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Közlemény 
 

A Felsőoktatási felvételi tájékoztató – 2010. szeptemberben induló képzések – 
érettségizetteknek és diplomásoknak 
c. kiadványok hivatalos kiegészítése 

 
A Felsőoktatási felvételi tájékoztató - 2010 szeptemberében induló képzések c. kiadványok (a 
továbbiakban: Tájékoztató) kéziratának nyomdai leadását követően több új alapképzési szak, 
egységes, osztatlan képzés és mesterképzési szak, illetve felsőfokú szakképzés indítására 
kaptak lehetőséget a felsőoktatási intézmények, amelyek meghirdetésére ezúton kerül sor. Ugyancsak 
ez a közlemény tartalmazza azokat a jelentkezéshez szükséges egyéb információkat, bizonyos 
esetekben a megjelent adatok korrekcióját, amelyek szükségesek a megalapozott döntéshez. 
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy e közlemény mellett minden érdeklődő nézze meg az érintett 
felsőoktatási intézmények honlapját, illetve a www.felvi.hu honlapot, ahol a módosításokról és 
tudnivalókról további információkat talál. 
 
Általános információk 

A felsőoktatási intézményekbe a jelentkezési határidő 2010. február 15. Felhívjuk a figyelmet arra, 
hogy az egyházi felsőoktatási intézmények hitéleti képzéseire nem ezek a határidők vonatkoznak, 
illetve azokra nem a központilag kiadott jelentkezési lapon kell jelentkezni.  
A felsőoktatási felvételi eljárás során minden jelentkezőnek 9000 Ft alapdíjat kell fizetnie. Ezért 3 
szakra (mindkét finanszírozási formájára) lehet jelentkezni. Aki további szakokra jelentkezik, annak 
jelentkezésenként 2000 Ft kiegészítő díjat kell fizetni. Aki olyan szakra jelentkezik, ahol a felsőoktatási 
intézmény alkalmassági, gyakorlati vagy felvételi vizsgát tart, annak a felsőoktatási intézmény külön 
eljárási díjat kérhet. Ennek összege maximum 4000 Ft lehet. Ugyanazon képzés állami finanszírozott 
és költségtérítéses formája egy jelentkezésnek minősül. A felvételi eljárási díj kiszámításához a 
jelentkezők segítséget találhatnak a www.felvi.hu honlapon.  
 
A hátrányos, valamint halmozottan hátrányos helyzetű jelentkezők jelentkezéskor benyújtott kérelme 
és igazolásai alapján, többletpontra való jogosultság esetén, részben vagy teljesen mentesülnek a 
9000 Ft-os alapdíj befizetése alól. Azoknak a jelentkezőknek, akik igazolják a felsőoktatásról szóló 
2005. évi CXXXIX. törvény 147. § 10. és 10/A. pontjaiban meghatározott, hátrányos illetve 
halmozottan hátrányos helyzetet igazoló jogcímeket, nem kell a felsőoktatási felvételi jelentkezési 
laphoz befizetniük az alapdíjat. Az esetleges fizetési kötelezettségről később kapnak értesítést.  
 
Felhívjuk minden jelentkező figyelmét arra, hogy ez a közlemény csak a legszükségesebb és 
legalapvetőbb információkat tartalmazza és csak a Tájékoztatók szövegével együtt értelmezhetők. A 
www.felvi.hu honlapon az itt közölt információk az adott felsőoktatási intézmény, kar felvételi eljárását 
ismertető részében, egybeszerkesztett formában is megtalálhatók.  
 
A felvételi eljárást érintő jogszabályi változások 

A felsőoktatási törvény módosításának eredményeként a gyakorlatigényes szakok féléves szakmai 
gyakorlata nem feltétlenül összefüggő módon kerül megszervezésre. 
A felsőoktatási törvény módosításával változott az államilag támogatott párhuzamos képzésben való 
részvétel lehetősége. Ezentúl csak azok vehetnek részt államilag támogatott párhuzamos képzésben, 
akik a második szakon tanulmányaikat legkésőbb az első szak tanulmányainak harmadik félévében 
megkezdik.  
Az Országgyűlés döntése alapján a Budapesti Műszaki Főiskola jogutódjaként az Óbudai Egyetem 
működik, de ez a felsőoktatási felvételi eljárást nem érinti, továbbra is a BMF kód alkalmazandó. Az 
Országgyűlés jóváhagyta a Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája 
beolvadását a Budapesti Kommunikációs Főiskolába, azonban a felvételi eljárás során továbbra is a 
HFF kód alkalmazandó. Létrejött a Golgota Teológiai Főiskola, amely kizárólag hitéleti képzést folytat. 
 
 
Budapest, 2010. január 31. 
 
Oktatási és Kulturális Minisztérium 
Oktatási Hivatal 
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Új jelentkezési lehetőségek 

Az új meghirdetésekhez tartozó lábjegyzetek, bővebb információk a „Változások a felvétel 
intézményenkénti feltételeiben” c. részben, a megfelelő intézmény betűkódja alatt találhatók, 
illetve a www.felvi.hu honlapon olvashatók. 

Alapképzések – új szakok 

Intézmény 
Képz. 
szint 

Mun- 
ka- 

rend 

Fin. 
for- 
ma 

Meghirdetett képzés 
Költség-
térítés 
(félév) 

Képz. 
idő 

Min. 
irány- 
szám 

Max. 
irány- 
szám 

Érettségi követelmény 
Képz. 
terület 

BKF A N A kameraman támogatott 

6 15 30 
alkalmassági vizsga (Alk) és 

gyakorlati vizsga (Gy) 

MŰV 

BKF A N K kameraman  350 000 Ft  MŰV 

BME-KSK A N A járműmérnöki támogatott 

7 10 170 
matematika és biológia v. 

fizika v. informatika v. kémia 
v. szakmai előkészítő tárgy 

MŰSZ 

BME-KSK A N K járműmérnöki 330 000 Ft MŰSZ 

ELTE-IK A N K 
programtervező 

informatikus (angol 
nyelven) 

600 000 Ft 6 5 10 
matematika és biológia v. 

fizika v. informatika v. 
szakmai előkészítő tárgy 

INFO 

ELTE-TÓK A L A 
csecsemő- és 

kisgyermeknevelő 
támogatott 

6 30 120 

beszédalkalmassági (Alk) és 
magyar és biológia v. fizika v. 

matematika v. 
társadalomismeret v. 

történelem v. egy idegen 
nyelv v. szakmai előkészítő 

tárgy 

PED 

ELTE-TÓK A L K 
csecsemő- és 

kisgyermeknevelő 
110 000 Ft PED 

KRF-GTK A N A gazdaságinformatikus támogatott 

7 20 230 
matematika és biológia v. 

fizika v. informatika v. 
történelem 

INFO 

KRF-GTK A N K gazdaságinformatikus 180 000 Ft INFO 

KRF-TVK A N A szőlész-borász mérnöki támogatott 

6+1 20 150 kettőt kell választani: angol v. 
biológia v. fizika v. földrajz v. 

informatika v. kémia v. 
matematika v. német v. 

természettudomány v. idegen 
nyelv v. szakmai előkészítő 

tárgy 

AGRÁR 

KRF-TVK A N K szőlész-borász mérnöki 180 000 Ft AGRÁR 

KRF-TVK A L A szőlész-borász mérnöki támogatott 

6+1 20 150 

AGRÁR 

KRF-TVK A L K szőlész-borász mérnöki 160 000 Ft AGRÁR 

ME-GÉK A L A gépészmérnöki támogatott 7 30 80 
matematika és biológia v. 

fizika v. informatika v. kémia 
v. szakmai előkészítő tárgy 

MŰSZ 

ME-GÉK A L A mérnök informatikus támogatott 7 30 40 
matematika és biológia v. 

fizika v. informatika v. 
szakmai előkészítő tárgy 

INFO 

ME-GÉK A L A villamosmérnöki támogatott 7 30 50 
matematika és biológia v. 

fizika v. informatika v. kémia 
v. szakmai előkészítő tárgy 

MŰSZ 

NYME-
GEO 

A N A igazgatásszervező támogatott 

6 10 45 kettőt kell választani: magyar 
v. történelem v. szakmai 

előkészítő tárgy 

JOGI 

NYME-
GEO 

A N K igazgatásszervező 140 000 Ft JOGI 

NYME-
GEO 

A L K igazgatásszervező 140 000 Ft 6 15 60 JOGI 
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Alapképzések – új szakok (folyt.) 

Intézmény 
Képz. 
szint 

Mun- 
ka- 

rend 

Fin. 
for- 
ma 

Meghirdetett képzés 
Költség-
térítés 
(félév) 

Képz. 
idő 

Min. 
irány- 
szám 

Max. 
irány- 
szám 

Érettségi követelmény 
Képz. 
terület 

NYME-
MÉK 

A L A állattenyésztő mérnöki támogatott 

6+1 5 20 

kettőt kell választani: angol v. 
biológia v. fizika v. földrajz v. 

informatika v. kémia v. 
matematika v. német v. 

természettudomány v. idegen 
nyelv v. szakmai előkészítő 

tárgy 

AGRÁR 

NYME-
MÉK 

A L K állattenyésztő mérnöki 100 000 Ft AGRÁR 

PE-GTK A N A 
turizmus-vendéglátás 

(angol nyelven) 
támogatott 

6+1 15 50 

kettőt kell választani: 
gazdasági ismeretek v. 

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

előkészítő tárgy 

GAZD 

PE-GTK A N K 
turizmus-vendéglátás 

(angol nyelven) 
270 000 Ft GAZD 

PE-MFTK A N A 
nemzetközi tanulmányok 

(Kiskunfélegyháza) 
támogatott 

6 15 30 
kettőt kell választani: magyar 

v. matematika v. 
társadalomismeret v. 

történelem v. egy idegen 
nyelv 

TÁRS 

PE-MFTK A N K 
nemzetközi tanulmányok 

(Kiskunfélegyháza) 
150 000 Ft TÁRS 

PE-MFTK A L A 
nemzetközi tanulmányok 

(Kiskunfélegyháza) 
támogatott 

6 10 30 

TÁRS 

PE-MFTK A L K 
nemzetközi tanulmányok 

(Kiskunfélegyháza) 
150 000 Ft TÁRS 

PTE-ETK A N A 
csecsemő- és 

kisgyermeknevelő 
(Szombathely) 

támogatott 

6 15 30 

magyar és biológia v. fizika v. 
matematika v. 

társadalomismeret v. 
történelem v. egy idegen 

nyelv v. szakmai előkészítő 
tárgy 

PED 

PTE-ETK A N K 
csecsemő- és 

kisgyermeknevelő 
(Szombathely) 

199 000 Ft PED 

PTE-ETK A L A 
csecsemő- és 

kisgyermeknevelő 
(Szombathely) 

támogatott 

6 15 30 

PED 

PTE-ETK A L K 
csecsemő- és 

kisgyermeknevelő 
(Szombathely) 

100 000 Ft PED 

SZFE A N A kameraman támogatott 

6 5 15 
alkalmassági vizsga (Alk) és 

gyakorlati vizsga (Gy) 

MŰV 

SZFE A N K kameraman 350 000 Ft MŰV 

SZIE-ABK A L K 
informatikus könyvtáros 

(Szarvas) 
116 000 Ft 6 10 25 

kettőt kell választani: 
informatikai alapismeretek v. 

magyar v. matematika v. 
társadalomismeret v. 

történelem v. egy idegen 
nyelv 

TÁRS 

SZIE-GTK A N A 
kereskedelem és marketing 

(Békéscsaba) 
támogatott 

6+1 30 70 
kettőt kell választani: 

gazdasági ismeretek v. 
matematika v. történelem v. 
egy idegen nyelv v. szakmai 

előkészítő tárgy 

GAZD 

SZIE-GTK A N K 
kereskedelem és marketing 

(Békéscsaba) 
165 000 Ft GAZD 

SZIE-GTK A L A 
kereskedelem és marketing 

(Békéscsaba) 
támogatott 

6+1 30 60 

GAZD 

SZIE-GTK A L K 
kereskedelem és marketing 

(Békéscsaba) 
155 000 Ft GAZD 
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Alapképzések – új szakok (folyt.) 

Intézmény 
Képz. 
szint 

Mun- 
ka- 

rend 

Fin. 
for- 
ma 

Meghirdetett képzés 
Költség-
térítés 
(félév) 

Képz. 
idő 

Min. 
irány- 
szám 

Max. 
irány- 
szám 

Érettségi követelmény 
Képz. 
terület 

SZIE-PK A N A 
óvodapedagógus-német 
nemzetiségi szakirány 

támogatott 

6 1 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 

SZIE-PK A N K 
óvodapedagógus-német 
nemzetiségi szakirány 

80 000 Ft PED 

SZIE-PK A N A 
tanító-német nemzetiségi 

szakirány 
támogatott 

8 1 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 

SZIE-PK A N K 
tanító-német nemzetiségi 

szakirány 
80 000 Ft PED 

SZIE-PK A L A 
óvodapedagógus 

(Jászberény) 
támogatott 

6 10 30 

alkalmassági vizsga (Alk) és 
magyar és biológia v. 

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

előkészítő tárgy 

PED 

SZIE-PK A L K 
óvodapedagógus 

(Jászberény) 
80 000 Ft PED 

SZIE-PK A L A 
óvodapedagógus-német 
nemzetiségi szakirány 

támogatott 

6 1 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 

SZIE-PK A L K 
óvodapedagógus-német 
nemzetiségi szakirány 

80 000 Ft PED 

SZIE-PK A L A 
tanító-német nemzetiségi 

szakirány 
támogatott 8 1 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 

SZIE-PK A L K 
tanító-német nemzetiségi 

szakirány 
80 000 Ft 8 1 5 PED 

SZTE-BTK A L K 
kommunikáció és 

médiatudomány (Szeged) 
195 000 Ft 6 40 130 

kettőt kell választani: magyar 
v. matematika v. 

társadalomismeret v. 
történelem v. egy idegen 

nyelv 

TÁRS 

TPF A N A 
gazdálkodási és 

menedzsment (Budapest) 
támogatott 

6+1 5 20 

kettőt kell választani: 
gazdasági ismeretek v. 

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

előkészítő tárgy 

GAZD 

TPF A N K 
gazdálkodási és 

menedzsment (Budapest) 
130 000 Ft GAZD 

TPF A N A 
pénzügy és számvitel 

(Budapest) 
támogatott 

6+1 5 20 

matematika és gazdasági 
ismeretek v. történelem v. egy 

idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

GAZD 

TPF A N K 
pénzügy és számvitel 

(Budapest) 
130 000 Ft GAZD 

TPF A N A 
szabad bölcsészet 

(Budapest) 
támogatott 

6 5 20 

magyar v. történelem és 
angol v. filozófia v. francia v. 
latin v. mozgóképkultúra és 

médiaismeret v. 
művészettörténet v. német v. 

olasz v. orosz v. spanyol 

BÖLCS 

TPF A N K 
szabad bölcsészet 

(Budapest) 
130 000 Ft BÖLCS 
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Alapképzések – új szakok (folyt.) 

Intézmény 
Képz. 
szint 

Mun- 
ka- 

rend 

Fin. 
for- 
ma 

Meghirdetett képzés 
Költség-
térítés 
(félév) 

Képz. 
idő 

Min. 
irány- 
szám 

Max. 
irány- 
szám 

Érettségi követelmény 
Képz. 
terület 

TPF A L A 
gazdálkodási és 

menedzsment (Budapest) 
támogatott 

6+1 5 40 

kettőt kell választani: 
gazdasági ismeretek v. 

