
Képz. 

szint

Munka-

rend

Fin. 

forma
Meghirdetett képzések

Önköltség 

(félév)

Képz. Idő 

(félév)

Kapacitás 

min < max
Érettségi vizsgakövetelmények Képz. terület

A N A biológia (1) támogatott TERM

A N K biológia (1) 200 000 Ft TERM

A N A csecsemő- és kisgyermeknevelő (1) támogatott PED

A N K csecsemő- és kisgyermeknevelő (1) 140 000 Ft PED

A N A földrajz (1) támogatott TERM

A N K földrajz
 (1) 200 000 Ft TERM

A N A gazdálkodási és menedzsment 
(1) (2) (11) támogatott GAZD

A N K gazdálkodási és menedzsment 
(1) (2) (11) 180 000 Ft GAZD

7 5 < 45

kettőt kell választani: gazdasági ismeretek 

v. matematika v. történelem v. ágazati 

szakmai érettségi vizsgatárgy (23) v. egy 

idegen nyelv (34) v. szakmai előkészítő 

tárgy (32)

Alapképzésben, nappali munkarendben meghirdetett szakok

6 5 < 20

biológia és fizika v. földrajz v. informatika 

v. kémia v. matematika v. 

természettudomány v. ágazati szakmai 

érettségi vizsgatárgy (18) v. szakmai 

előkészítő tárgy(29)

6 5 < 40

alkalmassági (egészségi, beszéd) (Alk) és 

magyar nyelv és irodalom és biológia v. 

fizika v. matematika v. társadalomismeret 

v. történelem v. ágazati szakmai érettségi 

vizsgatárgy (21) v. egy idegen nyelv (34) v. 

szakmai előkészítő tárgy (26) 

6 5 < 20

földrajz és biológia v. fizika v. informatika 

v. kémia v. matematika v. 

természettudomány v. történelem v. 

ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy (18) v. 

szakmai előkészítő tárgy  (29)



A N A gépészmérnöki 
(1)

 
(2) (6) támogatott MŰSZ

A N K gépészmérnöki 
(1)

 
(2) (6) 220 000 Ft MŰSZ

A N K hivatásos repülőgép- vezetői(10) 2 400 000 Ft 7 5 < 20

matematika és biológia v. fizika v. 

informatika v. kémia v. ágazati szakmai 

érettségi vizsgatárgy (17) v. szakmai 

előkészítő tárgy (28)

MŰSZ

A N A járműmérnöki (1) (9) támogatott MŰSZ

A N K járműmérnöki 
(1)

 
(9) 220 000 Ft MŰSZ

A N A képalkotás [képalkotás] (1) támogatott MŰVK

A N K képalkotás [képalkotás] (1) 275 000 Ft MŰVK

A N A közlekedésmérnöki 
(1) (2) (8) támogatott MŰSZ

A N K közlekedésmérnöki 
(1) (2) (8) 220 000 Ft MŰSZ

A N A közösségszervezés (1) (3) támogatott BÖLCS

A N K közösségszervezés (1) (3) 115 000 Ft BÖLCS

7 5 < 20

7 5 < 25

7 5 < 25

6 5 < 20 rajz gyakorlati vizsga (Gy)

matematika és biológia v. fizika v. 

informatika v. kémia v. ágazati szakmai 

érettségi vizsgatárgy (17) v. szakmai 

előkészítő tárgy (28)

matematika és biológia v. fizika v. 

informatika v. kémia v. ágazati szakmai 

érettségi vizsgatárgy (17) v. szakmai 

előkészítő tárgy (28)

6 5 < 50

kettőt kell választani: biológia v. magyar 

nyelv és irodalom v. matematika v. 

társadalomismeret v. történelem v. egy 

idegen nyelv(35) (legalább egyet emelt 

szinten kell teljesíteni)

matematika és biológia v. fizika v. 

informatika v. kémia v. ágazati szakmai 

érettségi vizsgatárgy (17) v. szakmai 

előkészítő tárgy (28)



