 
 
 
 

NYME-MNSK 
Nyugat-magyarországi Egyetem 

Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar 

 

NAPPALI KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A N K ének-zene 275 000 Ft 6 1 < 7 
ének-zene alkalmassági 
(Alk) és 
ének gyakorlati vizsga (Gy) 

MŰVK 

A N K képi ábrázolás 275 000 Ft 6 1 < 20 rajz alkalmassági (Alk) és 
rajz gyakorlati vizsga (Gy) MŰVK 

A N K rekreációszervezés és 
egészségfejlesztés 175 000 Ft 6 1 < 9 

motoros alkalmassági vizsga 
(Alk) és 
kettőt kell választani: 
biológia v. földrajz v. 
magyar v. testnevelés v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv 

SPORT 

A N K sportszervező 175 000 Ft 6 1 < 20 motoros alkalmassági vizsga SPORT 



(Alk) és 
kettőt kell választani: 
biológia v. magyar v. 
testnevelés v. történelem v. 
egy idegen nyelv 

A N K tanító 130 000 Ft 8 1 < 6 

tanító alkalmassági vizsga 
(Alk) és 
magyar és 
biológia v. matematika v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv v. szakmai előkészítő 
tárgy 

PED 

A N K testnevelő-edző 175 000 Ft 6 1 < 20 testnevelés és 
biológia v. történelem SPORT 

O N K 

osztatlan tanári [10 
félév [ének-zene tanár; 
rajz- és vizuáliskultúra-
tanár]] 

300 000 Ft 10 1 < 4 

pályaalkalmassági (Alk) és 
gyakorlati vizsga (rajz) 
(Gy) és 
gyakorlati vizsga (ének) 
(Gy) 

PED 

O N K 

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

300 000 Ft 10 1 < 4 

pályaalkalmassági (Alk) és 
testnevelés és 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. 
szakmai előkészítő tárgy 

PED 

O N K 

osztatlan tanári [10 
félév [testnevelő tanár; 
természetismeret-
környezettan tanár]] 

300 000 Ft 10 1 < 1 

pályaalkalmassági (Alk) és 
testnevelés és 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. 
szakmai előkészítő tárgy 

PED 

O N K 

osztatlan tanári [11 
félév [testnevelő tanár; 
orosz nyelv és kultúra 
tanára]] 

300 000 Ft 11 1 < 20 

pályaalkalmassági (Alk) és 
testnevelés és 
angol v. bolgár v. francia v. 
horvát v. horvát nyelv és 
irodalom v. latin nyelv v. 
lengyel v. magyar v. olasz 
v. orosz v. román v. román 
nyelv és irodalom v. spanyol 
v. szerb v. szerb nyelv és 
irodalom v. szlovák v. 
szlovák nyelv és irodalom v. 
szlovén nemzetiségi nyelv 
v. történelem v. ukrán 

PED 

 

RÉSZIDŐS KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A L K testnevelő-edző 175 000 Ft 6 1 < 8 testnevelés és 
biológia v. történelem SPORT 

 
 
 
 
 

NYME-TTK 
Nyugat-magyarországi Egyetem 



Természettudományi Kar 

 

NAPPALI KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A N K biológia 175 000 Ft 6 1 < 22 

kettőt kell választani: 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. 
szakmai előkészítő tárgy 

TERM 

A N K földrajz 175 000 Ft 6 1 < 46 

kettőt kell választani: 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. 
történelem v. szakmai 
előkészítő tárgy 

TERM 

A N K kémia 175 000 Ft 6 5 < 10 

kettőt kell választani: 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. 
szakmai előkészítő tárgy 

TERM 

A N K környezettan 175 000 Ft 6 1 < 10 

kettőt kell választani: 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. 
szakmai előkészítő tárgy 

TERM 

A N K matematika 175 000 Ft 6 1 < 15 

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

TERM 

A N K műszaki menedzser 175 000 Ft 7 1 < 16 

matematika és 
biológia v. fizika v. 
gazdasági ismeretek v. 
informatika v. kémia v. 
történelem v. szakmai 
előkészítő tárgy 

MŰSZ 

O N K 

osztatlan tanári [10 
félév [biológiatanár 
(egészségtan); 
földrajztanár]] 

300 000 Ft 10 1 < 3 

pályaalkalmassági (Alk) és 
kettőt kell választani: 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. 
szakmai előkészítő tárgy 

PED 

O N K 

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

300 000 Ft 10 1 < 20 

pályaalkalmassági (Alk) és 
gyakorlati vizsga (rajz) 
(Gy) és 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. 
szakmai előkészítő tárgy 

PED 

O N K 

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

300 000 Ft 10 1 < 2 

pályaalkalmassági (Alk) és 
kettőt kell választani: 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. 

PED 



szakmai előkészítő tárgy 

O N K 

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

300 000 Ft 10 1 < 2 

pályaalkalmassági (Alk) és 
kettőt kell választani: 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. 
szakmai előkészítő tárgy 

PED 

O N K 

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

300 000 Ft 10 1 < 2 

pályaalkalmassági (Alk) és 
testnevelés és 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. 
szakmai előkészítő tárgy 

PED 

O N K 

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

300 000 Ft 10 1 < 20 

pályaalkalmassági (Alk) és 
történelem (E) és 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. 
szakmai előkészítő tárgy 

PED 

O N K 
osztatlan tanári [10 
félév [földrajztanár; 
ének-zene tanár]] 

300 000 Ft 10 1 < 1 

pályaalkalmassági (Alk) és 
gyakorlati vizsga (ének) 
(Gy) és 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. 
szakmai előkészítő tárgy 

PED 

O N K 
osztatlan tanári [10 
félév [földrajztanár; 
magyartanár]] 

300 000 Ft 10 1 < 1 

pályaalkalmassági (Alk) és 
magyar (E) és 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. 
szakmai előkészítő tárgy 

PED 

O N K 

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

300 000 Ft 10 1 < 3 

pályaalkalmassági (Alk) és 
kettőt kell választani: 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. 
szakmai előkészítő tárgy 

PED 

O N K 

osztatlan tanári [10 
félév [földrajztanár; 
természetismeret-
környezettan tanár]] 

300 000 Ft 10 1 < 1 

pályaalkalmassági (Alk) és 
kettőt kell választani: 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. 
szakmai előkészítő tárgy 

PED 

O N K 
osztatlan tanári [10 
félév [földrajztanár; 
testnevelő tanár]] 

300 000 Ft 10 1 < 3 

pályaalkalmassági (Alk) és 
testnevelés és 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. 
szakmai előkészítő tárgy 

PED 

O N K 

osztatlan tanári [10 
félév [földrajztanár; 
történelemtanár és 
állampolgári ismeretek 
tanára]] 

300 000 Ft 10 1 < 10 

pályaalkalmassági (Alk) és 
történelem (E) és 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. 
szakmai előkészítő tárgy 

PED 

O N K 

osztatlan tanári [11 
félév [földrajztanár; 
orosz nyelv és kultúra 
tanára]] 

300 000 Ft 11 1 < 1 

pályaalkalmassági (Alk) és 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. 
szakmai előkészítő tárgy és 
angol v. bolgár v. francia v. 
horvát v. horvát nyelv és 

PED 



irodalom v. latin nyelv v. 
lengyel v. magyar v. olasz 
v. orosz v. román v. román 
nyelv és irodalom v. 
spanyol v. szerb v. szerb 
nyelv és irodalom v. szlovák 
v. szlovák nyelv és irodalom 
v. szlovén nemzetiségi 
nyelv v. történelem v. 
ukrán 

 

RÉSZIDŐS KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A L K biológia 175 000 Ft 6 1 < 14 

kettőt kell választani: 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. 
szakmai előkészítő tárgy 

TERM 

A L K műszaki menedzser 175 000 Ft 7 1 < 14 

matematika és 
biológia v. fizika v. gazdasági 
ismeretek v. informatika v. 
kémia v. történelem v. 
szakmai előkészítő tárgy 

MŰSZ 

 
 
 
 
 

OE 
Óbudai Egyetem 

OE felvehető kapacitásszáma: 785 fő. 

Képzési terület Település Nyelv 

Felvehető (fő) 
Képzési 
terület/Szakmacsoport 

Nappali 
képzés 

Esti, levelező 
munkarend Távoktatás 

gazdaságtudományok 
képzési terület Budapest magyar 15 32 0 GAZD 

informatika képzési 
terület Budapest magyar 7 0 0 INFO 

műszaki képzési terület Budapest magyar 203 263 109 MŰSZ 
műszaki képzési terület Budapest angol 43 0 0 MŰSZ 
műszaki képzési terület Budapest német 18 0 0 MŰSZ 
műszaki képzési terület Székesfehérvár magyar 23 10 0 MŰSZ 
pedagógusképzés 
képzési terület Budapest magyar 11 20 0 PED 

természettudomány 
képzési terület Budapest magyar 20 11 0 TERM 

Összesen     340 336 109   
 

Az itt látható táblázat a Nftv. 67. § (3) bekezdés d) pontja alapján az Oktatási Hivatal által megállapított felvehető 
maximális hallgatói létszámokat tartalmazza. Az Nftv. 39. § (5) bekezdése, valamint az új felvételi kormányrendelet 5. 
§ (1) bekezdése alapján az egyes meghirdetések (szakok, szakirányok) kapacitásszámai meghatározásra kerültek, 
ezek az egyes meghirdetések min. és max. kapacitásszámainál olvashatóak. 



 
 

OE-BGK 
Óbudai Egyetem 

Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar 

 

NAPPALI KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A N K gépészmérnöki (német 
nyelven) 240 000 Ft 7 1 < 18 

matematika és 
biológia v. fizika v. 
informatika v. kémia v. 
szakmai előkészítő tárgy 

MŰSZ 

A N K mechatronikai mérnöki 
(angol nyelven) 260 000 Ft 7 1 < 27 

matematika és 
biológia v. fizika v. 
informatika v. kémia v. 
szakmai előkészítő tárgy 

MŰSZ 

 

RÉSZIDŐS KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A L K gépészmérnöki 190 000 Ft 7 1 < 64 

matematika és 
biológia v. fizika v. 
informatika v. kémia v. 
szakmai előkészítő tárgy 

MŰSZ 

A L K 
had- és 
biztonságtechnikai 
mérnöki 

190 000 Ft 7 1 < 39 

matematika és 
biológia v. fizika v. 
informatika v. kémia v. 
szakmai előkészítő tárgy 

MŰSZ 

A L K mechatronikai mérnöki 190 000 Ft 7 1 < 33 

matematika és 
biológia v. fizika v. 
informatika v. kémia v. 
szakmai előkészítő tárgy 

MŰSZ 

 
 
 
 
 

OE-KGK 
Óbudai Egyetem 

Keleti Károly Gazdasági Kar 

 



NAPPALI KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A N K kereskedelem és 
marketing 170 000 Ft 7 1 < 9 

kettőt kell választani: 
gazdasági ismeretek v. 
matematika v. történelem v. 
egy idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

GAZD 

A N K műszaki menedzser 
(Budapest) 220 000 Ft 7 1 < 41 

matematika és 
biológia v. fizika v. 
gazdasági ismeretek v. 
informatika v. kémia v. 
történelem v. szakmai 
előkészítő tárgy 

MŰSZ 

 

  MEGHIRDETETT FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

F N K 
gazdálkodási és 
menedzsment [kis- és 
középvállalkozási] 

170 000 Ft 4 1 < 12 bármelyik két érettségi 
vizsgatárgy GAZD 

 

RÉSZIDŐS KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A L K gazdálkodási és 
menedzsment 165 000 Ft 7 1 < 8 

kettőt kell választani: 
gazdasági ismeretek v. 
matematika v. történelem v. 
egy idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

GAZD 

A L K kereskedelem és 
marketing 165 000 Ft 7 1 < 11 

kettőt kell választani: 
gazdasági ismeretek v. 
matematika v. történelem v. 
egy idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

GAZD 

A L K műszaki menedzser 
(Budapest) 190 000 Ft 7 1 < 36 

matematika és 
biológia v. fizika v. 
gazdasági ismeretek v. 
informatika v. kémia v. 
történelem v. szakmai 
előkészítő tárgy 

MŰSZ 

A T K műszaki menedzser 
(Budapest) 175 000 Ft 7 1 < 23 

matematika és 
biológia v. fizika v. 
gazdasági ismeretek v. 
informatika v. kémia v. 
történelem v. szakmai 
előkészítő tárgy 

MŰSZ 

 
 
 



 
 

OE-KVK 
Óbudai Egyetem 

Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar 

 

NAPPALI KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A N K 
villamosmérnöki 
(magyar nyelven) 
(Budapest) 

220 000 Ft 7 1 < 18 

matematika és 
biológia v. fizika v. 
informatika v. kémia v. 
szakmai előkészítő tárgy 

MŰSZ 

A N K villamosmérnöki 
(Székesfehérvár) 220 000 Ft 7 1 < 24 

matematika és 
biológia v. fizika v. 
informatika v. kémia v. 
szakmai előkészítő tárgy 

MŰSZ 

A N K villamosmérnöki (angol 
nyelven) (Budapest) 260 000 Ft 7 1 < 16 

matematika és 
biológia v. fizika v. 
informatika v. kémia v. 
szakmai előkészítő tárgy 

MŰSZ 

 

RÉSZIDŐS KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A L K villamosmérnöki 
(Székesfehérvár) 190 000 Ft 7 1 < 8 

matematika és 
biológia v. fizika v. 
informatika v. kémia v. 
szakmai előkészítő tárgy 

MŰSZ 

A T K villamosmérnöki 
(Budapest) 175 000 Ft 7 1 < 86 

matematika és 
biológia v. fizika v. 
informatika v. kémia v. 
szakmai előkészítő tárgy 

MŰSZ 

 
 
 
 
 

OE-RKK 
Óbudai Egyetem 

Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar 

 



NAPPALI KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A N K könnyűipari mérnöki 220 000 Ft 7 1 < 73 

matematika és 
biológia v. fizika v. 
informatika v. kémia v. 
szakmai előkészítő tárgy 

MŰSZ 

A N K környezetmérnöki 220 000 Ft 7 1 < 18 

matematika és 
biológia v. fizika v. 
informatika v. kémia v. 
szakmai előkészítő tárgy 

MŰSZ 

 

RÉSZIDŐS KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A L K könnyűipari mérnöki 190 000 Ft 7 1 < 6 

matematika és 
biológia v. fizika v. 
informatika v. kémia v. 
szakmai előkészítő tárgy 

MŰSZ 

A L K környezetmérnöki 190 000 Ft 7 1 < 26 

matematika és 
biológia v. fizika v. 
informatika v. kémia v. 
szakmai előkészítő tárgy 

MŰSZ 

 
 
 
 
 

PE 
Pannon Egyetem 

PE felvehető kapacitásszáma: 3605 fő. 

Képzési terület Település Nyelv 

Felvehető (fő) 
Képzési 
terület/Szakmacsoport 

Nappali 
képzés 

Esti, levelező 
munkarend Távoktatás 

agrár képzési terület Keszthely magyar 223 246 0 AGRÁR 
bölcsészettudomány 
képzési terület Pápa magyar 16 44 0 BÖLCS 

bölcsészettudomány 
képzési terület Veszprém magyar 129 64 0 BÖLCS 

gazdaságtudományok 
képzési terület Keszthely magyar 34 59 0 GAZD 

gazdaságtudományok 
képzési terület Nagykanizsa magyar 104 109 0 GAZD 

gazdaságtudományok 
képzési terület Veszprém magyar 764 478 20 GAZD 

gazdaságtudományok 
képzési terület Veszprém angol 103 60 0 GAZD 

informatika képzési Nagykanizsa magyar 55 0 0 INFO 



terület 
informatika képzési 
terület Székesfehérvár magyar 0 39 0 INFO 

informatika képzési 
terület Veszprém magyar 217 97 0 INFO 

műszaki képzési terület Nagykanizsa magyar 37 15 0 MŰSZ 
műszaki képzési terület Székesfehérvár magyar 0 28 0 MŰSZ 
műszaki képzési terület Veszprém magyar 210 23 0 MŰSZ 
pedagógusképzés 
képzési terület Veszprém magyar 97 145 0 PED 

társadalomtudomány 
képzési terület Veszprém magyar 85 68 0 TÁRS 

természettudomány 
képzési terület Veszprém magyar 36 0 0 TERM 

Összesen     2110 1475 20   
 

Az itt látható táblázat a Nftv. 67. § (3) bekezdés d) pontja alapján az Oktatási Hivatal által megállapított felvehető 
maximális hallgatói létszámokat tartalmazza. Az Nftv. 39. § (5) bekezdése, valamint az új felvételi kormányrendelet 5. 
§ (1) bekezdése alapján az egyes meghirdetések (szakok, szakirányok) kapacitásszámai meghatározásra kerültek, 
ezek az egyes meghirdetések min. és max. kapacitásszámainál olvashatóak. 

 
 

PE-GK 
Pannon Egyetem 

Georgikon Kar 

 

NAPPALI KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A N K állattenyésztő mérnöki 175 000 Ft 7 1 < 7 

kettőt kell választani: 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. egy 
idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

AGRÁR 

A N K 
gazdasági és 
vidékfejlesztési 
agrármérnöki 

175 000 Ft 7 1 < 23 

kettőt kell választani: 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. egy 
idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

AGRÁR 

A N K kertészmérnöki 175 000 Ft 7 1 < 8 

kettőt kell választani: 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. egy 
idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

AGRÁR 

A N K környezetgazdálkodási 
agrármérnöki 175 000 Ft 7 1 < 9 

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

AGRÁR 



matematika v. 
természettudomány v. egy 
idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

A N K mezőgazdasági 
mérnöki 175 000 Ft 7 1 < 13 

kettőt kell választani: 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. egy 
idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

AGRÁR 

A N K növénytermesztő 
mérnöki 175 000 Ft 7 1 < 12 

kettőt kell választani: 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. egy 
idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

AGRÁR 

A N K szőlész-borász mérnöki 175 000 Ft 7 1 < 11 

kettőt kell választani: 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. egy 
idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

AGRÁR 

A N K természetvédelmi 
mérnöki 175 000 Ft 7 1 < 16 

kettőt kell választani: 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. egy 
idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

AGRÁR 

A N K turizmus-vendéglátás 150 000 Ft 7 1 < 11 

kettőt kell választani: 
gazdasági ismeretek v. 
matematika v. történelem v. 
egy idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

GAZD 

 

  MEGHIRDETETT FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

F N K állattenyésztő mérnök 
[ménesgazda] 120 000 Ft 4 1 < 19 

bármelyik két érettségi 
vizsgatárgy 

AGRÁR 

F N K kertészmérnök 120 000 Ft 4 1 < 9 AGRÁR 

F N K 
környezetgazdálkodási 
agrármérnök 
[hulladékgazdálkodási] 

120 000 Ft 4 1 < 9 AGRÁR 

F N K mezőgazdasági mérnök 120 000 Ft 4 1 < 15 AGRÁR 
F N K szőlész-borász mérnök 120 000 Ft 4 1 < 7 AGRÁR 
F N K természetvédelmi mérnök 120 000 Ft 4 1 < 12 AGRÁR 

F N K turizmus-vendéglátás 
[vendéglátó] 140 000 Ft 4 1 < 13 GAZD 

 

RÉSZIDŐS KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A L K gazdasági és 175 000 Ft 7 1 < 15 kettőt kell választani: AGRÁR 



vidékfejlesztési 
agrármérnöki 

biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. egy 
idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

A L K kertészmérnöki 175 000 Ft 7 1 < 22 

kettőt kell választani: 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. egy 
idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

AGRÁR 

A L K környezetgazdálkodási 
agrármérnöki 175 000 Ft 7 1 < 17 

kettőt kell választani: 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. egy 
idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

AGRÁR 

A L K mezőgazdasági 
mérnöki 175 000 Ft 7 1 < 19 

kettőt kell választani: 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. egy 
idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

AGRÁR 

A L K szőlész-borász mérnöki 175 000 Ft 7 1 < 15 

kettőt kell választani: 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. egy 
idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

AGRÁR 

A L K természetvédelmi 
mérnöki 175 000 Ft 7 1 < 18 

kettőt kell választani: 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. egy 
idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

AGRÁR 

A L K turizmus-vendéglátás 150 000 Ft 7 1 < 29 

kettőt kell választani: 
gazdasági ismeretek v. 
matematika v. történelem v. 
egy idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

GAZD 

 

  MEGHIRDETETT FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

F L K állattenyésztő mérnök 
[ménesgazda] 100 000 Ft 4 1 < 16 

bármelyik két érettségi 
vizsgatárgy 

AGRÁR 

F L K szőlész-borász mérnök 100 000 Ft 4 1 < 14 AGRÁR 

F L K természetvédelmi 
mérnök 100 000 Ft 4 1 < 17 AGRÁR 

 
 
 
 
 

PE-GTK 
Pannon Egyetem 

Gazdaságtudományi Kar 



 

NAPPALI KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A N K emberi erőforrások 150 000 Ft 6 1 < 36 

kettőt kell választani: 
gazdasági ismeretek v. 
matematika v. történelem 
v. egy idegen nyelv v. 
szakmai előkészítő tárgy 

GAZD 

A N K 
gazdálkodási és 
menedzsment (magyar 
nyelven) 

150 000 Ft 7 1 < 55 

kettőt kell választani: 
gazdasági ismeretek v. 
matematika v. történelem 
v. egy idegen nyelv v. 
szakmai előkészítő tárgy 

GAZD 

A N K műszaki menedzser 175 000 Ft 7 1 < 40 

matematika és 
biológia v. fizika v. 
gazdasági ismeretek v. 
informatika v. kémia v. 
történelem v. szakmai 
előkészítő tárgy 

MŰSZ 

A N K nemzetközi 
gazdálkodás 150 000 Ft 7 1 < 56 

kettőt kell választani: 
gazdasági ismeretek v. 
matematika v. történelem 
v. egy idegen nyelv v. 
szakmai előkészítő tárgy 

GAZD 

A N K pénzügy és számvitel 150 000 Ft 7 1 < 54 

matematika és 
gazdasági ismeretek v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv v. szakmai előkészítő 
tárgy 

GAZD 

A N K 
turizmus-vendéglátás 
(magyar nyelven) 
(Veszprém) 

150 000 Ft 7 1 < 44 

kettőt kell választani: 
gazdasági ismeretek v. 
matematika v. történelem 
v. egy idegen nyelv v. 
szakmai előkészítő tárgy 

GAZD 

A N K turizmus-vendéglátás 
(Nagykanizsa) 150 000 Ft 7 1 < 17 

kettőt kell választani: 
gazdasági ismeretek v. 
matematika v. történelem 
v. egy idegen nyelv v. 
szakmai előkészítő tárgy 

GAZD 

A N K 
turizmus-vendéglátás 
(angol nyelven) 
(Veszprém) 

190 000 Ft 7 1 < 28 

kettőt kell választani: 
gazdasági ismeretek v. 
matematika v. történelem 
v. egy idegen nyelv v. 
szakmai előkészítő tárgy 

GAZD 

 

  MEGHIRDETETT FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

F N K emberi erőforrások 
[humánpolitikai] 140 000 Ft 4 1 < 27 

bármelyik két érettségi 
vizsgatárgy 

GAZD 

F N K emberi erőforrások 
[személyügyi] 140 000 Ft 4 1 < 20 GAZD 

F N K 
gazdálkodási és 
menedzsment [kis- és 
középvállalkozási] 

140 000 Ft 4 1 < 12 GAZD 

F N K gazdálkodási és 
menedzsment 140 000 Ft 4 1 < 21 GAZD 



[projektmenedzsment] 

F N K nemzetközi gazdálkodási 
[európai uniós üzleti] 140 000 Ft 4 1 < 17 GAZD 

F N K nemzetközi gazdálkodási 
[külgazdasági] 140 000 Ft 4 1 < 16 GAZD 

F N K pénzügy és számvitel 
[vállalkozási] (Veszprém) 140 000 Ft 4 1 < 12 GAZD 

F N K turizmus-vendéglátás 
[turizmus] (Nagykanizsa) 140 000 Ft 4 1 < 23 GAZD 

F N K turizmus-vendéglátás 
[turizmus] (Veszprém) 140 000 Ft 4 1 < 11 GAZD 

 

RÉSZIDŐS KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A L K emberi erőforrások 150 000 Ft 6 1 < 35 

kettőt kell választani: 
gazdasági ismeretek v. 
matematika v. történelem v. 
egy idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

GAZD 

A L K gazdálkodási és 
menedzsment 150 000 Ft 7 1 < 28 

kettőt kell választani: 
gazdasági ismeretek v. 
matematika v. történelem v. 
egy idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

GAZD 

A L K műszaki menedzser 175 000 Ft 7 1 < 10 

matematika és 
biológia v. fizika v. 
gazdasági ismeretek v. 
informatika v. kémia v. 
történelem v. szakmai 
előkészítő tárgy 

MŰSZ 

A L K pénzügy és számvitel 150 000 Ft 7 1 < 33 

matematika és 
gazdasági ismeretek v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv v. szakmai előkészítő 
tárgy 

GAZD 

A L K turizmus-vendéglátás 
(Nagykanizsa) 150 000 Ft 7 1 < 25 

kettőt kell választani: 
gazdasági ismeretek v. 
matematika v. történelem v. 
egy idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

GAZD 

A L K turizmus-vendéglátás 
(Veszprém) 150 000 Ft 7 1 < 33 

kettőt kell választani: 
gazdasági ismeretek v. 
matematika v. történelem v. 
egy idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

GAZD 

 