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

előkészítő tárgy 

GAZD 

TPF A L K 
gazdálkodási és 

menedzsment (Budapest) 
130 000 Ft GAZD 

TPF A L A 
pénzügy és számvitel 

(Budapest) 
támogatott 

6+1 5 40 

matematika és gazdasági 
ismeretek v. történelem v. egy 

idegen nyelv v. szakmai 
előkészítő tárgy 

GAZD 

TPF A L K 
pénzügy és számvitel 

(Budapest) 
130 000 Ft GAZD 

TPF A L A 
szabad bölcsészet 

(Budapest) 
támogatott 

6 5 20 

magyar v. történelem és 
angol v. filozófia v. francia v. 
latin v. mozgóképkultúra és 

médiaismeret v. 
művészettörténet v. német v. 

olasz v. orosz v. spanyol 

BÖLCS 

TPF A L K 
szabad bölcsészet 

(Budapest) 
130 000 Ft BÖLCS 

WSUF A L K emberi erőforrások 135 000 Ft 6 40 350 

kettőt kell választani: 
gazdasági ismeretek v. 

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

előkészítő tárgy 

GAZD 

ZMNE-KHK A N K nemzetbiztonsági 150 000 Ft 6 20 30 

kettőt kell választani: belügyi 
rendészeti ismeretek v. 
katonai alapismeretek v. 
magyar v. matematika v. 

történelem 

KAT 

 

 

Felsőfokú szakképzések – új képzések 

Intézmény 
Képz. 
szint 

Mun- 
ka- 

rend 

Fin. 
for- 
ma 

Meghirdetett képzés 
Költség- 
térítés 
(félév) 

Képz. 
idő 

(félév) 

Min. 
irány- 
szám 

Max. 
irány- 
szám 

Érettségi 
követelmény 

Szakma- 
csoport 

DE-BTK F N A sportkommunikátor támogatott 4 10 30 
bármelyik két 
érettségi tárgy 

komm 

EJF-P F N A web-programozó támogatott 

4 10 30 

bármelyik két 
érettségi tárgy 

info 

EJF-P F N K web-programozó 90 000 Ft info 

EJF-P F L A web-programozó támogatott 

4 10 30 

info 

EJF-P F L K web-programozó 90 000 Ft info 

KRF-GTK F N A banki szakügyintéző támogatott 

4 10 35 

bármelyik két 
érettségi tárgy 

közg 

KRF-GTK F N K banki szakügyintéző 120 000 Ft közg 

KRF-GTK F N A Európai Uniós üzleti szakügyintéző támogatott 

4 10 35 

ker 

KRF-GTK F N K Európai Uniós üzleti szakügyintéző 120 000 Ft ker 
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Felsőfokú szakképzések – új képzések (folyt.) 

Intézmény 
Képz. 
szint 

Mun- 
ka- 

rend 

Fin. 
for- 
ma 

Meghirdetett képzés 
Költség- 
térítés 
(félév) 

Képz. 
idő 

(félév) 

Min. 
irány- 
szám 

Max. 
irány- 
szám 

Érettségi 
követelmény 

Szakma- 
csoport 

KRF-GTK F N A kereskedelmi szakmenedzser támogatott 

4 10 35 

 

ker 

KRF-GTK F N K kereskedelmi szakmenedzser 120 000 Ft ker 

KRF-GTK F N A kis- és középvállalkozási menedzser támogatott 

4 10 35 

közg 

KRF-GTK F N K kis- és középvállalkozási menedzser 120 000 Ft közg 

KRF-GTK F N A pénzügyi szakügyintéző támogatott 

4 10 35 

közg 

KRF-GTK F N K pénzügyi szakügyintéző 120 000 Ft közg 

KRF-GTK F N A számviteli szakügyintéző támogatott 

4 10 35 

közg 

KRF-GTK F N K számviteli szakügyintéző 120 000 Ft közg 

KRF-GTK F N A üzletviteli szakmenedzser támogatott 

4 10 35 

ker 

KRF-GTK F N K üzletviteli szakmenedzser 120 000 Ft ker 

KRF-GTK F L A banki szakügyintéző támogatott 

4 10 20 

közg 

KRF-GTK F L K banki szakügyintéző 120 000 Ft közg 

KRF-GTK F L A Európai Uniós üzleti szakügyintéző támogatott 

4 10 20 

ker 

KRF-GTK F L K Európai Uniós üzleti szakügyintéző 120 000 Ft ker 

KRF-GTK F L A kereskedelmi szakmenedzser támogatott 

4 10 20 

ker 

KRF-GTK F L K kereskedelmi szakmenedzser 120 000 Ft ker 

KRF-GTK F L A kis- és középvállalkozási menedzser támogatott 

4 10 20 

közg 

KRF-GTK F L K kis- és középvállalkozási menedzser 120 000 Ft közg 

KRF-GTK F L A pénzügyi szakügyintéző támogatott 

4 10 20 

közg 

KRF-GTK F L K pénzügyi szakügyintéző 120 000 Ft közg 

KRF-GTK F L A számviteli szakügyintéző támogatott 

4 10 20 

közg 

KRF-GTK F L K számviteli szakügyintéző 120 000 Ft közg 
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Felsőfokú szakképzések – új képzések (folyt.) 

Intézmény 
Képz. 
szint 

Mun- 
ka- 

rend 

Fin. 
for- 
ma 

Meghirdetett képzés 
Költség- 
térítés 
(félév) 

Képz. 
idő 

(félév) 

Min. 
irány- 
szám 

Max. 
irány- 
szám 

Érettségi 
követelmény 

Szakma- 
csoport 

KRF-GTK F L A üzletviteli szakmenedzser támogatott 

4 10 20 
 

ker 

KRF-GTK F L K üzletviteli szakmenedzser 120 000 Ft ker 

KRF-TVK F N A erdőgazda támogatott 

4 20 40 

bármelyik két 
érettségi tárgy 

mg 

KRF-TVK F N K erdőgazda 120 000 Ft mg 

KRF-TVK F N A 
gyógynövény- és 

fűszernövénytermesztő és -feldolgozó 
támogatott 

4 20 40 

mg 

KRF-TVK F N K 
gyógynövény- és 

fűszernövénytermesztő és -feldolgozó 
120 000 Ft mg 

KRF-TVK F N A közösségi-civil szervező támogatott 

4 20 40 

közg 

KRF-TVK F N K közösségi-civil szervező 120 000 Ft közg 

KRF-TVK F L A erdőgazda támogatott 

4 20 40 

mg 

KRF-TVK F L K erdőgazda 120 000 Ft mg 

KRF-TVK F L A 
gyógynövény- és 

fűszernövénytermesztő és -feldolgozó 
támogatott 

4 20 40 

mg 

KRF-TVK F L K 
gyógynövény- és 

fűszernövénytermesztő és -feldolgozó 
120 000 Ft mg 

KRF-TVK F L A közösségi-civil szervező támogatott 

4 20 40 

közg 

KRF-TVK F L K közösségi-civil szervező 120 000 Ft közg 

KTIF F N A sajtótechnikus támogatott 4 10 20 

bármelyik két 
érettségi tárgy 

komm 

KTIF F L A sajtótechnikus támogatott 

4 5 10 

komm 

KTIF F L K sajtótechnikus 130 000 Ft komm 

NYME-TTMK F N A általános rendszergazda (Budapest) támogatott 

4 10 50 

bármelyik két 
érettségi tárgy 

info 

NYME-TTMK F N K általános rendszergazda (Budapest) 110 000 Ft info 

NYME-TTMK F N A 
műszaki informatikai 

mérnökasszisztens (Budapest) 
támogatott 

4 10 50 

info 

NYME-TTMK F N K 
műszaki informatikai 

mérnökasszisztens (Budapest) 
110 000 Ft info 
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Felsőfokú szakképzések – új képzések (folyt.) 

Intézmény 
Képz. 
szint 

Mun- 
ka- 

rend 

Fin. 
for- 
ma 

Meghirdetett képzés 
Költség- 
térítés 
(félév) 

Képz. 
idő 

(félév) 

Min. 
irány- 
szám 

Max. 
irány- 
szám 

Érettségi 
követelmény 

Szakma- 
csoport 

NYME-TTMK F N A web-programozó (Budapest) támogatott 

4 10 50 

 

info 

NYME-TTMK F N K web-programozó (Budapest) 110 000 Ft info 

NYME-TTMK F L A általános rendszergazda (Budapest) támogatott 

4 10 50 

info 

NYME-TTMK F L K általános rendszergazda (Budapest) 130 000 Ft info 

NYME-TTMK F L A 
műszaki informatikai 

mérnökasszisztens (Budapest) 
támogatott 

4 10 50 

info 

NYME-TTMK F L K 
műszaki informatikai 

mérnökasszisztens (Budapest) 
130 000 Ft info 

NYME-TTMK F L A web-programozó (Budapest) támogatott 

4 10 50 

info 

NYME-TTMK F L K web-programozó (Budapest) 130 000 Ft info 

SZF F N A web-programozó támogatott 

4 5 19 
bármelyik két 
érettségi tárgy 

info 

SZF F N K web-programozó 110 000 Ft info 

SZTE-
JGYPK 

F N A moderátor támogatott 

4 12 20 

bármelyik két 
érettségi tárgy 

komm 

SZTE-
JGYPK 

F N K moderátor 106 000 Ft komm 

SZTE-
JGYPK 

F N A 
televízióműsor gyártó 

szakasszisztens 
támogatott 

4 12 20 

komm 

SZTE-
JGYPK 

F N K 
televízióműsor gyártó 

szakasszisztens 
106 000 Ft komm 

SZTE-MGK F N K 
gyógynövény- és 

fűszernövénytermesztő és -feldolgozó 
116 000 Ft 4 10 25 

bármelyik két 
érettségi tárgy 

mg 

SZTE-MGK F L K 
gyógynövény- és 

fűszernövénytermesztő és -feldolgozó 
116 000 Ft 4 10 25 mg 

SZTE-MGK F L K vadgazdálkodási technológus 116 000 Ft 4 10 25 mg 

 

 

 

Mesterképzések – új szakok 

Intézmény 
Képz. 
szint 

Mun-
ka-

rend 

Fin. 
for-
ma 

Meghirdetett képzés 
Költség-
térítés 
(félév) 

Képz. 
idő 

Min. 
irány-
szám 

Max. 
irány-
szám 

Személyes megjelenést 
igénylő vizsgaformák 

Képz. 
terület 

BCE-GTK M N A logisztikai menedzsment támogatott 4 15 25 
statisztika (Í) és szakmai és 
motivációs beszélgetés (Sz) 
és vállalatgazdaságtan (Í) 

GAZD 
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Mesterképzések – új szakok (folyt.) 

Intézmény 
Képz. 
szint 

Mun-
ka-

rend 

Fin. 
for-
ma 

Meghirdetett képzés 
Költség-
térítés 
(félév) 

Képz. 
idő 

Min. 
irány-
szám 

Max. 
irány-
szám 

Személyes megjelenést 
igénylő vizsgaformák 

Képz. 
terület 

BCE-GTK M N A 
marketing (angol 

nyelven) 
támogatott 

4 10 30 
statisztika (Í) és szakmai és 
motivációs beszélgetés (Sz) 
és vállalatgazdaságtan (Í) 

GAZD 

BCE-GTK M N K 
marketing (angol 

nyelven) 
690 000 Ft GAZD 

BCE-GTK M N A 
regionális és környezeti 

gazdaságtan 
támogatott 4 15 25 

statisztika (Í) és szakmai és 
motivációs beszélgetés (Sz) 
és vállalatgazdaságtan (Í) 

GAZD 

BCE-GTK M E K vezetés és szervezés 485 000 Ft 4 20 50 
statisztika (Í) és szakmai és 
motivációs beszélgetés (Sz) 
és vállalatgazdaságtan (Í) 

GAZD 

BCE-
KERTK 

M N A díszkertészeti mérnöki támogatott 

4 10 20 
írásbeli vizsga (Í) és 

motivációs beszélgetés (Sz) 

AGRÁR 

BCE-
KERTK 

M N K díszkertészeti mérnöki 200 000 Ft AGRÁR 

BCE-KTK M N K 
közgazdálkodás és 
közpolitika (angol 

nyelven) 
450 000 Ft 4 15 30 

aktuális kérdések 
közgazdasági elemzése (Í) és 
motivációs beszélgetés (Sz) 

GAZD 

BKTF M N A 
tanár (T/D)-tánctanár 

(kortárstánc) 
támogatott 

2 1 10 
gyakorlati vizsga (Gy) és 
szakmai és motivációs 

beszélgetés (Sz) 

PED 

BKTF M N K 
tanár (T/D)-tánctanár 

(kortárstánc) 
210 000 Ft PED 

DE-BTK M N A 
kommunikáció és 
médiatudomány 

támogatott 

4 3 50 felvételi vizsga (Sz) 

TÁRS 

DE-BTK M N K 
kommunikáció és 
médiatudomány 

170 000 Ft TÁRS 

DE-BTK M L K 
kommunikáció és 
médiatudomány 

170 000 Ft 4 3 30 felvételi vizsga (Sz) TÁRS 

DE-TTK M N A biotechnológia támogatott 

4 5 20 
szóbeli alkalmassági (Alk) és 

felvételi vizsga (Sz) 

TERM 

DE-TTK M N K biotechnológia 180 000 Ft TERM 

EKF-GTK M N K 
nemzetközi 

tanulmányok (angol 
nyelven) 

400 000 Ft 4 5 20 felvételi elbeszélgetés (Sz) TÁRS 

ELTE-BTK M N A hungarológia támogatott 

4 1 10 felvételi elbeszélgetés (Sz) 

BÖLCS 

ELTE-BTK M N K hungarológia 200 000 Ft BÖLCS 

ELTE-BTK M N A indológia támogatott 

4 1 10 
felvételi elbeszélgetés (Sz) és 

írásbeli vizsga (Í) 

BÖLCS 

ELTE-BTK M N K indológia 200 000 Ft BÖLCS 

ELTE-BTK M N A iszlám tanulmányok támogatott 

4 1 10 felvételi elbeszélgetés (Sz) 

BÖLCS 

ELTE-BTK M N K iszlám tanulmányok 200 000 Ft BÖLCS 

ELTE-BTK M N A 
logika és 

tudományelmélet 
támogatott 

4 5 10 felvételi elbeszélgetés (Sz) 

BÖLCS 

ELTE-BTK M N K 
logika és 

tudományelmélet 
200 000 Ft BÖLCS 
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Mesterképzések – új szakok (folyt.) 