A N A
mezőgazdasági és élelmiszeripari 

gépészmérnöki
(1)(2)(4) támogatott AGRÁR

A N K
mezőgazdasági és élelmiszeripari 

gépészmérnöki(1)(2)(4) 220 000 Ft AGRÁR

A N A mezőgazdasági mérnöki(1)(2)(7) támogatott AGRÁR

A N K mezőgazdasági mérnöki(1)(2)(7) 220 000 Ft AGRÁR

A N A óvodapedagógus
(1) támogatott PED

A N K óvodapedagógus(1) 150 000 Ft PED

A N A programtervező informatikus 
(1)

 
(2) (12) támogatott INFO

A N K programtervező informatikus 
(1)

 
(2) (12) 220 000 Ft INFO

A N A
sport- és rekreációszervezés 

[sportszervezés]
(1) támogatott SPORT

A N K
sport- és rekreációszervezés 

[sportszervezés]
(1) 220 000 Ft SPORT

A N A szociálpedagógia (1)(5) támogatott TÁRS

A N K szociálpedagógia
 (1)(5) 180 000 Ft TÁRS

6 5 < 50

kettőt kell választani: biológia v. magyar 

nyelv és irodalom v. matematika v. 

testnevelés v. történelem v. egy idegen 

nyelv(34)

7 5 < 25

kettőt kell választani: magyar nyelv és 

irodalom v. matematika v. 

társadalomismeret v. történelem v. egy 

idegen nyelv (34) (legalább egyet emelt 

szinten kell teljesíteni)

6 5 < 60

matematika és fizika v. informatika v. 

ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(24) v. 

szakmai előkészítő tárgy(31)

7

7 5 < 30

6 5 < 40

tanító alkalmassági vizsga (Alk) és magyar 

nyelv és irodalom és biológia v. 

matematika v. történelem v. ágazati 

szakmai érettségi vizsgatárgy(21) v. egy 

idegen nyelv (34) v. szakmai  előkészítő 

tárgy (26)

5 < 20 kettőt kell választani: biológia v. fizika v. 

földrajz v. informatika v. kémia v. 

matematika v. természettudomány v. 

ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy (22) v. 

egy idegen nyelv(33) v. szakmai előkészítő 

tárgy(27) 



A N A tanító
(1) támogatott PED

A N K tanító(1) 150 000 Ft PED

A N A turizmus-vendéglátás
(1) (13) támogatott GAZD

A N K turizmus-vendéglátás(1) (13) 180 000 Ft GAZD

7

tanító alkalmassági vizsga (Alk) és magyar 

nyelv és irodalom és biológia v. 

matematika v. történelem v. ágazati 

szakmai érettségi vizsgatárgy(20) v. egy 

idegen nyelv (34) v. szakmai  előkészítő 

tárgy (25)

5 < 20

kettőt kell választani: gazdasági ismeretek 

v. matematika v. történelem v. ágazati 

szakmai érettségi vizsgatárgy (23) v. egy 

idegen nyelv(34) v. szakmai előkészítő 

tárgy(32)

8 5 < 40



Képz. 

szint

Munka-

rend

Fin. 

forma
Meghirdetett képzések

Önköltség 

(félév)

Képz. Idő 

(félév)

Kapacitás 

min < max
Érettségi vizsgakövetelmények Képz. terület

A L A biológia (1) (15) támogatott TERM

A L K biológia 
(1)

 
(15) 175 000 Ft TERM

A L A csecsemő- és kisgyermeknevelő
(1)(15) támogatott PED

A L K csecsemő- és kisgyermeknevelő(1)(15) 115 000 Ft PED

A L A földrajz(1) (15) támogatott TERM

A L K földrajz(1) (15) 175 000 Ft TERM

A L A gazdálkodási és menedzsment
(1)(11)(15) támogatott GAZD

A L K gazdálkodási és menedzsment
(1)(11)(15) 150 000 Ft GAZD

6 5 < 20

biológia és fizika v. földrajz v. informatika 

v. kémia v. matematika v. 

természettudomány v. ágazati szakmai 

érettségi vizsgatárgy (18) v. szakmai 

előkészítő tárgy(29)

6

6 5 < 20

Alapképzésben, részidős munkarendben meghirdetett szakok 

földrajz és biológia v. fizika v. informatika 

v. kémia v. matematika v. 

természettudomány v. történelem v. 

ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy (18) v. 

szakmai előkészítő tárgy  (29)

5 < 80

alkalmassági (egészségi, beszéd) (Alk) és 

magyar nyelv és irodalom és biológia v. 

fizika v. matematika v. társadalomismeret 

v. történelem v. ágazati szakmai érettségi 

vizsgatárgy (21) v. egy idegen nyelv (34) v. 

szakmai előkészítő tárgy (26) 

7 5 < 60

kettőt kell választani: gazdasági ismeretek 

v. matematika v. történelem v. ágazati 

szakmai érettségi vizsgatárgy (23) v. egy 

idegen nyelv (34) v. szakmai előkészítő 

tárgy (32)



A L A gépészmérnöki
(1)(6)(15) támogatott MŰSZ

A L K gépészmérnöki
(1)(6)(15) 190 000 Ft MŰSZ

A L A járműmérnöki (1)(9)(15) támogatott MŰSZ

A L K járműmérnöki (1)(9)(15) 190 000 Ft MŰSZ

A L A képalkotás [képalkotás]
(1) (15) támogatott MŰVK

A L K képalkotás [képalkotás]
(1) (15) 275 000 Ft MŰVK

A L A közlekedésmérnöki
(1) (8) (15) támogatott MŰSZ

A L K közlekedésmérnöki(1) (8) (15) 190 000 Ft MŰSZ

A L A közösségszervezés (1) (3) (15) támogatott BÖLCS

A L K közösségszervezés (1) (3) (15) 115 000 Ft BÖLCS

A L A
mezőgazdasági és élelmiszeripari 

gépészmérnöki(1)(4)(15) támogatott AGRÁR

A L K
mezőgazdasági és élelmiszeripari 

gépészmérnöki(1)(4)(15) 190 000 Ft AGRÁR

A L A mezőgazdasági mérnöki
(1) (7) (15) támogatott AGRÁR

A L K mezőgazdasági mérnöki(1) (7) (15) 190 000 Ft AGRÁR

A L A óvodapedagógus (1) (15) támogatott BÖLCS

A L K óvodapedagógus (1) (15) 130 000 Ft BÖLCS

7 5 < 40

rajz gyakorlati vizsga (Gy)

7 5 < 20

matematika és biológia v. fizika v. 

informatika v. kémia v. ágazati szakmai 

érettségi vizsgatárgy (17) v. szakmai 

előkészítő tárgy (28)

5 < 406

tanító alkalmassági vizsga (Alk) és magyar 

nyelv és irodalom és biológia v. 

matematika v. történelem v. ágazati 

szakmai érettségi vizsgatárgy(21) v. egy 

idegen nyelv (34) v. szakmai  előkészítő 

tárgy (26)

7 5 < 30

matematika és biológia v. fizika v. 

informatika v. kémia v. ágazati szakmai 

érettségi vizsgatárgy (17) v. szakmai 

előkészítő tárgy (28)

7 5 < 20
kettőt kell választani: biológia v. fizika v. 

földrajz v. informatika v. kémia v. 

matematika v. természettudomány v. 

ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy (22) v. 

egy idegen nyelv(33) v. szakmai előkészítő 

tárgy(27) 

7 5 < 60

kettőt kell választani: biológia v. magyar 

nyelv és irodalom v. matematika v. 

társadalomismeret v. történelem v. egy 

idegen nyelv(35) (legalább egyet emelt 

szinten kell teljesíteni)

6 5 < 50

6 5 < 20



A L A programtervező informatikus(1) (12) (15) támogatott INFO

A L K programtervező informatikus(1) (12) (15) 220 000 Ft INFO

A L A
sport- és rekreációszervezés 

[sportszervezés](1) (15) támogatott SPORT

A L K
sport- és rekreációszervezés 

[sportszervezés](1) (15) 190 000 Ft SPORT

A L A szociálpedagógia
(1) (5) (15) támogatott TÁRS

A L K szociálpedagógia(1) (5) (15) 150 000 Ft TÁRS

A L A tanító(1)(15) támogatott PED

A L K tanító
(1)(15) 130 000 Ft PED

A L A turizmus-vendéglátás(1) (13) (15) támogatott GAZD

A L K turizmus-vendéglátás(1) (13) (15) 150 000 Ft GAZD

A L A zenekultúra(1)(14)(15) támogatott MŰVK

A L K zenekultúra(1)(14)(15) 275 000 FT MŰVK
6 5 < 15

6 5 < 50

matematika és fizika v. informatika v. 

ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(24) v. 

szakmai előkészítő tárgy(31)

6 5 < 30

kettőt kell választani: biológia v. magyar 

nyelv és irodalom v. matematika v. 

testnevelés v. történelem v. egy idegen 

nyelv(34)

7

ének gyakorlati vizsga (Gy)

5 < 30

kettőt kell választani: gazdasági ismeretek 

v. matematika v. történelem v. ágazati 

szakmai érettségi vizsgatárgy (23) v. egy 

idegen nyelv(34) v. szakmai előkészítő 

tárgy(32)

7 5 < 25

kettőt kell választani: magyar nyelv és 

irodalom v. matematika v. 

társadalomismeret v. történelem v. egy 

idegen nyelv (34) (legalább egyet emelt 

szinten kell teljesíteni)

8 5 < 40

tanító alkalmassági vizsga (Alk) és magyar 

nyelv és irodalom és biológia v. 

matematika v. történelem v. ágazati 

szakmai érettségi vizsgatárgy(20) v. egy 

idegen nyelv (34) v. szakmai  előkészítő 

tárgy (25)



(1) A szakon kötelező szakmai gyakorlatot teljesíteni. Az erről szóló pontos információkat megtalálja a felsőoktatási szakképzések, az alap - és 

mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és 

kimeneti követelményeiről szóló 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendeletben, illetve a www.felvi.hu honlap Szakleírások menüpontjában.

(3) Választható szakirányok: ifjúsági közösségszervezés, kulturális közösségszervezés.

(5) Választható specializációk: család- és gyermekvédelem, társadalmi esélyteremtés.

(4) Választható specializációk: agrárinformatika, gépüzemeltetési.

(7) Választható specializációk: integrált mezőgazdasági technológiák, ökológiai gazdálkodás.

(8) Választható specializációk: járműgépész, műszaki logisztika.

(9) Választható specializáció: járműgyártás.

(11) Választható specializációk: közigazgatási, logisztikai, marketing, pénzügy-számviteli, vállalkozási.

(12) Választható specializáció: szoftverfejlesztő informatikus.

(13) Választható specializáció: turizmus.

(2) A szak duális képzésként is végezhető. Részletes információk ennek feltételeiről az intézményi honlapon és a http://www.dualisdiploma.hu 

honlapon található.

(10) Választható specializáció: közforgalmi repülőgép-vezetői.

(6) Választható specializációk: gépgyártástechnológia, járműgépész.

Jelmagyarázat



(14) Választható specializáció: zenei rendezvényszervezés és -menedzsment.

(19) Ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy: bányászat ismeretek, gépészet ismeretek, informatika ismeretek, vegyész ismeretek, vegyipar 

ismeretek, villamosipar és elektronika ismeretek.

(15) A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, legfeljebb kettő hetenként munkanapokon, vagy a heti pihenőnapon 

kerül sor. Ennek megfelelően az adott szakon a képzés gyakorisága: félévenként általában 7-8 alkalommal pénteki és/vagy szombati napokon.

(16) A szakpár mindkét felén 4 + 1 éves tanárképzés folyik.

(20) Ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy: egészségügy ismeretek, egészségügyi technika ismeretek, egyházzenész ismeretek, gyakorlatos 

színész ismeretek, informatika ismeretek, jazz-zenész ismeretek, képző- és iparművészet ismeretek, klasszikus zenész ismeretek, népzenész 

ismeretek, pedagógia ismeretek, szociális ismeretek, táncos ismeretek.

(21) Ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy: egészségügy ismeretek, egészségügyi technikai ismeretek, egyházzenész ismeretek, gyakorlatos 

színész ismeretek, jazz-zenész ismeretek, képző- és iparművészet ismeretek, klasszikus zenész ismeretek, népzenész ismeretek, pedagógia 

ismeretek, szociális ismeretek, táncos ismeretek. 