  MEGHIRDETETT FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

F L K emberi erőforrások 
[humánpolitikai] 140 000 Ft 4 1 < 5 

bármelyik két érettségi 
vizsgatárgy 

GAZD 

F L K emberi erőforrások 
[személyügyi] 140 000 Ft 4 1 < 6 GAZD 

F L K 
gazdálkodási és 
menedzsment [kis- és 
középvállalkozási] 

140 000 Ft 4 1 < 7 GAZD 



F L K 
gazdálkodási és 
menedzsment 
[projektmenedzsment] 

140 000 Ft 4 1 < 7 GAZD 

F L K nemzetközi gazdálkodási 
[európai uniós üzleti] 140 000 Ft 4 5 < 10 GAZD 

F L K 
pénzügy és számvitel 
[vállalkozási] 
(Nagykanizsa) 

140 000 Ft 4 1 < 23 GAZD 

F L K pénzügy és számvitel 
[vállalkozási] (Veszprém) 140 000 Ft 4 1 < 14 GAZD 

F L K turizmus-vendéglátás 
[turizmus] (Nagykanizsa) 140 000 Ft 4 1 < 25 GAZD 

F L K turizmus-vendéglátás 
[turizmus] (Veszprém) 140 000 Ft 4 1 < 16 GAZD 

 
 
 
 
 

PE-MFTK 
Pannon Egyetem 

Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar 

 

NAPPALI KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A N K anglisztika 135 000 Ft 6 1 < 17 

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

BÖLCS 

A N K germanisztika [német] 135 000 Ft 6 1 < 10 

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

BÖLCS 

A N K magyar 135 000 Ft 6 1 < 45 
magyar (E) és 
latin nyelv v. történelem v. 
egy idegen nyelv 

BÖLCS 

A N K nemzetközi 
tanulmányok 150 000 Ft 6 1 < 29 

kettőt kell választani: 
magyar v. matematika v. 
társadalomismeret v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv (legalább egyet 
emelt szinten kell 
teljesíteni) 

TÁRS 

A N K pedagógia (Pápa) 115 000 Ft 6 5 < 10 

kettőt kell választani: 
biológia v. magyar v. 
matematika v. történelem 
v. egy idegen nyelv 
(legalább egyet emelt 
szinten kell teljesíteni) 

BÖLCS 

A N K politológia 150 000 Ft 6 1 < 11 kettőt kell választani: TÁRS 



magyar v. matematika v. 
társadalomismeret v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv (legalább egyet 
emelt szinten kell 
teljesíteni) 

A N K szabad bölcsészet 135 000 Ft 6 1 < 7 

magyar v. történelem és 
angol v. francia v. latin 
nyelv v. német v. olasz v. 
orosz v. spanyol (legalább 
egyet emelt szinten kell 
teljesíteni) 

BÖLCS 

A N K társadalmi tanulmányok 150 000 Ft 6 1 < 30 

kettőt kell választani: 
magyar v. matematika v. 
társadalomismeret v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv (legalább egyet 
emelt szinten kell 
teljesíteni) 

TÁRS 

O N K 

osztatlan tanári [10 
félév [angol nyelv és 
kultúra tanára; dráma 
és színházismeret-
tanár]] 

300 000 Ft 10 1 < 3 
pályaalkalmassági (Alk) és 
angol (E) és 
gyakorlati vizsga (Gy) 

PED 

O N K 

osztatlan tanári [10 
félév [angol nyelv és 
kultúra tanára; 
informatikatanár]] 

300 000 Ft 10 1 < 7 

pályaalkalmassági (Alk) és 
angol (E) és 
fizika v. informatika v. 
matematika 

PED 

O N K 

osztatlan tanári [10 
félév [angol nyelv és 
kultúra tanára; 
magyartanár]] 

300 000 Ft 10 1 < 14 
pályaalkalmassági (Alk) és 
angol (E) és 
magyar 

PED 

O N K 

osztatlan tanári [10 
félév [angol nyelv és 
kultúra tanára; német 
nyelv és kultúra 
tanára]] 

300 000 Ft 10 1 < 6 

pályaalkalmassági (Alk) és 
angol és 
német v. német 
nemzetiségi nyelv v. német 
nemzetiségi nyelv és 
irodalom (legalább egyet 
emelt szinten kell 
teljesíteni) 

PED 

O N K 
osztatlan tanári [10 
félév [informatikatanár; 
magyartanár]] 

300 000 Ft 10 1 < 3 

pályaalkalmassági (Alk) és 
magyar (E) és 
fizika v. informatika v. 
matematika 

PED 

O N K 

osztatlan tanári [10 
félév [informatikatanár; 
német nyelv és kultúra 
tanára]] 

300 000 Ft 10 1 < 5 

pályaalkalmassági (Alk) és 
német (E) v. német 
nemzetiségi nyelv (E) v. 
német nemzetiségi nyelv 
és irodalom (E) és 
fizika v. informatika v. 
matematika 

PED 

O N K 

osztatlan tanári [10 
félév [magyartanár; 
dráma és 
színházismeret-tanár]] 

300 000 Ft 10 1 < 8 
pályaalkalmassági (Alk) és 
magyar (E) és 
gyakorlati vizsga (Gy) 

PED 

O N K 

osztatlan tanári [10 
félév [magyartanár; 
német nyelv és kultúra 
tanára]] 

300 000 Ft 10 1 < 10 

pályaalkalmassági (Alk) és 
magyar és 
német (E) v. német 
nemzetiségi nyelv (E) v. 
német nemzetiségi nyelv 
és irodalom (E) 

PED 

O N K 

osztatlan tanári [10 
félév [német nyelv és 
kultúra tanára; dráma 
és színházismeret-
tanár]] 

300 000 Ft 10 1 < 6 

pályaalkalmassági (Alk) és 
gyakorlati vizsga (Gy) és 
német (E) v. német 
nemzetiségi nyelv (E) v. 
német nemzetiségi nyelv 
és irodalom (E) 

PED 

 

RÉSZIDŐS KÉPZÉSEK 



 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A L K anglisztika 125 000 Ft 6 1 < 7 

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

BÖLCS 

A L K germanisztika [német] 125 000 Ft 6 5 < 10 

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

BÖLCS 

A L K magyar 125 000 Ft 6 5 < 10 
magyar (E) és 
latin nyelv v. történelem v. 
egy idegen nyelv 

BÖLCS 

A L K nemzetközi 
tanulmányok 150 000 Ft 6 1 < 5 

kettőt kell választani: 
magyar v. matematika v. 
társadalomismeret v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv (legalább egyet emelt 
szinten kell teljesíteni) 

TÁRS 

A L K pedagógia (Pápa) 115 000 Ft 6 5 < 10 

kettőt kell választani: 
biológia v. magyar v. 
matematika v. történelem v. 
egy idegen nyelv (legalább 
egyet emelt szinten kell 
teljesíteni) 

BÖLCS 

A L K politológia 150 000 Ft 6 5 < 10 

kettőt kell választani: 
magyar v. matematika v. 
társadalomismeret v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv (legalább egyet emelt 
szinten kell teljesíteni) 

TÁRS 

A L K szabad bölcsészet 125 000 Ft 6 1 < 8 

magyar v. történelem és 
angol v. francia v. latin nyelv 
v. német v. olasz v. orosz v. 
spanyol (legalább egyet 
emelt szinten kell teljesíteni) 

BÖLCS 

A L K társadalmi 
tanulmányok 150 000 Ft 6 5 < 10 

kettőt kell választani: 
magyar v. matematika v. 
társadalomismeret v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv (legalább egyet emelt 
szinten kell teljesíteni) 

TÁRS 

 
 
 
 
 

PE-MIK 
Pannon Egyetem 

Műszaki Informatikai Kar 

 

NAPPALI KÉPZÉSEK 

 



  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A N K gazdaságinformatikus 
(Nagykanizsa) 280 000 Ft 7 1 < 25 matematika és 

biológia v. fizika v. 
informatika v. történelem 

INFO 

A N K gazdaságinformatikus 
(Veszprém) 280 000 Ft 7 1 < 75 INFO 

A N K mérnökinformatikus 
(Nagykanizsa) 300 000 Ft 7 1 < 30 

matematika és 
fizika v. informatika 

INFO 

A N K mérnökinformatikus 
(Veszprém) 300 000 Ft 7 1 < 36 INFO 

A N K programtervező 
informatikus 280 000 Ft 6 1 < 35 INFO 

A N K villamosmérnöki 280 000 Ft 7 1 < 35 

matematika és 
biológia v. fizika v. 
informatika v. kémia v. 
szakmai előkészítő tárgy 

MŰSZ 

 

RÉSZIDŐS KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A L K mérnökinformatikus 
(Veszprém) 300 000 Ft 7 1 < 49 matematika és 

fizika v. informatika INFO 

 
 
 
 
 

PE-MK 
Pannon Egyetem 

Mérnöki Kar 

 

NAPPALI KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A N K anyagmérnöki 250 000 Ft 7 1 < 6 

matematika és 
biológia v. fizika v. 
informatika v. kémia v. 
szakmai előkészítő tárgy 

MŰSZ 

A N K biomérnöki 250 000 Ft 7 1 < 10 

matematika és 
biológia v. fizika v. 
informatika v. kémia v. 
szakmai előkészítő tárgy 

MŰSZ 

A N K gépészmérnöki 250 000 Ft 7 1 < 16 matematika és MŰSZ 



(Veszprém) biológia v. fizika v. 
informatika v. kémia v. 
szakmai előkészítő tárgy 

A N K kémia 250 000 Ft 6 1 < 12 

kettőt kell választani: 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. 
szakmai előkészítő tárgy 

TERM 

A N K környezetmérnöki 250 000 Ft 7 1 < 7 

matematika és 
biológia v. fizika v. 
informatika v. kémia v. 
szakmai előkészítő tárgy 

MŰSZ 

A N K környezettan 250 000 Ft 6 1 < 10 

kettőt kell választani: 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. 
szakmai előkészítő tárgy 

TERM 

A N K mechatronikai mérnöki 250 000 Ft 7 1 < 19 

matematika és 
biológia v. fizika v. 
informatika v. kémia v. 
szakmai előkészítő tárgy 

MŰSZ 

A N K vegyészmérnöki 250 000 Ft 7 1 < 22 

matematika és 
biológia v. fizika v. 
informatika v. kémia v. 
szakmai előkészítő tárgy 

MŰSZ 

 

RÉSZIDŐS KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A L K gépészmérnöki 
(Nagykanizsa) 250 000 Ft 7 1 < 12 

matematika és 
biológia v. fizika v. 
informatika v. kémia v. 
szakmai előkészítő tárgy 

MŰSZ 

 
 
 
 
 

PPKE 
Pázmány Péter Katolikus Egyetem 

PPKE felvehető kapacitásszáma: 2063 fő. 

Képzési terület Település Nyelv 

Felvehető (fő) 
Képzési 
terület/Szakmacsoport 

Nappali 
képzés 

Esti, levelező 
munkarend Távoktatás 

bölcsészettudomány képzési 
terület Budapest magyar 54 71 0 BÖLCS 

bölcsészettudomány képzési 
terület Piliscsaba magyar 218 155 0 BÖLCS 

informatika képzési terület Budapest magyar 409 120 0 INFO 
jogi képzési terület Budapest magyar 256 215 0 JOGI 
közigazgatási, rendészeti és 
katonai képzési terület Budapest magyar 23 14 0 KRK 

műszaki képzési terület Budapest magyar 62 0 0 MŰSZ 



pedagógusképzés képzési 
terület Esztergom magyar 0 57 0 PED 

pedagógusképzés képzési 
terület Piliscsaba magyar 0 96 0 PED 

társadalomtudomány 
képzési terület Budapest magyar 14 68 0 TÁRS 

társadalomtudomány 
képzési terület Esztergom magyar 36 41 0 TÁRS 

társadalomtudomány 
képzési terület Piliscsaba magyar 104 50 0 TÁRS 

Összesen     1176 887 0   
 

Az itt látható táblázat a Nftv. 67. § (3) bekezdés d) pontja alapján az Oktatási Hivatal által megállapított felvehető 
maximális hallgatói létszámokat tartalmazza. Az Nftv. 39. § (5) bekezdése, valamint az új felvételi kormányrendelet 5. 
§ (1) bekezdése alapján az egyes meghirdetések (szakok, szakirányok) kapacitásszámai meghatározásra kerültek, 
ezek az egyes meghirdetések min. és max. kapacitásszámainál olvashatóak. 

 
 

PPKE-BTK 
Pázmány Péter Katolikus Egyetem 

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar 

 

NAPPALI KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A N K anglisztika 190 000 Ft 6 1 < 20 

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

BÖLCS 

A N K germanisztika [német] 190 000 Ft 6 1 < 20 

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

BÖLCS 

A N K keleti nyelvek és 
kultúrák [arab] 190 000 Ft 6 1 < 3 magyar v. történelem és 

angol v. francia v. latin 
nyelv v. német v. olasz v. 
orosz v. spanyol v. újgörög 
(legalább egyet emelt 
szinten kell teljesíteni) 

BÖLCS 

A N K keleti nyelvek és 
kultúrák [kínai] 190 000 Ft 6 1 < 23 BÖLCS 

A N K 
kommunikáció és 
médiatudomány 
(Piliscsaba) 

210 000 Ft 6 1 < 45 

kettőt kell választani: 
magyar v. matematika v. 
társadalomismeret v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv (legalább egyet emelt 
szinten kell teljesíteni) 

TÁRS 

A N K magyar 190 000 Ft 6 1 < 50 
magyar (E) és 
latin nyelv v. történelem v. 
egy idegen nyelv 

BÖLCS 



A N K nemzetközi 
tanulmányok 210 000 Ft 6 1 < 20 

kettőt kell választani: 
magyar v. matematika v. 
társadalomismeret v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv (legalább egyet emelt 
szinten kell teljesíteni) 

TÁRS 

A N K 
ókori nyelvek és 
kultúrák [klasszika-
filológia (latin, ógörög)] 

190 000 Ft 6 1 < 7 

magyar v. történelem és 
angol v. francia v. latin 
nyelv v. német v. olasz v. 
orosz v. spanyol v. újgörög 
(legalább egyet emelt 
szinten kell teljesíteni) 

BÖLCS 

A N K politológia 210 000 Ft 6 1 < 7 

kettőt kell választani: 
magyar v. matematika v. 
társadalomismeret v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv (legalább egyet emelt 
szinten kell teljesíteni) 

TÁRS 

A N K pszichológia 250 000 Ft 6 1 < 20 

kettőt kell választani: 
biológia v. magyar v. 
matematika v. történelem 
v. egy idegen nyelv 
(legalább egyet emelt 
szinten kell teljesíteni) 

BÖLCS 

A N K romanisztika [olasz] 190 000 Ft 6 1 < 4 

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

BÖLCS 

A N K romanisztika [spanyol] 190 000 Ft 6 1 < 3 

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

BÖLCS 

A N K szabad bölcsészet 190 000 Ft 6 1 < 18 

magyar v. történelem és 
angol v. francia v. latin 
nyelv v. német v. olasz v. 
orosz v. spanyol (legalább 
egyet emelt szinten kell 
teljesíteni) 

BÖLCS 

A N K szlavisztika [lengyel] 190 000 Ft 6 1 < 5 

magyar v. történelem és 
angol v. bolgár v. bolgár 
nemzetiségi nyelv v. francia 
v. horvát v. horvát nyelv és 
irodalom v. latin nyelv v. 
lengyel v. német v. olasz v. 
orosz v. román v. román 
nyelv és irodalom v. 
spanyol v. szerb v. szerb 
nyelv és irodalom v. szlovák 
v. szlovák nyelv és irodalom 
v. szlovén nemzetiségi 
nyelv v. ukrán (legalább 
egyet emelt szinten kell 
teljesíteni) 

BÖLCS 

A N K szociológia 210 000 Ft 6 1 < 15 

kettőt kell választani: 
magyar v. matematika v. 
társadalomismeret v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv (legalább egyet emelt 
szinten kell teljesíteni) 

TÁRS 

A N K társadalmi 
tanulmányok 210 000 Ft 6 1 < 17 

kettőt kell választani: 
magyar v. matematika v. 
társadalomismeret v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv (legalább egyet emelt 
szinten kell teljesíteni) 

TÁRS 

A N K történelem 190 000 Ft 6 1 < 34 
történelem (E) és 
földrajz v. latin nyelv v. 
magyar v. egy idegen nyelv 

BÖLCS 



A N K történelem [régészet] 190 000 Ft 6 1 < 21 
történelem (E) és 
földrajz v. latin nyelv v. 
magyar v. egy idegen nyelv 

BÖLCS 

O N K 

osztatlan tanári [10 
félév [angol nyelv és 
kultúra tanára; 
magyartanár]] 

300 000 Ft 10 1 < 1 
pályaalkalmassági (Alk) és 
angol (E) és 
magyar 

PED 

O N K 

osztatlan tanári [10 
félév [angol nyelv és 
kultúra tanára; média-, 
mozgókép és 
kommunikációtanár]] 

300 000 Ft 10 1 < 1 
pályaalkalmassági (Alk) és 
angol (E) és 
gyakorlati vizsga (Gy) 

PED 

O N K 

osztatlan tanári [10 
félév [angol nyelv és 
kultúra tanára; német 
nyelv és kultúra 
tanára]] 

300 000 Ft 10 1 < 3 

pályaalkalmassági (Alk) és 
angol és 
német v. német 
nemzetiségi nyelv v. német 
nemzetiségi nyelv és 
irodalom (legalább egyet 
emelt szinten kell 
teljesíteni) 

PED 

O N K 

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

300 000 Ft 10 1 < 2 
pályaalkalmassági (Alk) és 
angol (E) és 
történelem 

PED 

O N K 

osztatlan tanári [10 
félév [magyartanár; 
erkölcstan- és 
etikatanár]] 

300 000 Ft 10 1 < 2 

pályaalkalmassági (Alk) és 
magyar és 
történelem (legalább egyet 
emelt szinten kell 
teljesíteni) 

PED 

O N K 

osztatlan tanári [10 
félév [magyartanár; 
média-, mozgókép és 
kommunikációtanár]] 

300 000 Ft 10 1 < 1 
pályaalkalmassági (Alk) és 
magyar (E) és 
gyakorlati vizsga (Gy) 

PED 

O N K 

osztatlan tanári [10 
félév [magyartanár; 
német nyelv és kultúra 
tanára]] 

300 000 Ft 10 1 < 2 

pályaalkalmassági (Alk) és 
magyar és 
német (E) v. német 
nemzetiségi nyelv (E) v. 
német nemzetiségi nyelv és 
irodalom (E) 

PED 

O N K 

osztatlan tanári [10 
félév [magyartanár; 
történelemtanár és 
állampolgári ismeretek 
tanára]] 

300 000 Ft 10 1 < 7 

pályaalkalmassági (Alk) és 
magyar és 
történelem (legalább egyet 
emelt szinten kell 
teljesíteni) 

PED 

O N K 

osztatlan tanári [10 
félév [német nyelv és 
kultúra tanára; 
történelemtanár és 
állampolgári ismeretek 
tanára]] 

300 000 Ft 10 1 < 3 

pályaalkalmassági (Alk) és 
történelem és 
német (E) v. német 
nemzetiségi nyelv (E) v. 
német nemzetiségi nyelv és 
irodalom (E) 

PED 

O N K 

osztatlan tanári [10 
félév [történelemtanár 
és állampolgári 
ismeretek tanára; 
erkölcstan- és 
etikatanár]] 

300 000 Ft 10 1 < 2 

pályaalkalmassági (Alk) és 
magyar és 
történelem (legalább egyet 
emelt szinten kell 
teljesíteni) 

PED 

O N K 

osztatlan tanári [11 
félév [angol nyelv és 
kultúra tanára; francia 
nyelv és kultúra 
tanára]] 

300 000 Ft 11 1 < 3 

pályaalkalmassági (Alk) és 
angol és 
francia (legalább egyet 
emelt szinten kell 
teljesíteni) 

PED 

O N K 

osztatlan tanári [11 
félév [angol nyelv és 
kultúra tanára; olasz 
nyelv és kultúra 
tanára]] 

300 000 Ft 11 1 < 2 

pályaalkalmassági (Alk) és 
angol és 
olasz (legalább egyet emelt 
szinten kell teljesíteni) 

PED 

O N K 

osztatlan tanári [11 
félév [német nyelv és 
kultúra tanára; olasz 
nyelv és kultúra 

300 000 Ft 11 1 < 1 

pályaalkalmassági (Alk) és 
olasz és 
német v. német 
nemzetiségi nyelv v. német 

PED 



tanára]] nemzetiségi nyelv és 
irodalom (legalább egyet 
emelt szinten kell 
teljesíteni) 

O N K 

osztatlan tanári [11 
félév [történelemtanár 
és állampolgári 
ismeretek tanára; latin 
nyelv és kultúra 
tanára]] 

300 000 Ft 11 1 < 1 

pályaalkalmassági (Alk) és 
történelem (E) és 
angol v. francia v. latin 
nyelv v. magyar v. német v. 
olasz v. orosz v. spanyol v. 
újgörög 

PED 

 

RÉSZIDŐS KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A L K 
kommunikáció és 
médiatudomány 
(Budapest) 

170 000 Ft 6 1 < 9 

kettőt kell választani: 
magyar v. matematika v. 
társadalomismeret v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv (legalább egyet emelt 
szinten kell teljesíteni) 

TÁRS 

 
 
 
 
 

PPKE-ITK 
Pázmány Péter Katolikus Egyetem 

Információs Technológiai Kar 

 

NAPPALI KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A N K mérnökinformatikus 300 000 Ft 7 1 < 55 matematika és 
fizika v. informatika INFO 

A N K molekuláris bionika 320 000 Ft 7 1 < 12 

matematika és 
biológia v. fizika v. 
informatika v. kémia v. 
szakmai előkészítő tárgy 

MŰSZ 

 
 
 
 
 

PPKE-JÁK 
Pázmány Péter Katolikus Egyetem 



Jog- és Államtudományi Kar 

 

NAPPALI KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A N K igazságügyi igazgatási 195 000 Ft 6 1 < 50 
kettőt kell választani: 
magyar v. történelem v. 
szakmai előkészítő tárgy 

JOGI 

O N K jogász 230 000 Ft 10 1 < 169 

történelem és 
latin nyelv v. magyar v. egy 
idegen nyelv (legalább egyet 
emelt szinten kell teljesíteni) 

JOGI 

 

RÉSZIDŐS KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A L K igazságügyi igazgatási 175 000 Ft 6 1 < 47 
kettőt kell választani: 
magyar v. történelem v. 
szakmai előkészítő tárgy 

JOGI 

O L K jogász 185 000 Ft 10 1 < 132 

történelem és 
latin nyelv v. magyar v. egy 
idegen nyelv (legalább egyet 
emelt szinten kell teljesíteni) 

JOGI 

 
 
 
 
 

PPKE-VJK 
Pázmány Péter Katolikus Egyetem 

Vitéz János Kar 

 

NAPPALI KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A N K óvodapedagógus 160 000 Ft 6 1 < 7 alkalmassági vizsga (Alk) és 
magyar és PED 



biológia v. matematika v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv v. szakmai előkészítő 
tárgy 

A N K szociálpedagógia 
(Esztergom) 170 000 Ft 7 1 < 23 

kettőt kell választani: 
magyar v. matematika v. 
társadalomismeret v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv (legalább egyet emelt 
szinten kell teljesíteni) 

TÁRS 

A N K tanító 160 000 Ft 8 1 < 22 

tanító alkalmassági vizsga 
(Alk) és 
magyar és 
biológia v. matematika v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv v. szakmai előkészítő 
tárgy 

PED 

 

RÉSZIDŐS KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A L K szociálpedagógia 
(Budapest) 150 000 Ft 7 1 < 26 

kettőt kell választani: 
magyar v. matematika v. 
társadalomismeret v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv (legalább egyet emelt 
szinten kell teljesíteni) 

TÁRS 

 
 
 
 
 

PTE 
Pécsi Tudományegyetem 

PTE felvehető kapacitásszáma: 25309 fő. 

Képzési terület Település Nyelv 

Felvehető (fő) 
Képzési 
terület/Szakmacsoport 

Nappali 
képzés 

Esti, levelező 
munkarend Távoktatás 

bölcsészettudomány 
képzési terület Pécs magyar 1813 1913 0 BÖLCS 

gazdaságtudományok 
képzési terület Pécs magyar 1120 1122 0 GAZD 

gazdaságtudományok 
képzési terület Pécs angol 103 120 0 GAZD 

gazdaságtudományok 
képzési terület Szekszárd magyar 312 145 0 GAZD 

gazdaságtudományok 
képzési terület Zalaegerszeg magyar 0 40 0 GAZD 

informatika képzési terület Pécs magyar 621 97 0 INFO 
jogi képzési terület Pécs magyar 811 1869 0 JOGI 
közigazgatási, rendészeti és 
katonai képzési terület Pécs magyar 200 717 0 KRK 

műszaki képzési terület Pécs magyar 1225 652 0 MŰSZ 
művészet képzési terület Pécs magyar 325 30 0 MŰV 
művészetközvetítés képzési Szekszárd magyar 41 0 0 MŰVK 



terület 
orvos- és 
egészségtudomány képzési 
terület 

Kaposvár magyar 99 352 0 ORVOS 

orvos- és 
egészségtudomány képzési 
terület 

Pécs magyar 1271 799 0 ORVOS 

orvos- és 
egészségtudomány képzési 
terület 

Szombathely magyar 67 465 0 ORVOS 

orvos- és 
egészségtudomány képzési 
terület 

Zalaegerszeg magyar 73 294 0 ORVOS 

pedagógusképzés képzési 
terület Pécs magyar 1990 1364 0 PED 

pedagógusképzés képzési 
terület Szekszárd magyar 120 93 0 PED 

pedagógusképzés képzési 
terület Szombathely magyar 28 68 0 PED 

sporttudomány képzési 
terület Pécs magyar 65 373 0 SPORT 

társadalomtudomány 
képzési terület Pécs magyar 1178 1183 0 TÁRS 

társadalomtudomány 
képzési terület Szekszárd magyar 484 464 0 TÁRS 

természettudomány 
képzési terület Pécs magyar 566 637 0 TERM 

Összesen     12512 12797 0   
 

Az itt látható táblázat a Nftv. 67. § (3) bekezdés d) pontja alapján az Oktatási Hivatal által megállapított felvehető 
maximális hallgatói létszámokat tartalmazza. Az Nftv. 39. § (5) bekezdése, valamint az új felvételi kormányrendelet 5. 
§ (1) bekezdése alapján az egyes meghirdetések (szakok, szakirányok) kapacitásszámai meghatározásra kerültek, 
ezek az egyes meghirdetések min. és max. kapacitásszámainál olvashatóak. 