Intézmény 
Képz. 
szint 

Mun-
ka-

rend 

Fin. 
for-
ma 

Meghirdetett képzés 
Költség-
térítés 
(félév) 

Képz. 
idő 

Min. 
irány-
szám 

Max. 
irány-
szám 

Személyes megjelenést 
igénylő vizsgaformák 

Képz. 
terület 

ELTE-BTK M N A mongolisztika támogatott 

4 1 10 felvételi elbeszélgetés (Sz) 

BÖLCS 

ELTE-BTK M N K mongolisztika 200 000 Ft BÖLCS 

ELTE-BTK M N A 
reneszánsz 

tanulmányok 
támogatott 

4 1 10 felvételi elbeszélgetés (Sz) 

BÖLCS 

ELTE-BTK M N K 
reneszánsz 

tanulmányok 
200 000 Ft BÖLCS 

ELTE-BTK M N A ruszisztika támogatott 

4 1 10 felvételi elbeszélgetés (Sz) 

BÖLCS 

ELTE-BTK M N K ruszisztika 200 000 Ft BÖLCS 

KE-ÁTK M N A 
takarmányozási és 

takarmánybiztonsági 
mérnöki (angol nyelven) 

támogatott 

4 5 15 felvételi elbeszélgetés (Sz) 

AGRÁR 

KE-ÁTK M N K 
takarmányozási és 

takarmánybiztonsági 
mérnöki (angol nyelven) 

405 000 Ft AGRÁR 

KE-GTK M N A 
regionális és környezeti 

gazdaságtan 
támogatott 

4 1 20 
módszertani ismereteket 

mérő vizsga (Í) és motivációs 
beszélgetés (Sz) 

GAZD 

KE-GTK M N K 
regionális és környezeti 

gazdaságtan 
230 000 Ft GAZD 

KE-GTK M L K 
regionális és környezeti 

gazdaságtan 
230 000 Ft 4 1 20 

módszertani ismereteket 
mérő vizsga (Í) és motivációs 

beszélgetés (Sz) 
GAZD 

KRE-BTK M N A 
tanár - magyar mint 
idegen nyelv tanára 

támogatott 

2-4 5 20 felvételi elbeszélgetés (Sz) 

PED 

KRE-BTK M N K 
tanár - magyar mint 
idegen nyelv tanára 

195 000 Ft PED 

KRE-BTK M L A tanár (T/D) - némettanár támogatott 

2 10 30 felvételi elbeszélgetés (Sz) 

PED 

KRE-BTK M L K tanár (T/D) - némettanár 195 000 Ft PED 

LFZE M N A Kodály-zenepedagógia támogatott 2 1 100 
főtárgy vizsga (Gy) és 
gyakorlati vizsga (Gy) 

MŰV 

LFZE M N A 
tanár - zeneművész-

tanár 
támogatott 

2 1 60 
gyakorlati vizsga (Gy) és 
pályaalkalmassági vizsga 

(Gy) 

MŰV 

LFZE M N A 
tanár - zeneművész-

tanár 
700 000 Ft MŰV 

LFZE M N A 
tanár - zenetanár 

(cimbalom) 
támogatott 

2-4 1 60 
főtárgy vizsga (Gy) és 
gyakorlati vizsga (Gy) 

PED 

LFZE M N K 
tanár - zenetanár 

(cimbalom) 
622 000 Ft PED 

LFZE M N A 
tanár - zenetanár 

(csembaló) 
támogatott 

2-4 1 60 
főtárgy vizsga (Gy) és 
gyakorlati vizsga (Gy) 

PED 

LFZE M N K 
tanár - zenetanár 

(csembaló) 
641 000 Ft PED 
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Mesterképzések – új szakok (folyt.) 

Intézmény 
Képz. 
szint 

Mun-
ka-

rend 

Fin. 
for-
ma 

Meghirdetett képzés 
Költség-
térítés 
(félév) 

Képz. 
idő 

Min. 
irány-
szám 

Max. 
irány-
szám 

Személyes megjelenést 
igénylő vizsgaformák 

Képz. 
terület 

LFZE M N A 
tanár - zenetanár 

(egyházzene-
kórusvezetés) 

támogatott 

2-4 1 60 
főtárgy vizsga (Gy) és 
gyakorlati vizsga (Gy) 

PED 

LFZE M N K 
tanár - zenetanár 

(egyházzene-
kórusvezetés) 

434 000 Ft PED 

LFZE M N A 
tanár - zenetanár 

(egyházzene-orgona) 
támogatott 

2-4 1 60 
főtárgy vizsga (Gy) és 
gyakorlati vizsga (Gy) 

PED 

LFZE M N K 
tanár - zenetanár 

(egyházzene-orgona) 
434 000 Ft PED 

LFZE M N A 
tanár - zenetanár 

(fagott) 
támogatott 

2-4 1 60 
főtárgy vizsga (Gy) és 
gyakorlati vizsga (Gy) 

PED 

LFZE M N K 
tanár - zenetanár 

(fagott) 
679 000 Ft PED 

LFZE M N A 
tanár - zenetanár 

(fuvola) 
támogatott 

2-4 1 60 
főtárgy vizsga (Gy) és 
gyakorlati vizsga (Gy) 

PED 

LFZE M N K 
tanár - zenetanár 

(fuvola) 
679 000 Ft PED 

LFZE M N A tanár - zenetanár (gitár) támogatott 

2-4 1 60 
főtárgy vizsga (Gy) és 
gyakorlati vizsga (Gy) 

PED 

LFZE M N K tanár - zenetanár (gitár) 415 000 Ft PED 

LFZE M N A 
tanár - zenetanár 

(gordon) 
támogatott 

2-4 1 60 
főtárgy vizsga (Gy) és 
gyakorlati vizsga (Gy) 

PED 

LFZE M N K 
tanár - zenetanár 

(gordon) 
632 000 Ft PED 

LFZE M N A 
tanár - zenetanár 

(gordonka) 
támogatott 

2-4 1 60 
főtárgy vizsga (Gy) és 
gyakorlati vizsga (Gy) 

PED 

LFZE M N K 
tanár - zenetanár 

(gordonka) 
735 000 Ft PED 

LFZE M N A 
tanár - zenetanár 

(hárfa) 
támogatott 

2-4 1 60 
főtárgy vizsga (Gy) és 
gyakorlati vizsga (Gy) 

PED 

LFZE M N K 
tanár - zenetanár 

(hárfa) 
538 000 Ft PED 

LFZE M N A 
tanár - zenetanár 

(harmonika) 
támogatott 

2-4 1 60 
főtárgy vizsga (Gy) és 
gyakorlati vizsga (Gy) 

PED 

LFZE M N K 
tanár - zenetanár 

(harmonika) 
622 000 Ft PED 

LFZE M N A 
tanár - zenetanár 

(harsona) 
támogatott 

2-4 1 60 
főtárgy vizsga (Gy) és 
gyakorlati vizsga (Gy) 

PED 

LFZE M N K 
tanár - zenetanár 

(harsona) 
679 000 Ft PED 

LFZE M N A 
tanár - zenetanár 

(hegedű) 
támogatott 

2-4 1 60 
főtárgy vizsga (Gy) és 
gyakorlati vizsga (Gy) 

PED 

LFZE M N K 
tanár - zenetanár 

(hegedű) 
735 000 Ft PED 
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Mesterképzések – új szakok (folyt.) 

Intézmény 
Képz. 
szint 

Mun-
ka-

rend 

Fin. 
for-
ma 

Meghirdetett képzés 
Költség-
térítés 
(félév) 

Képz. 
idő 

Min. 
irány-
szám 

Max. 
irány-
szám 

Személyes megjelenést 
igénylő vizsgaformák 

Képz. 
terület 

LFZE M N A 
tanár - zenetanár (jazz-

zeneszerzés) 
támogatott 

2-4 1 60 
főtárgy vizsga (Gy) és 
gyakorlati vizsga (Gy) 

PED 

LFZE M N K 
tanár - zenetanár (jazz-

zeneszerzés) 
821 000 Ft PED 

LFZE M N A 
tanár - zenetanár (jazz-

zongora) 
támogatott 

2-4 1 60 
főtárgy vizsga (Gy) és 
gyakorlati vizsga (Gy) 

PED 

LFZE M N K 
tanár - zenetanár (jazz-

zongora) 
593 000 Ft PED 

LFZE M N A 
tanár - zenetanár 
(jazzbasszusgitár) 

támogatott 

2-4 1 60 
főtárgy vizsga (Gy) és 
gyakorlati vizsga (Gy) 

PED 

LFZE M N K 
tanár - zenetanár 
(jazzbasszusgitár) 

660 000 Ft PED 

LFZE M N A 
tanár - zenetanár 

(jazzbőgő) 
támogatott 

2-4 1 60 
főtárgy vizsga (Gy) és 
gyakorlati vizsga (Gy) 

PED 

LFZE M N K 
tanár - zenetanár 

(jazzbőgő) 
755 000 Ft PED 

LFZE M N A 
tanár - zenetanár 

(jazzdob) 
támogatott 

2-4 1 60 
főtárgy vizsga (Gy) és 
gyakorlati vizsga (Gy) 

PED 

LFZE M N K 
tanár - zenetanár 

(jazzdob) 
764 000 Ft PED 

LFZE M N A 
tanár - zenetanár 

(jazzének) 
támogatott 

2-4 1 60 
főtárgy vizsga (Gy) és 
gyakorlati vizsga (Gy) 

PED 

LFZE M N K 
tanár - zenetanár 

(jazzének) 
840 000 Ft PED 

LFZE M N A 
tanár - zenetanár 

(jazzgitár) 
támogatott 

2-4 1 60 
főtárgy vizsga (Gy) és 
gyakorlati vizsga (Gy) 

PED 

LFZE M N K 
tanár - zenetanár 

(jazzgitár) 
660 000 Ft PED 

LFZE M N A 
tanár - zenetanár 

(jazzharsona) 
támogatott 

2-4 1 60 
főtárgy vizsga (Gy) és 
gyakorlati vizsga (Gy) 

PED 

LFZE M N K 
tanár - zenetanár 

(jazzharsona) 
735 000 Ft PED 

LFZE M N A 
tanár - zenetanár 

(jazzszaxofon) 
támogatott 

2-4 1 60 
főtárgy vizsga (Gy) és 
gyakorlati vizsga (Gy) 

PED 

LFZE M N K 
tanár - zenetanár 

(jazzszaxofon) 
735 000 Ft PED 

LFZE M N A 
tanár - zenetanár 

(jazztrombita) 
támogatott 

2-4 1 60 
főtárgy vizsga (Gy) és 
gyakorlati vizsga (Gy) 

PED 

LFZE M N K 
tanár - zenetanár 

(jazztrombita) 
735 000 Ft PED 

LFZE M N A 
tanár - zenetanár 

(klarinét) 
támogatott 

2-4 1 60 
főtárgy vizsga (Gy) és 
gyakorlati vizsga (Gy) 

PED 

LFZE M N K 
tanár - zenetanár 

(klarinét) 
679 000 Ft PED 

LFZE M N A tanár - zenetanár (kürt) támogatott 

2-4 1 60 
főtárgy vizsga (Gy) és 
gyakorlati vizsga (Gy) 

PED 

LFZE M N K tanár - zenetanár (kürt) 679 000 Ft PED 
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Mesterképzések – új szakok (folyt.) 

Intézmény 
Képz. 
szint 

Mun-
ka-

rend 

Fin. 
for-
ma 

Meghirdetett képzés 
Költség-
térítés 
(félév) 

Képz. 
idő 

Min. 
irány-
szám 

Max. 
irány-
szám 

Személyes megjelenést 
igénylő vizsgaformák 

Képz. 
terület 

LFZE M N A 
tanár - zenetanár 

(mélyhegedű) 
támogatott 

2-4 1 60 
főtárgy vizsga (Gy) és 
gyakorlati vizsga (Gy) 

PED 

LFZE M N K 
tanár - zenetanár 

(mélyhegedű) 
735 000 Ft PED 

LFZE M N A 
tanár - zenetanár (népi 

cimbalom) 
támogatott 

2-4 1 60 
főtárgy vizsga (Gy) és 
gyakorlati vizsga (Gy) 

PED 

LFZE M N K 
tanár - zenetanár (népi 

cimbalom) 
463 000 Ft PED 

LFZE M N A 
tanár - zenetanár (népi 

ének) 
támogatott 

2-4 1 60 
főtárgy vizsga (Gy) és 
gyakorlati vizsga (Gy) 

PED 

LFZE M N K 
tanár - zenetanár (népi 

ének) 
607 000 Ft PED 

LFZE M N A 
tanár - zenetanár (népi 

fúvós) 
támogatott 

2-4 1 60 
főtárgy vizsga (Gy) és 
gyakorlati vizsga (Gy) 

PED 

LFZE M N K 
tanár - zenetanár (népi 

fúvós) 
463 000 Ft PED 

LFZE M N A 
tanár - zenetanár (népi 

pengetős) 
támogatott 

2-4 1 60 
főtárgy vizsga (Gy) és 
gyakorlati vizsga (Gy) 

PED 

LFZE M N K 
tanár - zenetanár (népi 

pengetős) 
463 000 Ft PED 

LFZE M N A 
tanár - zenetanár (népi 

vonós) 
támogatott 

2-4 1 60 
főtárgy vizsga (Gy) és 
gyakorlati vizsga (Gy) 

PED 

LFZE M N K 
tanár - zenetanár (népi 

vonós) 
463 000 Ft PED 

LFZE M N A tanár - zenetanár (oboa) támogatott 

2-4 1 60 
főtárgy vizsga (Gy) és 
gyakorlati vizsga (Gy) 

PED 

LFZE M N K tanár - zenetanár (oboa) 679 000 Ft PED 

LFZE M N A 
tanár - zenetanár 

(orgona) 
támogatott 

2-4 1 60 
főtárgy vizsga (Gy) és 
gyakorlati vizsga (Gy) 

PED 

LFZE M N K 
tanár - zenetanár 

(orgona) 
802 000 Ft PED 

LFZE M N A 
tanár - zenetanár 

(trombita) 
támogatott 

2-4 1 60 
főtárgy vizsga (Gy) és 
gyakorlati vizsga (Gy) 

PED 

LFZE M N K 
tanár - zenetanár 

(trombita) 
679 000 Ft PED 

LFZE M N A tanár - zenetanár (tuba) támogatott 

2-4 1 60 
főtárgy vizsga (Gy) és 
gyakorlati vizsga (Gy) 

PED 

LFZE M N K tanár - zenetanár (tuba) 679 000 Ft PED 

LFZE M N A 
tanár - zenetanár 

(ütőhangszer) 
támogatott 

2-4 1 60 
főtárgy vizsga (Gy) és 
gyakorlati vizsga (Gy) 

PED 

LFZE M N K 
tanár - zenetanár 

(ütőhangszer) 
538 000 Ft PED 

LFZE M N A 
tanár - zenetanár 

(zeneismeret) 
támogatott 

2-4 1 60 
főtárgy vizsga (Gy) és 
gyakorlati vizsga (Gy) 

PED 

LFZE M N K 
tanár - zenetanár 

(zeneismeret) 
622 000 Ft PED 
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Mesterképzések – új szakok (folyt.) 