(18) Ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy: bányászat ismeretek, gépészet ismeretek, informatika ismeretek, környezetvédelem-vízgazdálkodás 

ismeretek, vegyész ismeretek, vegyipar ismeretek, villamosipar és elektronika ismeretek.

(17) Ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy: bányászat ismeretek, élelmiszeripar ismeretek, építőipar ismeretek, épületgépészet ismeretek, 

erdészet és vadgazdálkodás ismeretek, faipar ismeretek, földmérés ismeretek, gépészet ismeretek, informatika ismeretek, kertészet és 

parképítés ismeretek, kohászat ismeretek, könnyűipar ismeretek, környezetvédelem-vízgazdálkodás ismeretek, közgazdaság ismeretek, 

közlekedés ismeretek, közlekedésépítő ismeretek, közlekedésgépész ismeretek, mezőgazdaság ismeretek, mezőgazdasági gépész ismeretek, 

nyomdaipar ismeretek, optika ismeretek, rendészet ismeretek, távközlés ismeretek, vegyész ismeretek, vegyipar ismeretek, villamosipar és 

elektronika ismeretek.



(28) Szakmai előkészítő tárgy: elektronikai alapismeretek, építészeti és építési alapismeretek, faipari alapismeretek, gépészeti alapismeretek, 

informatikai alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek, közlekedési alapismeretek (közlekedés-üzemvitel), közlekedési 

alapismeretek(közlekedéstechnika).

(30) Szakmai előkészítő tárgy: elektronikai alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek, környezetvédelmi-

vízgazdálkodási alapismeretek, közgazdasági alapismeretek.

(29) Szakmai előkészítő tárgy: elektronikai alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek, környezetvédelmi-

vízgazdálkodási alapismeretek, közgazdasági alapismeretek(elméleti gazdaságtan), közgazdasági alapismeretek(üzleti gazdaságtan).

(31) Szakmai előkészítő tárgy: informatikai alapismeretek.

(23) Ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy: informatika ismeretek,  kereskedelem ismeretek, közgazdaság ismeretek, turisztika ismeretek, 

ügyvitel ismeretek, vendéglátóipar ismeretek.

(24) Ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy: informatika ismeretek.

(27) Szakmai előkészítő tárgy: elektronikai alapismeretek, építészeti és építési alapismeretek, faipari alapismeretek, gépészeti alapismeretek, 

informatikai alapismeretek, kereskedelmi és marketing alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek, közgazdasági 

alapismeretek(elméleti gazdaságtan), közgazdasági alapismeretek(üzleti gazdaságtan), közlekedési alapismeretek(közlekedés-üzemvitel), 

közlekedési alapismeretek(közlekedéstechnika), mezőgazdasági alapismeretek.

(26) Szakmai előkészítő tárgy: egészségügyi alapismeretek, oktatási alapismeretek.

(25) Szakmai előkészítő tárgy: egészségügyi alapismeretek, informatikai alapismeretek, oktatási alapismeretek.

(22) Ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy: élelmiszeripar ismeretek, építőipar ismeretek, erdészet és vadgazdálkodás ismeretek, faipar 

ismeretek, földmérés ismeretek, gépészet ismeretek, informatika ismeretek, kereskedelem ismeretek, kertészet és parképítés ismeretek, 

környezetvédelem-vízgazdálkodás ismeretek, közgazdaság ismeretek, közlekedés ismeretek, közlekedésépítő ismeretek, mezőgazdaság 

ismeretek, mezőgazdasági gépész ismeretek, vegyész ismeretek, vegyipar ismeretek, villamosipar és elektronika ismeretek.



(34) Választható nyelvek: angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol.

(35) Választható nyelvek: angol, francia, német, orosz.

(33) Választható nyelvek: angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol, szlovák.

(32) Szakmai előkészítő tárgy: kereskedelmi és marketing alapismeretek, közgazdasági alapismeretek (elméleti gazdaságtan), közgazdasági 

alapismeretek(üzleti gazdaságtan), vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek.