 
 

PTE-ÁJK 
Pécsi Tudományegyetem 

Állam- és Jogtudományi Kar 

 

NAPPALI KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

O N K jogász 180 000 Ft 10 1 < 141 

történelem és 
latin nyelv v. magyar v. egy 
idegen nyelv (legalább egyet 
emelt szinten kell teljesíteni) 

JOGI 

 

  MEGHIRDETETT FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK 

Képz. Munka- Fin. Meghirdetett képzés Önköltség Képz. idő Kapacitás Érettségi Képz. 



szint rend forma (félév) (félév) min. < 
max. 

vizsgakövetelmények terület 

F N K jogi 115 000 Ft 4 1 < 44 bármelyik két érettségi 
vizsgatárgy JOGI 

 

RÉSZIDŐS KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A L K igazságügyi igazgatási 125 000 Ft 6 1 < 109 
kettőt kell választani: 
magyar v. történelem v. 
szakmai előkészítő tárgy 

JOGI 

O L K jogász 160 000 Ft 10 1 < 174 

történelem és 
latin nyelv v. magyar v. egy 
idegen nyelv (legalább egyet 
emelt szinten kell teljesíteni) 

JOGI 

 
 
 
 
 

PTE-ÁOK 
Pécsi Tudományegyetem 

Általános Orvostudományi Kar 

 

NAPPALI KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

O N K általános orvos 950 000 Ft 12 1 < 17 
biológia (E) és 
fizika (E) v. kémia (E) 

ORVOS 
O N K fogorvos 1 050 000 Ft 10 1 < 5 ORVOS 
O N K gyógyszerész 750 000 Ft 10 1 < 5 ORVOS 
 
 
 
 
 

PTE-BTK 
Pécsi Tudományegyetem 

Bölcsészettudományi Kar 

 

NAPPALI KÉPZÉSEK 



 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A N K anglisztika 130 000 Ft 6 1 < 20 

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

BÖLCS 

A N K germanisztika [német 
nemzetiségi] 130 000 Ft 6 1 < 10 német (E) v. német 

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

BÖLCS 

A N K germanisztika [német] 130 000 Ft 6 1 < 23 BÖLCS 

A N K kommunikáció és 
médiatudomány 190 000 Ft 6 1 < 56 

kettőt kell választani: 
magyar v. matematika v. 
társadalomismeret v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv (legalább egyet emelt 
szinten kell teljesíteni) 

TÁRS 

A N K magyar 130 000 Ft 6 1 < 63 
magyar (E) és 
latin nyelv v. történelem v. 
egy idegen nyelv 

BÖLCS 

A N K nemzetközi 
tanulmányok 150 000 Ft 6 1 < 12 

kettőt kell választani: 
magyar v. matematika v. 
társadalomismeret v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv (legalább egyet emelt 
szinten kell teljesíteni) 

TÁRS 

A N K néprajz 130 000 Ft 6 5 < 10 

magyar és 
történelem (legalább egyet 
emelt szinten kell 
teljesíteni) 

BÖLCS 

A N K 
ókori nyelvek és 
kultúrák [klasszika-
filológia (latin, ógörög)] 

130 000 Ft 6 1 < 12 

magyar v. történelem és 
angol v. francia v. latin 
nyelv v. német v. olasz v. 
orosz v. spanyol v. újgörög 
(legalább egyet emelt 
szinten kell teljesíteni) 

BÖLCS 

A N K pedagógia 130 000 Ft 6 1 < 29 

kettőt kell választani: 
biológia v. magyar v. 
matematika v. történelem 
v. egy idegen nyelv 
(legalább egyet emelt 
szinten kell teljesíteni) 

BÖLCS 

A N K politológia 150 000 Ft 6 1 < 20 

kettőt kell választani: 
magyar v. matematika v. 
társadalomismeret v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv (legalább egyet emelt 
szinten kell teljesíteni) 

TÁRS 

A N K pszichológia (magyar 
nyelven) 285 000 Ft 6 1 < 20 

kettőt kell választani: 
biológia v. magyar v. 
matematika v. történelem 
v. egy idegen nyelv 
(legalább egyet emelt 
szinten kell teljesíteni) 

BÖLCS 

A N K romanisztika [francia] 130 000 Ft 6 1 < 6 

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

BÖLCS 

A N K romanisztika [olasz] 130 000 Ft 6 1 < 5 olasz (E) és 
angol v. francia v. latin BÖLCS 



nyelv v. magyar v. német 
v. orosz v. román v. román 
nyelv és irodalom v. 
spanyol v. történelem 

A N K romanisztika [spanyol] 130 000 Ft 6 1 < 9 

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

BÖLCS 

A N K romológia 130 000 Ft 6 1 < 7 

magyar v. történelem és 
angol v. beás v. francia v. 
latin nyelv v. lovári v. 
német v. olasz v. orosz v. 
spanyol (legalább egyet 
emelt szinten kell 
teljesíteni) 

BÖLCS 

A N K szabad bölcsészet 130 000 Ft 6 1 < 60 

magyar v. történelem és 
angol v. francia v. latin 
nyelv v. német v. olasz v. 
orosz v. spanyol (legalább 
egyet emelt szinten kell 
teljesíteni) 

BÖLCS 

A N K szlavisztika [horvát] 130 000 Ft 6 1 < 6 magyar v. történelem és 
angol v. bolgár v. bolgár 
nemzetiségi nyelv v. francia 
v. horvát v. horvát nyelv és 
irodalom v. latin nyelv v. 
lengyel v. német v. olasz v. 
orosz v. román v. román 
nyelv és irodalom v. 
spanyol v. szerb v. szerb 
nyelv és irodalom v. 
szlovák v. szlovák nyelv és 
irodalom v. szlovén 
nemzetiségi nyelv v. ukrán 
(legalább egyet emelt 
szinten kell teljesíteni) 

BÖLCS 

A N K szlavisztika [orosz] 130 000 Ft 6 1 < 18 BÖLCS 

A N K szociális munka 165 000 Ft 7 1 < 49 

kettőt kell választani: 
magyar v. matematika v. 
társadalomismeret v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv (legalább egyet emelt 
szinten kell teljesíteni) 

TÁRS 

A N K szociológia 150 000 Ft 6 1 < 22 

kettőt kell választani: 
magyar v. matematika v. 
társadalomismeret v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv (legalább egyet emelt 
szinten kell teljesíteni) 

TÁRS 

A N K társadalmi tanulmányok 150 000 Ft 6 1 < 20 

kettőt kell választani: 
magyar v. matematika v. 
társadalomismeret v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv (legalább egyet emelt 
szinten kell teljesíteni) 

TÁRS 

A N K történelem 130 000 Ft 6 1 < 65 
történelem (E) és 
földrajz v. latin nyelv v. 
magyar v. egy idegen nyelv 

BÖLCS 

A N K történelem [régészet] 130 000 Ft 6 1 < 20 
történelem (E) és 
földrajz v. latin nyelv v. 
magyar v. egy idegen nyelv 

BÖLCS 

O N K 

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

300 000 Ft 10 1 < 8 

pályaalkalmassági (Alk) és 
angol (E) és 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. 
szakmai előkészítő tárgy 

PED 

O N K 
osztatlan tanári [10 
félév [angol nyelv és 
kultúra tanára; 

300 000 Ft 10 1 < 10 
pályaalkalmassági (Alk) és 
angol (E) és 
biológia v. fizika v. földrajz 

PED 



fizikatanár 
(természettudományos 
gyakorlatok)]] 

v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. 
szakmai előkészítő tárgy 

O N K 

osztatlan tanári [10 
félév [angol nyelv és 
kultúra tanára; 
földrajztanár]] 

300 000 Ft 10 1 < 9 

pályaalkalmassági (Alk) és 
angol (E) és 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. 
szakmai előkészítő tárgy 

PED 

O N K 

osztatlan tanári [10 
félév [angol nyelv és 
kultúra tanára; hon- és 
népismerettanár]] 

300 000 Ft 10 1 < 5 
pályaalkalmassági (Alk) és 
angol (E) és 
történelem 

PED 

O N K 

osztatlan tanári [10 
félév [angol nyelv és 
kultúra tanára; 
informatikatanár]] 

300 000 Ft 10 1 < 9 

pályaalkalmassági (Alk) és 
angol (E) és 
fizika v. informatika v. 
matematika 

PED 

O N K 

osztatlan tanári [10 
félév [angol nyelv és 
kultúra tanára; 
kémiatanár]] 

300 000 Ft 10 1 < 10 

pályaalkalmassági (Alk) és 
angol (E) és 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. 
szakmai előkészítő tárgy 

PED 

O N K 

osztatlan tanári [10 
félév [angol nyelv és 
kultúra tanára; 
könyvtárostanár]] 

300 000 Ft 10 1 < 3 
pályaalkalmassági (Alk) és 
angol (E) és 
történelem 

PED 

O N K 

osztatlan tanári [10 
félév [angol nyelv és 
kultúra tanára; 
magyartanár]] 

300 000 Ft 10 1 < 17 
pályaalkalmassági (Alk) és 
angol (E) és 
magyar 

PED 

O N K 

osztatlan tanári [10 
félév [angol nyelv és 
kultúra tanára; 
matematikatanár]] 

300 000 Ft 10 1 < 8 
pályaalkalmassági (Alk) és 
angol (E) és 
matematika 

PED 

O N K 

osztatlan tanári [10 
félév [angol nyelv és 
kultúra tanára; média-, 
mozgókép és 
kommunikációtanár]] 

300 000 Ft 10 1 < 7 

pályaalkalmassági (Alk) és 
angol (E) és 
gyakorlati vizsga (média) 
(Gy) 

PED 

O N K 

osztatlan tanári [10 
félév [angol nyelv és 
kultúra tanára; német 
nyelv és kultúra 
tanára]] 

300 000 Ft 10 1 < 10 

pályaalkalmassági (Alk) és 
angol és 
német v. német 
nemzetiségi nyelv v. német 
nemzetiségi nyelv és 
irodalom (legalább egyet 
emelt szinten kell 
teljesíteni) 

PED 

O N K 

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

300 000 Ft 10 1 < 7 
pályaalkalmassági (Alk) és 
angol (E) és 
testnevelés 

PED 

O N K 

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

300 000 Ft 10 1 < 11 
pályaalkalmassági (Alk) és 
angol (E) és 
történelem 

PED 

O N K 

osztatlan tanári [10 
félév [magyartanár; 
hon- és 
népismerettanár]] 

300 000 Ft 10 1 < 7 pályaalkalmassági (Alk) és 
magyar és 
történelem (legalább egyet 
emelt szinten kell 
teljesíteni) 

PED 

O N K 
osztatlan tanári [10 
félév [magyartanár; 
könyvtárostanár]] 

300 000 Ft 10 1 < 6 PED 

O N K 
osztatlan tanári [10 
félév [magyartanár; 
média-, mozgókép és 

300 000 Ft 10 1 < 19 
pályaalkalmassági (Alk) és 
magyar (E) és 
gyakorlati vizsga (média) 

PED 



kommunikációtanár]] (Gy) 

O N K 

osztatlan tanári [10 
félév [magyartanár; 
német nyelv és kultúra 
tanára]] 

300 000 Ft 10 1 < 17 

pályaalkalmassági (Alk) és 
magyar és 
német (E) v. német 
nemzetiségi nyelv (E) v. 
német nemzetiségi nyelv és 
irodalom (E) 

PED 

O N K 

osztatlan tanári [10 
félév [magyartanár; 
történelemtanár és 
állampolgári ismeretek 
tanára]] 

300 000 Ft 10 1 < 13 

pályaalkalmassági (Alk) és 
magyar és 
történelem (legalább egyet 
emelt szinten kell 
teljesíteni) 

PED 

O N K 

osztatlan tanári [10 
félév [német nyelv és 
kultúra tanára; hon- és 
népismerettanár]] 

300 000 Ft 10 1 < 9 

pályaalkalmassági (Alk) és 
történelem és 
német (E) v. német 
nemzetiségi nyelv (E) v. 
német nemzetiségi nyelv és 
irodalom (E) 

PED 

O N K 

osztatlan tanári [10 
félév [német nyelv és 
kultúra tanára; 
könyvtárostanár]] 

300 000 Ft 10 1 < 4 

pályaalkalmassági (Alk) és 
történelem és 
német (E) v. német 
nemzetiségi nyelv (E) v. 
német nemzetiségi nyelv és 
irodalom (E) (legalább 
egyet emelt szinten kell 
teljesíteni) 

PED 

O N K 

osztatlan tanári [10 
félév [német nyelv és 
kultúra tanára; média-, 
mozgókép és 
kommunikációtanár]] 

300 000 Ft 10 1 < 15 

pályaalkalmassági (Alk) és 
gyakorlati vizsga (média) 
(Gy) és 
német (E) v. német 
nemzetiségi nyelv (E) v. 
német nemzetiségi nyelv és 
irodalom (E) 

PED 

O N K 

osztatlan tanári [10 
félév [német nyelv és 
kultúra tanára; 
testnevelő tanár]] 

300 000 Ft 10 1 < 5 

pályaalkalmassági (Alk) és 
testnevelés és 
német (E) v. német 
nemzetiségi nyelv (E) v. 
német nemzetiségi nyelv és 
irodalom (E) 

PED 

O N K 

osztatlan tanári [10 
félév [német nyelv és 
kultúra tanára; 
történelemtanár és 
állampolgári ismeretek 
tanára]] 

300 000 Ft 10 1 < 15 

pályaalkalmassági (Alk) és 
történelem és 
német (E) v. német 
nemzetiségi nyelv (E) v. 
német nemzetiségi nyelv és 
irodalom (E) 

PED 

O N K 

osztatlan tanári [10 
félév [történelemtanár 
és állampolgári 
ismeretek tanára; hon- 
és népismerettanár]] 

300 000 Ft 10 1 < 8 
pályaalkalmassági (Alk) és 
magyar és 
történelem (legalább egyet 
emelt szinten kell 
teljesíteni) 

PED 

O N K 

osztatlan tanári [10 
félév [történelemtanár 
és állampolgári 
ismeretek tanára; 
könyvtárostanár]] 

300 000 Ft 10 1 < 5 PED 

O N K 

osztatlan tanári [10 
félév [történelemtanár 
és állampolgári 
ismeretek tanára; 
média-, mozgókép és 
kommunikációtanár]] 

300 000 Ft 10 1 < 19 

pályaalkalmassági (Alk) és 
történelem (E) és 
gyakorlati vizsga (média) 
(Gy) 

PED 

O N K 

osztatlan tanári [11 
félév [angol nyelv és 
kultúra tanára; francia 
nyelv és kultúra 
tanára]] 

300 000 Ft 11 1 < 4 

pályaalkalmassági (Alk) és 
angol és 
francia (legalább egyet 
emelt szinten kell 
teljesíteni) 

PED 

O N K 

osztatlan tanári [11 
félév [magyartanár; 
francia nyelv és kultúra 
tanára]] 

300 000 Ft 11 1 < 10 
pályaalkalmassági (Alk) és 
francia (E) és 
magyar 

PED 

O N K osztatlan tanári [11 
félév [német nyelv és 300 000 Ft 11 1 < 10 pályaalkalmassági (Alk) és 

francia és PED 



kultúra tanára; francia 
nyelv és kultúra 
tanára]] 

német v. német 
nemzetiségi nyelv v. német 
nemzetiségi nyelv és 
irodalom (legalább egyet 
emelt szinten kell 
teljesíteni) 

O N K 

osztatlan tanári [11 
félév [történelemtanár 
és állampolgári 
ismeretek tanára; 
francia nyelv és kultúra 
tanára]] 

300 000 Ft 11 1 < 10 
pályaalkalmassági (Alk) és 
francia (E) és 
történelem 

PED 

 

  MEGHIRDETETT FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

F N K kommunikáció és média 
[kommunikátor] 190 000 Ft 4 1 < 11 

bármelyik két érettségi 
vizsgatárgy 

TÁRS 

F N K kommunikáció és média 
[moderátor] 190 000 Ft 4 1 < 13 TÁRS 

F N K szociális és ifjúsági 
munka [szociális munka] 165 000 Ft 4 1 < 16 TÁRS 

 

RÉSZIDŐS KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A L K anglisztika 130 000 Ft 6 1 < 19 

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

BÖLCS 

A L K germanisztika [német] 130 000 Ft 6 1 < 10 

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

BÖLCS 

A L K kommunikáció és 
médiatudomány 190 000 Ft 6 1 < 26 

kettőt kell választani: 
magyar v. matematika v. 
társadalomismeret v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv (legalább egyet emelt 
szinten kell teljesíteni) 

TÁRS 

A L K magyar 130 000 Ft 6 1 < 29 
magyar (E) és 
latin nyelv v. történelem v. 
egy idegen nyelv 

BÖLCS 

A L K nemzetközi 
tanulmányok 150 000 Ft 6 1 < 36 

kettőt kell választani: 
magyar v. matematika v. 
társadalomismeret v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv (legalább egyet emelt 
szinten kell teljesíteni) 

TÁRS 

A L K néprajz 130 000 Ft 6 5 < 10 
magyar és 
történelem (legalább egyet 
emelt szinten kell teljesíteni) 

BÖLCS 

A L K pedagógia 130 000 Ft 6 1 < 19 kettőt kell választani: BÖLCS 



biológia v. magyar v. 
matematika v. történelem v. 
egy idegen nyelv (legalább 
egyet emelt szinten kell 
teljesíteni) 

A L K politológia 150 000 Ft 6 5 < 35 

kettőt kell választani: 
magyar v. matematika v. 
társadalomismeret v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv (legalább egyet emelt 
szinten kell teljesíteni) 

TÁRS 

A L K romanisztika [francia] 130 000 Ft 6 1 < 11 

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

BÖLCS 

A L K romanisztika [olasz] 130 000 Ft 6 1 < 9 

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

BÖLCS 

A L K romanisztika [spanyol] 130 000 Ft 6 1 < 8 

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

BÖLCS 

A L K romológia 130 000 Ft 6 1 < 13 

magyar v. történelem és 
angol v. beás v. francia v. 
latin nyelv v. lovári v. német 
v. olasz v. orosz v. spanyol 
(legalább egyet emelt 
szinten kell teljesíteni) 

BÖLCS 

A L K történelem 130 000 Ft 6 1 < 54 
történelem (E) és 
földrajz v. latin nyelv v. 
magyar v. egy idegen nyelv 

BÖLCS 

 
 
 
 
 

PTE-ETK 
Pécsi Tudományegyetem 

Egészségtudományi Kar 

 

NAPPALI KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A N K ápolás és betegellátás 
[ápoló] (Pécs) 250 000 Ft 8 1 < 31 

kettőt kell választani: 
biológia v. fizika v. 
informatika v. kémia v. 
magyar v. szakmai 
előkészítő tárgy 

ORVOS 

A N K ápolás és betegellátás 
[dietetikus] 250 000 Ft 8 1 < 20 kettőt kell választani: 

biológia v. fizika v. ORVOS 



informatika v. kémia v. 
magyar v. szakmai 
előkészítő tárgy 

A N K ápolás és betegellátás 
[gyógytornász] (Pécs) 250 000 Ft 8 1 < 20 

kettőt kell választani: 
biológia v. fizika v. 
informatika v. kémia v. 
magyar v. szakmai 
előkészítő tárgy 

ORVOS 

A N K 
ápolás és betegellátás 
[gyógytornász] 
(Zalaegerszeg) 

250 000 Ft 8 1 < 20 

kettőt kell választani: 
biológia v. fizika v. 
informatika v. kémia v. 
magyar v. szakmai 
előkészítő tárgy 

ORVOS 

A N K ápolás és betegellátás 
[mentőtiszt] (Pécs) 250 000 Ft 8 1 < 20 

kettőt kell választani: 
biológia v. fizika v. 
informatika v. kémia v. 
magyar v. szakmai 
előkészítő tárgy 

ORVOS 

A N K 
ápolás és betegellátás 
[szülésznő] 
(Szombathely) 

250 000 Ft 8 1 < 16 

kettőt kell választani: 
biológia v. fizika v. 
informatika v. kémia v. 
magyar v. szakmai 
előkészítő tárgy 

ORVOS 

A N K 
csecsemő- és 
kisgyermeknevelő 
(Szombathely) 

115 000 Ft 6 1 < 8 

alkalmassági (egészségi, 
beszéd) (Alk) és 
magyar és 
biológia v. fizika v. 
matematika v. 
társadalomismeret v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv v. szakmai előkészítő 
tárgy 

PED 

A N K 

egészségügyi gondozás 
és prevenció 
[népegészségügyi 
ellenőr] (Kaposvár) 

250 000 Ft 8 1 < 15 

kettőt kell választani: 
biológia v. fizika v. 
informatika v. kémia v. 
magyar v. szakmai 
előkészítő tárgy 

ORVOS 

A N K 
egészségügyi gondozás 
és prevenció [védőnő] 
(Kaposvár) 

250 000 Ft 8 1 < 19 

kettőt kell választani: 
biológia v. fizika v. 
informatika v. kémia v. 
magyar v. szakmai 
előkészítő tárgy 

ORVOS 

A N K 
egészségügyi gondozás 
és prevenció [védőnő] 
(Szombathely) 

250 000 Ft 8 1 < 17 

kettőt kell választani: 
biológia v. fizika v. 
informatika v. kémia v. 
magyar v. szakmai 
előkészítő tárgy 

ORVOS 

A N K egészségügyi szervező 
(Zalaegerszeg) 250 000 Ft 7 1 < 10 

kettőt kell választani: 
biológia v. fizika v. 
informatika v. kémia v. 
matematika v. egy idegen 
nyelv v. szakmai előkészítő 
tárgy 

ORVOS 

A N K 
orvosi laboratóriumi és 
képalkotó diagnosztikai 
analitikus (Kaposvár) 

250 000 Ft 8 1 < 5 

kettőt kell választani: 
biológia v. fizika v. 
informatika v. kémia v. 
magyar v. szakmai 
előkészítő tárgy 

ORVOS 

A N K rekreációszervezés és 
egészségfejlesztés 175 000 Ft 6 1 < 20 

motoros alkalmassági 
vizsga (Alk) és 
kettőt kell választani: 
biológia v. földrajz v. 
magyar v. testnevelés v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv 

SPORT 

 

RÉSZIDŐS KÉPZÉSEK 

 



  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A L K ápolás és betegellátás 
[ápoló] (Pécs) 250 000 Ft 8 1 < 48 

kettőt kell választani: 
biológia v. fizika v. 
informatika v. kémia v. 
magyar v. szakmai 
előkészítő tárgy 

ORVOS 

A L K ápolás és betegellátás 
[ápoló] (Szombathely) 250 000 Ft 8 1 < 32 

kettőt kell választani: 
biológia v. fizika v. 
informatika v. kémia v. 
magyar v. szakmai 
előkészítő tárgy 

ORVOS 

A L K 
ápolás és betegellátás 
[mentőtiszt] 
(Szombathely) 

250 000 Ft 8 1 < 34 

kettőt kell választani: 
biológia v. fizika v. 
informatika v. kémia v. 
magyar v. szakmai 
előkészítő tárgy 

ORVOS 

A L K 
csecsemő- és 
kisgyermeknevelő 
(Szombathely) 

115 000 Ft 6 1 < 28 

alkalmassági (egészségi, 
beszéd) (Alk) és 
magyar és 
biológia v. fizika v. 
matematika v. 
társadalomismeret v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv v. szakmai előkészítő 
tárgy 

PED 

A L K 

egészségügyi gondozás 
és prevenció 
[népegészségügyi 
ellenőr] (Pécs) 

250 000 Ft 8 1 < 34 

kettőt kell választani: 
biológia v. fizika v. 
informatika v. kémia v. 
magyar v. szakmai 
előkészítő tárgy 

ORVOS 

A L K 
orvosi laboratóriumi és 
képalkotó diagnosztikai 
analitikus (Kaposvár) 

250 000 Ft 8 1 < 12 

kettőt kell választani: 
biológia v. fizika v. 
informatika v. kémia v. 
magyar v. szakmai 
előkészítő tárgy 

ORVOS 

A L K rekreációszervezés és 
egészségfejlesztés 175 000 Ft 6 1 < 34 

motoros alkalmassági 
vizsga (Alk) és 
kettőt kell választani: 
biológia v. földrajz v. 
magyar v. testnevelés v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv 

SPORT 

 

  MEGHIRDETETT FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

F L K 

orvosi laboratóriumi és 
képalkotó diagnosztikai 
analitikus 
[orvosdiagnosztikai 
laboratóriumi] (Kaposvár) 

180 000 Ft 4 1 < 10 bármelyik két érettségi 
vizsgatárgy ORVOS 

 
 
 
 
 

PTE-FEEK 
Pécsi Tudományegyetem 

Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar 



 

NAPPALI KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A N K andragógia (Pécs) 115 000 Ft 6 1 < 67 

kettőt kell választani: 
biológia v. magyar v. 
matematika v. történelem v. 
egy idegen nyelv (legalább 
egyet emelt szinten kell 
teljesíteni) 

BÖLCS 

A N K informatikus 
könyvtáros 150 000 Ft 6 1 < 23 

kettőt kell választani: 
informatikai alapismeretek v. 
magyar v. matematika v. 
társadalomismeret v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv (legalább egyet emelt 
szinten kell teljesíteni) 

TÁRS 

 

  MEGHIRDETETT FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

F N K emberi erőforrások 
[humánpolitikai] 110 000 Ft 4 1 < 32 

bármelyik két érettségi 
vizsgatárgy 

GAZD 

F N K emberi erőforrások 
[személyügyi] (Pécs) 110 000 Ft 4 1 < 27 GAZD 

F N K szociális és ifjúsági 
munka [ifjúságsegítő] 110 000 Ft 4 1 < 21 TÁRS 

F N K turizmus-vendéglátás 
[turizmus] 110 000 Ft 4 1 < 3 GAZD 

F N K turizmus-vendéglátás 
[vendéglátó] 110 000 Ft 4 1 < 7 GAZD 

 

RÉSZIDŐS KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A L K andragógia (Pécs) 115 000 Ft 6 5 < 80 

kettőt kell választani: 
biológia v. magyar v. 
matematika v. történelem v. 
egy idegen nyelv (legalább 
egyet emelt szinten kell 
teljesíteni) 

BÖLCS 

A L K emberi erőforrások 150 000 Ft 6 1 < 43 

kettőt kell választani: 
gazdasági ismeretek v. 
matematika v. történelem v. 
egy idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

GAZD 

A L K informatikus 
könyvtáros 150 000 Ft 6 5 < 30 

kettőt kell választani: 
informatikai alapismeretek v. 
magyar v. matematika v. 

