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DE-BTK PÓTFELVÉTELI  

2022. augusztus 

 
A pótfelvételire vonatkozó általános szabályok: 

 Csak azok jelentkezhetnek, akik a 2022. évi általános felvételi eljárásban nem jelentkeztek egyetlen 
meghirdetett képzésre sem, vagy nem nyertek felvételt egyetlen megjelölt képzésre sem.  

 A pótfelvételi rövid eljárás szűk határidőkkel, ezért különösen fontos, hogy a jelentkező 
figyelmesen átnézze a jelentkezési feltételeket, időben és hiánytalanul kitöltse az E-felvételit, 

valamint hitelesítse a jelentkezését. 

 A pótfelvételi eljárás során csak egyetlen felsőoktatási intézmény egyetlen képzésére lehet 
jelentkezni.  

 Pótfelvételivel alapszabályként csak önköltséges képzésre lehet bejutni. Kivételek a BTK-n a 10 
féléves osztatlan tanárképzési szakok, melyek az idén meghirdethetőek állami támogatott képzésként 

is. 

 Jelentkezni kizárólag E-felvételivel lehet a www.felvi.hu honlapon regisztrációt követően (külön 
pótfelvételi felület nyílik, az általános eljárás E-felvételi felületén nem lehet pótfelvételire jelentkezni!). 

 A pótfelvételi jelentkezési, dokumentum feltöltési és hitelesítési határideje: 2022. augusztus 5. 

(péntek) 24 óra.  

 A pótfelvételi eljárás postacíme: Oktatási Hivatal 1443 Budapest, Pf. 220. (hitelesítő adatlap 
beküldéséhez). 

 A 2022. évi felsőoktatási pótfelvételi eljárás ponthatárainak megállapítása legkésőbb 2022. 

augusztus 24‐ig megtörténik, ekkor dől el, ki kerül be az általa megjelölt képzésre.   

 A pótfelvételiben azokon az önköltséges képzéseken, amelyek az általános felsőoktatási felvételi 

eljárásban indultak (azaz hallgatót vettünk fel rá), a pótfelvételi ponthatára nem lehet alacsonyabb 

az általános eljárás vonalhúzáskor meghatározott ponthatáránál. Amennyiben az adott képzés 

eddig nem indult önköltséges finanszírozási formában, a ponthatár akkor sem lehet alacsonyabb a 

jogszabályi minimumnál – vagyis alapképzési szakok, osztatlan mesterképzések esetén 280 pontnál.  

 

Kérjük, olvassa el a www.felvi.hu honlapon megjelenő tudnivalókat és jelentkezése kapcsán az ott 

leírtaknak megfelelően járjon el! 

Alapszakokra vonatkozó kiegészítés:  

 Minden alapszakra bemeneti feltétel a www.felvi.hu honlapon a szakhoz előírt érettségi tárgyból, 

vagy több érettségi tárgy esetén az egyik érettségi tárgyból letett emelt szintű érettségi vizsga. Az 

emelt szintű érettségi vizsga megléte alól mentesít a felsőoktatásban szerzett alapszakos, főiskolai, 

mesterszakos vagy egyetemi oklevél, valamint a felsőoktatási felvételi szakmai vizsga sikeres 

teljesítése. 

 A felsőfokú végzettséggel rendelkező jelentkezőket a kar – amennyiben alapképzésre, vagy 

osztatlan képzésre jelentkeznek – a 2022. évi pótfelvételi eljárásban a korábbi felsőoktatási 

tanulmányaik figyelembe vételével (az emelt szintű érettségi követelménytől eltekintve) 

rangsorolja. 

A pontszámítás alapja a megszerzett felsőfokú oklevél minősítése: 

5 (jeles, kiváló, kitüntetéses) minősítés esetén 400 pont 

4 (jó) minősítés esetén 360 pont 

3 (közepes) minősítés esetén 320 pont 

2 (megfelelt) minősítés esetén 280 pont 

 Az idegen nyelvi alapképzési szakokra (anglisztika, germanisztika, újlatin nyelvek és 

kultúrák) ill. az osztatlan kétszakos tanári mesterképzés idegen nyelvszakos (angol, német) 

képzéseire történő jelentkezés esetén a felvételizőnek a felsőfokú oklevél mellett 

rendelkeznie kell az alapképzési szaknak/idegen nyelvi tanári szaknak megfelelő nyelvből 
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legalább középfokú (B2) komplex (korábban C típusú) államilag elismert nyelvvizsgával 

vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvánnyal vagy felsőfokú oklevéllel. 