Intézmény 
Képz. 
szint 

Mun-
ka-

rend 

Fin. 
for-
ma 

Meghirdetett képzés 
Költség-
térítés 
(félév) 

Képz. 
idő 

Min. 
irány-
szám 

Max. 
irány-
szám 

Személyes megjelenést 
igénylő vizsgaformák 

Képz. 
terület 

LFZE M N A 
tanár - zenetanár 

(zongora) 
támogatott 

2-4 1 60 
főtárgy vizsga (Gy) és 
gyakorlati vizsga (Gy) 

PED 

LFZE M N K 
tanár - zenetanár 

(zongora) 
538 000 Ft PED 

MOME M N A fémművesség támogatott 

4 5 7 gyakorlati vizsga (Gy) 

MŰV 

MOME M N K fémművesség 400 000 Ft MŰV 

MOME M N A 
tanár - design- és 

vizuálisművészet-tanár 
támogatott 

2-4 20 25 gyakorlati vizsga (Gy) 

PED 

MOME M N K 
tanár - design- és 

vizuálisművészet-tanár 
230 000 Ft PED 

NYF-PKK M N A andragógia támogatott 

4 15 30 felvételi vizsga (Sz) 

BÖLCS 

NYF-PKK M N K andragógia 160 000 Ft BÖLCS 

NYF-PKK M L A andragógia támogatott 

4 20 30 felvételi vizsga (Sz) 

BÖLCS 

NYF-PKK M L K andragógia 160 000 Ft BÖLCS 

NYME-FMK M N A formatervező művész támogatott 

4 8 15 felvételi elbeszélgetés (Sz) 

MŰV 

NYME-FMK M N K formatervező művész 200 000 Ft MŰV 

NYME-FMK M N A tervezőgrafika támogatott 

4 8 12 felvételi elbeszélgetés (Sz) 

MŰV 

NYME-FMK M N K tervezőgrafika 200 000 Ft MŰV 

NYME-KTK M N A 
regionális és környezeti 

gazdaságtan 
támogatott 

4 15 60 _ 

GAZD 

NYME-KTK M N K 
regionális és környezeti 

gazdaságtan 
180 000 Ft GAZD 

NYME-KTK M L A 
regionális és környezeti 

gazdaságtan 
támogatott 

4 15 65 _ 

GAZD 

NYME-KTK M L K 
regionális és környezeti 

gazdaságtan 
180 000 Ft GAZD 

NYME-MÉK M N A agrármérnöki támogatott 

4 5 40 _ 

AGRÁR 

NYME-MÉK M N K agrármérnöki 120 000 Ft AGRÁR 

NYME-MÉK M N A állattenyésztő mérnöki támogatott 

4 5 25 _ 

AGRÁR 

NYME-MÉK M N K állattenyésztő mérnöki 120 000 Ft AGRÁR 

NYME-MÉK M N A 
élelmiszerbiztonsági és 

-minőségi mérnöki 
támogatott 

4 5 40 _ 

AGRÁR 

NYME-MÉK M N K 
élelmiszerbiztonsági és 

-minőségi mérnöki 
120 000 Ft AGRÁR 
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Mesterképzések – új szakok (folyt.) 

Intézmény 
Képz. 
szint 

Mun-
ka-

rend 

Fin. 
for-
ma 

Meghirdetett képzés 
Költség-
térítés 
(félév) 

Képz. 
idő 

Min. 
irány-
szám 

Max. 
irány-
szám 

Személyes megjelenést 
igénylő vizsgaformák 

Képz. 
terület 

NYME-MÉK M N A 
környezetgazdálkodási 

agrármérnöki 
támogatott 

4 5 40 _ 

AGRÁR 

NYME-MÉK M N K 
környezetgazdálkodási 

agrármérnöki 
120 000 Ft AGRÁR 

NYME-MÉK M N A 
mezőgazdasági 
biotechnológus 

támogatott 

4 5 20 _ 

AGRÁR 

NYME-MÉK M N K 
mezőgazdasági 
biotechnológus 

120 000 Ft AGRÁR 

NYME-MÉK M N A növényorvosi támogatott 

4 5 40 _ 

AGRÁR 

NYME-MÉK M N K növényorvosi 120 000 Ft AGRÁR 

NYME-MÉK M N A 
vidékfejlesztési 
agrármérnöki 

támogatott 

4 5 50 _ 

AGRÁR 

NYME-MÉK M N K 
vidékfejlesztési 
agrármérnöki 

120 000 Ft AGRÁR 

NYME-MÉK M L A agrármérnöki támogatott 

4 5 30 _ 

AGRÁR 

NYME-MÉK M L K agrármérnöki 120 000 Ft AGRÁR 

NYME-MÉK M L A 
élelmiszerbiztonsági és 

-minőségi mérnöki 
támogatott 

4 5 30 _ 

AGRÁR 

NYME-MÉK M L K 
élelmiszerbiztonsági és 

-minőségi mérnöki 
120 000 Ft AGRÁR 

NYME-MÉK M L A 
környezetgazdálkodási 

agrármérnöki 
támogatott 

4 5 30 _ 

AGRÁR 

NYME-MÉK M L K 
környezetgazdálkodási 

agrármérnöki 
120 000 Ft AGRÁR 

NYME-MÉK M L A 
vidékfejlesztési 
agrármérnöki 

támogatott 

4 5 40 _ 

AGRÁR 

NYME-MÉK M L K 
vidékfejlesztési 
agrármérnöki 

120 000 Ft AGRÁR 

NYME-
MNSK 

M N A rekreáció támogatott 

4 8 40 motivációs beszélgetés (Sz) 

SPORT 

NYME-
MNSK 

M N K rekreáció 210 000 Ft SPORT 

NYME-
MNSK 

M L A rekreáció támogatott 

4 8 40 motivációs beszélgetés (Sz) 

SPORT 

NYME-
MNSK 

M L K rekreáció 210 000 Ft SPORT 

PE-GK M N A 
mezőgazdasági 
biotechnológus 

támogatott 

4 10 30 felvételi elbeszélgetés (Sz) 

AGRÁR 

PE-GK M N K 
mezőgazdasági 
biotechnológus 

150 000 Ft AGRÁR 

PE-GK M L A 
mezőgazdasági 
biotechnológus 

támogatott 

4 10 30 felvételi elbeszélgetés (Sz) 

AGRÁR 

PE-GK M L K 
mezőgazdasági 
biotechnológus 

150 000 Ft AGRÁR 
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Mesterképzések – új szakok (folyt.) 

Intézmény 
Képz. 
szint 

Mun-
ka-

rend 

Fin. 
for-
ma 

Meghirdetett képzés 
Költség-
térítés 
(félév) 

Képz. 
idő 

Min. 
irány-
szám 

Max. 
irány-
szám 

Személyes megjelenést 
igénylő vizsgaformák 

Képz. 
terület 

PE-GTK M L A 
Master of Business 

Administration (MBA) 
(Nagykanizsa) 

támogatott 

4 5 25 felvételi elbeszélgetés (Sz) 

GAZD 

PE-GTK M L K 
Master of Business 

Administration (MBA) 
(Nagykanizsa) 

180 000 Ft GAZD 

PE-MFTK M N A 
nemzetközi 

tanulmányok 
(Kiskunfélegyháza) 

támogatott 

4 10 30 felvételi elbeszélgetés (Sz) 

TÁRS 

PE-MFTK M N K 
nemzetközi 

tanulmányok 
(Kiskunfélegyháza) 

180 000 Ft TÁRS 

PE-MFTK M L A 
nemzetközi 

tanulmányok 
(Kiskunfélegyháza) 

támogatott 

4 10 30 felvételi elbeszélgetés (Sz) 

TÁRS 

PE-MFTK M L K 
nemzetközi 

tanulmányok 
(Kiskunfélegyháza) 

180 000 Ft TÁRS 

PTE-BTK M N A 
francia nyelv, irodalom 

és kultúra 
támogatott 

4 5 20 felvételi vizsga (Sz) 

BÖLCS 

PTE-BTK M N K 
francia nyelv, irodalom 

és kultúra 
106 000 Ft BÖLCS 

PTE-BTK M L A 
francia nyelv, irodalom 

és kultúra 
támogatott 

4 5 20 felvételi vizsga (Sz) 

BÖLCS 

PTE-BTK M L K 
francia nyelv, irodalom 

és kultúra 
106 000 Ft BÖLCS 

PTE-BTK M N A klasszika-filológia támogatott 

4 10 11 felvételi vizsga (Sz) 

BÖLCS 

PTE-BTK M N K klasszika-filológia 120 000 Ft BÖLCS 

PTE-MK M N A 
tanár - zenetanár 

(zeneismeret) 
támogatott 2-4 1 10 

szakmai alkalmassági vizsga 
(Alk) és felvételi vizsga (Í+Sz) 

PED 

SE-MI M L A 
egészségügyi 

menedzser 
támogatott 

3 20 45 felvételi elbeszélgetés (Sz) 

ORVOS 

SE-MI M L K 
egészségügyi 

menedzser 
325 000 Ft ORVOS 

SZE-MTK M N A 
szerkezettervező 
építészmérnöki 

támogatott 

3 5 30 _ 

MŰSZ 

SZE-MTK M N K 
szerkezettervező 
építészmérnöki 

198 000 Ft MŰSZ 

SZE-MTK M N A településmérnöki támogatott 

4 5 35 _ 

MŰSZ 

SZE-MTK M N K településmérnöki 198 000 Ft MŰSZ 

SZE-ZMI M N A 
tanár - zenetanár 

(énektanár) 
támogatott 

2-4 1 2 
felvételi elbeszélgetés (Sz) és 
főtárgy vizsga (Gy) és írásbeli 

vizsga (Í) 

PED 

SZE-ZMI M N K 
tanár - zenetanár 

(énektanár) 
180 000 Ft PED 

SZE-ZMI M N A 
tanár - zenetanár 

(fagott) 
támogatott 

2-4 1 1 
felvételi elbeszélgetés (Sz) és 
főtárgy vizsga (Gy) és írásbeli 

vizsga (Í) 

PED 

SZE-ZMI M N K 
tanár - zenetanár 

(fagott) 
180 000 Ft PED 

 



17 

 

Mesterképzések – új szakok (folyt.) 

Intézmény 
Képz. 
szint 

Mun-
ka-

rend 

Fin. 
for-
ma 

Meghirdetett képzés 
Költség-
térítés 
(félév) 

Képz. 
idő 

Min. 
irány-
szám 

Max. 
irány-
szám 

Személyes megjelenést 
igénylő vizsgaformák 

Képz. 
terület 

SZE-ZMI M N A 
tanár - zenetanár 

(fuvola) 
támogatott 

2-4 1 2 
felvételi elbeszélgetés (Sz) és 
főtárgy vizsga (Gy) és írásbeli 

vizsga (Í) 

PED 

SZE-ZMI M N K 
tanár - zenetanár 

(fuvola) 
180 000 Ft PED 

SZE-ZMI M N A tanár - zenetanár (gitár) támogatott 

2-4 1 2 
felvételi elbeszélgetés (Sz) és 
főtárgy vizsga (Gy) és írásbeli 

vizsga (Í) 

PED 

SZE-ZMI M N K tanár - zenetanár (gitár) 180 000 Ft PED 

SZE-ZMI M N A 
tanár - zenetanár 

(gordon) 
támogatott 

2-4 1 2 
felvételi elbeszélgetés (Sz) és 
főtárgy vizsga (Gy) és írásbeli 

vizsga (Í) 

PED 

SZE-ZMI M N K 
tanár - zenetanár 

(gordon) 
180 000 Ft PED 

SZE-ZMI M N A 
tanár - zenetanár 

(gordonka) 
támogatott 

2-4 1 2 
felvételi elbeszélgetés (Sz) és 
főtárgy vizsga (Gy) és írásbeli 

vizsga (Í) 

PED 

SZE-ZMI M N K 
tanár - zenetanár 

(gordonka) 
180 000 Ft PED 

SZE-ZMI M N A 
tanár - zenetanár 

(harsona) 
támogatott 

2-4 1 1 
felvételi elbeszélgetés (Sz) és 
főtárgy vizsga (Gy) és írásbeli 

vizsga (Í) 

PED 

SZE-ZMI M N K 
tanár - zenetanár 

(harsona) 
180 000 Ft PED 

SZE-ZMI M N A 
tanár - zenetanár 

(hegedű) 
támogatott 

2-4 1 5 
felvételi elbeszélgetés (Sz) és 
főtárgy vizsga (Gy) és írásbeli 

vizsga (Í) 

PED 

SZE-ZMI M N K 
tanár - zenetanár 

(hegedű) 
180 000 Ft PED 

SZE-ZMI M N A 
tanár - zenetanár 

(klarinét) 
támogatott 

2-4 1 2 
felvételi elbeszélgetés (Sz) és 
főtárgy vizsga (Gy) és írásbeli 

vizsga (Í) 

PED 

SZE-ZMI M N K 
tanár - zenetanár 

(klarinét) 
180 000 Ft PED 

SZE-ZMI M N A tanár - zenetanár (kürt) támogatott 

2-4 1 2 
felvételi elbeszélgetés (Sz) és 
főtárgy vizsga (Gy) és írásbeli 

vizsga (Í) 

PED 

SZE-ZMI M N K tanár - zenetanár (kürt) 180 000 Ft PED 

SZE-ZMI M N A 
tanár - zenetanár 

(mélyhegedű) 
támogatott 

2-4 1 2 
felvételi elbeszélgetés (Sz) és 
főtárgy vizsga (Gy) és írásbeli 

vizsga (Í) 

PED 

SZE-ZMI M N K 
tanár - zenetanár 

(mélyhegedű) 
180 000 Ft PED 

SZE-ZMI M N A tanár - zenetanár (oboa) támogatott 

2-4 1 2 
felvételi elbeszélgetés (Sz) és 
főtárgy vizsga (Gy) és írásbeli 

vizsga (Í) 

PED 

SZE-ZMI M N K tanár - zenetanár (oboa) 180 000 Ft PED 

SZE-ZMI M N A 
tanár - zenetanár 

(orgona) 
támogatott 

2-4 1 1 
felvételi elbeszélgetés (Sz) és 
főtárgy vizsga (Gy) és írásbeli 

vizsga (Í) 

PED 

SZE-ZMI M N K 
tanár - zenetanár 

(orgona) 
180 000 Ft PED 

SZE-ZMI M N A 
tanár - zenetanár 

(trombita) 
támogatott 

2-4 1 2 
felvételi elbeszélgetés (Sz) és 
főtárgy vizsga (Gy) és írásbeli 

vizsga (Í) 

PED 

SZE-ZMI M N K 
tanár - zenetanár 

(trombita) 
180 000 Ft PED 
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Mesterképzések – új szakok (folyt.) 

Intézmény 
Képz. 
szint 

Mun-
ka-

rend 

Fin. 
for-
ma 

Meghirdetett képzés 
Költség-
térítés 
(félév) 

Képz. 
idő 

Min. 
irány-
szám 

Max. 
irány-
szám 

Személyes megjelenést 
igénylő vizsgaformák 

Képz. 
terület 

SZE-ZMI M N A tanár - zenetanár (tuba) támogatott 

2-4 1 1 
felvételi elbeszélgetés (Sz) és 
főtárgy vizsga (Gy) és írásbeli 

vizsga (Í) 

PED 

SZE-ZMI M N K tanár - zenetanár (tuba) 180 000 Ft PED 

SZE-ZMI M N A 
tanár - zenetanár 

(ütőhangszer) 
támogatott 

2-4 1 1 
felvételi elbeszélgetés (Sz) és 
főtárgy vizsga (Gy) és írásbeli 

vizsga (Í) 

PED 

SZE-ZMI M N K 
tanár - zenetanár 

(ütőhangszer) 
180 000 Ft PED 

SZE-ZMI M N A 
tanár - zenetanár 

(zongora) 
támogatott 

2-4 1 3 
felvételi elbeszélgetés (Sz) és 
főtárgy vizsga (Gy) és írásbeli 

vizsga (Í) 

PED 

SZE-ZMI M N K 
tanár - zenetanár 

(zongora) 
180 000 Ft PED 

SZIE-ÁOTK M N A biológus támogatott 

4 12 30 _ 

TERM 

SZIE-ÁOTK M N K biológus 200 000 Ft TERM 

SZIE-GÉK M N A műszaki menedzser támogatott 

4 15 60 _ 

MŰSZ 

SZIE-GÉK M N K műszaki menedzser 170 000 Ft MŰSZ 

SZIE-GÉK M L A műszaki menedzser támogatott 

4 15 40 _ 

MŰSZ 

SZIE-GÉK M L K műszaki menedzser 170 000 Ft MŰSZ 

SZIE-GTK M N A 
emberi erőforrás 

tanácsadó (Budapest) 
támogatott 

4 25 75 _ 

BÖLCS 

SZIE-GTK M N K 
emberi erőforrás 

tanácsadó (Budapest) 
180 000 Ft BÖLCS 

SZIE-GTK M N A 
regionális és környezeti 

gazdaságtan 
(Budapest) 

támogatott 

4 25 75 _ 

GAZD 

SZIE-GTK M N K 
regionális és környezeti 

gazdaságtan 
(Budapest) 

180 000 Ft GAZD 

SZIE-GTK M N A 

tanár - agrár-
mérnöktanár (gazdasági 

és vidékfejlesztési 
agrármérnök) 

támogatott 

4 30 75 _ 

PED 

SZIE-GTK M N K 

tanár - agrár-
mérnöktanár (gazdasági 

és vidékfejlesztési 
agrármérnök) 

160 000 Ft PED 

SZIE-GTK M N A 
vidékfejlesztési 

agrármérnöki (Szarvas) 
támogatott 

4 25 75 _ 

AGRÁR 

SZIE-GTK M N K 
vidékfejlesztési 

agrármérnöki (Szarvas) 
180 000 Ft AGRÁR 

SZIE-GTK M L A 
emberi erőforrás 

tanácsadó (Budapest) 
támogatott 

4 40 80 _ 

BÖLCS 

SZIE-GTK M L K 
emberi erőforrás 

tanácsadó (Budapest) 
180 000 Ft BÖLCS 
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Mesterképzések – új szakok (folyt.) 