TÁRS 



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

 

  MEGHIRDETETT FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

F L K emberi erőforrások 
[humánpolitikai] 110 000 Ft 4 1 < 34 

bármelyik két érettségi 
vizsgatárgy 

GAZD 

F L K emberi erőforrások 
[személyügyi] (Pécs) 110 000 Ft 4 1 < 32 GAZD 

F L K 
emberi erőforrások 
[személyügyi] 
(Zalaegerszeg) 

110 000 Ft 4 5 < 40 GAZD 

F L K turizmus-vendéglátás 
[turizmus] 110 000 Ft 4 1 < 17 GAZD 

F L K turizmus-vendéglátás 
[vendéglátó] 110 000 Ft 4 1 < 16 GAZD 

 
 
 
 
 

PTE-IGYK 
Pécsi Tudományegyetem 

Illyés Gyula Kar 

 

NAPPALI KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A N K csecsemő- és 
kisgyermeknevelő 115 000 Ft 6 1 < 24 

alkalmassági (egészségi, 
beszéd) (Alk) és 
magyar és 
biológia v. fizika v. 
matematika v. 
társadalomismeret v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv v. szakmai előkészítő 
tárgy 

PED 

A N K kommunikáció és 
médiatudomány 150 000 Ft 6 5 < 33 

kettőt kell választani: 
magyar v. matematika v. 
társadalomismeret v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv (legalább egyet emelt 
szinten kell teljesíteni) 

TÁRS 

A N K környezetkultúra 275 000 Ft 6 1 < 22 alkalmassági vizsga (Alk) és 
gyakorlati vizsga (Gy) MŰVK 

A N K óvodapedagógus 115 000 Ft 6 1 < 3 

alkalmassági vizsga (Alk) és 
magyar és 
biológia v. matematika v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv v. szakmai előkészítő 

PED 



tárgy 

A N K szociális munka 150 000 Ft 7 5 < 50 

kettőt kell választani: 
magyar v. matematika v. 
társadalomismeret v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv (legalább egyet emelt 
szinten kell teljesíteni) 

TÁRS 

A N K tanító 115 000 Ft 8 1 < 8 

alkalmassági vizsga (Alk) és 
magyar és 
biológia v. matematika v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv v. szakmai előkészítő 
tárgy 

PED 

A N K tanító [nemzetiségi 
tanító (német)] 115 000 Ft 8 1 < 7 

alkalmassági vizsga (Alk) és 
magyar v. német 
nemzetiségi nyelv v. német 
nemzetiségi nyelv és 
irodalom és 
biológia v. matematika v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv v. szakmai előkészítő 
tárgy 

PED 

A N K turizmus-vendéglátás 150 000 Ft 7 1 < 24 

kettőt kell választani: 
gazdasági ismeretek v. 
matematika v. történelem v. 
egy idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

GAZD 

 

  MEGHIRDETETT FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

F N K csecsemő- és 
kisgyermeknevelő 115 000 Ft 4 1 < 12 

alkalmassági (egészségi, 
beszéd) (Alk) és bármelyik 
két érettségi vizsgatárgy 

PED 

F N K kommunikáció és média 
[moderátor] 115 000 Ft 4 1 < 12 

bármelyik két érettségi 
vizsgatárgy 

TÁRS 

F N K 
szociális és ifjúsági 
munka [szociális 
munka] 

115 000 Ft 4 5 < 20 TÁRS 

F N K televíziós műsorkészítő 115 000 Ft 4 5 < 20 MŰV 
 

RÉSZIDŐS KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A L K óvodapedagógus 115 000 Ft 6 1 < 15 

alkalmassági vizsga (Alk) és 
magyar és 
biológia v. matematika v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv v. szakmai előkészítő 
tárgy 

PED 

A L K üzleti szakoktató 
[ügyviteli] 150 000 Ft 7 5 < 20 

kettőt kell választani: 
gazdasági ismeretek v. 
matematika v. történelem v. 
egy idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

GAZD 

A L K üzleti szakoktató 
[vendéglátó] 150 000 Ft 7 5 < 30 

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

GAZD 



egy idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

 

  MEGHIRDETETT FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

F L K szociális és ifjúsági 
munka [ifjúságsegítő] 115 000 Ft 4 1 < 15 

bármelyik két érettségi 
vizsgatárgy 

TÁRS 

F L K televíziós műsorkészítő 115 000 Ft 4 5 < 20 MŰV 

F L K turizmus-vendéglátás 
[turizmus] 115 000 Ft 4 1 < 13 GAZD 

 
 
 
 
 

PTE-KTK 
Pécsi Tudományegyetem 

Közgazdaságtudományi Kar 

 

NAPPALI KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A N K 
gazdálkodási és 
menedzsment (magyar 
nyelven) 

205 000 Ft 7 1 < 39 

kettőt kell választani: 
gazdasági ismeretek v. 
matematika v. történelem 
v. egy idegen nyelv v. 
szakmai előkészítő tárgy 

GAZD 

A N K 
gazdálkodási és 
menedzsment (angol 
nyelven) 

320 000 Ft 7 1 < 27 

kettőt kell választani: 
gazdasági ismeretek v. 
matematika v. történelem 
v. egy idegen nyelv v. 
szakmai előkészítő tárgy 

GAZD 

A N K kereskedelem és 
marketing 205 000 Ft 7 1 < 53 

kettőt kell választani: 
gazdasági ismeretek v. 
matematika v. történelem 
v. egy idegen nyelv v. 
szakmai előkészítő tárgy 

GAZD 

A N K pénzügy és számvitel 205 000 Ft 7 1 < 66 

matematika és 
gazdasági ismeretek v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv v. szakmai előkészítő 
tárgy 

GAZD 

 

RÉSZIDŐS KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 



Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A L K 
gazdálkodási és 
menedzsment (magyar 
nyelven) 

200 000 Ft 7 1 < 78 

kettőt kell választani: 
gazdasági ismeretek v. 
matematika v. történelem 
v. egy idegen nyelv v. 
szakmai előkészítő tárgy 

GAZD 

A L K pénzügy és számvitel 200 000 Ft 7 1 < 76 

matematika és 
gazdasági ismeretek v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv v. szakmai előkészítő 
tárgy 

GAZD 

 
 
 
 
 

PTE-MK 
Pécsi Tudományegyetem 

Művészeti Kar 

 

NAPPALI KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A N K előadóművészet 
[klasszikus zongora] 350 000 Ft 6 Lásd 

lentebb 

alkalmassági vizsga 
(Alk) és 
főtárgy gyakorlati vizsga 
(Gy) 

MŰV 

O N K 
osztatlan tanári [10 félév 
[zenetanár 
[zongoratanár]]] 

350 000 Ft 10 1 < 20 

elméleti-zenei 
alkalmassági vizsga 
(Alk) és 
pályaalkalmassági 
(Alk) és 
főtárgy gyakorlati vizsga 
(Gy) 

PED 

 
 
 
 
 

PTE-PMMIK 
Pécsi Tudományegyetem 

Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar 

 

NAPPALI KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 



Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A N K építészmérnöki 210 000 Ft 8 1 < 100 

rajz alkalmassági (Alk) és 
matematika és 
építészeti és építési 
alapismeretek v. fizika 
(legalább egyet emelt 
szinten kell teljesíteni) 

MŰSZ 

A N K építőmérnöki 210 000 Ft 8 1 < 90 

matematika és 
biológia v. fizika v. 
informatika v. kémia v. 
szakmai előkészítő tárgy 

MŰSZ 

A N K építőművészet 325 000 Ft 6 Lásd 
lentebb 

gyakorlati vizsga (Gy) MŰV 

A N K gépészmérnöki 210 000 Ft 7 1 < 68 

matematika és 
biológia v. fizika v. 
informatika v. kémia v. 
szakmai előkészítő tárgy 

MŰSZ 

A N K ipari termék- és 
formatervező mérnöki 210 000 Ft 7 1 < 19 

rajz alkalmassági (Alk) és 
matematika és 
biológia v. fizika v. 
informatika v. kémia v. 
szakmai előkészítő tárgy 

MŰSZ 

A N K környezetmérnöki 210 000 Ft 7 1 < 31 

matematika és 
biológia v. fizika v. 
informatika v. kémia v. 
szakmai előkészítő tárgy 

MŰSZ 

A N K mérnökinformatikus 210 000 Ft 7 1 < 79 matematika és 
fizika v. informatika INFO 

A N K villamosmérnöki 210 000 Ft 7 1 < 36 

matematika és 
biológia v. fizika v. 
informatika v. kémia v. 
szakmai előkészítő tárgy 

MŰSZ 

O N K építész 325 000 Ft 10 1 < 5 

rajz alkalmassági (Alk) és 
matematika és 
építészeti és építési 
alapismeretek v. fizika 
(legalább egyet emelt 
szinten kell teljesíteni) 

MŰSZ 

 

  MEGHIRDETETT FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

F N K televíziós 
műsorkészítő 195 000 Ft 4 bármelyik két érettségi 

vizsgatárgy MŰV 

 

RÉSZIDŐS KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A L K építőmérnöki 210 000 Ft 8 1 < 75 

matematika és 
biológia v. fizika v. 
informatika v. kémia v. 
szakmai előkészítő tárgy 

MŰSZ 

A L K gépészmérnöki 210 000 Ft 7 1 < 82 

matematika és 
biológia v. fizika v. 
informatika v. kémia v. 
szakmai előkészítő tárgy 

MŰSZ 



A L K mérnökinformatikus 210 000 Ft 7 1 < 22 matematika és 
fizika v. informatika INFO 

A L K villamosmérnöki 210 000 Ft 7 1 < 87 

matematika és 
biológia v. fizika v. 
informatika v. kémia v. 
szakmai előkészítő tárgy 

MŰSZ 

 
 
 
 
 

PTE-TTK 
Pécsi Tudományegyetem 

Természettudományi Kar 

 

NAPPALI KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A N K biológia 175 000 Ft 6 1 < 62 

kettőt kell választani: 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. 
szakmai előkészítő tárgy 

TERM 

A N K fizika 175 000 Ft 6 1 < 46 

kettőt kell választani: 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. 
szakmai előkészítő tárgy 

TERM 

A N K földrajz 175 000 Ft 6 1 < 69 

kettőt kell választani: 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. 
történelem v. szakmai 
előkészítő tárgy 

TERM 

A N K földtudományi 175 000 Ft 6 1 < 37 

kettőt kell választani: 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. 
szakmai előkészítő tárgy 

TERM 

A N K gazdaságinformatikus 180 000 Ft 7 1 < 74 
matematika és 
biológia v. fizika v. 
informatika v. történelem 

INFO 

A N K kémia 175 000 Ft 6 1 < 28 

kettőt kell választani: 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. 
szakmai előkészítő tárgy 

TERM 

A N K környezettan 175 000 Ft 6 1 < 52 

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

TERM 



szakmai előkészítő tárgy 

A N K matematika 175 000 Ft 6 1 < 34 

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

TERM 

A N K programtervező 
informatikus 180 000 Ft 6 1 < 85 matematika és 

fizika v. informatika INFO 

A N K sportszervező 175 000 Ft 6 1 < 10 

kettőt kell választani: 
biológia v. magyar v. 
testnevelés v. történelem 
v. egy idegen nyelv 

SPORT 

A N K testnevelő-edző 175 000 Ft 6 1 < 22 testnevelés és 
biológia v. történelem SPORT 

O N K 

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

300 000 Ft 10 1 < 8 

pályaalkalmassági (Alk) és 
kettőt kell választani: 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. 
szakmai előkészítő tárgy 

PED 

O N K 

osztatlan tanári [10 félév 
[biológiatanár 
(egészségtan); 
földrajztanár]] 

300 000 Ft 10 1 < 13 

pályaalkalmassági (Alk) és 
kettőt kell választani: 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. 
szakmai előkészítő tárgy 

PED 

O N K 

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

300 000 Ft 10 1 < 20 

pályaalkalmassági (Alk) és 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. 
szakmai előkészítő 
tárgy és 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. 
szakmai előkészítő tárgy 

PED 

O N K 

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

300 000 Ft 10 1 < 22 

pályaalkalmassági (Alk) és 
testnevelés és 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. 
szakmai előkészítő tárgy 

PED 

O N K 

osztatlan tanári [10 félév 
[fizikatanár 
(természettudományos 
gyakorlatok); 
informatikatanár]] 

300 000 Ft 10 1 < 11 

pályaalkalmassági (Alk) és 
informatika és 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. 
szakmai előkészítő tárgy 

PED 

O N K 

osztatlan tanári [10 félév 
[fizikatanár 
(természettudományos 
gyakorlatok); 
kémiatanár]] 

300 000 Ft 10 1 < 9 

pályaalkalmassági (Alk) és 
kettőt kell választani: 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. 
szakmai előkészítő tárgy 

PED 

O N K 

osztatlan tanári [10 félév 
[fizikatanár 
(természettudományos 
gyakorlatok); 
matematikatanár]] 

300 000 Ft 10 1 < 24 

pályaalkalmassági (Alk) és 
matematika és 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
természettudomány v. 
szakmai előkészítő tárgy 

PED 

O N K 
osztatlan tanári [10 félév 
[földrajztanár; 
matematikatanár]] 

300 000 Ft 10 1 < 6 

pályaalkalmassági (Alk) és 
matematika és 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
természettudomány v. 
szakmai előkészítő tárgy 

PED 



O N K 
osztatlan tanári [10 félév 
[földrajztanár; 
testnevelő tanár]] 

300 000 Ft 10 1 < 19 

pályaalkalmassági (Alk) és 
testnevelés és 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. 
szakmai előkészítő tárgy 

PED 

O N K 

osztatlan tanári [10 félév 
[földrajztanár; 
történelemtanár és 
állampolgári ismeretek 
tanára]] 

300 000 Ft 10 1 < 16 

pályaalkalmassági (Alk) és 
történelem (E) és 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. 
szakmai előkészítő tárgy 

PED 

O N K 
osztatlan tanári [10 félév 
[informatikatanár; 
matematikatanár]] 

300 000 Ft 10 1 < 12 
pályaalkalmassági (Alk) és 
matematika és 
fizika v. informatika 

PED 

O N K 
osztatlan tanári [10 félév 
[informatikatanár; 
testnevelő tanár]] 

300 000 Ft 10 1 < 11 

pályaalkalmassági (Alk) és 
testnevelés és 
fizika v. informatika v. 
matematika 

PED 

O N K 
osztatlan tanári [10 félév 
[kémiatanár; 
matematikatanár]] 

300 000 Ft 10 1 < 7 

pályaalkalmassági (Alk) és 
matematika és 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
természettudomány v. 
szakmai előkészítő tárgy 

PED 

O N K 
osztatlan tanári [10 félév 
[matematikatanár; 
ének-zene tanár]] 

300 000 Ft 10 1 < 4 

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

PED 

O N K 
osztatlan tanári [10 félév 
[matematikatanár; 
testnevelő tanár]] 

300 000 Ft 10 1 < 7 
pályaalkalmassági (Alk) és 
matematika és 
testnevelés 

PED 

O N K 

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

300 000 Ft 10 1 < 9 
pályaalkalmassági (Alk) és 
testnevelés és 
történelem (E) 

PED 

 
 
 
 
 

SE 
Semmelweis Egyetem 

SE felvehető kapacitásszáma: 778 fő. 

Képzési terület Település Nyelv 

Felvehető (fő) 
Képzési 
terület/Szakmacsoport 

Nappali 
képzés 

Esti, levelező 
munkarend Távoktatás 

orvos- és 
egészségtudomány képzési 
terület 

Budapest magyar 0 422 0 ORVOS 

sporttudomány képzési 
terület Budapest magyar 27 48 0 SPORT 

társadalomtudomány 
képzési terület Budapest magyar 0 281 0 TÁRS 

Összesen     27 751 0   
 

Az itt látható táblázat a Nftv. 67. § (3) bekezdés d) pontja alapján az Oktatási Hivatal által megállapított felvehető 
maximális hallgatói létszámokat tartalmazza. Az Nftv. 39. § (5) bekezdése, valamint az új felvételi kormányrendelet 5. 



§ (1) bekezdése alapján az egyes meghirdetések (szakok, szakirányok) kapacitásszámai meghatározásra kerültek, 
ezek az egyes meghirdetések min. és max. kapacitásszámainál olvashatóak. 

 
 

SE-ÁOK 
Semmelweis Egyetem 

Általános Orvostudományi Kar 

 

NAPPALI KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

O N K általános orvos 1 020 000 Ft 12 1 < 4 biológia (E) és 
fizika (E) v. kémia (E) ORVOS 

 
 
 
 
 

SZE 
Széchenyi István Egyetem 

SZE felvehető kapacitásszáma: 2298 fő. 

Képzési terület Település Nyelv 

Felvehető (fő) 
Képzési 
terület/Szakmacsoport 

Nappali 
képzés 

Esti, levelező 
munkarend Távoktatás 

gazdaságtudományok 
képzési terület Győr angol 21 0 0 GAZD 

gazdaságtudományok 
képzési terület Győr magyar 288 249 94 GAZD 

informatika képzési terület Győr magyar 126 57 0 INFO 
jogi képzési terület Győr magyar 96 180 0 JOGI 
közigazgatási, rendészeti és 
katonai képzési terület Győr magyar 157 52 0 KRK 

műszaki képzési terület Győr magyar 320 253 121 MŰSZ 
orvos- és egészségtudomány 
képzési terület Győr magyar 56 18 0 ORVOS 

pedagógusképzés képzési 
terület Győr magyar 34 70 0 PED 

társadalomtudomány képzési 
terület Győr magyar 68 38 0 TÁRS 

Összesen     1166 917 215   
 

Az itt látható táblázat a Nftv. 67. § (3) bekezdés d) pontja alapján az Oktatási Hivatal által megállapított felvehető 
maximális hallgatói létszámokat tartalmazza. Az Nftv. 39. § (5) bekezdése, valamint az új felvételi kormányrendelet 5. 
§ (1) bekezdése alapján az egyes meghirdetések (szakok, szakirányok) kapacitásszámai meghatározásra kerültek, 
ezek az egyes meghirdetések min. és max. kapacitásszámainál olvashatóak. 



 
 

SZE-ÁJK 
Széchenyi István Egyetem 

Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar 

 

NAPPALI KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

O N K jogász 165 000 Ft 10 1 < 74 

történelem és 
latin nyelv v. magyar v. egy 
idegen nyelv (legalább egyet 
emelt szinten kell teljesíteni) 

JOGI 

 

  MEGHIRDETETT FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

F N K jogi 120 000 Ft 4 10 < 32 bármelyik két érettségi 
vizsgatárgy JOGI 

 

RÉSZIDŐS KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

O L K jogász 150 000 Ft 10 1 < 131 

történelem és 
latin nyelv v. magyar v. egy 
idegen nyelv (legalább egyet 
emelt szinten kell teljesíteni) 

JOGI 

 

  MEGHIRDETETT FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

F L K jogi 120 000 Ft 4 10 < 69 bármelyik két érettségi 
vizsgatárgy JOGI 

 
 
 
 
 



SZE-ESZI 
Széchenyi István Egyetem 

Petz Lajos Egészségügyi és Szociális Intézet 

 

NAPPALI KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A N K ápolás és betegellátás 
[ápoló] 250 000 Ft 8 1 < 12 

alkalmassági vizsga (Alk) és 
kettőt kell választani: 
biológia v. fizika v. 
informatika v. kémia v. 
magyar v. szakmai 
előkészítő tárgy 

ORVOS 

A N K ápolás és betegellátás 
[szülésznő] 250 000 Ft 8 1 < 8 

alkalmassági vizsga (Alk) és 
kettőt kell választani: 
biológia v. fizika v. 
informatika v. kémia v. 
magyar v. szakmai 
előkészítő tárgy 

ORVOS 

A N K egészségügyi szervező 250 000 Ft 7 1 < 36 

alkalmassági vizsga (Alk) és 
kettőt kell választani: 
biológia v. fizika v. 
informatika v. kémia v. 
matematika v. egy idegen 
nyelv v. szakmai előkészítő 
tárgy 

ORVOS 

 

  MEGHIRDETETT FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

F N K szociális és ifjúsági 
munka [szociális munka] 150 000 Ft 4 1 < 17 bármelyik két érettségi 

vizsgatárgy TÁRS 

 

RÉSZIDŐS KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A L K ápolás és betegellátás 
[ápoló] 250 000 Ft 8 1 < 11 

alkalmassági vizsga (Alk) és 
kettőt kell választani: 
biológia v. fizika v. 
informatika v. kémia v. 
magyar v. szakmai 
előkészítő tárgy 

ORVOS 

A L K egészségügyi szervező 250 000 Ft 7 1 < 7 
alkalmassági vizsga (Alk) és 
kettőt kell választani: 
biológia v. fizika v. 

ORVOS 



informatika v. kémia v. 
matematika v. egy idegen 
nyelv v. szakmai előkészítő 
tárgy 

 
 
 
 
 

SZE-GK 
Széchenyi István Egyetem 

Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar 

 

NAPPALI KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A N K gazdálkodási és 
menedzsment 150 000 Ft 7 1 < 71 

kettőt kell választani: 
gazdasági ismeretek v. 
matematika v. történelem v. 
egy idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

GAZD 

A N K kereskedelem és 
marketing 150 000 Ft 7 1 < 35 

kettőt kell választani: 
gazdasági ismeretek v. 
matematika v. történelem v. 
egy idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

GAZD 

A N K nemzetközi 
tanulmányok 150 000 Ft 6 1 < 22 

kettőt kell választani: 
magyar v. matematika v. 
társadalomismeret v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv (legalább egyet emelt 
szinten kell teljesíteni) 

TÁRS 

 

  MEGHIRDETETT FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

F N K 
gazdálkodási és 
menedzsment [kis- és 
középvállalkozási] 

150 000 Ft 4 1 < 21 
bármelyik két érettségi 
vizsgatárgy 

GAZD 

F N K 
kereskedelem és 
marketing [kereskedelmi 
logisztika] 

150 000 Ft 4 1 < 25 GAZD 

 

RÉSZIDŐS KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. Munka- Fin. Meghirdetett képzés Önköltség Képz. idő Kapacitás Érettségi Képz. 



szint rend forma (félév) (félév) min. < 
max. 

vizsgakövetelmények terület 

A L K kereskedelem és 
marketing 150 000 Ft 7 1 < 27 

kettőt kell választani: 
gazdasági ismeretek v. 
matematika v. történelem v. 
egy idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

GAZD 

A T K gazdálkodási és 
menedzsment 150 000 Ft 7 1 < 94 

kettőt kell választani: 
gazdasági ismeretek v. 
matematika v. történelem v. 
egy idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

GAZD 

 

  MEGHIRDETETT FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

F L K 
gazdálkodási és 
menedzsment 
[projektmenedzsment] 

150 000 Ft 4 1 < 16 bármelyik két érettségi 
vizsgatárgy GAZD 

 
 
 
 
 

SZE-MTK 
Széchenyi István Egyetem 

Műszaki Tudományi Kar 

 

NAPPALI KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A N K építőmérnöki 175 000 Ft 8 1 < 23 

matematika és 
biológia v. fizika v. 
informatika v. kémia v. 
szakmai előkészítő tárgy 

MŰSZ 

A N K gazdaságinformatikus 180 000 Ft 7 1 < 30 
matematika és 
biológia v. fizika v. 
informatika v. történelem 

INFO 

A N K gépészmérnöki 175 000 Ft 7 1 < 25 

matematika és 
biológia v. fizika v. 
informatika v. kémia v. 
szakmai előkészítő tárgy 

MŰSZ 

A N K járműmérnöki 175 000 Ft 7 1 < 22 

matematika és 
biológia v. fizika v. 
informatika v. kémia v. 
szakmai előkészítő tárgy 

MŰSZ 

A N K környezetmérnöki 175 000 Ft 7 1 < 12 

matematika és 
biológia v. fizika v. 
informatika v. kémia v. 
szakmai előkészítő tárgy 

MŰSZ 

A N K közlekedésmérnöki 175 000 Ft 7 1 < 26 
matematika és 
biológia v. fizika v. 
informatika v. kémia v. 