A kar kizárólag alapszakos (BA/BSc), mesterszakos (MA/MSc), főiskolai és egyetemi 

oklevelek alapján számol pontot; szakirányú továbbképzésben, PhD-képzésben, 

felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevelek alapján nem. 

Osztatlan tanári szakokra vonatkozó kiegészítés:  

Testnevelő tanári szakra történő jelentkezés esetén a felvétel feltétele sikeres motoros alkalmassági 

vizsga teljesítése, amelynek időpontja: 2022. augusztus 18. A vizsga pontos időpontjáról és helyszínéről 

a Tanárképzési Központ munkatársai értesítik majd a pótjelentkezőt. 

*** 

A DE Bölcsészettudományi Karán az alábbi képzési formákra és szakokra lehet jelentkezni: 

Nappali képzések: 
ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 

szint 

Munka- 

rend 

Fin. 

forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 

(félév) 

Képz.  

idő 

(félév) 

Kapacitás 

min. < 

max. 

Érettségi 

vizsgakövetelmények a 

pontszámításhoz 

Képz. 

terület 

Pontsz. 

fels. okl. 

IGEN/ 

NEM 

Pontsz. 

foksz. okl. 

IGEN/ 

NEM 

A N K 

germanisztika 

[néderlandisztika](1)(3)(13)(

15) 

300 000 Ft 6 1 < 5 

angol (E) v. német (E) v. német 

nemzetiségi nyelv (E) v. német 

nemzetiségi nyelv és irodalom 

(E) és 

állampolgári ismeretek v. angol 

v. arab v. digitális kultúra v. 

finn v. francia v. héber v. 

holland v. kínai v. latin nyelv v. 

magyar nyelv és irodalom v. 

német v. német nemzetiségi 

nyelv v. német nemzetiségi 

nyelv és irodalom v. olasz v. 

orosz v. portugál v. spanyol v. 

történelem (egy vizsgatárgy 

csak egyszer választható) 

BÖLCS I N 

A N K 
germanisztika 

[német](1)(8)(13) 

300 000 Ft 6 1 < 5 

német (E) v. német nemzetiségi 

nyelv (E) v. német nemzetiségi 

nyelv és irodalom (E) és 

állampolgári ismeretek v. angol 

v. arab v. digitális kultúra v. 

francia v. héber v. holland v. 

kínai v. latin nyelv v. magyar 

nyelv és irodalom v. olasz v. 

orosz v. portugál v. spanyol v. 

történelem 

BÖLCS I N 

A N K informatikus könyvtáros(1)  165 000 Ft 6 1 < 5 

kettőt kell választani: biológia 

v. dráma v. filozófia v. fizika v. 

földrajz v. informatika v. kémia 

v. magyar nyelv és irodalom v. 

matematika v. 

mozgóképkultúra és 

médiaismeret v. 

társadalomismeret v. 

történelem v. egy ágazati 

szakmai érettségi 

vizsgatárgy(16) v. egy idegen 

nyelv(22) v. egy szakmai 

előkészítő 

vizsgatárgy(19) (legalább egyet 

emelt szinten kell teljesíteni) 

TÁRS I N 

A N K 
kommunikáció- és 

médiatudomány(1)(12)(15) 

180 000 Ft 6 1 < 5 

kettőt kell választani: magyar 

nyelv és irodalom v. 

matematika v. 

társadalomismeret v. 

történelem v. egy idegen 

nyelv(22) (legalább egyet emelt 

szinten kell teljesíteni) 

TÁRS I N 

A N K közösségszervezés(1)(2)(15) 300 000 Ft 6 1 < 5 

kettőt kell választani: 

állampolgári ismeretek v. 

biológia v. digitális kultúra v. 