Intézmény 
Képz. 
szint 

Mun-
ka-

rend 

Fin. 
for-
ma 

Meghirdetett képzés 
Költség-
térítés 
(félév) 

Képz. 
idő 

Min. 
irány-
szám 

Max. 
irány-
szám 

Személyes megjelenést 
igénylő vizsgaformák 

Képz. 
terület 

SZIE-GTK M L A 
regionális és környezeti 

gazdaságtan 
(Budapest) 

támogatott 

4 50 150 _ 

GAZD 

SZIE-GTK M L K 
regionális és környezeti 

gazdaságtan 
(Budapest) 

180 000 Ft GAZD 

SZIE-GTK M L A 

tanár - agrár-
mérnöktanár (gazdasági 

és vidékfejlesztési 
agrármérnök) 

támogatott 

4 30 70 _ 

PED 

SZIE-GTK M L K 

tanár - agrár-
mérnöktanár (gazdasági 

és vidékfejlesztési 
agrármérnök) 

160 000 Ft PED 

SZIE-GTK M L A 
vidékfejlesztési 

agrármérnöki (Szarvas) 
támogatott 

4 30 100 _ 

AGRÁR 

SZIE-GTK M L K 
vidékfejlesztési 

agrármérnöki (Szarvas) 
180 000 Ft AGRÁR 

SZIE-MKK M N A környezetmérnöki támogatott 

4 15 80 _ 

MŰSZ 

SZIE-MKK M N K környezetmérnöki 200 000 Ft MŰSZ 

SZTE-BTK M L A 
tanár (T/D) - pedagógiai 

értékelés és mérés 
tanára 

támogatott 

2 8 25 felvételi vizsga (Sz) 

PED 

SZTE-BTK M L K 
tanár (T/D) - pedagógiai 

értékelés és mérés 
tanára 

165 000 Ft PED 

SZTE-GTK M N A marketing támogatott 

4 15 50 
szakmai és motivációs 

beszélgetés (Sz) 

GAZD 

SZTE-GTK M N K marketing 190 000 Ft GAZD 

SZTE-GTK M N A 
nemzetközi gazdaság 

és gazdálkodás 
támogatott 

4 15 50 
szakmai és motivációs 

beszélgetés (Sz) 

GAZD 

SZTE-GTK M N K 
nemzetközi gazdaság 

és gazdálkodás 
190 000 Ft GAZD 

SZTE-GTK M N A 
regionális és környezeti 

gazdaságtan 
támogatott 

4 15 50 
szakmai és motivációs 

beszélgetés (Sz) 

GAZD 

SZTE-GTK M N K 
regionális és környezeti 

gazdaságtan 
190 000 Ft GAZD 

SZTE-MK M N A 
vidékfejlesztési 
agrármérnöki 

támogatott 

4 10 50 _ 

AGRÁR 

SZTE-MK M N K 
vidékfejlesztési 
agrármérnöki 

130 000 Ft AGRÁR 

SZTE-MK M L A 
vidékfejlesztési 
agrármérnöki 

támogatott 

4 5 50 _ 

AGRÁR 

SZTE-MK M L K 
vidékfejlesztési 
agrármérnöki 

130 000 Ft AGRÁR 
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Törölt meghirdetések 

A felsőoktatási intézmények az alábbi meghirdetéseket törölték a Mesterképzések felsőoktatási 
felvételi tájékoztatója – 2010. szeptemberben induló képzései közül. 
 

Mesterképzések 

Intézmény 
Képz. 
szint 

Mun-
ka-

rend 

Fin. 
for-
ma 

Törölt meghirdetés 
Képz. 
terület 

BKTF M N A tanár - tánctanár (kortárstánc) PED 

BKTF M N K tanár - tánctanár (kortárstánc) PED 

SE-TSK M N A tanár - egészségfejlesztés-tanár PED 

SE-TSK M N K tanár - egészségfejlesztés-tanár PED 

SE-TSK M L A tanár - egészségfejlesztés-tanár PED 

SE-TSK M L K tanár - egészségfejlesztés-tanár PED 

SE-TSK M L A tanár - gyógytestnevelő tanár PED 

SE-TSK M L K tanár - gyógytestnevelő tanár PED 

 

 

Korrekciók az érvényes jelentkezési lehetőségek adataiban 
 
A felsőoktatási intézmények az alábbi meghirdetéseket módosították a Felsőoktatási felvételi 
tájékoztató – 2010. szeptemberben induló képzései közül. Az intézmény neve és a pontos 
meghirdetés mellett olvashatók azok az adatok, melyek az adott képzéshez kapcsolódóan 
megváltoztak. 
 
Alapképzések – korrekciók 

Intézmény 
Képz. 
szint 

Mun-
ka-

rend 

Fin. 
forma 

Meghirdetett képzés 
Korrigált adatok (költségtérítés vagy 

irányszám) 

BCE-GTK A N A/K 
gazdasági és vidékfejlesztési 

agrármérnöki 
Max. irányszám: 50 

BCE-GTK A N A/K 
nemzetközi gazdálkodás (magyar 

nyelven) 
Max. irányszám: 80 

BCE-TÁJK A N A/K tájrendező és kertépítő mérnöki Max. irányszám: 140 
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Alapképzések – korrekciók (folyt.) 

Intézmény 
Képz. 
szint 

Mun-
ka-

rend 

Fin. 
forma 

Meghirdetett képzés 
Korrigált adatok (költségtérítés vagy 

irányszám) 

DF A N A/K andragógia költségtérítés: 120 000 Ft/félév 

EKF-TTK A N A/K sportszervező 
új érettségi követelmény: motoros 

alkalmassági vizsga (Alk) 

NYME-MÉK A N A/K élelmiszermérnöki 
Min. irányszám: 5 

Max. irányszám: 50 

NYME-MÉK A N A/K 
gazdasági és vidékfejlesztési 

agrármérnöki 

Min. irányszám: 5 

Max. irányszám: 60 

NYME-MÉK A N A/K környezetgazdálkodási agrármérnöki 
Min. irányszám: 5 

Max. irányszám: 50 

NYME-MÉK A N A/K 
mezőgazdasági és élelmiszeripari 

gépészmérnöki 
Max. irányszám: 30 

NYME-MÉK A N A/K mezőgazdasági mérnöki 
Min. irányszám: 5 

Max. irányszám: 50 

NYME-MÉK A N A/K növénytermesztő mérnöki Max. irányszám: 30 

NYME-MÉK A L A/K élelmiszermérnöki Max. irányszám: 40 

NYME-MÉK A L A/K 
gazdasági és vidékfejlesztési 

agrármérnöki 
Max. irányszám: 40 

NYME-MÉK A L A/K környezetgazdálkodási agrármérnöki Max. irányszám: 35 

NYME-MÉK A L A/K mezőgazdasági mérnöki Max. irányszám: 50 

NYME-MNSK A N A/K sportszervező 
új érettségi követelmény: motoros 

alkalmassági vizsga (Alk) 

 

 

Felsőfokú szakképzések – korrekciók 

Intézmény 
Képz. 
szint 

Mun-
ka-

rend 

Fin. 
forma 

Meghirdetett képzés 
Korrigált adatok (költségtérítés vagy 

irányszám) 

NYME-MÉK F N A/K gazdálkodási menedzserasszisztens 

Min. irányszám: 5 

Max. irányszám: 35 

Költségtérítés/félév: 70 000 Ft 

NYME-MÉK F N A/K 
gyógynövény- és 

fűszernövénytermesztő és -feldolgozó 

Min. irányszám: 5 

Max. irányszám: 35 

Költségtérítés/félév: 70 000 Ft 

NYME-MÉK F N A/K hulladékgazdálkodási technológus 

Min. irányszám: 5 

Max. irányszám: 35 

Költségtérítés/félév: 70 000 Ft 

NYME-MÉK F N A/K ménesgazda 

Min. irányszám: 5 

Max. irányszám: 35 

Költségtérítés/félév: 70 000 Ft 
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Felsőfokú szakképzések – korrekciók (folyt.) 

Intézmény 
Képz. 
szint 

Mun-
ka-

rend 

Fin. 
forma 

Meghirdetett képzés 
Korrigált adatok (költségtérítés vagy 

irányszám) 

NYME-MÉK F N A/K ökológiai gazdálkodó 

Min. irányszám: 5 

Max. irányszám: 35 

Költségtérítés/félév: 70 000 Ft 

NYME-MÉK F N A/K projektmenedzser-asszisztens 

Min. irányszám: 5 

Max. irányszám: 35 

Költségtérítés/félév: 70 000 Ft 

 

Mesterképzések – korrekciók 

Intézmény 
Képz. 
szint 

Mun-
ka-

rend 

Fin. 
forma 

Meghirdetett képzés 
Korrigált adatok (költségtérítés vagy 

irányszám) 

BME-GTK M N A/K tanár – mérnöktanár  
Max. irányszám: 110 

Új szakirány: mérnök informatikus, 
villamosmérnöki 

BME-GTK M L A/K tanár – mérnöktanár  
Max. irányszám: 110 

Új szakirány: mérnök informatikus, 
villamosmérnöki 

 

 

Változások a Táblázatokban 
 
 
A felsőoktatás intézmények az alábbi alkalmassági, gyakorlati, illetve mesterképzések esetén tartandó 
egyéb vizsgák időpontjait jelölték meg. 
 
Vizsgaidőpontokat és vizsgadíjakat tartalmazó táblázat 

Intézmény Képzés 
Képz. 
szint 

Mun-
ka-

rend 

Fin. 
forma 

Vizsgatárgy Vizsga időpontja 
Vizsga-

díj 

BCE-GTK logisztikai menedzsment M N A 

statisztika 05.22. 4 000 Ft 

szakmai és motivációs 
beszélgetés 

05.31-06.04. - 

vállalatgazdaságtan 05.22. - 

BCE-GTK marketing (angol nyelven) M N A/K 

statisztika 05.22. 4 000 Ft 

szakmai és motivációs 
beszélgetés 

05.29-06.04. - 

vállalatgazdaságtan 05.22. - 

BCE-GTK 
regionális és környezeti 

gazdaságtan 
M N A 

statisztika 05.22. 4 000 Ft 

szakmai és motivációs 
beszélgetés 

05.31-06.04. - 

vállalatgazdaságtan 05.22. - 

BCE-
KERTK 

díszkertészeti mérnöki M N A/K 
írásbeli vizsga 06.29-07.03. - 

motivációs beszélgetés 06.29-07.03. - 

BCE-KTK 
közgazdálkodás és 

közpolitika (angol nyelven) 
M N K 

aktuális kérdések 
közgazdasági elemzése 

05.14. 4 000 Ft 

motivációs beszélgetés 06.07-18. 4 000 Ft 

BKF kameraman A N A/K alkalmassági vizsga 05.26-06.18. 3 000 Ft 
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gyakorlati vizsga 05.26-06.18. - 

BME-GTK 
tanár - mérnöktanár (mérnök 

informatikus) 
M N A/K 

szakmai és motivációs 
beszélgetés 

06.03. - 

BME-GTK 
tanár - mérnöktanár (mérnök 

informatikus) 
M L A/K 

szakmai és motivációs 
beszélgetés 

06.03. - 

BME-GTK 
tanár - mérnöktanár 
(villamosmérnöki) 

M N A/K 
szakmai és motivációs 

beszélgetés 
06.02. - 

BME-GTK 
tanár - mérnöktanár 
(villamosmérnöki) 

M L A/K 
szakmai és motivációs 

beszélgetés 
06.02. - 
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Vizsgaidőpontokat és vizsgadíjakat tartalmazó táblázat (folyt.) 

Intézmény Képzés 
Képz. 
szint 

Mun-
ka-

rend 

Fin. 
forma 

Vizsgatárgy Vizsga időpontja 
Vizsga-

díj 

DE-BTK 
kommunikáció és 
médiatudomány 

M L K 

felvételi vizsga 06.14-18. 3 000 Ft 

DE-BTK 
kommunikáció és 
médiatudomány 

M N A/K 

DE-TTK biotechnológia M N A/K 
felvételi vizsga 06.28-07.02. 3 000 Ft 

szóbeli alkalmassági 06.28-07.02. - 

EKF-GTK 
nemzetközi tanulmányok 

(angol nyelven) 
M N K felvételi elbeszélgetés 07.01-08. 4 000 Ft 

EKF-TTK sportszervező A N A/K motoros alkalmassági vizsga 07.01-08. 4 000 Ft 

ELTE-BTK hungarológia M N A/K felvételi elbeszélgetés 06.28-07.06. 4 000 Ft 

ELTE-BTK indológia M N A/K 
felvételi elbeszélgetés 06.28-07.06. - 

írásbeli vizsga 05.31-06.04. 4 000 Ft 

ELTE-BTK iszlám tanulmányok M N A/K felvételi elbeszélgetés 06.28-07.06. 4 000 Ft 

ELTE-BTK logika és tudományelmélet M N A/K felvételi elbeszélgetés 06.28-07.06. 4 000 Ft 

ELTE-BTK mongolisztika M N A/K felvételi elbeszélgetés 06.28-07.06. 4 000 Ft 

ELTE-BTK reneszánsz tanulmányok M N A/K felvételi elbeszélgetés 06.28-07.06. 4 000 Ft 

ELTE-BTK ruszisztika M N A/K felvételi elbeszélgetés 06.28-07.06. 4 000 Ft 

ELTE-TÓK 
csecsemő- és 

kisgyermeknevelő 
A L A/K beszédalkalmassági 05.27. - 

KE-ÁTK 
takarmányozási és 

takarmánybiztonsági mérnöki 
(angol nyelven) 

M N A/K felvételi elbeszélgetés 06.28. 4 000 Ft 

KE-GTK 
regionális és környezeti 

gazdaságtan 
M L K 

módszertani ismereteket 
mérő vizsga 

06.29-30. 4 000 Ft 

motivációs beszélgetés 06.29-30. 4 000 Ft 

KE-GTK 
regionális és környezeti 

gazdaságtan 
M N A/K 

módszertani ismereteket 
mérő vizsga 

06.29-30. 4 000 Ft 

motivációs beszélgetés 06.29-30. 4 000 Ft 

KRE-BTK tanár (T/D) - némettanár M L A/K felvételi elbeszélgetés 06.03-04. 3 500 Ft 

KRE-BTK 
tanár - magyar mint idegen 

nyelv tanára 
M N A/K felvételi elbeszélgetés 06.01-03. 3 500 Ft 

LFZE Kodály-zenepedagógia M N A gyakorlati vizsga 06.14-07.08. 3 500 Ft 

LFZE tanár - zeneművész-tanár M N A 
gyakorlati vizsga 06.14-07.14. - 

pályaalkalmassági viszga 06.14-07.14. - 

LFZE 
tanár - zenetanár (bármely 

szakképzettség) 
M N A/K 

főtárgy vizsga 06.14-07.14 3 500 Ft 

gyakorlati vizsga 06.14-07.14. - 

MOME fémművesség M N A/K gyakorlati vizsga 06.28-07.07. 4 000 Ft 

MOME 
tanár - design- és 

vizuálisművészet tanár 
M N A/K gyakorlati vizsga 06.28-07.07. 4 000 Ft 

NYF-PKK andragógia M N A/K felvételi vizsga 06.28-07.01. 4 000 Ft 

NYF-PKK andragógia M L A/K felvételi vizsga 06.28-07.01. 4 000 Ft 

NYME-FMK formatervező művész M N A/K felvételi elbeszélgetés 06.14-18. - 

NYME-FMK tervezőgrafika M N A/K felvételi elbeszélgetés 06.14-18. - 

NYME-
MNSK 

sportszervező A N A/K motoros alkalmassági vizsga 04.26-29. 3 000 Ft 

NYME-
MNSK 

rekreáció M N A/K motivációs beszélgetés 07.01-07. 3 000 Ft 
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Vizsgaidőpontokat és vizsgadíjakat tartalmazó táblázat (folyt.) 