MŰSZ 



szakmai előkészítő tárgy 

A N K logisztikai mérnöki 175 000 Ft 7 20 < 35 

matematika és 
biológia v. fizika v. 
informatika v. kémia v. 
szakmai előkészítő tárgy 

MŰSZ 

A N K mechatronikai mérnöki 175 000 Ft 7 1 < 20 

matematika és 
biológia v. fizika v. 
informatika v. kémia v. 
szakmai előkészítő tárgy 

MŰSZ 

A N K mérnökinformatikus 180 000 Ft 7 1 < 76 matematika és 
fizika v. informatika INFO 

A N K műszaki menedzser 175 000 Ft 7 1 < 29 

matematika és 
biológia v. fizika v. 
gazdasági ismeretek v. 
informatika v. kémia v. 
történelem v. szakmai 
előkészítő tárgy 

MŰSZ 

A N K villamosmérnöki 175 000 Ft 7 1 < 22 

matematika és 
biológia v. fizika v. 
informatika v. kémia v. 
szakmai előkészítő tárgy 

MŰSZ 

O N K 

osztatlan tanári [10 
félév [mérnöktanár 
[gépészet-
mechatronika]]] 

300 000 Ft 10 1 < 6 

pályaalkalmassági (Alk) és 
matematika és 
biológia v. fizika v. 
informatika v. kémia v. 
szakmai előkészítő tárgy 

PED 

O N K 
osztatlan tanári [10 
félév [mérnöktanár 
[informatika]]] 

300 000 Ft 10 1 < 6 

pályaalkalmassági (Alk) és 
matematika és 
biológia v. fizika v. 
informatika v. kémia v. 
szakmai előkészítő tárgy 

PED 

O N K 
osztatlan tanári [10 
félév [mérnöktanár 
[közlekedés]]] 

300 000 Ft 10 1 < 5 

pályaalkalmassági (Alk) és 
matematika és 
biológia v. fizika v. 
informatika v. kémia v. 
szakmai előkészítő tárgy 

PED 

 

RÉSZIDŐS KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A L K építőmérnöki 175 000 Ft 8 1 < 21 

matematika és 
biológia v. fizika v. 
informatika v. kémia v. 
szakmai előkészítő tárgy 

MŰSZ 

A L K gazdaságinformatikus 180 000 Ft 7 1 < 17 
matematika és 
biológia v. fizika v. 
informatika v. történelem 

INFO 

A L K gépészmérnöki 175 000 Ft 7 1 < 27 

matematika és 
biológia v. fizika v. 
informatika v. kémia v. 
szakmai előkészítő tárgy 

MŰSZ 

A L K járműmérnöki 175 000 Ft 7 1 < 15 

matematika és 
biológia v. fizika v. 
informatika v. kémia v. 
szakmai előkészítő tárgy 

MŰSZ 

A L K logisztikai mérnöki 175 000 Ft 7 20 < 30 

matematika és 
biológia v. fizika v. 
informatika v. kémia v. 
szakmai előkészítő tárgy 

MŰSZ 

A L K mechatronikai 
mérnöki 175 000 Ft 7 1 < 16 matematika és 

biológia v. fizika v. MŰSZ 



informatika v. kémia v. 
szakmai előkészítő tárgy 

A L K mérnökinformatikus 180 000 Ft 7 1 < 20 matematika és 
fizika v. informatika INFO 

A L K villamosmérnöki 175 000 Ft 7 1 < 42 

matematika és 
biológia v. fizika v. 
informatika v. kémia v. 
szakmai előkészítő tárgy 

MŰSZ 

A T K közlekedésmérnöki 175 000 Ft 7 1 < 78 

matematika és 
biológia v. fizika v. 
informatika v. kémia v. 
szakmai előkészítő tárgy 

MŰSZ 

A T K műszaki menedzser 175 000 Ft 7 1 < 43 

matematika és 
biológia v. fizika v. 
gazdasági ismeretek v. 
informatika v. kémia v. 
történelem v. szakmai 
előkészítő tárgy 

MŰSZ 

 
 
 
 
 

SZE-ZMI 
Széchenyi István Egyetem 

Varga Tibor Zeneművészeti Intézet 

 

NAPPALI KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

O N K 
osztatlan tanári [10 félév 
[zenetanár 
[hegedűtanár]]] 

300 000 Ft 10 1 < 3 
pályaalkalmassági 
(Alk) és 
szolfézs-zeneelmélet-
zongora (Alk) és 
főtárgy gyakorlati vizsga 
(Gy) 

PED 

O N K osztatlan tanári [10 félév 
[zenetanár [kürttanár]]] 300 000 Ft 10 1 < 1 PED 

 
 
 
 
 

SZF 
Szolnoki Főiskola 

SZF felvehető kapacitásszáma: 2361 fő. 

Képzési terület Település Nyelv 

Felvehető (fő) 
Képzési 
terület/Szakmacsoport 

Nappali 
képzés 

Esti, levelező 
munkarend Távoktatás 

agrár képzési terület Szolnok magyar 117 121 0 AGRÁR 
gazdaságtudományok 
képzési terület Szolnok magyar 1108 753 0 GAZD 

gazdaságtudományok Szolnok angol 46 0 0 GAZD 



képzési terület 
műszaki képzési terület Szolnok magyar 148 68 0 MŰSZ 
Összesen     1419 942 0   
 

Az itt látható táblázat a Nftv. 67. § (3) bekezdés d) pontja alapján az Oktatási Hivatal által megállapított felvehető 
maximális hallgatói létszámokat tartalmazza. Az Nftv. 39. § (5) bekezdése, valamint az új felvételi kormányrendelet 5. 
§ (1) bekezdése alapján az egyes meghirdetések (szakok, szakirányok) kapacitásszámai meghatározásra kerültek, 
ezek az egyes meghirdetések min. és max. kapacitásszámainál olvashatóak. 

 
 

SZF 
Szolnoki Főiskola 

 

NAPPALI KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A N K 
gazdasági és 
vidékfejlesztési 
agrármérnöki 

230 000 Ft 7 1 < 39 

kettőt kell választani: 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. egy 
idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

AGRÁR 

A N K kereskedelem és 
marketing (Szolnok) 199 000 Ft 7 1 < 58 

kettőt kell választani: 
gazdasági ismeretek v. 
matematika v. történelem 
v. egy idegen nyelv v. 
szakmai előkészítő tárgy 

GAZD 

A N K műszaki menedzser 230 000 Ft 7 1 < 43 

matematika és 
biológia v. fizika v. 
gazdasági ismeretek v. 
informatika v. kémia v. 
történelem v. szakmai 
előkészítő tárgy 

MŰSZ 

A N K 
nemzetközi 
gazdálkodás (magyar 
nyelven) (Szolnok) 

199 000 Ft 7 1 < 49 

kettőt kell választani: 
gazdasági ismeretek v. 
matematika v. történelem 
v. egy idegen nyelv v. 
szakmai előkészítő tárgy 

GAZD 

A N K pénzügy és számvitel 
(Szolnok) 199 000 Ft 7 1 < 85 

matematika és 
gazdasági ismeretek v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv v. szakmai előkészítő 
tárgy 

GAZD 

A N K 
turizmus-vendéglátás 
(magyar nyelven) 
(Szolnok) 

199 000 Ft 7 1 < 66 

kettőt kell választani: 
gazdasági ismeretek v. 
matematika v. történelem 
v. egy idegen nyelv v. 
szakmai előkészítő tárgy 

GAZD 

A N K 
turizmus-vendéglátás 
(angol nyelven) 
(Szolnok) 

280 000 Ft 7 1 < 14 

kettőt kell választani: 
gazdasági ismeretek v. 
matematika v. történelem 
v. egy idegen nyelv v. 
szakmai előkészítő tárgy 

GAZD 

 



  MEGHIRDETETT FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

F N K 
kereskedelem és 
marketing [kereskedelmi 
logisztika] 

160 000 Ft 4 1 < 18 

bármelyik két érettségi 
vizsgatárgy 

GAZD 

F N K 

nemzetközi gazdálkodási 
[nemzetközi 
szállítmányozás és 
logisztika] 

160 000 Ft 4 1 < 18 GAZD 

F N K pénzügy és számvitel 
[pénzintézeti] 160 000 Ft 4 1 < 20 GAZD 

F N K turizmus-vendéglátás 
[turizmus] 160 000 Ft 4 1 < 14 GAZD 

F N K turizmus-vendéglátás 
[vendéglátó] 160 000 Ft 4 1 < 19 GAZD 

 

RÉSZIDŐS KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A L K 
gazdasági és 
vidékfejlesztési 
agrármérnöki 

180 000 Ft 7 1 < 49 

kettőt kell választani: 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. egy 
idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

AGRÁR 

A L K kereskedelem és 
marketing (Szolnok) 155 000 Ft 7 1 < 84 

kettőt kell választani: 
gazdasági ismeretek v. 
matematika v. történelem 
v. egy idegen nyelv v. 
szakmai előkészítő tárgy 

GAZD 

A L K 
mezőgazdasági és 
élelmiszeripari 
gépészmérnöki 

180 000 Ft 7 1 < 48 

kettőt kell választani: 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. egy 
idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

AGRÁR 

A L K műszaki menedzser 180 000 Ft 7 1 < 68 

matematika és 
biológia v. fizika v. 
gazdasági ismeretek v. 
informatika v. kémia v. 
történelem v. szakmai 
előkészítő tárgy 

MŰSZ 

A L K pénzügy és számvitel 
(Szolnok) 155 000 Ft 7 1 < 84 

matematika és 
gazdasági ismeretek v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv v. szakmai előkészítő 
tárgy 

GAZD 

A L K turizmus-vendéglátás 
(Szolnok) 155 000 Ft 7 1 < 40 

kettőt kell választani: 
gazdasági ismeretek v. 
matematika v. történelem 
v. egy idegen nyelv v. 
szakmai előkészítő tárgy 

GAZD 

 

  MEGHIRDETETT FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK 



Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

F L K 

nemzetközi gazdálkodási 
[nemzetközi 
szállítmányozás és 
logisztika] 

130 000 Ft 4 1 < 18 
bármelyik két érettségi 
vizsgatárgy 

GAZD 

F L K turizmus-vendéglátás 
[turizmus] 130 000 Ft 4 1 < 21 GAZD 

 
 
 
 
 

SZIE 
Szent István Egyetem 

SZIE felvehető kapacitásszáma: 5479 fő. 

Képzési terület Település Nyelv 

Felvehető (fő) 
Képzési 
terület/Szakmacsoport 

Nappali 
képzés 

Esti, levelező 
munkarend Távoktatás 

agrár képzési terület Budapest magyar 37 58 0 AGRÁR 
agrár képzési terület Gödöllő magyar 131 179 0 AGRÁR 
agrár képzési terület Gödöllő angol 140 0 0 AGRÁR 
agrár képzési terület Szarvas magyar 308 224 0 AGRÁR 
bölcsészettudomány 
képzési terület Budapest magyar 69 58 0 BÖLCS 

bölcsészettudomány 
képzési terület Gödöllő magyar 53 97 0 BÖLCS 

bölcsészettudomány 
képzési terület Jászberény magyar 92 141 0 BÖLCS 

gazdaságtudományok 
képzési terület Békéscsaba magyar 304 411 0 GAZD 

gazdaságtudományok 
képzési terület Budapest magyar 211 74 0 GAZD 

gazdaságtudományok 
képzési terület Gödöllő magyar 273 314 126 GAZD 

műszaki képzési terület Békéscsaba magyar 34 48 0 MŰSZ 
műszaki képzési terület Gödöllő magyar 357 190 0 MŰSZ 
orvos- és 
egészségtudomány képzési 
terület 

Gyula magyar 114 164 0 ORVOS 

orvos- és 
egészségtudomány képzési 
terület 

Jászberény magyar 0 165 0 ORVOS 

pedagógusképzés képzési 
terület Budapest magyar 0 11 0 PED 

pedagógusképzés képzési 
terület Gödöllő magyar 50 30 0 PED 

pedagógusképzés képzési 
terület Jászberény magyar 45 136 0 PED 

pedagógusképzés képzési 
terület Szarvas magyar 136 143 0 PED 

társadalomtudomány 
képzési terület Gyula magyar 68 110 0 TÁRS 

társadalomtudomány 
képzési terület Jászberény magyar 194 184 0 TÁRS 

Összesen     2616 2737 126   
 

Az itt látható táblázat a Nftv. 67. § (3) bekezdés d) pontja alapján az Oktatási Hivatal által megállapított felvehető 
maximális hallgatói létszámokat tartalmazza. Az Nftv. 39. § (5) bekezdése, valamint az új felvételi kormányrendelet 5. 



§ (1) bekezdése alapján az egyes meghirdetések (szakok, szakirányok) kapacitásszámai meghatározásra kerültek, 
ezek az egyes meghirdetések min. és max. kapacitásszámainál olvashatóak. 

 
 

SZIE-ABPK 
Szent István Egyetem 

Alkalmazott Bölcsészeti Kar 

 

NAPPALI KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A N K csecsemő- és 
kisgyermeknevelő 115 000 Ft 6 1 < 46 

alkalmassági vizsga 
(Alk) és 
magyar és 
biológia v. fizika v. 
matematika v. 
társadalomismeret v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv v. szakmai előkészítő 
tárgy 

PED 

A N K óvodapedagógus 
(Szarvas) 115 000 Ft 6 1 < 17 

alkalmassági vizsga 
(Alk) és 
magyar és 
biológia v. matematika v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv v. szakmai előkészítő 
tárgy 

PED 

A N K 

óvodapedagógus 
[nemzetiségi 
óvodapedagógus 
(cigány-roma)] 

115 000 Ft 6 5 

alkalmassági vizsga 
(Alk) és 
beás v. lovári v. magyar és 
biológia v. matematika v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv v. szakmai előkészítő 
tárgy 

PED 

A N K 

óvodapedagógus 
[nemzetiségi 
óvodapedagógus 
(német)] 

115 000 Ft 6 5 

alkalmassági vizsga 
(Alk) és 
magyar v. német 
nemzetiségi nyelv v. német 
nemzetiségi nyelv és 
irodalom és 
biológia v. matematika v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv v. szakmai előkészítő 
tárgy 

PED 

A N K 

óvodapedagógus 
[nemzetiségi 
óvodapedagógus 
(román)] 

115 000 Ft 6 5 

alkalmassági vizsga 
(Alk) és 
magyar v. román v. román 
nyelv és irodalom és 
biológia v. matematika v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv v. szakmai előkészítő 
tárgy 

PED 

A N K 

óvodapedagógus 
[nemzetiségi 
óvodapedagógus 
(szlovák)] 

115 000 Ft 6 5 

alkalmassági vizsga 
(Alk) és 
magyar v. szlovák v. 
szlovák nyelv és 
irodalom és 

PED 



biológia v. matematika v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv v. szakmai előkészítő 
tárgy 

A N K tanító (Jászberény) 115 000 Ft 8 1 < 25 

tanító alkalmassági vizsga 
(Alk) és 
magyar és 
biológia v. matematika v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv v. szakmai előkészítő 
tárgy 

PED 

A N K tanító (Szarvas) 115 000 Ft 8 1 < 34 

alkalmassági vizsga 
(Alk) és 
magyar és 
biológia v. matematika v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv v. szakmai előkészítő 
tárgy 

PED 

A N K tanító [nemzetiségi 
tanító (cigány-roma)] 115 000 Ft 8 5 

alkalmassági vizsga 
(Alk) és 
beás v. lovári v. magyar és 
biológia v. matematika v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv v. szakmai előkészítő 
tárgy 

PED 

A N K tanító [nemzetiségi 
tanító (német)] 115 000 Ft 8 5 

alkalmassági vizsga 
(Alk) és 
magyar v. német 
nemzetiségi nyelv v. német 
nemzetiségi nyelv és 
irodalom és 
biológia v. matematika v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv v. szakmai előkészítő 
tárgy 

PED 

A N K tanító [nemzetiségi 
tanító (román)] 115 000 Ft 8 1 < 4 

alkalmassági vizsga 
(Alk) és 
magyar v. román v. román 
nyelv és irodalom és 
biológia v. matematika v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv v. szakmai előkészítő 
tárgy 

PED 

A N K tanító [nemzetiségi 
tanító (szlovák)] 115 000 Ft 8 5 

alkalmassági vizsga 
(Alk) és 
magyar v. szlovák v. 
szlovák nyelv és 
irodalom és 
biológia v. matematika v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv v. szakmai előkészítő 
tárgy 

PED 

 

RÉSZIDŐS KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A L K andragógia 
(Jászberény) 115 000 Ft 6 1 < 141 

kettőt kell választani: 
biológia v. magyar v. 
matematika v. történelem 
v. egy idegen nyelv 
(legalább egyet emelt 
szinten kell teljesíteni) 

BÖLCS 

A L K csecsemő- és 115 000 Ft 6 1 < 50 alkalmassági vizsga (Alk) és PED 



kisgyermeknevelő magyar és 
biológia v. fizika v. 
matematika v. 
társadalomismeret v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv v. szakmai előkészítő 
tárgy 

A L K 
informatikus 
könyvtáros 
(Jászberény) 

150 000 Ft 6 1 < 39 

kettőt kell választani: 
informatikai alapismeretek 
v. magyar v. matematika v. 
társadalomismeret v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv (legalább egyet emelt 
szinten kell teljesíteni) 

TÁRS 

A L K óvodapedagógus 
(Budapest) 115 000 Ft 6 1 < 11 

alkalmassági vizsga (Alk) és 
magyar és 
biológia v. matematika v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv v. szakmai előkészítő 
tárgy 

PED 

A L K óvodapedagógus 
(Jászberény) 115 000 Ft 6 1 < 17 

alkalmassági vizsga (Alk) és 
magyar és 
biológia v. matematika v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv v. szakmai előkészítő 
tárgy 

PED 

A L K óvodapedagógus 
(Szarvas) 115 000 Ft 6 1 < 17 

alkalmassági vizsga (Alk) és 
magyar és 
biológia v. matematika v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv v. szakmai előkészítő 
tárgy 

PED 

A L K 

óvodapedagógus 
[nemzetiségi 
óvodapedagógus 
(cigány-roma)] 

115 000 Ft 6 5 

alkalmassági vizsga (Alk) és 
beás v. lovári v. magyar és 
biológia v. matematika v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv v. szakmai előkészítő 
tárgy 

PED 

A L K 

óvodapedagógus 
[nemzetiségi 
óvodapedagógus 
(német)] 

115 000 Ft 6 1 < 3 

alkalmassági vizsga (Alk) és 
magyar v. német 
nemzetiségi nyelv v. német 
nemzetiségi nyelv és 
irodalom és 
biológia v. matematika v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv v. szakmai előkészítő 
tárgy 

PED 

A L K 

óvodapedagógus 
[nemzetiségi 
óvodapedagógus 
(román)] 

115 000 Ft 6 1 < 3 

alkalmassági vizsga (Alk) és 
magyar v. román v. román 
nyelv és irodalom és 
biológia v. matematika v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv v. szakmai előkészítő 
tárgy 

PED 

A L K 

óvodapedagógus 
[nemzetiségi 
óvodapedagógus 
(szlovák)] 

115 000 Ft 6 5 

alkalmassági vizsga (Alk) és 
magyar v. szlovák v. 
szlovák nyelv és 
irodalom és 
biológia v. matematika v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv v. szakmai előkészítő 
tárgy 

PED 

A L K szociális munka 
(Jászberény) 150 000 Ft 7 1 < 42 

kettőt kell választani: 
magyar v. matematika v. 
társadalomismeret v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv (legalább egyet emelt 
szinten kell teljesíteni) 

TÁRS 

A L K tanító (Jászberény) 115 000 Ft 8 1 < 18 

tanító alkalmassági vizsga 
(Alk) és 
magyar és 
biológia v. matematika v. 
történelem v. egy idegen 

PED 



nyelv v. szakmai előkészítő 
tárgy 

A L K tanító (Szarvas) 115 000 Ft 8 1 < 22 

alkalmassági vizsga (Alk) és 
magyar és 
biológia v. matematika v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv v. szakmai előkészítő 
tárgy 

PED 

A L K tanító [nemzetiségi 
tanító (cigány-roma)] 115 000 Ft 8 5 

alkalmassági vizsga (Alk) és 
beás v. lovári v. magyar és 
biológia v. matematika v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv v. szakmai előkészítő 
tárgy 

PED 

A L K tanító [nemzetiségi 
tanító (német)] 115 000 Ft 8 1 < 4 

alkalmassági vizsga (Alk) és 
magyar v. német 
nemzetiségi nyelv v. német 
nemzetiségi nyelv és 
irodalom és 
biológia v. matematika v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv v. szakmai előkészítő 
tárgy 

PED 

A L K tanító [nemzetiségi 
tanító (román)] 115 000 Ft 8 1 < 2 

alkalmassági vizsga (Alk) és 
magyar v. román v. román 
nyelv és irodalom és 
biológia v. matematika v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv v. szakmai előkészítő 
tárgy 

PED 

A L K tanító [nemzetiségi 
tanító (szlovák)] 115 000 Ft 8 1 < 4 

alkalmassági vizsga (Alk) és 
magyar v. szlovák v. 
szlovák nyelv és 
irodalom és 
biológia v. matematika v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv v. szakmai előkészítő 
tárgy 

PED 

 
 
 
 
 

SZIE-GAEK 
Szent István Egyetem 

Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar 

 

NAPPALI KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A N K ápolás és betegellátás 
[ápoló] (Gyula) 250 000 Ft 8 1 < 41 

alkalmassági (egészségi, 
beszéd) (Alk) és 
kettőt kell választani: 
biológia v. fizika v. 
informatika v. kémia v. 
magyar v. szakmai 
előkészítő tárgy 

ORVOS 

A N K egészségügyi szervező 250 000 Ft 7 1 < 15 alkalmassági (egészségi, ORVOS 



(Gyula) beszéd) (Alk) és 
kettőt kell választani: 
biológia v. fizika v. 
informatika v. kémia v. 
matematika v. egy idegen 
nyelv v. szakmai előkészítő 
tárgy 

A N K gazdálkodási és 
menedzsment 150 000 Ft 7 1 < 29 

kettőt kell választani: 
gazdasági ismeretek v. 
matematika v. történelem 
v. egy idegen nyelv v. 
szakmai előkészítő tárgy 

GAZD 

A N K 
gazdasági és 
vidékfejlesztési 
agrármérnöki (Szarvas) 

175 000 Ft 7 5 < 30 

kettőt kell választani: 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. egy 
idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

AGRÁR 

A N K környezetgazdálkodási 
agrármérnöki (Szarvas) 175 000 Ft 7 1 < 26 

kettőt kell választani: 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. egy 
idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

AGRÁR 

A N K mezőgazdasági 
mérnöki (Szarvas) 175 000 Ft 7 1 < 14 

kettőt kell választani: 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. egy 
idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

AGRÁR 

A N K műszaki menedzser 175 000 Ft 7 1 < 34 

matematika és 
biológia v. fizika v. 
gazdasági ismeretek v. 
informatika v. kémia v. 
történelem v. szakmai 
előkészítő tárgy 

MŰSZ 

A N K pénzügy és számvitel 150 000 Ft 7 1 < 28 

matematika és 
gazdasági ismeretek v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv v. szakmai előkészítő 
tárgy 

GAZD 

A N K szociális munka 
(Gyula) 150 000 Ft 7 1 < 26 

kettőt kell választani: 
magyar v. matematika v. 
társadalomismeret v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv (legalább egyet emelt 
szinten kell teljesíteni) 

TÁRS 

 

  MEGHIRDETETT FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

F N K 
kereskedelem és 
marketing [kereskedelmi 
logisztika] 

120 000 Ft 4 1 < 10 

bármelyik két érettségi 
vizsgatárgy 

GAZD 

F N K 

környezetgazdálkodási 
agrármérnök 
[környezetgazdálkodási] 
(Szarvas) 

150 000 Ft 4 1 < 20 AGRÁR 

F N K pénzügy és számvitel 
[pénzintézeti] 120 000 Ft 4 1 < 13 GAZD 

F N K pénzügy és számvitel 
[vállalkozási] 120 000 Ft 4 1 < 16 GAZD 

F N K szociális és ifjúsági munka 
[szociális munka] (Gyula) 120 000 Ft 4 5 < 30 TÁRS 



F N K turizmus-vendéglátás 
[turizmus] 120 000 Ft 4 1 < 13 GAZD 

 

RÉSZIDŐS KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A L K ápolás és betegellátás 
[ápoló] (Gyula) 250 000 Ft 8 1 < 35 

alkalmassági (egészségi, 
beszéd) (Alk) és 
kettőt kell választani: 
biológia v. fizika v. 
informatika v. kémia v. 
magyar v. szakmai 
előkészítő tárgy 