BÖLCS I N 

https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?fft=feb&meg_id=2646&elj=22p
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?fft=feb&meg_id=2646&elj=22p
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/szervezet.php?szer_id=273&elj=22p#lab_273_A-101
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/szervezet.php?szer_id=273&elj=22p#lab_273_A-101
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/szervezet.php?szer_id=273&elj=22p#lab_273_A-117
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/szervezet.php?szer_id=273&elj=22p#lab_273_A-117
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/szervezet.php?szer_id=273&elj=22p#lab_273_A15
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?fft=feb&meg_id=2654&elj=22p
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?fft=feb&meg_id=2654&elj=22p
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/szervezet.php?szer_id=273&elj=22p#lab_273_A-101
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/szervezet.php?szer_id=273&elj=22p#lab_273_A-101
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/szervezet.php?szer_id=273&elj=22p#lab_273_A-117
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?fft=feb&meg_id=4&elj=22p
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?fft=feb&meg_id=4&elj=22p
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/szervezet.php?szer_id=273&elj=22p#lab_273_A-201
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/szervezet.php?szer_id=273&elj=22p#lab_273_A-207
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/szervezet.php?szer_id=273&elj=22p#lab_273_A-204
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?fft=feb&meg_id=228&elj=22p
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?fft=feb&meg_id=228&elj=22p
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/szervezet.php?szer_id=273&elj=22p#lab_273_A-101
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/szervezet.php?szer_id=273&elj=22p#lab_273_A-101
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/szervezet.php?szer_id=273&elj=22p#lab_273_A15
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/szervezet.php?szer_id=273&elj=22p#lab_273_A-207
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?fft=feb&meg_id=18410&elj=22p
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?fft=feb&meg_id=18410&elj=22p
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/szervezet.php?szer_id=273&elj=22p#lab_273_A-106
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/szervezet.php?szer_id=273&elj=22p#lab_273_A-106
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magyar nyelv és irodalom v. 

matematika v. 

társadalomismeret v. 

történelem v. egy idegen 

nyelv(24) (legalább egyet emelt 

szinten kell teljesíteni) 

A N K magyar(5)(15) 210 000 Ft 6 1 < 5 

magyar nyelv és irodalom 

(E) és 

állampolgári ismeretek v. angol 

v. arab v. digitális kultúra v. 

dráma v. filozófia v. finn v. 

francia v. héber v. holland v. 

kínai v. latin nyelv v. 

mozgóképkultúra és 

médiaismeret v. német v. olasz 

v. orosz v. portugál v. spanyol 

v. történelem 

BÖLCS I N 

A N K nemzetközi tanulmányok(1)  200 000 Ft 6 1 < 5 

kettőt kell választani: magyar 

nyelv és irodalom v. 

matematika v. 

társadalomismeret v. 

történelem v. egy idegen 

nyelv(22) (legalább egyet emelt 

szinten kell teljesíteni) 

TÁRS I N 

A N K néprajz(1)(10) 300 000 Ft 6 1 < 5 

kettőt kell választani: 

állampolgári ismeretek v. angol 

v. arab v. digitális kultúra v. 

földrajz v. francia v. magyar 

nyelv és irodalom v. német v. 

olasz v. orosz v. spanyol v. 

társadalomismeret v. 

történelem (legalább egyet 

emelt szinten kell teljesíteni) 

BÖLCS I N 

A N K pedagógia(1)(11) 300 000 Ft 6 1 < 5 

kettőt kell választani: 

állampolgári ismeretek v. 

bármely nemzetiségi nyelv (és 

irodalom) v. biológia v. 

digitális kultúra v. fizika v. 

földrajz v. kémia v. magyar 

nyelv és irodalom v. 

matematika v. 

természettudomány v. 

történelem v. egy ágazati 

szakmai érettségi 

vizsgatárgy(17) v. egy idegen 

nyelv(23) v. egy szakmai 

előkészítő 

vizsgatárgy(20) (legalább egyet 

emelt szinten kell teljesíteni) 

BÖLCS I N 

A N K politikatudományok(1) 180 000 Ft 6 1 < 5 

kettőt kell választani: magyar 

nyelv és irodalom v. 

matematika v. 

társadalomismeret v. 

történelem v. egy idegen 

nyelv(22) (legalább egyet emelt 

szinten kell teljesíteni) 

TÁRS I N 

A N K szabad bölcsészet(4)(15) 230 000 Ft 6 1 < 5 

filozófia v. magyar nyelv és 

irodalom v. történelem és 

állampolgári ismeretek v. angol 

v. digitális kultúra v. dráma v. 

francia v. latin nyelv v. 

mozgóképkultúra és 

médiaismeret v. német v. olasz 

v. orosz v. spanyol (legalább 

egyet emelt szinten kell 

teljesíteni) 

BÖLCS I N 

A N K szlavisztika [orosz]  300 000 Ft 6 1 < 5 

magyar nyelv és irodalom v. 

történelem és 

állampolgári ismeretek v. angol 

v. bolgár v. digitális kultúra v. 

francia v. horvát v. horvát 

nemzetiségi nyelv v. horvát 

nemzetiségi nyelv és irodalom 

v. horvát nyelv és irodalom v. 