Intézmény Képzés 
Képz. 
szint 

Mun-
ka-

rend 

Fin. 
forma 

Vizsgatárgy Vizsga időpontja 
Vizsga-

díj 

NYME-
MNSK 

rekreáció M L A/K motivációs beszélgetés 07.01-07. 3 000 Ft 

PE-GK 
mezőgazdasági 
biotechnológus 

M N A/K felvételi elbeszélgetés 06.21. 3 000 Ft 

PE-GK 
mezőgazdasági 
biotechnológus 

M L A/K felvételi elbeszélgetés 06.21. 3 000 Ft 

PE-GTK 
Master of Business 

Administration (MBA) 
(Nagykanizsa) 

M L A/K felvételi elbeszélgetés 06.30. - 

PTE-BTK klasszika-filológia M N A felvételi vizsga 05.24-07.08. 4 000 Ft 

PTE-BTK klasszika-filológia M N K felvételi vizsga 05.24-07.08. 4 000 Ft 

PTE-MK 
tanár - zenetanár 

(zeneismeret) 
M N A 

alkalmassági vizsga 05.27-06.11. - 

felvételi vizsga 06.26-07.07. - 

SE-MI egészségügyi menedzser M L A/K felvételi elbeszélgetés 06.01-06.30. - 

SZE-ZMI 
tanár - zenetanár (bármely 

hangszer) 
M N A/K 

felvételi elbeszélgetés 07.01-08. - 

főtárgy vizsga 07.01-08. - 

írásbeli vizsga 07.01-08. - 

SZE-ZMI tanár - zenetanár (énektanár) M N A/K 

felvételi elbeszélgetés 07.01-08. - 

főtárgy vizsga 07.01-08. - 

írásbeli vizsga 07.01-08. - 

SZFE kameraman A N A/K 

alkalmassági vizsga 05.08. 4 000 Ft 

gyakorlati vizsga 

05.26-29.; 06.05.; 
06.11.; 06.12.; 

06.21-24.; 07.05-
06. 

- 

SZIE-PK 
óvodapedagógus 

(Jászberény) 
A L A/K alkalmassági vizsga 04.28. 3 000 Ft 

SZIE-PK 
óvodapedagógus-német 
nemzetiségi szakirány 

A L A/K alkalmassági vizsga 04.28. 3 000 Ft 

SZIE-PK 
tanító-német nemzetiségi 

szakirány 
A L A/K alkalmassági vizsga 04.28. 3 000 Ft 

SZIE-PK 
óvodapedagógus-német 
nemzetiségi szakirány 

A N A/K alkalmassági vizsga 04.28. 3 000 Ft 

SZIE-PK 
tanító-német nemzetiségi 

szakirány 
A N A/K alkalmassági vizsga 04.28. 3 000 Ft 

SZTE-BTK 
tanár (T/D) - pedagógiai 

értékelés és mérés tanára 
M L A/K felvételi vizsga 06.28-07.02. 4 000 Ft 

SZTE-GTK marketing M N A/K 
szakmai és motivációs 

beszélgetés 
06.28-07.08. 4 000 Ft 

SZTE-GTK 
nemzetközi gazdaság és 

gazdálkodás 
M N A/K 

szakmai és motivációs 
beszélgetés 

06.28-07.08. 4 000 Ft 

SZTE-GTK 
regionális és környezeti 

gazdaságtan 
M N A/K 

szakmai és motivációs 
beszélgetés 

06.28-07.08. 4 000 Ft 
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Változások a Táblázatokban 
 
Szakok és érettségi vizsgatárgyak, többletpontok a 2010. évi felsőoktatási felvételi eljárások 
során (Felsőoktatási felvételi tájékoztató - 2010. szeptemberben induló képzések 
ÉRETTSÉGIZETTEKNEK c. kötet 1. sz. táblázata): 
 
Az intézmények által adható többletpontok az egyes képzési területeken – szövegmódosítás:  
Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos Szakmai Előkészítő 
Érettségi Tárgyak Versenyén elért 1-10. helyezésért 80 pont, 11-20. helyezésért 50 pont, 21-30. 
helyezésért 25 pont, tárgyanként legfeljebb egy eredményért, amennyiben az érettségi pontot adó 
tárgy az adott szakon. 
A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein elért helyezés alapján a 
nagydíjasoknak legfeljebb 30 pont, az első díjasoknak 15 pont, tárgyanként legfeljebb egy 
eredményért, amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon.  
 
Szakok és érettségi vizsgatárgyak, többletpontok a 2011. évi felsőoktatási felvételi eljárások 
során (Felsőoktatási felvételi tájékoztató - 2010. szeptemberben induló képzések 
ÉRETTSÉGIZETTEKNEK c. kötet 2. sz. táblázata): 
 
Az intézmények által adható többletpontok az egyes képzési területeken – szövegmódosítás:  
Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen és a Szakmacsoportos Szakmai Előkészítő 
Érettségi Tárgyak Versenyén elért 1-10. helyezésért 80 pont, 11-20. helyezésért 40 pont, 21-30. 
helyezésért 20 pont, tárgyanként legfeljebb egy eredményért, amennyiben az érettségi pontot adó 
tárgy az adott szakon. 
A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája versenyein elért helyezés alapján a 
nagydíjasoknak legfeljebb 24 pont, az első díjasoknak 12 pont, tárgyanként legfeljebb egy 
eredményért, amennyiben az érettségi pontot adó tárgy az adott szakon.  
 
 
 
Változások a felvétel intézményenkénti feltételeiben 
 
Az ebben a fejezetben összefoglalt intézményenkénti változásokról, a felsőoktatási felvételi pontok 
számításáról, csatolandó dokumentumokról, illetve a felvételi követelményekről bővebb információ a 
www.felvi.hu oldalon található. 
 
BCE-KERTK 
mesterképzés 
Felvételi pontok számítása – módosítás: díszkertészeti mérnöki mesterképzési szak írásbeli vizsga 
tárgykörei: általános növénytani, növénytársulástani és biológiai ismeretek. A felvételi pontok 
számítása és az adható többletpontok köre megegyezik a Kar által meghirdetett többi mesterképzési 
szaknál leírtakkal. 
 
BCE-KTK 
mesterképzés 
Felvételi pontok számítása – módosítás: közgazdálkodás és közpolitika (angol nyelven) 
mesterképzési szakon az írásbeli vizsga és a motivációs beszélgetés angol nyelven zajlik. 
 
BKF  
alapképzés 
Új választható szakirányok: gazdálkodási és menedzsment (magyar nyelven) (ANA/K) és 
gazdálkodási és menedzsment (ALA/K) alapképzési szakokon az európai uniós gazdasági 
kapcsolatok-közösségi támogatások, környezetmenedzsment, logisztika szakirányok is választhatók. 
 
BKTF 
A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei – módosítás: Az intézmény saját belső jelentkezési 
lapját legkésőbb 2010. február 15. 24.00 óráig kell benyújtani közvetlenül a főiskolának e-mail-ben: 
budapest@tanc.sulinet.hu, esetleg postán. Az intézményi jelentkezési lap az Intézmény honlapjáról 
letölthető vagy a Budapest Tánciskolában beszerezhető. 
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BME-GTK 
mesterképzés 
Új lábjegyzet: a tanár - mérnöktanár (mérnök informatikus) (MLA/MLK) és a tanár - mérnöktanár 
(villamosmérnöki) (MLA/MLK) mesterképzési szakok konzultációinak gyakorisága megegyezik a 
Tájékoztatóban megjelent részidős tanárképzések (9)-es lábjegyzetében közöltekkel. 
Új csatolandó dokumentum: a Tájékoztatóban közölteken túl minden mesterképzési szak esetében 
a következő dokumentum: OTDK/TDK igazolás. 
 
BME-KSK 
alapképzés 
Új választható szakirányok: a járműmérnöki (ANA/ANK) alapképzési szakon a gépjárművek, 
légijárművek, vízi járművek, vasúti járművek, építőgépek, automatizált anyagmozgató berendezések, 
járműgyártás, járműmechatronika és járműfelépítmények szakirányok választhatók. 
Törölt választható szakirány: a közlekedésmérnöki (ANA/ANK) alapképzési szakon a járműtechnika 
választható szakirány törölve. 
Specializálódás a képzés során – módosítás: a közlekedésmérnöki alapképzési szakon a 
választható szakirányokon belül további specializálódási lehetőségek pl. a logisztika, szállítmányozás 
stb. szakterületekre a 4. félévben. (A lehetőségekről bővebben a www.kozlek.bme.hu honlapon 
olvashatnak.) 
 
BMF valamennyi karán 
mesterképzés 
Felvételi pontok számítása – módosítás: a diszciplináris  mesterképzési szakok többletpont 
jogcímei közül a nyelvtudásért maximum 10 pont adható a következők szerint: alapfokú (B1) komplex 
nyelvvizsga esetén 4 pont, középfokú (B2) komplex nyelvvizsga esetén 6 pont, felsőfokú (C1) komplex 
nyelvvizsga esetén 10 pont. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont. Legfeljebb két, 
államilag elismert, , különböző nyelvből tett nyelvvizsgáért maximum 10 pont jár, még akkor is, ha a 
jelentkező több nyelvvizsga alapján számolt többletpontjainak összege ezt meghaladná.  
A tanári mesterképzési szakok többletpont jogcímei közül a nyelvtudásért maximum 8 pont adható a 
következők szerint: alapfokú (B1) komplex nyelvvizsga esetén 4 pont, középfokú (B2) komplex 
nyelvvizsga esetén 6 pont, felsőfokú (C1) komplex nyelvvizsga esetén 8 pont. Egy nyelvből csak egy 
nyelvvizsgáért adható többletpont. Legfeljebb két, államilag elismert, különböző nyelvből tett 
nyelvvizsgáért maximum 8 pont jár, még akkor is, ha a jelentkező több nyelvvizsga alapján számolt 
többletpontjainak összege ezt meghaladná.  
 
DE-BTK 
alapképzés 
A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei – módosítás: idegennyelvi kommunikátor felsőfokú 
szakképzés esetén a szakképzésbe való felvétel követelménye a választott idegen nyelv 
függvényében: középfokú (B2) komplex nyelvvizsga az adott nyelvből, vagy angol, francia, német, 
olasz, spanyol nyelveknél az adott nyelvből tett legalább középszintű érettségi vizsga, holland, japán, 
lengyel, orosz nyelvek esetén pedig bármely élő idegen nyelvből tett legalább középszintű érettségi 
vizsga. 
mesterképzés 
Új lábjegyzet: a kommunikáció és médiatudomány (MLK) mesterképzési szak konzultációs rendje 
megegyezik a Tájékoztatóban megjelent részidős tanárképzések (19)-es lábjegyzetében közöltekkel. 
 
DE-TTK 
mesterképzés 
Új választható szakirányok: a biotechnológia (MNA/MNK) mesterképzési szakon a gyógyszer-
biotechnológia és a környezet-biotechnológia szakirányok választhatók. 
 
EKF-BTK 
mesterképzés 
A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételi – módosítás: A tanár-ének-zene tanár mesterképzési 
szak módosított felvételi követelménye a www.felvi.ektf.hu honlapon olvasható.  
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EKF-GTK 
mesterképzés 
Új választható szakirányok: a nemzetközi tanulmányok (angol nyelven) mesterképzési szakon az 
Európa-tanulmányok és a regionális és civilizációs tanulmányok szakirányok választhatóak. 
A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételi – módosítás: a nemzetközi tanulmányok (angol 
nyelven) (MNK) mesterképzési szakon a felvétel feltétele legalább középfokú (B2) komplex 
nyelvvizsga angol nyelvből. A szak felvételi követelménye a www.felvi.ektf.hu honlapon olvasható.  
 
EKF-TTK 
alapképzés 
Új választható szakirányok: a környezettan (ANA/ANK, ALA/ALK) alapképzési szakon a 
természetkutató és a hulladékgazdálkodás szakirány is választható. 
Törölt választható szakirányok: a környezettan (ANA/ANK, ALA/ALK) alapképzési szakon a 
technika és terepi környész szakirányok törölve. 
A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei – módosítás: a sportszervező (ANA/ANK) alapképzési 
szakon a jelentkezőknek motoros alkalmassági vizsgát kell tenni. 
 
ELTE-BTK 
alapképzés  
Új választható szakirányok: anglisztika (ANA/ANK) alapképzési szakon az angol szakirány, 
informatikus könyvtáros (ANA/ANK) alapképzési szakon az EU-információ és az információ- és 
tudásmenedzsment szakirányok is választhatók. 
Módosult választható szakirány: a kommunikáció és médiatudomány alapképzési szakon az 
újságírás szakirány neve újságíró szakirányra módosult. 
Törölt választható szakirányok: anglisztika (ANA/ANK) alapképzési szakon az anglisztika, az 
informatikus könyvtáros (ANA/ANK) alapképzési szakon az EU könyvtáros, információ-menedzsment, 
könyvtörténet szakirányok törölve. 
mesterképzés 
Új választható szakirányok: a hungarológia (MNA/MNK) mesterképzési szakon az irodalom, magyar 
mint idegen nyelv, nyelvészet, történelem szakirányok; az indológia (MNA/MNK) mesterképzési 
szakon a hindi és szanszkrit szakirányok, a történelem (MNA/MNK) mesterképzési szakon az 
ókortörténet; középkori történet; koraújkor-történet; modernkori magyar történelem; újkori gazdaság és 
társadalomtörténet; nemzetközi kapcsolatok, globalizáció a 19-20. században; orosz és kelet-európai 
történelem; az európai integráció története és jelene; európai tér- és várostörténet; művelődéstörténet; 
a visegrádi együttműködés országainak és társadalmainak kapcsolattörténete szakirányok. 
Módosított választható szakirány: a hebraisztika (MNA/MNK) mesterképzési szakon a 
bibliatudományok szakirány neve, bibliatudomány szakirányra módosult. 
Törölt választható szakirány: a történelem (MNA/MNK) mesterképzési szakon az Európa, középkor, 
nemzetközi kapcsolatok, ókor szakirányok törölve.  
A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei – módosítás: a mesterképzési szakokon a felvétel 
feltételeként előírt kari dokumentumtípusok:  
- levéltár mesterképzési szakon: szakdolgozat (levéltár szakirány), szakmai önéletrajz, leckekönyv-

másolat (nem szakirányú oklevélnél), legalább 2 éves levéltárosi munkakör igazolása (nem 
szakirányú oklevélnél), adatközlő lap a közép és kora-újkor szakirányon; latin és német alapfokú 
nyelvismeret igazolása, továbbá motivációs levél a levelező munkarendre jelentkezőknek. 