ORVOS 

A L K ápolás és betegellátás 
[ápoló] (Jászberény) 250 000 Ft 8 1 < 45 

alkalmassági (egészségi, 
beszéd) (Alk) és 
kettőt kell választani: 
biológia v. fizika v. 
informatika v. kémia v. 
magyar v. szakmai 
előkészítő tárgy 

ORVOS 

A L K egészségügyi szervező 
(Gyula) 250 000 Ft 7 1 < 27 

alkalmassági (egészségi, 
beszéd) (Alk) és 
kettőt kell választani: 
biológia v. fizika v. 
informatika v. kémia v. 
matematika v. egy idegen 
nyelv v. szakmai előkészítő 
tárgy 

ORVOS 

A L K gazdálkodási és 
menedzsment 150 000 Ft 7 1 < 43 

kettőt kell választani: 
gazdasági ismeretek v. 
matematika v. történelem 
v. egy idegen nyelv v. 
szakmai előkészítő tárgy 

GAZD 

A L K 
gazdasági és 
vidékfejlesztési 
agrármérnöki (Szarvas) 

175 000 Ft 7 1 < 12 

kettőt kell választani: 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. egy 
idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

AGRÁR 

A L K környezetgazdálkodási 
agrármérnöki (Szarvas) 175 000 Ft 7 1 < 19 

kettőt kell választani: 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. egy 
idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

AGRÁR 

A L K mezőgazdasági 
mérnöki (Szarvas) 175 000 Ft 7 1 < 15 

kettőt kell választani: 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. egy 
idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

AGRÁR 

A L K műszaki menedzser 175 000 Ft 7 1 < 48 

matematika és 
biológia v. fizika v. 
gazdasági ismeretek v. 
informatika v. kémia v. 
történelem v. szakmai 
előkészítő tárgy 

MŰSZ 

A L K növénytermesztő 
mérnöki (Szarvas) 175 000 Ft 7 1 < 14 

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

AGRÁR 



matematika v. 
természettudomány v. egy 
idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

A L K pénzügy és számvitel 150 000 Ft 7 1 < 38 

matematika és 
gazdasági ismeretek v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv v. szakmai előkészítő 
tárgy 

GAZD 

A L K szociális munka 
(Gyula) 150 000 Ft 7 1 < 33 

kettőt kell választani: 
magyar v. matematika v. 
társadalomismeret v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv (legalább egyet emelt 
szinten kell teljesíteni) 

TÁRS 

 

  MEGHIRDETETT FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

F L K 
kereskedelem és 
marketing [kereskedelmi 
logisztika] 

120 000 Ft 4 1 < 14 
bármelyik két érettségi 
vizsgatárgy 

GAZD 

F L K 
szociális és ifjúsági 
munka [szociális munka] 
(Gyula) 

120 000 Ft 4 1 < 25 TÁRS 

 
 
 
 
 

SZIE-GÉK 
Szent István Egyetem 

Gépészmérnöki Kar 

 

NAPPALI KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A N K gépészmérnöki 225 000 Ft 7 1 < 179 

matematika és 
biológia v. fizika v. 
informatika v. kémia v. 
szakmai előkészítő tárgy 

MŰSZ 

A N K mechatronikai mérnöki 225 000 Ft 7 1 < 24 

matematika és 
biológia v. fizika v. 
informatika v. kémia v. 
szakmai előkészítő tárgy 

MŰSZ 

A N K 
mezőgazdasági és 
élelmiszeripari 
gépészmérnöki 

225 000 Ft 7 1 < 34 

kettőt kell választani: 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. egy 
idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

AGRÁR 

A N K műszaki menedzser 225 000 Ft 7 1 < 30 matematika és MŰSZ 



biológia v. fizika v. 
gazdasági ismeretek v. 
informatika v. kémia v. 
történelem v. szakmai 
előkészítő tárgy 

 

RÉSZIDŐS KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A L K gépészmérnöki 180 000 Ft 7 1 < 28 

matematika és 
biológia v. fizika v. 
informatika v. kémia v. 
szakmai előkészítő tárgy 

MŰSZ 

 
 
 
 
 

SZIE-GTK 
Szent István Egyetem 

Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar 

 

NAPPALI KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A N K emberi erőforrások 
(Budapest) 200 000 Ft 6 1 < 6 

kettőt kell választani: 
gazdasági ismeretek v. 
matematika v. történelem v. 
egy idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

GAZD 

A N K 
gazdálkodási és 
menedzsment 
(Budapest) 

200 000 Ft 7 1 < 20 

kettőt kell választani: 
gazdasági ismeretek v. 
matematika v. történelem v. 
egy idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

GAZD 

A N K 
gazdálkodási és 
menedzsment 
(Gödöllő) 

200 000 Ft 7 1 < 12 

kettőt kell választani: 
gazdasági ismeretek v. 
matematika v. történelem v. 
egy idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

GAZD 

A N K 
gazdasági és 
vidékfejlesztési 
agrármérnöki 

200 000 Ft 7 1 < 60 

kettőt kell választani: 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. egy 
idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

AGRÁR 

A N K kereskedelem és 200 000 Ft 7 1 < 17 kettőt kell választani: GAZD 



marketing gazdasági ismeretek v. 
matematika v. történelem v. 
egy idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

A N K pénzügy és számvitel 
(Gödöllő) 200 000 Ft 7 1 < 17 

matematika és 
gazdasági ismeretek v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv v. szakmai előkészítő 
tárgy 

GAZD 

A N K turizmus-vendéglátás 
(Budapest) 200 000 Ft 7 1 < 11 

kettőt kell választani: 
gazdasági ismeretek v. 
matematika v. történelem v. 
egy idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

GAZD 

A N K turizmus-vendéglátás 
(Gödöllő) 200 000 Ft 7 1 < 12 

kettőt kell választani: 
gazdasági ismeretek v. 
matematika v. történelem v. 
egy idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

GAZD 

 

RÉSZIDŐS KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A L K emberi erőforrások 
(Budapest) 200 000 Ft 6 1 < 10 

kettőt kell választani: 
gazdasági ismeretek v. 
matematika v. történelem v. 
egy idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

GAZD 

A L K 
gazdálkodási és 
menedzsment 
(Budapest) 

200 000 Ft 7 1 < 17 

kettőt kell választani: 
gazdasági ismeretek v. 
matematika v. történelem v. 
egy idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

GAZD 

A L K 
gazdálkodási és 
menedzsment 
(Gödöllő) 

200 000 Ft 7 1 < 19 

kettőt kell választani: 
gazdasági ismeretek v. 
matematika v. történelem v. 
egy idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

GAZD 

A L K 
gazdasági és 
vidékfejlesztési 
agrármérnöki 

200 000 Ft 7 1 < 6 

kettőt kell választani: 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. egy 
idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

AGRÁR 

A L K pénzügy és számvitel 
(Budapest) 200 000 Ft 7 1 < 24 

matematika és 
gazdasági ismeretek v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv v. szakmai előkészítő 
tárgy 

GAZD 

A L K turizmus-vendéglátás 
(Budapest) 200 000 Ft 7 1 < 20 

kettőt kell választani: 
gazdasági ismeretek v. 
matematika v. történelem v. 
egy idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

GAZD 

 
 
 
 
 

SZIE-MKK 



Szent István Egyetem 

Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar 

 

NAPPALI KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A N K állattenyésztő mérnöki 175 000 Ft 7 1 < 20 

kettőt kell választani: 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. egy 
idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

AGRÁR 

A N K kertészmérnöki 175 000 Ft 7 1 < 2 

kettőt kell választani: 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. egy 
idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

AGRÁR 

A N K környezetgazdálkodási 
agrármérnöki 175 000 Ft 7 1 < 3 

kettőt kell választani: 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. egy 
idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

AGRÁR 

A N K környezetmérnöki 175 000 Ft 7 1 < 3 

matematika és 
biológia v. fizika v. 
informatika v. kémia v. 
szakmai előkészítő tárgy 

MŰSZ 

A N K 
mezőgazdasági 
mérnöki (magyar 
nyelven) 

175 000 Ft 7 1 < 6 

kettőt kell választani: 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. egy 
idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

AGRÁR 

A N K 
mezőgazdasági 
mérnöki (angol 
nyelven) 

250 000 Ft 7 1 < 20 

kettőt kell választani: 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. egy 
idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

AGRÁR 

A N K növénytermesztő 
mérnöki 175 000 Ft 7 1 < 4 

kettőt kell választani: 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. egy 
idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

AGRÁR 

A N K természetvédelmi 
mérnöki 175 000 Ft 7 1 < 20 

kettőt kell választani: 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. egy 
idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

AGRÁR 



A N K vadgazda mérnöki 
(magyar nyelven) 175 000 Ft 7 1 < 8 

kettőt kell választani: 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. egy 
idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

AGRÁR 

A N K vadgazda mérnöki 
(angol nyelven) 250 000 Ft 7 5 < 6 

kettőt kell választani: 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. egy 
idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

AGRÁR 

 

RÉSZIDŐS KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A L K kertészmérnöki 175 000 Ft 7 1 < 6 

kettőt kell választani: 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. egy 
idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

AGRÁR 

A L K környezetgazdálkodási 
agrármérnöki 175 000 Ft 7 1 < 9 

kettőt kell választani: 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. egy 
idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

AGRÁR 

A L K mezőgazdasági 
mérnöki 175 000 Ft 7 1 < 9 

kettőt kell választani: 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. egy 
idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

AGRÁR 

A L K növénytermesztő 
mérnöki 175 000 Ft 7 1 < 13 

kettőt kell választani: 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. egy 
idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

AGRÁR 

A L K természetvédelmi 
mérnöki 175 000 Ft 7 1 < 8 

kettőt kell választani: 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. egy 
idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

AGRÁR 

A L K vadgazda mérnöki 175 000 Ft 7 1 < 16 

kettőt kell választani: 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. egy 
idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

AGRÁR 

 
 
 



 
 

SZTE 
Szegedi Tudományegyetem 

SZTE felvehető kapacitásszáma: 10807 fő. 

Képzési terület Település Nyelv 

Felvehető (fő) 
Képzési 
terület/Szakmacsoport 

Nappali 
képzés 

Esti, levelező 
munkarend Távoktatás 

agrár képzési terület Hódmezővásárhely magyar 259 295 0 AGRÁR 
agrár képzési terület Szeged magyar 15 76 0 AGRÁR 
bölcsészettudomány 
képzési terület Szeged magyar 1317 743 0 BÖLCS 

bölcsészettudomány 
képzési terület Szeged német 2 0 0 BÖLCS 

gazdaságtudományok 
képzési terület Szeged magyar 336 540 288 GAZD 

informatika képzési 
terület Szeged magyar 265 77 0 INFO 

jogi képzési terület Szeged magyar 584 1554 0 JOGI 
műszaki képzési terület Szeged magyar 51 56 0 MŰSZ 
művészet képzési 
terület Szeged magyar 23 15 0 MŰV 

művészetközvetítés 
képzési terület Szeged magyar 61 114 0 MŰVK 

orvos- és 
egészségtudomány 
képzési terület 

Szeged magyar 2 103 0 ORVOS 

pedagógusképzés 
képzési terület Szeged magyar 1069 225 0 PED 

sporttudomány képzési 
terület Szeged magyar 0 152 0 SPORT 

társadalomtudomány 
képzési terület Szeged francia 10 0 0 TÁRS 

társadalomtudomány 
képzési terület Szeged magyar 672 1306 0 TÁRS 

természettudomány 
képzési terület Szeged magyar 472 125 0 TERM 

Összesen     5138 5381 288   
 

Az itt látható táblázat a Nftv. 67. § (3) bekezdés d) pontja alapján az Oktatási Hivatal által megállapított felvehető 
maximális hallgatói létszámokat tartalmazza. Az Nftv. 39. § (5) bekezdése, valamint az új felvételi kormányrendelet 5. 
§ (1) bekezdése alapján az egyes meghirdetések (szakok, szakirányok) kapacitásszámai meghatározásra kerültek, 
ezek az egyes meghirdetések min. és max. kapacitásszámainál olvashatóak. 

 
 

SZTE-ÁJK 
Szegedi Tudományegyetem 

Állam- és Jogtudományi Kar 

 

NAPPALI KÉPZÉSEK 

 



  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A N K 
munkaügyi és 
társadalombiztosítási 
igazgatási 

132 000 Ft 6 1 < 75 
kettőt kell választani: 
magyar v. történelem v. 
szakmai előkészítő tárgy 

JOGI 

A N K nemzetközi 
tanulmányok 209 000 Ft 6 1 < 59 

kettőt kell választani: 
magyar v. matematika v. 
társadalomismeret v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv (legalább egyet emelt 
szinten kell teljesíteni) 

TÁRS 

A N K politológia 150 000 Ft 6 1 < 24 

kettőt kell választani: 
magyar v. matematika v. 
társadalomismeret v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv (legalább egyet emelt 
szinten kell teljesíteni) 

TÁRS 

O N K jogász 176 000 Ft 10 1 < 90 

történelem és 
latin nyelv v. magyar v. egy 
idegen nyelv (legalább 
egyet emelt szinten kell 
teljesíteni) 

JOGI 

 

  MEGHIRDETETT FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

F N K jogi 98 000 Ft 4 1 < 45 bármelyik két érettségi 
vizsgatárgy JOGI 

 

RÉSZIDŐS KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A L K 
munkaügyi és 
társadalombiztosítási 
igazgatási 

132 000 Ft 6 1 < 161 
kettőt kell választani: 
magyar v. történelem v. 
szakmai előkészítő tárgy 

JOGI 

O L K jogász 154 000 Ft 10 1 < 143 

történelem és 
latin nyelv v. magyar v. 
egy idegen nyelv (legalább 
egyet emelt szinten kell 
teljesíteni) 

JOGI 

 
 
 
 
 

SZTE-BTK 
Szegedi Tudományegyetem 

Bölcsészettudományi Kar 

 



NAPPALI KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A N K anglisztika 136 000 Ft 6 1 < 8 

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

BÖLCS 

A N K germanisztika [német] 136 000 Ft 6 1 < 24 

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

BÖLCS 

A N K informatikus 
könyvtáros 158 000 Ft 6 1 < 23 

kettőt kell választani: 
informatikai alapismeretek 
v. magyar v. matematika v. 
társadalomismeret v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv (legalább egyet emelt 
szinten kell teljesíteni) 

TÁRS 

A N K keleti nyelvek és 
kultúrák [altajisztika] 136 000 Ft 6 1 < 6 

magyar v. történelem és 
angol v. francia v. latin nyelv 
v. német v. olasz v. orosz v. 
spanyol v. újgörög (legalább 
egyet emelt szinten kell 
teljesíteni) 

BÖLCS 

A N K kommunikáció és 
médiatudomány 193 000 Ft 6 1 < 44 

kettőt kell választani: 
magyar v. matematika v. 
társadalomismeret v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv (legalább egyet emelt 
szinten kell teljesíteni) 

TÁRS 

A N K magyar 136 000 Ft 6 1 < 55 
magyar (E) és 
latin nyelv v. történelem v. 
egy idegen nyelv 

BÖLCS 

A N K néprajz 136 000 Ft 6 1 < 16 
magyar és 
történelem (legalább egyet 
emelt szinten kell teljesíteni) 

BÖLCS 

A N K 

ókori nyelvek és 
kultúrák [klasszika-
filológia (latin, 
ógörög)] 

136 000 Ft 6 1 < 13 

magyar v. történelem és 
angol v. francia v. latin nyelv 
v. német v. olasz v. orosz v. 
spanyol v. újgörög (legalább 
egyet emelt szinten kell 
teljesíteni) 

BÖLCS 

A N K pedagógia 136 000 Ft 6 1 < 17 

kettőt kell választani: 
biológia v. magyar v. 
matematika v. történelem v. 
egy idegen nyelv (legalább 
egyet emelt szinten kell 
teljesíteni) 

BÖLCS 

A N K romanisztika [francia] 136 000 Ft 6 1 < 9 

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

BÖLCS 

A N K romanisztika [olasz] 136 000 Ft 6 1 < 7 

olasz (E) és 
angol v. francia v. latin nyelv 
v. magyar v. német v. orosz 
v. román v. román nyelv és 
irodalom v. spanyol v. 

BÖLCS 



történelem 

A N K romanisztika [spanyol] 136 000 Ft 6 1 < 4 

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

BÖLCS 

A N K szabad bölcsészet 136 000 Ft 6 1 < 24 

magyar v. történelem és 
angol v. francia v. latin nyelv 
v. német v. olasz v. orosz v. 
spanyol (legalább egyet 
emelt szinten kell teljesíteni) 

BÖLCS 

A N K szlavisztika [bolgár] 136 000 Ft 6 5 magyar v. történelem és 
angol v. bolgár v. bolgár 
nemzetiségi nyelv v. francia 
v. horvát v. horvát nyelv és 
irodalom v. latin nyelv v. 
lengyel v. német v. olasz v. 
orosz v. román v. román 
nyelv és irodalom v. spanyol 
v. szerb v. szerb nyelv és 
irodalom v. szlovák v. 
szlovák nyelv és irodalom v. 
szlovén nemzetiségi nyelv v. 
ukrán (legalább egyet emelt 
szinten kell teljesíteni) 

BÖLCS 
A N K szlavisztika [cseh] 136 000 Ft 6 1 < 4 BÖLCS 
A N K szlavisztika [orosz] 136 000 Ft 6 1 < 23 BÖLCS 

A N K szlavisztika [szerb 
nemzetiségi] 136 000 Ft 6 1 < 3 BÖLCS 

A N K szlavisztika [szerb] 136 000 Ft 6 1 < 6 BÖLCS 

A N K szlavisztika [ukrán] 136 000 Ft 6 5 BÖLCS 

A N K szociológia 158 000 Ft 6 1 < 15 

kettőt kell választani: 
magyar v. matematika v. 
társadalomismeret v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv (legalább egyet emelt 
szinten kell teljesíteni) 

TÁRS 

A N K történelem 136 000 Ft 6 1 < 48 
történelem (E) és 
földrajz v. latin nyelv v. 
magyar v. egy idegen nyelv 

BÖLCS 

A N K történelem [régészet] 158 000 Ft 6 1 < 4 
történelem (E) és 
földrajz v. latin nyelv v. 
magyar v. egy idegen nyelv 

BÖLCS 

 

RÉSZIDŐS KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A L K anglisztika 136 000 Ft 6 1 < 13 

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

BÖLCS 

A L K germanisztika [német] 136 000 Ft 6 1 < 20 

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

BÖLCS 

A L K pedagógia 136 000 Ft 6 1 < 15 

kettőt kell választani: 
biológia v. magyar v. 
matematika v. történelem v. 
egy idegen nyelv (legalább 
egyet emelt szinten kell 
teljesíteni) 

BÖLCS 

A L K romanisztika 
[spanyol] 136 000 Ft 6 1 < 5 spanyol (E) és 

angol v. francia v. latin nyelv BÖLCS 



v. magyar v. német v. olasz 
v. orosz v. román v. román 
nyelv és irodalom v. 
történelem 

A L K történelem 136 000 Ft 6 1 < 21 
történelem (E) és 
földrajz v. latin nyelv v. 
magyar v. egy idegen nyelv 

BÖLCS 

 
 
 
 
 

SZTE-ETSZK 
Szegedi Tudományegyetem 

Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar 

 

NAPPALI KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A N K szociális munka 180 000 Ft 7 1 < 66 

kettőt kell választani: 
magyar v. matematika v. 
társadalomismeret v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv (legalább egyet emelt 
szinten kell teljesíteni) 

TÁRS 

 

RÉSZIDŐS KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A L K ápolás és betegellátás 
[ápoló] 250 000 Ft 8 1 < 34 

kettőt kell választani: 
biológia v. fizika v. 
informatika v. kémia v. 
magyar v. szakmai 
előkészítő tárgy 

ORVOS 

A L K szociális munka 150 000 Ft 7 1 < 56 

kettőt kell választani: 
magyar v. matematika v. 
társadalomismeret v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv (legalább egyet emelt 
szinten kell teljesíteni) 

TÁRS 

 
 
 
 
 

SZTE-GTK 
Szegedi Tudományegyetem 



Gazdaságtudományi Kar 

 

NAPPALI KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A N K kereskedelem és 
marketing 185 000 Ft 7 1 < 20 

kettőt kell választani: 
gazdasági ismeretek v. 
matematika v. történelem v. 
egy idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

GAZD 

 

RÉSZIDŐS KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A T K gazdálkodási és 
menedzsment 185 000 Ft 7 1 < 128 

kettőt kell választani: 
gazdasági ismeretek v. 
matematika v. történelem v. 
egy idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

GAZD 

 
 
 
 
 

SZTE-GYTK 
Szegedi Tudományegyetem 

Gyógyszerésztudományi Kar 

 

NAPPALI KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

O N K gyógyszerész 750 000 Ft 10 1 < 6 biológia (E) és 
fizika (E) v. kémia (E) ORVOS 

 
 
 
 
 



SZTE-JGYPK 
Szegedi Tudományegyetem 

Juhász Gyula Pedagógusképző Kar 

 

NAPPALI KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A N K andragógia 150 000 Ft 6 5 < 100 

kettőt kell választani: 
biológia v. magyar v. 
matematika v. történelem v. 
egy idegen nyelv (legalább 
egyet emelt szinten kell 
teljesíteni) 

BÖLCS 

A N K ének-zene 275 000 Ft 6 1 < 16 gyakorlati vizsga (Gy) MŰVK 

A N K germanisztika [német 
nemzetiségi] 130 000 Ft 6 5 < 10 

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

BÖLCS 

A N K képi ábrázolás 275 000 Ft 6 1 < 5 rajz gyakorlati vizsga (Gy) MŰVK 

A N K műszaki szakoktató 176 000 Ft 7 1 < 20 

matematika és 
biológia v. fizika v. 
informatika v. kémia v. 
szakmai előkészítő tárgy 

MŰSZ 

A N K romanisztika [román 
nemzetiségi] 130 000 Ft 6 5 < 10 

román és 
angol v. francia v. latin nyelv 
v. magyar v. német v. olasz 
v. orosz v. spanyol v. 
történelem 

BÖLCS 

A N K szlavisztika [szlovák 
nemzetiségi] 130 000 Ft 6 5 < 10 

magyar v. történelem és 
angol v. bolgár v. bolgár 
nemzetiségi nyelv v. francia 
v. horvát v. horvát nyelv és 
irodalom v. latin nyelv v. 
lengyel v. német v. olasz v. 
orosz v. román v. román 
nyelv és irodalom v. spanyol 
v. szerb v. szerb nyelv és 
irodalom v. szlovák v. 
szlovák nyelv és irodalom v. 
szlovén nemzetiségi nyelv v. 
ukrán (legalább egyet emelt 
szinten kell teljesíteni) 

BÖLCS 

A N K szociálpedagógia 150 000 Ft 7 1 < 32 

kettőt kell választani: 
magyar v. matematika v. 
társadalomismeret v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv (legalább egyet emelt 
szinten kell teljesíteni) 

TÁRS 

A N K tanító 130 000 Ft 8 1 < 10 

tanító alkalmassági vizsga 
(Alk) és 
magyar és 
biológia v. matematika v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv v. szakmai előkészítő 
tárgy 

PED 



A N K tanító [nemzetiségi 
tanító (német)] 130 000 Ft 8 1 < 4 

tanító alkalmassági vizsga 
(Alk) és 
magyar v. német 
nemzetiségi nyelv v. német 
nemzetiségi nyelv és 
irodalom és 
biológia v. matematika v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv v. szakmai előkészítő 
tárgy 

PED 

A N K társadalmi 
tanulmányok 150 000 Ft 6 1 < 18 

kettőt kell választani: 
magyar v. matematika v. 
társadalomismeret v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv (legalább egyet emelt 
szinten kell teljesíteni) 

TÁRS 

 

  MEGHIRDETETT FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

F N K gazdaságinformatikus 150 000 Ft 4 1 < 15 

bármelyik két érettségi 
vizsgatárgy 

INFO 

F N K kommunikáció és média 
[kommunikátor] 150 000 Ft 4 1 < 20 TÁRS 

F N K kommunikáció és média 
[moderátor] 150 000 Ft 4 1 < 8 TÁRS 

F N K 
környezetgazdálkodási 
agrármérnök 
[hulladékgazdálkodási] 

150 000 Ft 4 1 < 4 AGRÁR 

F N K mérnökinformatikus 
[hálózati informatikus] 150 000 Ft 4 1 < 13 INFO 

F N K mérnökinformatikus 
[rendszergazda] 150 000 Ft 4 1 < 5 INFO 

F N K programtervező 
informatikus [fejlesztő] 150 000 Ft 4 1 < 9 INFO 

F N K programtervező 
informatikus [multimédia] 150 000 Ft 4 1 < 24 INFO 

F N K televíziós műsorkészítő 150 000 Ft 4 1 < 10 MŰV 
 

RÉSZIDŐS KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A L K germanisztika [német 
nemzetiségi] 130 000 Ft 6 1 < 8 

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

BÖLCS 

A L K képi ábrázolás 275 000 Ft 6 1 < 23 rajz gyakorlati vizsga (Gy) MŰVK 

A L K műszaki szakoktató 176 000 Ft 7 1 < 2 

matematika és 
biológia v. fizika v. 
informatika v. kémia v. 
szakmai előkészítő tárgy 

MŰSZ 

A L K óvodapedagógus 130 000 Ft 6 1 < 2 
tanító alkalmassági vizsga 
(Alk) és 
magyar és 

PED 



biológia v. matematika v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv v. szakmai előkészítő 
tárgy 