- logika és tudományelmélet mesterképzési szakon: tudományos tanulmányok, szakmai önéletrajz;  
- mongolisztika mesterképzési szakon: motivációs levél. 
Intézményi vizsgák sajátos követelményei – módosítás: a felvételi vizsgák követelményeit, a 
képzési és kimeneti követelményeket, a szakokról szóló részletes tájékoztatót, valamint a 
jelentkezéshez és a felvételhez szükséges kari formanyomtatványokat (pl. kreditelismerési kérelem) 
bővebben a kar honlapján (www.btk.elte.hu/Felvételizőknek/MA) szóló információkban teszi közzé az 
Intézmény. 
 
ELTE-IK 
alapképzés 
Új választható szakirányok: a programtervező informatikus (angol nyelven) alapképzési szakon 
modellező informatikus, szoftverfejlesztő informatikus szakirányok választhatók. 
A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei – módosítás: a programtervező informatikus (angol 
nyelven) alapképzési szakon az eredményes tanuláshoz angol nyelvtudás szükséges, amit a felvételi 
eljárásban igazolni nem kell.  
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ELTE-PPK 
alapképzés 
Törölt választható szakirány: a sportszervező (ANA/ANK) alapképzési szakon a rekreációszervező 
szakirány törölve. 
mesterképzés 
Felvételi pontok számítása – módosítás: az andragógia mesterképzési szak esetében a jelentkezés 
feltétele egy középfokú (B2), komplex, államilag elismert nyelvvizsga. Többletpontok (legfeljebb 10 
pont): az előnyben részesítés eseteiben (hátrányos helyzet, fogyatékosság és gyermekgondozás) 
bármely igazolt jogcím alapján 5 többletpont, bármely idegen nyelvből tett felsőfokú (C1) komplex 
nyelvvizsga esetén 5 pont adható. A nyelvvizsgáért járó többletpont csak az első nyelvvizsga esetén 
jár, második nyelvvizsgáért többletpont nem adható. 
 
ELTE-TÓK 
alapképzés 
Új lábjegyzet: a csecsemő- és kisgyermeknevelő (ALA/ALK) alapképzési szakon a hallgatók tanóráira 
tömbösítve, legfeljebb kettő hetenként munkanapokon, vagy a heti pihenőnapon kerül sor. Ennek 
megfelelően az adott szakon a képzés gyakorisága: szombatonként 9-19 óra között. 
 
ELTE-TTK 
mesterképzés 
Felvételi pontok számítása – módosítás: az anyagtudomány mesterképzési szakon hozott pontok = 
záróvizsga minősítésex2 + kredittel súlyozott tanulmányi átlagx7 =max. 45 pont.  
 
HFF 
alapképzés 
Új választható szakirányok: a gazdálkodási és menedzsment (ANA/ANK) alapképzési szakon az 
üzleti kommunikáció és a vállalkozásszervezés szakirányok, a gazdálkodási és menedzsment (ALK) 
alapképzési szakon az üzleti kommunikáció, a vállalkozásszervezés és a gyártásszervező 
szakirányok is választhatók. 
 
KE-GTK 
mesterképzés 
Új választható szakirányok: a regionális és környezeti gazdaságtan (MNA/MNK, MLK) 
mesterképzési szakon a területfejlesztési szakirány választható. 
Új lábjegyzet: a regionális és környezeti gazdaságtan (MLK) mesterképzési szak konzultációs rendje 
megegyezik a Tájékoztatóban megjelent részidős vidékfejlesztési agrármérnöki (MLK) mesterképzési 
szak (1)-es lábjegyzetében közöltekkel. 
 
KEE 
mesterképzés 
Új lábjegyzet: valamennyi meghirdetett mesterképzési szak esetében „A  jelentkezés és a felvétel 
sajátos feltételei” szöveges leírásban fontos információk olvashatók az ösztöndíj rendszerrel 
kapcsolatban. 
 
KRE-BTK 
mesterképzés 
Új lábjegyzet: a tanár (T/D)–némettanár mesterképzési szak konzultációs rendje megegyezik a 
Tájékoztatóban megjelent részidős tanári mesterképzési szakok (7)-es lábjegyzetében közöltekkel. 
 
KRF-GTK 
felsőfokú szakképzés 
Új lábjegyzet: Európai Uniós üzleti szakügyintéző (FLA/FLK), kereskedelmi szakmenedzser 
(FLA/FLK), kis- és középvállalkozási menedzser (FLA/FLK), pénzügyi szakügyintéző (FLA/FLK), 
számviteli szakügyintéző (FLA/FLK), üzletviteli szakmenedzser (FLA/FLK) felsőfokú szakképzések 
konzultációs rendje megegyezik a Tájékoztatóban megjelent részidős felsőfokú szakképzések (9)-es 
lábjegyzetében közöltekkel. 
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KRF-TVK 
alapképzés 
Új lábjegyzet: a szőlész-borász mérnöki (ALA/ALK) alapképzési szak konzultációs rendje 
megegyezik a Tájékoztatóban megjelent részidős alapképzések (8)-as lábjegyzetében közöltekkel. 
felsőfokú szakképzés 
Új lábjegyzet: erdőgazda (FLA/K), gyógynövény- és fűszernövénytermesztő és –feldolgozó 
(FLA/FLK), közösségi-civil szervező (FLA/FLK) felsőfokú szakképzések konzultációs rendje 
megegyezik a Tájékoztatóban megjelent részidős felsőfokú szakképzések (8)-as lábjegyzetében 
közöltekkel. 
 
NYF-BTMK 
alapképzés 
Törölt választható szakirány: a szabad bölcsészet (ANA/ANK, ALA/ALK) alapképzési szakon az 
etika választható szakirány törölve. 
mesterképzés 
Felvételi pontok számítás – módosítás: a többletpontoknál az 1. nyelvvizsga/felsőfokú (C1) 
komplex többletpont jogcímért 6 pont adható. 
 
NYF-MMK 
alapképzés 
Specializálódás a képzés során – módosítás: az alapképzési szakokon a Főiskola biztosítja a 
tanári mesterképzésre való belépés feltételeinek teljesítését: a hallgatóknak lehetőségük van 
összesen 10 kredit pályaorientációs pedagógiai-pszichológiai modul felvételére, illetve a hallgatók a 
tanári mesterképzésre irányuló tanulmányok esetén a második tanári szakképzettség szakterületi 
ismereteit is választhatják 50 kredit értékben. Választható második tanárképzési szakot megalapozó 
50 kredites szakmai ismeretek: biológia, fizika, földrajz, kémia, környezettan, matematika, informatikus 
könyvtáros, programtervező informatika, testnevelő-edző, anglisztika, ének-zene, germanisztika-
német szakirány, képi ábrázolás, környezetkultúra, magyar, plasztikai ábrázolás, romanisztika-francia 
szakirány, szlavisztika-orosz szakirány, szlavisztika-ukrán szakirány, történelem, kommunikáció és 
médiatudomány, pedagógia, szabad bölcsészet, a Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi 
Főiskolával együttműködési megállapodás alapján katekéta-lelkipásztori munkatárs. 
 
NYF-PKK 
mesterképzés 
Új lábjegyzet: az andragógia (ALA/ALK) mesterképzési szak konzultációs rendje megegyezik a 
Tájékoztatóban megjelent részidős alapképzések (2)-es lábjegyzetében közöltekkel. 
Felvételi pontok számítása – módosítás: a tanár-ének-zene tanár mesterképzési szakon a felvételi 
pontszámítás: felvételi vizsga (Sz): 50 pont, gyakorlati vizsga (Gy) 40 pont, többletpont maximum: 10 
pont, szakirányú továbbképzés: 5 pont (a szociális szakvizsga: 5 pont helyett). 
Az andragógia mesterképzési szakon a szakirányú szakmai gyakorlatért többletpont - munkáltatói 
igazolás alapján - felnőttoktatásban, közművelődésben eltöltött legalább 3 év szakmai gyakorlatért 
adható. Többletpontok: előnyben részesítési maximális pont: 5 pont; fogyatékosság: 5 pont, 
gyermekgondozás: 5 pont, halmozottan hátrányos helyzet: 5 pont, hátrányos helyzet: 5 pont.  
Intézményi vizsgák sajátos követelményei – módosítás: a szóbeli felvételi vizsgák témaköreit l. az 
Intézmény honlapján. 
 
NYME-AK 
alapképzés 
A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei – módosítás: az üzleti szakoktató alapképzési szakra 
való jelentkezés feltétele a választott szakiránynak megfelelő szakközépiskolai végzettség, illetve 
gimnáziumi (esetleg más szakirányú) érettségi mellett szakmunkás bizonyítvány, vagy az Országos 
Képzési Jegyzék (OKJ) 54 vagy 55 képesítés a vendéglátás szakiránynak megfelelően. 
 
NYME-BPK 
alapképzés 
A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei – módosítás: az óvodapedagógus és a csecsemő- és 
kisgyermeknevelő alapképzési szakok alkalmassági vizsgájára a Kar honlapján található 
elérhetőségeken lehet jelentkezni. A sajtótechnikus (Sopron) felsőfokú szakképzés meghirdetése a 
Nyugat-magyarországi Egyetem Bölcsészettudományi Karán történik.  
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NYME-GEO 
alapképzés 
Új választható szakirány: az igazgatásszervező (ANA/ANK, ALK) alapképzési szakon az ingatlan-
nyilvántartói szakirány választható. 
 
NYME-KTK 
mesterképzés 
Új lábjegyzet: a regionális és környezeti gazdaságtan (MLA/MLK) mesterképzési szak konzultációs 
rendje megegyezik a Tájékoztatóban megjelent részidős alapképzések (1)-es lábjegyzetében 
közöltekkel. 
 
NYME-MÉK 
alapképzés 
Új lábjegyzet: valamennyi részidős képzés esetében: a levelező munkarendű képzésben a hallgatók 
tanóráira tömbösítve, legfeljebb kettő hetenként munkanapokon, vagy a heti pihenőnapon kerül sor. 
Ennek megfelelően az adott szakon a konzultációk gyakorisága: tömbösítve 1 hét munkanapokon és 
3-4 hétvégén. 
mesterképzés 
Új lábjegyzet: valamennyi részidős képzés esetében: a levelező munkarendű képzésben a hallgatók 
tanóráira tömbösítve, legfeljebb kettő hetenként munkanapokon, vagy a heti pihenőnapon kerül sor. 
Ennek megfelelően az adott szakon a konzultációk gyakorisága: tömbösítve 1 hét munkanapokon és 
3-4 hétvégén. 
 
NYME-MNSK 
alapképzés 
A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei – módosítás: a sportszervező (ANA/ANK) alapképzési 
szakon a felvétel feltétele a motoros alkalmassági vizsgán való eredményes részvétel. A motoros 
alkalmassági vizsga anyaga elérhető az egyetemi központ honlapján (www.sek.nyme.hu). 
 
PE-GTK 
alapképzés 
Új választható szakirányok: a turizmus-vendéglátás (angol nyelven) (ANA/ANK) alapképzési szak 
választható szakirányai megegyeznek a turizmus-vendéglátás (Nagykanizsa) (ANA/ANK) 
Tájékoztatóban meghirdetett választható szakirányaival. 
A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei – módosítás: a turizmus-vendéglátás (angol nyelven) 
nappali munkarendű alapképzési szak felvételi sajátosságai: az államilag támogatott képzésre felvételt 
nyert hallgatók idegen nyelvi képzési hozzájárulási díjat fizetnek, melynek összege 160 000 Ft/félév. A 
Gazdaságtudományi Kar a kiváló hallgatói részére speciális ösztöndíjat biztosít, amely a teljes idegen 
nyelvi képzési hozzájárulási díjat is jelentheti. 
mesterképzés 
Specializálódás a képzés során – módosítás: a közgazdasági elemző (angol nyelven) (ANA/ANK) 
alapképzési szakhoz kapcsolódóan: A Gazdaságtudományi Kar a kiváló hallgatói részére speciális 
ösztöndíjat biztosít, amely a teljes idegen nyelvi képzési hozzájárulási díjat is jelentheti.  
Felvételi pontok számítása – módosítás: a többletpontok közül a szakmai publikációs 
tevékenységért szerezhető pontok a következőképpen módosultak: konferencia 
előadás/poszter/absztrakt (magyar vagy külföldi és nem TDK, OTDK): 4 pont (tudományos 
konferencia részvétel); referálatlan szakmai lapban megjelent publikáció: 10 pont (szakmai 
publikáció); nem referált szakmai lapban megjelent/elfogadott publikáció: 4 pont (publikáció); egyéb 
lektorált szakmai publikáció: 10 pont (szakmai publikáció). 
 
PE-MK 
mesterképzés 
Új választható szakirányok: a mechatronikai mérnöki (MNA/MNK) mesterképzési szakon a 
Continental jármű-rendszertechnikai szakirány. 
Módosított választható szakirányok: a vegyészmérnöki (MNA/MNK) mesterképzési szakon az 
ásványolaj és petrolkémiai szakirány MOL ásványolaj és petrolkémiai szakirányra módosult. 
Törölt választható szakirányok: a mechatronikai mérnöki (MNA/MNK) mesterképzési szakon a 
járműmechatronika választható szakirány törölve. 
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PTE-BTK 
mesterképzés  
Új választható szakirányok: a pszichológia (MNA/MNK) mesterképzési szakon a kognitív 
pszichológia és a fejlődés- és klinikai gyermekpszichológia szakirányok is választhatóak.  
Törölt választható szakirány: a történelem (MLA/MLK) az ókortörténeti speciális program szakirány 
törölve. 
 
PTE-BTK és PTE-TTK 
mesterképzés 
A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei – módosítás: a Pécsi Tudományegyetem 
Bölcsészettudományi Karán és Természettudományi Karán hirdetett tanári szakképzettségek 
egymással szabadon párosíthatók nappali és levelező munkarendben is azon jelentkezők esetében, 
akik az alapképzésben szereztek/szereznek ez év nyarán oklevelet, és teljesítették a második tanári 
szakképzettség felvételéhez szükséges, tanterv szerinti szakterületi ismereteket 50 kredit értékben. 
Szintén megengedett a társítás azon, Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Karra is 
jelentkezők esetében – hagyományos rendszerű és BA/BSc végzettséggel egyaránt – akiknek a 
jogszabály szerint csak a pedagógiatanár vagy a tantervfejlesztőtanár szakok felvételével van 
lehetőségük tanárképzésben részt venni (tanító és testnevelő-edző szakosok).  
 
PTE-MK 
alapképzés 
Felvételi pontok számítása – módosítás: a kerámiatervezés (ANA/ANK) alapképzési szak gyakorlati 
vizsga részletes követelményei – a Tájékoztatóban megjelenteken túl – az Intézmény honlapján 
tekinthetők meg.  
 
RTF 
alapképzés 
Módosított lábjegyzet: a bűnügyi igazgatási-gazdaságvédelmi szakirány (ALA) alapképzési szakra a 
Tájékoztatóban megjelent (5)-ös lábjegyzetben közölt konzultációs rend érvényes. 
Törölt lábjegyzet: a bűnügyi igazgatási-gazdaságvédelmi szakirány (ANA) alapképzési szakon a 
Tájékoztatóban megjelent (5)-ös lábjegyzet törölve. 
 
SE-MI 
mesterképzés 
Új lábjegyzet: egészségügyi menedzsment mesterképzési szak: a levelező munkarendű képzésben a 
hallgatók tanóráira tömbösítve, legfeljebb kettő hetenként munkanapokon, vagy a heti pihenőnapon 
kerül sor. Ennek megfelelően az adott szakon a konzultációk gyakorisága: 4 hétből tömbösítve 1 
oktatási hét, (összesen 5 oktatási hét/félév). 
Új csatolandó dokumentum: egészségügyi menedzser mesterképzési szak esetében a következő 
dokumentumok: önéletrajz, motivációs levél. 
 
SE-TSK 
mesterképzés 
A jelentkezés és a felvételi sajátos feltételei – módosítás: a szakedző mesterképzési szakon 
indított sportágak listája a következő: asztalitenisz, röplabda, ökölvívás, birkózás, torna, testépítés-
fitnesz.  
A jelentkezés és a felvételi sajátos feltételei – törlés: a „Szakedző mesterképzési szakra: Az 
indított sportágak listája a www.tf.hu oldalon tekinthető meg.” mondat törölve. 
 
SZE-MTK 
alapképzés 
Új választható szakirány: a villamosmérnöki (ANA/ANK) alapképzési szakon az infokommunikáció 
szakirány is választható. 
Törölt választható szakirány: a villamosmérnöki (ANA/ANK) alapképzési szakon a rádiórendszerek, 
távközlés-informatikai szakirányok törölve. 
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SZE-ZMI 
mesterképzés 
A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei – módosítás: a tanár-zenetanár (énektanár) 
(MNA/MNK) mesterképzési szakra a jelentkezőknek gégeszakorvosi véleményt kell a jelentkezéshez 
csatolniuk.  
Felvételi pontok számítása – módosítás: a jelentkezők teljesítményét a klasszikus főtárgy vizsgán, 
az írásbeli vizsgán (elméleti jártasság felmérése) és a felvételi beszélgetésen (szóbeli 
pályaorientációs beszélgetés) nyújtottak alapján állapítják meg. A gyakorlati vizsgák részletes 
követelményeiről és a felvételi pontozás sajátosságairól a jelentkezők a képzés tanulmányi előadójától 
kaphatnak felvilágosítást. (9025 Győr, Kossuth u. 5., tel.: (96) 329–735, e-mail: struhar@sze.hu)  
A felsőoktatási felvételi jelentkezési laphoz csatolandó: a jelentkező szakmai előtanulmányainak 
írásbeli összefoglalása, valamint az oklevél átlag igazolása. 
Új csatolt dokumentum: a tanár-zenetanár (énektanár) (MNA/MNK) mesterképzési szaknál füll-orr-
gégészeti igazolás. 
 
SZIE-GÉK 
mesterképzés 
Új lábjegyzet: a műszaki menedzser (MLA/MLK) mesterképzési szak konzultációs rendje megegyezik 
a Tájékoztatóban megjelent részidős mesterképzési szakok (4)-es sorszámú lábjegyzetében 
közöltekkel. 
 
SZIE-GTK 
alapképzés 
Új választható szakirányok: a kereskedelem és marketing (Békéscsaba) (ANA/ANK, ALA/ALK) 
alapképzési szak választható szakirányai megegyeznek a kereskedelem és marketing (ANA/ANK, 
ALA/ALK) alapképzési szak Tájékoztatóban megjelent választható szakirányaival. 
Új lábjegyzet: a kereskedelem és marketing (Békéscsaba) (ALA/ALK) alapképzési szak konzultációs 
rendje megegyezik a Tájékoztatóban meghirdetett turizmus-vendéglátás (Békéscsaba) (ALA/ALK) 
alapképzés (13)-as lábjegyzetében közöltekkel. 
mesterképzés 
Új lábjegyzet: a regionális és környezeti gazdaságtan (Budapest) (MLA/MLK) mesterképzési szakon 
az érintett hallgatókkal kötött megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanórái kéthetente, péntek és 
szombat vannak. 
 
SZIE-PK 
alapképzés 
Új lábjegyzet: a óvodapedagógus (Jászberény) (ALA/ALK), óvodapedagógus-német nemzetiségi 
szakirány (ALA/ALK), tanító-német nemzetiségi szakirány (ALA/ALK) alapképzési szakok konzultációs 
rendje megegyezik a Tájékoztatóban meghirdetett részidős alapképzések (1)-es lábjegyzetében 
közöltekkel. 
 
SZF 
alapképzés 
Új választható szakirány: nemzetközi gazdálkodás (magyar nyelven) (Szolnok) (ANA/ANK), 
nemzetközi gazdálkodás (angol nyelven) (Szolnok) (ANK), nemzetközi gazdálkodás (Szolnok) 
(ALA/ALK), nemzetközi gazdálkodás (Budapest) (ATK) alapképzési szakokon a nemzetközi logisztika 
szakirány is választható. 
 
SZFE 
alapképzés 
Felvételi pontok számítása – módosítás: a Tájékoztatóban megjelenteken túl a kameraman 
(ANA/ANK) alapképzési szakon az alkalmassági és gyakorlati vizsgák részletes követelményeiről 
információ az Intézmény honlapján található, illetve közvetlenül az Intézménytől kérhető. 
mesterképzés 
Új választható szakirány: a látványtervező művész (MNA/MNK) mesterképzési szakon mozgókép 
látványtervező szakirány indul. 
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SZTE-BTK 
alapképzés 
Új választható szakirány: a kommunikáció és médiatudomány (Szeged) (ALK) alapképzési szak 
választható szakirányai megegyeznek a kommunikáció és médiatudomány (Szeged) (ANA/ANK) 
alapképzési szak választható szakirányaival. 
 
SZTE-GTK 
mesterképzés 
Felvételi pontok számítása – módosítás: valamennyi mesterképzési szak esetében a 
többletpontoknál a Tájékoztatóban megjelenteken felül a következő jogcímeken is kapható 
többletpont: 3. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 5 pont, 3. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 
3 pont, 3. nyelvvizsga / szakmai felsőfokú (C1) komplex: 8 pont, 3. nyelvvizsga / szakmai középfokú 
(B2) komplex: 4 pont. 
 
WSUF 
alapképzés 
Új lábjegyzet: az emberi erőforrás (ALA) alapképzési szak konzultációs rendje megegyezik a 
Tájékoztatóban meghirdetett részidős alapképzésben meghirdetett szakok (4)-es számú 
lábjegyzetében közöltekkel. 
 
ZMNE-BKMK 
alapképzés  
Törölt választható szakirány: a védelmi igazgatási (Budapest) (ANK) alapképzési szak tűzvédelmi 
választható szakiránya törölve. 
Specializálódás a képzés során – módosítás: a had- és biztonságtechnikai mérnöki (katonai) (ANA) 
és a katonai gazdálkodási (ANA) alapképzésre az MH igény függvényében a választható szakirányok 
és specializációk a 4. félév végén kerülnek meghatározásra. 
 
ZMNE-KHK 
alapképzés 
Új lábjegyzet: a nemzetbiztonsági (ANK) alapképzés: Polgári jelentkezők részére.  
Törölt lábjegyzet:  
- a büntetés-végrehajtási nevelő (ANK) alapképzési szakon a „B2 szintű (korábban középfokú) 

komplex (korábban C típusú) államilag elismert, vagy azzal, egyenértékű nyelvvizsgával 
rendelkezők jelentkezhetnek.” lábjegyzet – Tájékoztatóban (6)-os sorszámmal - törölve;  

- a nemzetbiztonsági (ALK) alapképzési szakon az „A szakra jelentkezők köre korlátozott, csak 
azok a titkos információgyűjtésre törvényben felhatalmazott szervezetek állományába tartozók 
jelentkezhetnek, akiket a beiskolázó jogkörrel rendelkező elöljáró (vezető) az előmeneteli tervek 
alapján támogat." lábjegyzet – Tájékoztatóban (2)-es sorszámmal - törölve.  

mesterképzés 
Törölt lábjegyzet: a nemzetbiztonsági (MLK) alapképzési szakon az „A szakra jelentkezők köre 
korlátozott, csak azok a titkos információgyűjtésre törvényben felhatalmazott szervezetek állományába 
tartozók jelentkezhetnek, akiket a beiskolázó jogkörrel rendelkező elöljáró (vezető) az előmeneteli 
tervek alapján támogat." lábjegyzet – Tájékoztatóban (1)-es sorszámmal - törölve. 
 
 
Egyházi felsőoktatási intézmények 

Az új meghirdetésekhez tartozó lábjegyzetek, bővebb információk a „Változások a felvétel 
intézményenkénti feltételeiben” c. részben, a megfelelő intézmény betűkódja alatt találhatók, 
illetve a www.felvi.hu honlapon olvashatók. 
 
Új jelentkezési lehetőségek 
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Alapképzések – új szakok 

Intézmény 
Képz. 
szint 

Mun- 
ka- 

rend 

Fin. 
for- 
ma 

Meghirdetett 
képzés 

Költség-
térítés 
(félév) 

Képz. 
idő 

Min. 
irány- 
szám 

Max. 
irány- 
szám 

Érettségi követelmény 
Képz. 
terület 

BTA A N A teológia támogatott 

6 15 50 
egyházi elbeszélgetés (Alk) és 

bibliai szövegismeret (Í) 

HIT 

BTA A N K teológia 105 000 Ft HIT 

PPKE-HTK A N A 
katolikus 

közösségszervező 
támogatott 

6 20 50 felvételi elbeszélgetés (Sz) 

HIT 

PPKE-HTK A N K 
katolikus 

közösségszervező 
95 000 Ft HIT 

 
Mesterképzések – új szakok 

Intézmény 
Képz. 
szint 

Mun- 
ka- 

rend 

Fin. 
for- 
ma 

Meghirdetett 
képzés 

Költség-
térítés 
(félév) 

Képz. 
idő 

Min. 
irány- 
szám 

Max. 
irány- 
szám 

Személyes megjelenést 
igénylő vizsgaformák 

Képz. 
terület 

BTA M N A teológia támogatott 

4 20 50 egyházi elbeszélgetés (Sz) 

HIT 

BTA M N K teológia 95 000 Ft HIT 

GFHF M N A 
keresztény egyház- 

és 
művelődéstörténet 

támogatott 

4 5 20 egyházi elbeszélgetés (Sz) 

HIT 

GFHF M N K 
keresztény egyház- 

és 
művelődéstörténet 

80 000 Ft HIT 

GFHF M L A 
keresztény egyház- 

és 
művelődéstörténet 

támogatott 

4 5 20 egyházi elbeszélgetés (Sz) 

HIT 

GFHF M L K 
keresztény egyház- 

és 
művelődéstörténet 

80 000 Ft HIT 

GYHF M N A 
tanár - hittanár-

nevelő tanár (Győr) 
támogatott 5 1 20 

_ 

HIT 

GYHF M L A 
tanár - hittanár-

nevelő tanár (Győr) 
támogatott 5 1 30 HIT 

 
 
 
Korrekciók az érvényes jelentkezési lehetőségek adataiban 

Az egyházi felsőoktatási intézmények az alábbi meghirdetéseket módosították a Felsőoktatási 
felvételi tájékoztató – 2010. szeptemberben induló képzései közül. Az intézmény neve és a 
pontos meghirdetés mellett olvashatók azok az adatok, melyek az adott képzéshez 
kapcsolódóan megváltoztak. 
 
Alapképzések – korrekciók 

Intézmény 
Képz. 
szint 

Mun-
ka-

rend 

Fin. 
forma 

Meghirdetett képzés Korrigált adatok (irányszám) 

BTA A N A/K teológia 
Min. irányszám: 15 

Max. irányszám: 50 
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Változások a felvétel intézményenkénti feltételeiben 

Az ebben a fejezetben összefoglalt egyházi felsőoktatási intézményenkénti változásokról, a 
felsőoktatási felvételi pontok számításáról, csatolandó dokumentumokról, illetve a felvételi 
követelményekről bővebb információ a www.felvi.hu oldalon, illetve az érintett intézmények honlapján 
található. 
 
GFHF 
mesterképzés 
Új lábjegyzet: a keresztény egyház- és művelődéstörténet (MLA/MLK) mesterképzési szak 
konzultációs rendje megegyezik a Tájékoztatóban megjelent részidős tanár-hittanár-nevelő tanár (1)-
es lábjegyzetében közöltekkel. 
 
GYHF 
alapképzés 
A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei – módosítás: a teológia (ONA) egységes, osztatlan 
képzésen a bibliai és hittani ismeretek, általános műveltség és hitbeli ismeretek vizsga időpontja: 
2010. június 23-25. 
 
mesterképzés 
A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei – módosítás: a hittanár-nevelő tanár (MNA/MLA) 
mesterképzési szakon a teológiai ismeretek vizsga időpontja: 2010. június 12. de.  
 
OR-ZSE 
alapképzés 
Felvételi pontok számítása – módosítás: felvételi minimum: csak az a jelentkező vehető fel, akinek 
az emelt szintű érettségi vizsgáért adott többletpontokkal együtt, de a nyelvvizsga jogcímén adható 
többletpontok nélkül számított pontszáma eléri a 200 pontot. 
 
PPKE-HTK 
mesterképzés 
A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei – módosítás: a katolikus közösségszervező 
alapképzési szakra és a tanár - hittanár-nevelő tanár mesterképzési szakra jelentkezni a Kar saját 
jelentkezési lapjának kitöltésével lehet. Saját jelentkezési lap a Tanulmányi Osztályon (1053 
Budapest, Veres Pálné u. 24. II. em. 214.) kérhető. Életkori feltétel: nappali munkarendben 35, 
levelező munkarendben 60 év. A kitöltött jelentkezési lapot a csatolt mellékletekkel a fenti címre kell 
visszaküldeni.  
 
PTF 
alapképzés 
A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei – módosítás:  
A Pünkösdi Teológiai Főiskola a 2010/2011. tanévre felvételt hirdet mindazon tanulni szándékozó 
keresztények részére, akik: 
- Istentől elhívást kaptak lelkipásztori, tanítói, lelkigondozói, hitoktatói szolgálatra, a gyülekezet 

ügyeinek, külső kapcsolatainak intézésére, illetőleg a gyülekezeti munkát segítő média vagy 
egyéb szolgálatra, 

- középfokú (vagy magasabb) képesítéssel rendelkeznek,  
- legalább egy éve tagjai valamelyik gyülekezetnek, egyháznak.  
A felvételi kérelmet elektronikusan kell benyújtani a www.ptf.hu oldalról elérhető felvételi lapról. . A 
jelentkezés határideje: 2010. május 31. 
Felvételi pontok számítása – módosítás:  
A felvételi vizsga tárgyai, követelményei:  
- alapvető Ó- és Újszövetségi bibliaismeret (elektronikus online írásbeli). A jelentkezőknek 

elektronikus kódot küld az Intézmény, amellyel egyszer elérhető, időkorlátos e-learning 
bibliaismereti tesztet kell önállóan megoldaniuk 2010. június 30-ig.  

- Önéletrajzi és hivatásismereti kérdések (szóbeli). Helyszín: 1183 Budapest, Gyömrői út 89. 
Időpont: 2010. július 3. 

 
 