A L K rekreációszervezés és 
egészségfejlesztés 180 000 Ft 6 1 < 58 

kettőt kell választani: 
biológia v. földrajz v. magyar 
v. testnevelés v. történelem 
v. egy idegen nyelv 

SPORT 

A L K romanisztika [román 
nemzetiségi] 130 000 Ft 6 1 < 8 

román és 
angol v. francia v. latin nyelv 
v. magyar v. német v. olasz 
v. orosz v. spanyol v. 
történelem 

BÖLCS 

A L K szlavisztika [szlovák 
nemzetiségi] 130 000 Ft 6 5 < 10 

magyar v. történelem és 
angol v. bolgár v. bolgár 
nemzetiségi nyelv v. francia 
v. horvát v. horvát nyelv és 
irodalom v. latin nyelv v. 
lengyel v. német v. olasz v. 
orosz v. román v. román 
nyelv és irodalom v. spanyol 
v. szerb v. szerb nyelv és 
irodalom v. szlovák v. 
szlovák nyelv és irodalom v. 
szlovén nemzetiségi nyelv v. 
ukrán (legalább egyet emelt 
szinten kell teljesíteni) 

BÖLCS 

A L K testnevelő-edző 180 000 Ft 6 1 < 8 testnevelés és 
biológia v. történelem SPORT 

 
 
 
 
 

SZTE-MGK 
Szegedi Tudományegyetem 

Mezőgazdasági Kar 

 

NAPPALI KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A N K mezőgazdasági 
mérnöki 175 000 Ft 7 1 < 98 

kettőt kell választani: 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. egy 
idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

AGRÁR 

A N K vadgazda mérnöki 175 000 Ft 7 1 < 45 

kettőt kell választani: 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. egy 
idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

AGRÁR 

 



  MEGHIRDETETT FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

F N K állattenyésztő mérnök 
[ménesgazda] 140 000 Ft 4 1 < 9 

bármelyik két érettségi 
vizsgatárgy 

AGRÁR 

F N K állattenyésztő mérnök 
[szarvasmarha-tenyésztő] 140 000 Ft 4 1 < 12 AGRÁR 

F N K kertészmérnök 140 000 Ft 4 1 < 27 AGRÁR 

F N K 
környezetgazdálkodási 
agrármérnök 
[környezetgazdálkodási] 

140 000 Ft 4 1 < 18 AGRÁR 

F N K mezőgazdasági mérnök 140 000 Ft 4 1 < 35 AGRÁR 
 

RÉSZIDŐS KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A L K mezőgazdasági 
mérnöki 175 000 Ft 7 1 < 80 

kettőt kell választani: 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. egy 
idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

AGRÁR 

A L K vadgazda mérnöki 175 000 Ft 7 1 < 56 

kettőt kell választani: 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. egy 
idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

AGRÁR 

 

  MEGHIRDETETT FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

F L K állattenyésztő mérnök 
[baromfitenyésztő] 120 000 Ft 4 1 < 13 

bármelyik két érettségi 
vizsgatárgy 

AGRÁR 

F L K állattenyésztő mérnök 
[sertéstenyésztő] 120 000 Ft 4 1 < 13 AGRÁR 

F L K állattenyésztő mérnök 
[szarvasmarha-tenyésztő] 120 000 Ft 4 1 < 14 AGRÁR 

F L K kertészmérnök 120 000 Ft 4 1 < 27 AGRÁR 

F L K 
környezetgazdálkodási 
agrármérnök 
[környezetgazdálkodási] 

120 000 Ft 4 1 < 27 AGRÁR 

F L K mezőgazdasági mérnök 120 000 Ft 4 1 < 33 AGRÁR 
 
 
 
 
 

SZTE-MK 
Szegedi Tudományegyetem 



Mérnöki Kar 

 

NAPPALI KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A N K gépészmérnöki 210 000 Ft 7 1 < 20 

matematika és 
biológia v. fizika v. 
informatika v. kémia v. 
szakmai előkészítő tárgy 

MŰSZ 

A N K 
mezőgazdasági és 
élelmiszeripari 
gépészmérnöki 

180 000 Ft 7 1 < 4 

kettőt kell választani: 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. egy 
idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

AGRÁR 

A N K műszaki menedzser 210 000 Ft 7 1 < 5 

matematika és 
biológia v. fizika v. 
gazdasági ismeretek v. 
informatika v. kémia v. 
történelem v. szakmai 
előkészítő tárgy 

MŰSZ 

 

  MEGHIRDETETT FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

F N K 
gazdasági és 
vidékfejlesztési 
agrármérnök 

130 000 Ft 4 1 < 4 

bármelyik két érettségi 
vizsgatárgy 

AGRÁR 

F N K 

mezőgazdasági és 
élelmiszer-ipari 
gépészmérnök 
[élelmiszer-gépészeti] 

140 000 Ft 4 1 < 4 AGRÁR 

 

RÉSZIDŐS KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A L K gépészmérnöki 195 000 Ft 7 1 < 7 

matematika és 
biológia v. fizika v. 
informatika v. kémia v. 
szakmai előkészítő tárgy 

MŰSZ 

A L K műszaki menedzser 195 000 Ft 7 1 < 13 

matematika és 
biológia v. fizika v. 
gazdasági ismeretek v. 
informatika v. kémia v. 
történelem v. szakmai 
előkészítő tárgy 

MŰSZ 



 
 
 
 
 

SZTE-TKK 
Szegedi Tudományegyetem 

Tanárképző Központ 

 

NAPPALI KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

O N K 

osztatlan tanári [10 
félév [angol nyelv és 
kultúra tanára; német 
nyelv és kultúra 
tanára]] 

300 000 Ft 10 1 < 1 

pályaalkalmassági (Alk) és 
angol és 
német v. német 
nemzetiségi nyelv v. német 
nemzetiségi nyelv és 
irodalom (legalább egyet 
emelt szinten kell 
teljesíteni) 

PED 

O N K 

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

300 000 Ft 10 1 < 2 
pályaalkalmassági (Alk) és 
angol (E) és 
történelem 

PED 

O N K 

osztatlan tanári [10 
félév [biológiatanár 
(egészségtan); 
földrajztanár]] 

300 000 Ft 10 1 < 7 

pályaalkalmassági (Alk) és 
kettőt kell választani: 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. 
szakmai előkészítő tárgy 

PED 

O N K 

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

300 000 Ft 10 1 < 4 

pályaalkalmassági (Alk) és 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. 
szakmai előkészítő tárgy és 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. 
szakmai előkészítő tárgy 

PED 

O N K 

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

300 000 Ft 10 1 < 2 

pályaalkalmassági (Alk) és 
matematika és 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
természettudomány v. 
szakmai előkészítő tárgy 

PED 

O N K 

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

300 000 Ft 10 1 < 1 

pályaalkalmassági (Alk) és 
gyakorlati vizsga (rajz) 
(Gy) és 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. 
szakmai előkészítő tárgy 

PED 



O N K 

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

300 000 Ft 10 1 < 8 

pályaalkalmassági (Alk) és 
kettőt kell választani: 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. 
szakmai előkészítő tárgy 

PED 

O N K 

osztatlan tanári [10 
félév [ének-zene tanár; 
média-, mozgókép és 
kommunikációtanár]] 

300 000 Ft 10 1 < 3 

pályaalkalmassági (Alk) és 
gyakorlati vizsga (média) 
(Gy) és 
gyakorlati vizsga (ének) 
(Gy) 

PED 

O N K 

osztatlan tanári [10 
félév [fizikatanár 
(természettudományos 
gyakorlatok); 
matematikatanár]] 

300 000 Ft 10 1 < 3 

pályaalkalmassági (Alk) és 
matematika és 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
természettudomány v. 
szakmai előkészítő tárgy 

PED 

O N K 
osztatlan tanári [10 
félév [földrajztanár; 
ének-zene tanár]] 

300 000 Ft 10 1 < 3 

pályaalkalmassági (Alk) és 
gyakorlati vizsga (ének) 
(Gy) és 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. 
szakmai előkészítő tárgy 

PED 

O N K 
osztatlan tanári [10 
félév [földrajztanár; 
matematikatanár]] 

300 000 Ft 10 1 < 1 

pályaalkalmassági (Alk) és 
matematika és 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
természettudomány v. 
szakmai előkészítő tárgy 

PED 

O N K 

osztatlan tanári [10 
félév [földrajztanár; 
német és nemzetiségi 
német nyelv és kultúra 
tanára]] 

300 000 Ft 10 1 < 2 

pályaalkalmassági (Alk) és 
német (E) v. német 
nemzetiségi nyelv (E) v. 
német nemzetiségi nyelv és 
irodalom (E) és 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. 
szakmai előkészítő tárgy 

PED 

O N K 

osztatlan tanári [10 
félév [földrajztanár; 
német nyelv és kultúra 
tanára]] 

300 000 Ft 10 1 < 2 

pályaalkalmassági (Alk) és 
német (E) v. német 
nemzetiségi nyelv (E) v. 
német nemzetiségi nyelv és 
irodalom (E) és 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. 
szakmai előkészítő tárgy 

PED 

O N K 

osztatlan tanári [10 
félév [földrajztanár; 
természetismeret-
környezettan tanár]] 

300 000 Ft 10 1 < 4 

pályaalkalmassági (Alk) és 
kettőt kell választani: 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. 
szakmai előkészítő tárgy 

PED 

O N K 
osztatlan tanári [10 
félév [földrajztanár; 
testnevelő tanár]] 

300 000 Ft 10 1 < 3 

pályaalkalmassági (Alk) és 
testnevelés alkalmassági 
vizsga (Alk) és 
testnevelés és 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. 
szakmai előkészítő tárgy 

PED 

O N K 

osztatlan tanári [10 
félév [földrajztanár; 
történelemtanár és 
állampolgári ismeretek 
tanára]] 

300 000 Ft 10 1 < 4 

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

PED 



természettudomány v. 
szakmai előkészítő tárgy 

O N K 
osztatlan tanári [10 
félév [informatikatanár; 
matematikatanár]] 

300 000 Ft 10 1 < 3 
pályaalkalmassági (Alk) és 
matematika és 
fizika v. informatika 

PED 

O N K 

osztatlan tanári [10 
félév [informatikatanár; 
rajz- és vizuáliskultúra-
tanár]] 

300 000 Ft 10 1 < 2 

pályaalkalmassági (Alk) és 
gyakorlati vizsga (rajz) 
(Gy) és 
fizika v. informatika v. 
matematika 

PED 

O N K 
osztatlan tanári [10 
félév [kémiatanár; 
magyartanár]] 

300 000 Ft 10 1 < 2 

pályaalkalmassági (Alk) és 
magyar (E) és 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. 
szakmai előkészítő tárgy 

PED 

O N K 
osztatlan tanári [10 
félév [kémiatanár; 
matematikatanár]] 

300 000 Ft 10 1 < 3 

pályaalkalmassági (Alk) és 
matematika és 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
természettudomány v. 
szakmai előkészítő tárgy 

PED 

O N K 

osztatlan tanári [10 
félév [kémiatanár; 
természetismeret-
környezettan tanár]] 

300 000 Ft 10 1 < 2 

pályaalkalmassági (Alk) és 
kettőt kell választani: 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. 
szakmai előkészítő tárgy 

PED 

O N K 

osztatlan tanári [10 
félév [kémiatanár; 
történelemtanár és 
állampolgári ismeretek 
tanára]] 

300 000 Ft 10 1 < 3 

pályaalkalmassági (Alk) és 
történelem (E) és 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. 
szakmai előkészítő tárgy 

PED 

O N K 

osztatlan tanári [10 
félév [magyartanár; 
erkölcstan- és 
etikatanár]] 

300 000 Ft 10 1 < 2 

pályaalkalmassági (Alk) és 
magyar és 
történelem (legalább egyet 
emelt szinten kell 
teljesíteni) 

PED 

O N K 

osztatlan tanári [10 
félév [magyartanár; 
média-, mozgókép és 
kommunikációtanár]] 

300 000 Ft 10 1 < 2 

pályaalkalmassági (Alk) és 
magyar (E) és 
gyakorlati vizsga (média) 
(Gy) 

PED 

O N K 

osztatlan tanári [10 
félév [magyartanár; 
német nyelv és kultúra 
tanára]] 

300 000 Ft 10 1 < 2 

pályaalkalmassági (Alk) és 
magyar és 
német (E) v. német 
nemzetiségi nyelv (E) v. 
német nemzetiségi nyelv és 
irodalom (E) 

PED 

O N K 

osztatlan tanári [10 
félév [magyartanár; 
rajz- és vizuáliskultúra-
tanár]] 

300 000 Ft 10 1 < 2 

pályaalkalmassági (Alk) és 
magyar (E) és 
gyakorlati vizsga (rajz) 
(Gy) 

PED 

O N K 

osztatlan tanári [10 
félév [magyartanár; 
történelemtanár és 
állampolgári ismeretek 
tanára]] 

300 000 Ft 10 1 < 8 

pályaalkalmassági (Alk) és 
magyar és 
történelem (legalább egyet 
emelt szinten kell 
teljesíteni) 

PED 

O N K 

osztatlan tanári [10 
félév [matematikatanár; 
természetismeret-
környezettan tanár]] 

300 000 Ft 10 1 < 3 

pályaalkalmassági (Alk) és 
matematika és 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
természettudomány v. 
szakmai előkészítő tárgy 

PED 

O N K 

osztatlan tanári [10 
félév [média-, 
mozgókép és 
kommunikációtanár; 
rajz- és vizuáliskultúra-

300 000 Ft 10 1 < 5 

pályaalkalmassági (Alk) és 
gyakorlati vizsga (média) 
(Gy) és 
gyakorlati vizsga (rajz) 
(Gy) 

PED 



tanár]] 

O N K 

osztatlan tanári [10 
félév [testnevelő tanár; 
média-, mozgókép és 
kommunikációtanár]] 

300 000 Ft 10 1 < 5 

pályaalkalmassági (Alk) és 
testnevelés alkalmassági 
vizsga (Alk) és 
testnevelés és 
gyakorlati vizsga (média) 
(Gy) 

PED 

O N K 

osztatlan tanári [10 
félév [történelemtanár 
és állampolgári 
ismeretek tanára; 
erkölcstan- és 
etikatanár]] 

300 000 Ft 10 1 < 1 

pályaalkalmassági (Alk) és 
magyar és 
történelem (legalább egyet 
emelt szinten kell 
teljesíteni) 

PED 

O N K 

osztatlan tanári [10 
félév [történelemtanár 
és állampolgári 
ismeretek tanára; 
média-, mozgókép és 
kommunikációtanár]] 

300 000 Ft 10 1 < 4 

pályaalkalmassági (Alk) és 
történelem (E) és 
gyakorlati vizsga (média) 
(Gy) 

PED 

O N K 

osztatlan tanári [10 
félév [történelemtanár 
és állampolgári 
ismeretek tanára; rajz- 
és vizuáliskultúra-
tanár]] 

300 000 Ft 10 1 < 2 

pályaalkalmassági (Alk) és 
történelem (E) és 
gyakorlati vizsga (rajz) 
(Gy) 

PED 

O N K 

osztatlan tanári [11 
félév [angol nyelv és 
kultúra tanára; spanyol 
nyelv és kultúra 
tanára]] 

300 000 Ft 11 1 < 4 

pályaalkalmassági (Alk) és 
angol és 
spanyol (legalább egyet 
emelt szinten kell 
teljesíteni) 

PED 

O N K 

osztatlan tanári [11 
félév [biológiatanár 
(egészségtan); orosz 
nyelv és kultúra 
tanára]] 

300 000 Ft 11 1 < 2 

pályaalkalmassági (Alk) és 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. 
szakmai előkészítő tárgy és 
angol v. bolgár v. francia v. 
horvát v. horvát nyelv és 
irodalom v. latin nyelv v. 
lengyel v. magyar v. olasz 
v. orosz v. román v. román 
nyelv és irodalom v. 
spanyol v. szerb v. szerb 
nyelv és irodalom v. 
szlovák v. szlovák nyelv és 
irodalom v. szlovén 
nemzetiségi nyelv v. 
történelem v. ukrán 

PED 

O N K 

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

300 000 Ft 11 1 < 2 

pályaalkalmassági (Alk) és 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. 
szakmai előkészítő tárgy és 
angol v. bolgár v. francia v. 
horvát v. horvát nyelv és 
irodalom v. latin nyelv v. 
lengyel v. magyar v. olasz 
v. orosz v. román v. román 
nyelv és irodalom v. 
spanyol v. szerb v. szerb 
nyelv és irodalom v. 
szlovák v. szlovák nyelv és 
irodalom v. szlovén 
nemzetiségi nyelv v. 
történelem v. ukrán 

PED 

O N K 

osztatlan tanári [11 
félév [földrajztanár; 
latin nyelv és kultúra 
tanára]] 

300 000 Ft 11 1 < 2 

pályaalkalmassági (Alk) és 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. 
szakmai előkészítő tárgy és 
angol v. francia v. latin 

PED 



nyelv v. magyar v. német 
v. olasz v. orosz v. spanyol 
v. történelem v. újgörög 

O N K 

osztatlan tanári [11 
félév [magyartanár; 
latin nyelv és kultúra 
tanára]] 

300 000 Ft 11 1 < 2 

pályaalkalmassági (Alk) és 
magyar (E) és 
angol v. francia v. latin 
nyelv v. német v. olasz v. 
orosz v. spanyol v. újgörög 

PED 

O N K 

osztatlan tanári [11 
félév [magyartanár; 
orosz nyelv és kultúra 
tanára]] 

300 000 Ft 11 1 < 1 

pályaalkalmassági (Alk) és 
magyar (E) és 
angol v. bolgár v. francia v. 
horvát v. horvát nyelv és 
irodalom v. latin nyelv v. 
lengyel v. német v. olasz v. 
orosz v. román v. román 
nyelv és irodalom v. 
spanyol v. szerb v. szerb 
nyelv és irodalom v. 
szlovák v. szlovák nyelv és 
irodalom v. szlovén 
nemzetiségi nyelv v. 
történelem v. ukrán 

PED 

O N K 

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

300 000 Ft 11 1 < 2 

pályaalkalmassági (Alk) és 
matematika és 
angol v. bolgár v. francia v. 
horvát v. horvát nyelv és 
irodalom v. latin nyelv v. 
lengyel v. magyar v. német 
v. olasz v. orosz v. román 
v. román nyelv és irodalom 
v. spanyol v. szerb v. szerb 
nyelv és irodalom v. 
szlovák v. szlovák nyelv és 
irodalom v. szlovén 
nemzetiségi nyelv v. 
történelem v. ukrán 

PED 

 
 
 
 
 

SZTE-TTIK 
Szegedi Tudományegyetem 

Természettudományi és Informatikai Kar 

 

NAPPALI KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A N K anyagmérnöki 200 000 Ft 7 1 < 1 

matematika és 
biológia v. fizika v. 
informatika v. kémia v. 
szakmai előkészítő tárgy 

MŰSZ 

A N K biológia 200 000 Ft 6 1 < 30 

kettőt kell választani: 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. 
szakmai előkészítő tárgy 

TERM 



A N K biomérnöki 200 000 Ft 7 1 < 2 

matematika és 
biológia v. fizika v. 
informatika v. kémia v. 
szakmai előkészítő tárgy 

MŰSZ 

A N K fizika 200 000 Ft 6 1 < 16 

kettőt kell választani: 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. 
szakmai előkészítő tárgy 

TERM 

A N K földrajz 200 000 Ft 6 1 < 18 

kettőt kell választani: 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. 
történelem v. szakmai 
előkészítő tárgy 

TERM 

A N K földtudományi 200 000 Ft 6 1 < 8 

kettőt kell választani: 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. 
szakmai előkészítő tárgy 

TERM 

A N K gazdaságinformatikus 200 000 Ft 7 1 < 25 
matematika és 
biológia v. fizika v. 
informatika v. történelem 

INFO 

A N K kémia 200 000 Ft 6 1 < 16 

kettőt kell választani: 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. 
szakmai előkészítő tárgy 

TERM 

A N K környezetmérnöki 200 000 Ft 7 1 < 8 

matematika és 
biológia v. fizika v. 
informatika v. kémia v. 
szakmai előkészítő tárgy 

MŰSZ 

A N K környezettan 200 000 Ft 6 1 < 19 

kettőt kell választani: 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. 
szakmai előkészítő tárgy 

TERM 

A N K matematika 200 000 Ft 6 1 < 16 

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

TERM 

A N K mérnökinformatikus 200 000 Ft 7 1 < 56 matematika és 
fizika v. informatika INFO 

A N K molekuláris bionika 200 000 Ft 7 1 < 2 

matematika és 
biológia v. fizika v. 
informatika v. kémia v. 
szakmai előkészítő tárgy 

MŰSZ 

A N K programtervező 
informatikus 200 000 Ft 6 1 < 26 matematika és 

fizika v. informatika INFO 

 

RÉSZIDŐS KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A L K fizika 200 000 Ft 6 1 < 11 

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

TERM 



természettudomány v. 
szakmai előkészítő tárgy 

A L K földtudományi 200 000 Ft 6 1 < 6 

kettőt kell választani: 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. 
szakmai előkészítő tárgy 

TERM 

A L K kémia 200 000 Ft 6 1 < 3 

kettőt kell választani: 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. 
szakmai előkészítő tárgy 

TERM 

A L K környezettan 200 000 Ft 6 1 < 7 

kettőt kell választani: 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. 
szakmai előkészítő tárgy 

TERM 

A L K matematika 200 000 Ft 6 1 < 19 

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

TERM 

A L K mérnökinformatikus 200 000 Ft 7 1 < 13 
matematika és 
fizika v. informatika 

INFO 

A L K programtervező 
informatikus 200 000 Ft 6 1 < 10 INFO 

 
 
 
 
 

TPF 
Tomori Pál Főiskola 

TPF felvehető kapacitásszáma: 1225 fő. 

Képzési terület Település Nyelv 

Felvehető (fő) 
Képzési 
terület/Szakmacsoport 

Nappali 
képzés 

Esti, levelező 
munkarend Távoktatás 

bölcsészettudomány 
képzési terület Budapest magyar 8 22 0 BÖLCS 

bölcsészettudomány 
képzési terület Kalocsa magyar 20 35 0 BÖLCS 

gazdaságtudományok 
képzési terület Budapest magyar 179 208 0 GAZD 

gazdaságtudományok 
képzési terület Kalocsa magyar 148 210 0 GAZD 

gazdaságtudományok 
képzési terület Kecskemét magyar 111 106 0 GAZD 

társadalomtudomány 
képzési terület Budapest magyar 52 41 0 TÁRS 

társadalomtudomány 
képzési terület Kalocsa magyar 15 10 0 TÁRS 

társadalomtudomány 
képzési terület Kecskemét magyar 30 30 0 TÁRS 

Összesen     563 662 0   
 

Az itt látható táblázat a Nftv. 67. § (3) bekezdés d) pontja alapján az Oktatási Hivatal által megállapított felvehető 
maximális hallgatói létszámokat tartalmazza. Az Nftv. 39. § (5) bekezdése, valamint az új felvételi kormányrendelet 5. 
§ (1) bekezdése alapján az egyes meghirdetések (szakok, szakirányok) kapacitásszámai meghatározásra kerültek, 
ezek az egyes meghirdetések min. és max. kapacitásszámainál olvashatóak. 



 
 

TPF 
Tomori Pál Főiskola 

 

NAPPALI KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A N K 
gazdálkodási és 
menedzsment 
(Budapest) 

130 000 Ft 7 1 < 15 

kettőt kell választani: 
gazdasági ismeretek v. 
matematika v. történelem v. 
egy idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

GAZD 

A N K 
gazdálkodási és 
menedzsment 
(Kalocsa) 

130 000 Ft 7 1 < 19 

kettőt kell választani: 
gazdasági ismeretek v. 
matematika v. történelem v. 
egy idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

GAZD 

A N K 
gazdálkodási és 
menedzsment 
(Kecskemét) 

130 000 Ft 7 1 < 6 

kettőt kell választani: 
gazdasági ismeretek v. 
matematika v. történelem v. 
egy idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

GAZD 

A N K 
nemzetközi 
gazdálkodás 
(Budapest) 

130 000 Ft 7 1 < 6 

kettőt kell választani: 
gazdasági ismeretek v. 
matematika v. történelem v. 
egy idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

GAZD 

A N K nemzetközi 
gazdálkodás (Kalocsa) 130 000 Ft 7 1 < 8 

kettőt kell választani: 
gazdasági ismeretek v. 
matematika v. történelem v. 
egy idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

GAZD 

A N K 
nemzetközi 
tanulmányok 
(Budapest) 

130 000 Ft 6 1 < 19 

kettőt kell választani: 
magyar v. matematika v. 
társadalomismeret v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv (legalább egyet emelt 
szinten kell teljesíteni) 

TÁRS 

A N K nemzetközi 
tanulmányok (Kalocsa) 130 000 Ft 6 5 < 10 

kettőt kell választani: 
magyar v. matematika v. 
társadalomismeret v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv (legalább egyet emelt 
szinten kell teljesíteni) 

TÁRS 

A N K pénzügy és számvitel 
(Budapest) 130 000 Ft 7 1 < 22 

matematika és 
gazdasági ismeretek v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv v. szakmai előkészítő 
tárgy 

GAZD 

A N K pénzügy és számvitel 
(Kalocsa) 130 000 Ft 7 1 < 14 

matematika és 
gazdasági ismeretek v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv v. szakmai előkészítő 
tárgy 

GAZD 

A N K pénzügy és számvitel 
(Kecskemét) 130 000 Ft 7 1 < 8 

matematika és 
gazdasági ismeretek v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv v. szakmai előkészítő 

GAZD 



tárgy 

A N K szabad bölcsészet 
(Budapest) 130 000 Ft 6 1 < 8 magyar v. történelem és 

angol v. francia v. latin 
nyelv v. német v. olasz v. 
orosz v. spanyol (legalább 
egyet emelt szinten kell 
teljesíteni) 

BÖLCS 

A N K szabad bölcsészet 
(Kalocsa) 130 000 Ft 6 5 < 10 BÖLCS 

 

  MEGHIRDETETT FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

F N K 

gazdálkodási és 
menedzsment [kis- és 
középvállalkozási] 
(Budapest) 

100 000 Ft 4 1 < 19 

bármelyik két érettségi 
vizsgatárgy 

GAZD 

F N K 

gazdálkodási és 
menedzsment [kis- és 
középvállalkozási] 
(Kalocsa) 

100 000 Ft 4 5 < 10 GAZD 

F N K 
nemzetközi gazdálkodási 
[európai uniós üzleti] 
(Budapest) 

100 000 Ft 4 5 < 15 GAZD 

F N K 
nemzetközi gazdálkodási 
[európai uniós üzleti] 
(Kalocsa) 

100 000 Ft 4 1 < 9 GAZD 

F N K 
nemzetközi gazdálkodási 
[európai uniós üzleti] 
(Kecskemét) 

100 000 Ft 4 5 < 14 GAZD 

F N K nemzetközi gazdálkodási 
[külgazdasági] (Budapest) 100 000 Ft 4 5 < 15 GAZD 

F N K nemzetközi gazdálkodási 
[külgazdasági] (Kalocsa) 100 000 Ft 4 1 < 9 GAZD 

F N K 
nemzetközi gazdálkodási 
[külgazdasági] 
(Kecskemét) 

100 000 Ft 4 5 < 14 GAZD 

F N K 

nemzetközi gazdálkodási 
[nemzetközi 
szállítmányozás és 
logisztika] (Budapest) 

100 000 Ft 4 1 < 29 GAZD 

F N K 

nemzetközi gazdálkodási 
[nemzetközi 
szállítmányozás és 
logisztika] (Kalocsa) 

100 000 Ft 4 5 < 10 GAZD 

F N K 

nemzetközi gazdálkodási 
[nemzetközi 
szállítmányozás és 
logisztika] (Kecskemét) 

100 000 Ft 4 5 < 15 GAZD 

F N K 
pénzügy és számvitel 
[államháztartási] 
(Budapest) 

100 000 Ft 4 5 < 15 GAZD 

F N K 
pénzügy és számvitel 
[államháztartási] 
(Kalocsa) 

100 000 Ft 4 5 < 10 GAZD 

F N K 
pénzügy és számvitel 
[államháztartási] 
(Kecskemét) 

100 000 Ft 4 5 < 14 GAZD 

F N K pénzügy és számvitel 
[nonprofit] (Budapest) 100 000 Ft 4 5 < 15 GAZD 

F N K pénzügy és számvitel 
[nonprofit] (Kalocsa) 100 000 Ft 4 5 < 10 GAZD 

F N K pénzügy és számvitel 
[nonprofit] (Kecskemét) 100 000 Ft 4 5 < 14 GAZD 

F N K pénzügy és számvitel 
[pénzintézeti] (Budapest) 100 000 Ft 4 5 < 15 GAZD 

F N K pénzügy és számvitel 100 000 Ft 4 1 < 8 GAZD 



[pénzintézeti] (Kalocsa) 

F N K 
pénzügy és számvitel 
[pénzintézeti] 
(Kecskemét) 

100 000 Ft 4 1 < 13 GAZD 

F N K pénzügy és számvitel 
[vállalkozási] (Budapest) 100 000 Ft 4 1 < 13 GAZD 

F N K pénzügy és számvitel 
[vállalkozási] (Kalocsa) 100 000 Ft 4 5 < 10 GAZD 

F N K pénzügy és számvitel 
[vállalkozási] (Kecskemét) 100 000 Ft 4 1 < 13 GAZD 

 

RÉSZIDŐS KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A L K 
gazdálkodási és 
menedzsment 
(Budapest) 

130 000 Ft 7 1 < 14 

kettőt kell választani: 
gazdasági ismeretek v. 
matematika v. történelem v. 
egy idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

GAZD 

A L K 
gazdálkodási és 
menedzsment 
(Kalocsa) 

130 000 Ft 7 1 < 17 

kettőt kell választani: 
gazdasági ismeretek v. 
matematika v. történelem v. 
egy idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

GAZD 

A L K 
gazdálkodási és 
menedzsment 
(Kecskemét) 

130 000 Ft 7 1 < 7 

kettőt kell választani: 
gazdasági ismeretek v. 
matematika v. történelem v. 
egy idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

GAZD 

A L K 
nemzetközi 
gazdálkodás 
(Budapest) 

130 000 Ft 7 1 < 14 

kettőt kell választani: 
gazdasági ismeretek v. 
matematika v. történelem v. 
egy idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

GAZD 

A L K nemzetközi 
gazdálkodás (Kalocsa) 130 000 Ft 7 5 < 15 

kettőt kell választani: 
gazdasági ismeretek v. 
matematika v. történelem v. 
egy idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

GAZD 

A L K 
nemzetközi 
gazdálkodás 
(Kecskemét) 

130 000 Ft 7 5 < 15 

kettőt kell választani: 
gazdasági ismeretek v. 
matematika v. történelem v. 
egy idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

GAZD 

A L K 
nemzetközi 
tanulmányok 
(Budapest) 

130 000 Ft 6 1 < 18 

kettőt kell választani: 
magyar v. matematika v. 
társadalomismeret v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv (legalább egyet emelt 
szinten kell teljesíteni) 

TÁRS 

A L K nemzetközi 
tanulmányok (Kalocsa) 130 000 Ft 6 5 < 10 

kettőt kell választani: 
magyar v. matematika v. 
társadalomismeret v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv (legalább egyet emelt 
szinten kell teljesíteni) 

TÁRS 

A L K 
nemzetközi 
tanulmányok 
(Kecskemét) 

130 000 Ft 6 5 < 15 

kettőt kell választani: 
magyar v. matematika v. 
társadalomismeret v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv (legalább egyet emelt 
szinten kell teljesíteni) 

TÁRS 



A L K pénzügy és számvitel 
(Budapest) 130 000 Ft 7 1 < 20 

matematika és 
gazdasági ismeretek v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv v. szakmai előkészítő 
tárgy 

GAZD 

A L K pénzügy és számvitel 
(Kalocsa) 130 000 Ft 7 1 < 16 

matematika és 
gazdasági ismeretek v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv v. szakmai előkészítő 
tárgy 

GAZD 

A L K pénzügy és számvitel 
(Kecskemét) 130 000 Ft 7 1 < 9 

matematika és 
gazdasági ismeretek v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv v. szakmai előkészítő 
tárgy 

GAZD 

A L K szabad bölcsészet 
(Budapest) 130 000 Ft 6 1 < 22 magyar v. történelem és 

angol v. francia v. latin 
nyelv v. német v. olasz v. 
orosz v. spanyol (legalább 
egyet emelt szinten kell 
teljesíteni) 

BÖLCS 

A L K szabad bölcsészet 
(Kalocsa) 130 000 Ft 6 5 < 15 BÖLCS 

 

  MEGHIRDETETT FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

F L K 

gazdálkodási és 
menedzsment [kis- és 
középvállalkozási] 
(Budapest) 

100 000 Ft 4 1 < 16 

bármelyik két érettségi 
vizsgatárgy 

GAZD 

F L K 

gazdálkodási és 
menedzsment [kis- és 
középvállalkozási] 
(Kalocsa) 

100 000 Ft 4 1 < 9 GAZD 

F L K 

gazdálkodási és 
menedzsment [kis- és 
középvállalkozási] 
(Kecskemét) 

100 000 Ft 4 5 < 10 GAZD 

F L K 
nemzetközi gazdálkodási 
[európai uniós üzleti] 
(Budapest) 

100 000 Ft 4 5 < 20 GAZD 

F L K 
nemzetközi gazdálkodási 
[európai uniós üzleti] 
(Kalocsa) 

100 000 Ft 4 5 < 10 GAZD 

F L K 
nemzetközi gazdálkodási 
[európai uniós üzleti] 
(Kecskemét) 

100 000 Ft 4 5 < 10 GAZD 

F L K nemzetközi gazdálkodási 
[külgazdasági] (Budapest) 100 000 Ft 4 5 < 20 GAZD 

F L K nemzetközi gazdálkodási 
[külgazdasági] (Kalocsa) 100 000 Ft 4 5 < 11 GAZD 

F L K 
nemzetközi gazdálkodási 
[külgazdasági] 
(Kecskemét) 

100 000 Ft 4 5 < 8 GAZD 

F L K 

nemzetközi gazdálkodási 
[nemzetközi 
szállítmányozás és 
logisztika] (Budapest) 

100 000 Ft 4 1 < 27 GAZD 

F L K 

nemzetközi gazdálkodási 
[nemzetközi 
szállítmányozás és 
logisztika] (Kalocsa) 

100 000 Ft 4 1 < 19 GAZD 

F L K 

nemzetközi gazdálkodási 
[nemzetközi 
szállítmányozás és 
logisztika] (Kecskemét) 

100 000 Ft 4 1 < 8 GAZD 

F L K pénzügy és számvitel 100 000 Ft 4 1 < 19 GAZD 



[államháztartási] 
(Budapest) 

F L K 
pénzügy és számvitel 
[államháztartási] 
(Kalocsa) 

100 000 Ft 4 5 < 10 GAZD 

F L K 
pénzügy és számvitel 
[államháztartási] 
(Kecskemét) 

100 000 Ft 4 5 < 10 GAZD 

F L K pénzügy és számvitel 
[nonprofit] (Budapest) 100 000 Ft 4 5 < 20 GAZD 

F L K pénzügy és számvitel 
[nonprofit] (Kalocsa) 100 000 Ft 4 5 < 10 GAZD 

F L K pénzügy és számvitel 
[nonprofit] (Kecskemét) 100 000 Ft 4 1 < 9 GAZD 

F L K pénzügy és számvitel 
[pénzintézeti] (Budapest) 100 000 Ft 4 1 < 19 GAZD 

F L K pénzügy és számvitel 
[pénzintézeti] (Kalocsa) 100 000 Ft 4 5 < 10 GAZD 

F L K 
pénzügy és számvitel 
[pénzintézeti] 
(Kecskemét) 

100 000 Ft 4 5 < 10 GAZD 

F L K pénzügy és számvitel 
[vállalkozási] (Budapest) 100 000 Ft 4 1 < 19 GAZD 

F L K pénzügy és számvitel 
[vállalkozási] (Kalocsa) 100 000 Ft 4 5 < 10 GAZD 

F L K pénzügy és számvitel 
[vállalkozási] (Kecskemét) 100 000 Ft 4 5 < 10 GAZD 

 
 
 
 
 

VHF 
Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola 

VHF felvehető kapacitásszáma: 436 fő. 

Képzési terület Település Nyelv 

Felvehető (fő) 
Képzési 
terület/Szakmacsoport 

Nappali 
képzés 

Esti, levelező 
munkarend Távoktatás 

társadalomtudomány 
képzési terület Veszprém magyar 221 215 0 TÁRS 

Összesen     221 215 0   
 

Az itt látható táblázat a Nftv. 67. § (3) bekezdés d) pontja alapján az Oktatási Hivatal által megállapított felvehető 
maximális hallgatói létszámokat tartalmazza. Az Nftv. 39. § (5) bekezdése, valamint az új felvételi kormányrendelet 5. 
§ (1) bekezdése alapján az egyes meghirdetések (szakok, szakirányok) kapacitásszámai meghatározásra kerültek, 
ezek az egyes meghirdetések min. és max. kapacitásszámainál olvashatóak. 

 
 

VHF 
Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola 

 

NAPPALI KÉPZÉSEK 

 



  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A N K szociális munka 150 000 Ft 7 1 < 33 

kettőt kell választani: 
magyar v. matematika v. 
társadalomismeret v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv (legalább egyet emelt 
szinten kell teljesíteni) 

TÁRS 

 

  MEGHIRDETETT FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

F N K szociális és ifjúsági 
munka [szociális munka] 100 000 Ft 4 1 < 32 bármelyik két érettségi 

vizsgatárgy TÁRS 

 

RÉSZIDŐS KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A L K szociális munka 120 000 Ft 7 1 < 36 

kettőt kell választani: 
magyar v. matematika v. 
társadalomismeret v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv (legalább egyet emelt 
szinten kell teljesíteni) 

TÁRS 

 
 
 
 
 

WJLF 
Wesley János Lelkészképző Főiskola 

WJLF felvehető kapacitásszáma: 1651 fő. 

Képzési terület Település Nyelv 

Felvehető (fő) 
Képzési 
terület/Szakmacsoport 

Nappali 
képzés 

Esti, levelező 
munkarend Távoktatás 

bölcsészettudomány 
képzési terület Budapest magyar 355 359 0 BÖLCS 

társadalomtudomány 
képzési terület Budapest magyar 311 355 0 TÁRS 

természettudomány 
képzési terület Budapest magyar 104 167 0 TERM 

Összesen     770 881 0   
 

Az itt látható táblázat a Nftv. 67. § (3) bekezdés d) pontja alapján az Oktatási Hivatal által megállapított felvehető 
maximális hallgatói létszámokat tartalmazza. Az Nftv. 39. § (5) bekezdése, valamint az új felvételi kormányrendelet 5. 
§ (1) bekezdése alapján az egyes meghirdetések (szakok, szakirányok) kapacitásszámai meghatározásra kerültek, 
ezek az egyes meghirdetések min. és max. kapacitásszámainál olvashatóak. 



 
 

WJLF 
Wesley János Lelkészképző Főiskola 

 

NAPPALI KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A N K környezettan 185 000 Ft 6 1 < 94 

kettőt kell választani: 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. 
szakmai előkészítő tárgy 

TERM 

A N K pedagógia 155 000 Ft 6 5 < 60 

kettőt kell választani: 
biológia v. magyar v. 
matematika v. történelem v. 
egy idegen nyelv (legalább 
egyet emelt szinten kell 
teljesíteni) 

BÖLCS 

A N K szociális munka 170 000 Ft 7 1 < 139 

kettőt kell választani: 
magyar v. matematika v. 
társadalomismeret v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv (legalább egyet emelt 
szinten kell teljesíteni) 

TÁRS 

 

RÉSZIDŐS KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A L K környezettan 185 000 Ft 6 1 < 56 

kettőt kell választani: 
biológia v. fizika v. földrajz 
v. informatika v. kémia v. 
matematika v. 
természettudomány v. 
szakmai előkészítő tárgy 

TERM 

A L K pedagógia 155 000 Ft 6 1 < 56 

kettőt kell választani: 
biológia v. magyar v. 
matematika v. történelem v. 
egy idegen nyelv (legalább 
egyet emelt szinten kell 
teljesíteni) 

BÖLCS 

A L K szociális munka 170 000 Ft 7 1 < 110 

kettőt kell választani: 
magyar v. matematika v. 
társadalomismeret v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv (legalább egyet emelt 
szinten kell teljesíteni) 

TÁRS 

 
 
 



 
 

WSUF 
Wekerle Sándor Üzleti Főiskola 

WSUF felvehető kapacitásszáma: 1216 fő. 

Képzési terület Település Nyelv 

Felvehető (fő) 
Képzési 
terület/Szakmacsoport 

Nappali 
képzés 

Esti, levelező 
munkarend Távoktatás 

gazdaságtudományok 
képzési terület Budapest magyar 70 1046 0 GAZD 

informatika képzési terület Budapest magyar 0 100 0 INFO 
Összesen     70 1146 0   
 

Az itt látható táblázat a Nftv. 67. § (3) bekezdés d) pontja alapján az Oktatási Hivatal által megállapított felvehető 
maximális hallgatói létszámokat tartalmazza. Az Nftv. 39. § (5) bekezdése, valamint az új felvételi kormányrendelet 5. 
§ (1) bekezdése alapján az egyes meghirdetések (szakok, szakirányok) kapacitásszámai meghatározásra kerültek, 
ezek az egyes meghirdetések min. és max. kapacitásszámainál olvashatóak. 

 
 

WSUF 
Wekerle Sándor Üzleti Főiskola 

 

RÉSZIDŐS KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A L K emberi erőforrások 145 000 Ft 6 1 < 220 

kettőt kell választani: 
gazdasági ismeretek v. 
matematika v. történelem v. 
egy idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

GAZD 

A L K gazdálkodási és 
menedzsment 145 000 Ft 7 1 < 137 

kettőt kell választani: 
gazdasági ismeretek v. 
matematika v. történelem v. 
egy idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

GAZD 

A L K gazdaságinformatikus 160 000 Ft 7 10 < 100 
matematika és 
biológia v. fizika v. 
informatika v. történelem 

INFO 

A L K kereskedelem és 
marketing 145 000 Ft 7 1 < 99 

kettőt kell választani: 
gazdasági ismeretek v. 
matematika v. történelem v. 
egy idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

GAZD 

A L K nemzetközi 
gazdálkodás 145 000 Ft 7 1 < 56 

kettőt kell választani: 
gazdasági ismeretek v. 
matematika v. történelem v. 
egy idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

GAZD 

A L K pénzügy és számvitel 145 000 Ft 7 1 < 116 matematika és 
gazdasági ismeretek v. GAZD 



történelem v. egy idegen 
nyelv v. szakmai előkészítő 
tárgy 

 

  MEGHIRDETETT FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

F L K 
kereskedelem és 
marketing [kereskedelmi 
logisztika] 

120 000 Ft 4 5 < 50 

bármelyik két érettségi 
vizsgatárgy 

GAZD 

F L K pénzügy és számvitel 
[pénzintézeti] 120 000 Ft 4 5 < 50 GAZD 

F L K pénzügy és számvitel 
[vállalkozási] 120 000 Ft 4 5 < 50 GAZD 

 
 
 
 
 

ZSKF 
Zsigmond Király Főiskola 

ZSKF felvehető kapacitásszáma: 4975 fő. 

Képzési terület Település Nyelv 

Felvehető (fő) 
Képzési 
terület/Szakmacsoport 

Nappali 
képzés 

Esti, levelező 
munkarend Távoktatás 

bölcsészettudomány 
képzési terület Budapest magyar 378 564 0 BÖLCS 

gazdaságtudományok 
képzési terület Budapest magyar 710 860 0 GAZD 

informatika képzési terület Budapest magyar 213 81 0 INFO 
társadalomtudomány 
képzési terület Budapest magyar 1010 1159 0 TÁRS 

Összesen     2311 2664 0   
 

Az itt látható táblázat a Nftv. 67. § (3) bekezdés d) pontja alapján az Oktatási Hivatal által megállapított felvehető 
maximális hallgatói létszámokat tartalmazza. Az Nftv. 39. § (5) bekezdése, valamint az új felvételi kormányrendelet 5. 
§ (1) bekezdése alapján az egyes meghirdetések (szakok, szakirányok) kapacitásszámai meghatározásra kerültek, 
ezek az egyes meghirdetések min. és max. kapacitásszámainál olvashatóak. 

 
 

ZSKF 
Zsigmond Király Főiskola 

 

NAPPALI KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 



max. 

A N K andragógia 190 000 Ft 6 1 < 142 

kettőt kell választani: 
biológia v. magyar v. 
matematika v. történelem v. 
egy idegen nyelv (legalább 
egyet emelt szinten kell 
teljesíteni) 

BÖLCS 

A N K emberi erőforrások 200 000 Ft 6 1 < 43 

kettőt kell választani: 
gazdasági ismeretek v. 
matematika v. történelem v. 
egy idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

GAZD 

A N K gazdálkodási és 
menedzsment 200 000 Ft 7 1 < 42 

kettőt kell választani: 
gazdasági ismeretek v. 
matematika v. történelem v. 
egy idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

GAZD 

A N K gazdaságinformatikus 200 000 Ft 7 1 < 51 
matematika és 
biológia v. fizika v. 
informatika v. történelem 

INFO 

A N K kommunikáció és 
médiatudomány 200 000 Ft 6 1 < 49 

kettőt kell választani: 
magyar v. matematika v. 
társadalomismeret v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv (legalább egyet emelt 
szinten kell teljesíteni) 

TÁRS 

A N K nemzetközi 
gazdálkodás 210 000 Ft 7 1 < 139 

kettőt kell választani: 
gazdasági ismeretek v. 
matematika v. történelem v. 
egy idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

GAZD 

A N K nemzetközi 
tanulmányok 210 000 Ft 6 1 < 141 

kettőt kell választani: 
magyar v. matematika v. 
társadalomismeret v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv (legalább egyet emelt 
szinten kell teljesíteni) 

TÁRS 

A N K pénzügy és számvitel 200 000 Ft 7 1 < 136 

matematika és 
gazdasági ismeretek v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv v. szakmai előkészítő 
tárgy 

GAZD 

 

  MEGHIRDETETT FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

F N K emberi erőforrások 
[humánpolitikai] 160 000 Ft 4 1 < 19 

bármelyik két érettségi 
vizsgatárgy 

GAZD 

F N K emberi erőforrások 
[személyügyi] 160 000 Ft 4 1 < 19 GAZD 

F N K gazdaságinformatikus 160 000 Ft 4 1 < 18 INFO 

F N K kommunikáció és média 
[kommunikátor] 160 000 Ft 4 1 < 14 TÁRS 

F N K kommunikáció és média 
[moderátor] 160 000 Ft 4 1 < 16 TÁRS 

F N K nemzetközi gazdálkodási 
[európai uniós üzleti] 160 000 Ft 4 1 < 19 GAZD 

F N K nemzetközi gazdálkodási 
[külgazdasági] 160 000 Ft 4 5 < 20 GAZD 

F N K 

nemzetközi gazdálkodási 
[nemzetközi 
szállítmányozás és 
logisztika] 

160 000 Ft 4 5 < 20 GAZD 

F N K pénzügy és számvitel 
[pénzintézeti] 160 000 Ft 4 1 < 19 GAZD 



F N K pénzügy és számvitel 
[vállalkozási] 160 000 Ft 4 1 < 19 GAZD 

 

RÉSZIDŐS KÉPZÉSEK 

 

  ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

A L K andragógia 170 000 Ft 6 1 < 147 

kettőt kell választani: 
biológia v. magyar v. 
matematika v. történelem v. 
egy idegen nyelv (legalább 
egyet emelt szinten kell 
teljesíteni) 

BÖLCS 

A L K emberi erőforrások 180 000 Ft 6 1 < 125 

kettőt kell választani: 
gazdasági ismeretek v. 
matematika v. történelem v. 
egy idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

GAZD 

A L K gazdálkodási és 
menedzsment 180 000 Ft 7 1 < 137 

kettőt kell választani: 
gazdasági ismeretek v. 
matematika v. történelem v. 
egy idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

GAZD 

A L K gazdaságinformatikus 180 000 Ft 7 1 < 57 
matematika és 
biológia v. fizika v. 
informatika v. történelem 

INFO 

A L K kommunikáció és 
médiatudomány 180 000 Ft 6 1 < 71 

kettőt kell választani: 
magyar v. matematika v. 
társadalomismeret v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv (legalább egyet emelt 
szinten kell teljesíteni) 

TÁRS 

A L K nemzetközi 
gazdálkodás 190 000 Ft 7 1 < 74 

kettőt kell választani: 
gazdasági ismeretek v. 
matematika v. történelem v. 
egy idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

GAZD 

A L K nemzetközi 
tanulmányok 190 000 Ft 6 1 < 146 

kettőt kell választani: 
magyar v. matematika v. 
társadalomismeret v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv (legalább egyet emelt 
szinten kell teljesíteni) 

TÁRS 

A L K pénzügy és számvitel 180 000 Ft 7 1 < 139 

matematika és 
gazdasági ismeretek v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv v. szakmai előkészítő 
tárgy 

GAZD 

A L K szociológia 170 000 Ft 6 1 < 143 

kettőt kell választani: 
magyar v. matematika v. 
társadalomismeret v. 
történelem v. egy idegen 
nyelv (legalább egyet emelt 
szinten kell teljesíteni) 

TÁRS 

 

  MEGHIRDETETT FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Kapacitás 
min. < 
max. 

Érettségi 
vizsgakövetelmények 

Képz. 
terület 

F L K emberi erőforrások 140 000 Ft 4 1 < 17 bármelyik két érettségi GAZD 



[humánpolitikai] vizsgatárgy 

F L K emberi erőforrások 
[személyügyi] 140 000 Ft 4 1 < 19 GAZD 

F L K gazdaságinformatikus 140 000 Ft 4 1 < 17 INFO 

F L K kommunikáció és média 
[kommunikátor] 140 000 Ft 4 1 < 18 TÁRS 

F L K kommunikáció és média 
[moderátor] 140 000 Ft 4 5 < 20 TÁRS 

F L K nemzetközi gazdálkodási 
[európai uniós üzleti] 140 000 Ft 4 1 < 19 GAZD 

F L K nemzetközi gazdálkodási 
[külgazdasági] 140 000 Ft 4 5 < 20 GAZD 

F L K 

nemzetközi gazdálkodási 
[nemzetközi 
szállítmányozás és 
logisztika] 

140 000 Ft 4 1 < 16 GAZD 

F L K pénzügy és számvitel 
[pénzintézeti] 140 000 Ft 4 1 < 18 GAZD 

F L K pénzügy és számvitel 
[vállalkozási] 140 000 Ft 4 5 < 20 GAZD 

 
 
 
 
 