latin nyelv v. lengyel v. német 

BÖLCS I N 

https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/szervezet.php?szer_id=273&elj=22p#lab_273_A-209
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?fft=feb&meg_id=230&elj=22p
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?fft=feb&meg_id=230&elj=22p
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/szervezet.php?szer_id=273&elj=22p#lab_273_A15
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?fft=feb&meg_id=20432&elj=22p
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?fft=feb&meg_id=20432&elj=22p
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/szervezet.php?szer_id=273&elj=22p#lab_273_A-207
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?fft=feb&meg_id=232&elj=22p
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?fft=feb&meg_id=232&elj=22p
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/szervezet.php?szer_id=273&elj=22p#lab_273_A-114
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?fft=feb&meg_id=234&elj=22p
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?fft=feb&meg_id=234&elj=22p
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/szervezet.php?szer_id=273&elj=22p#lab_273_A-115
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/szervezet.php?szer_id=273&elj=22p#lab_273_A-202
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/szervezet.php?szer_id=273&elj=22p#lab_273_A-208
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/szervezet.php?szer_id=273&elj=22p#lab_273_A-205
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?fft=feb&meg_id=236&elj=22p
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?fft=feb&meg_id=236&elj=22p
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/szervezet.php?szer_id=273&elj=22p#lab_273_A-207
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?fft=feb&meg_id=244&elj=22p
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?fft=feb&meg_id=244&elj=22p
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/szervezet.php?szer_id=273&elj=22p#lab_273_A15
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?fft=feb&meg_id=250&elj=22p
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v. német nemzetiségi nyelv v. 

olasz v. orosz v. román v. 

román nemzetiségi nyelv és 

irodalom v. román nyelv és 

irodalom v. spanyol v. szerb v. 

szerb nemzetiségi nyelv és 

irodalom v. szerb nyelv és 

irodalom v. szlovák v. szlovák 

nemzetiségi nyelv és irodalom 

v. szlovák nyelv és irodalom v. 

szlovén nemzetiségi nyelv v. 

szlovén nyelv v. ukrán 

(legalább egyet emelt szinten 

kell teljesíteni) 

A N K szociális munka(1)  172 500 Ft 7 1 < 5 

kettőt kell választani: magyar 

nyelv és irodalom v. 

matematika v. 

társadalomismeret v. 

történelem v. egy ágazati 

szakmai érettségi 

vizsgatárgy(18) v. egy idegen 

nyelv(22) v. egy szakmai 

előkészítő 

vizsgatárgy(21) (legalább egyet 

emelt szinten kell teljesíteni) 

TÁRS I N 

A N K szociológia  180 000 Ft 6 1 < 5 

kettőt kell választani: magyar 

nyelv és irodalom v. 

matematika v. 

társadalomismeret v. 

történelem v. egy idegen 

nyelv(22) (legalább egyet emelt 

szinten kell teljesíteni) 

TÁRS I N 

A N K történelem(1)(7) 230 000 Ft 6 1 < 5 

történelem (E) és 

állampolgári ismeretek v. angol 

v. digitális kultúra v. filozófia 

v. földrajz v. francia v. latin 

nyelv v. magyar nyelv és 

irodalom v. mozgóképkultúra 

és médiaismeret v. német v. 

olasz v. orosz v. spanyol v. 

társadalomismeret 

BÖLCS I N 

A N K 
újlatin nyelvek és kultúrák 

[francia](1)(6)(15)  

300 000 Ft 6 1 < 5 

francia (E) és 

állampolgári ismeretek v. angol 

v. digitális kultúra v. latin nyelv 

v. magyar nyelv és irodalom v. 

német v. olasz v. orosz v. 

román v. román nemzetiségi 

nyelv és irodalom v. román 

nyelv és irodalom v. spanyol v. 

történelem 

BÖLCS I N 

A N K 
újlatin nyelvek és kultúrák 

[olasz](1)(9)(15) 

300 000 Ft 6 1 < 5 

olasz (E) és 

állampolgári ismeretek v. angol 

v. digitális kultúra v. francia v. 

latin nyelv v. magyar nyelv és 

irodalom v. német v. orosz v. 

román v. román nemzetiségi 

nyelv és irodalom v. román 

nyelv és irodalom v. spanyol v. 

történelem 

BÖLCS I N 

O N A 

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; biológiatanár]]  

támogatott 

10 1 < 5 
angol (E) és 

biológia 

PED I N 

O N K 

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; biológiatanár]]  

500 000 Ft PED I N 

O N A 

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; etikatanár]]  

támogatott 

10 1 < 5 
angol (E) és 

történelem 

PED I N 

O N K 

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; etikatanár]]  

500 000 Ft PED I N 

O N A 

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; földrajztanár]]  

támogatott 10 1 < 5 
angol (E) és 

földrajz 
PED I N 

https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?fft=feb&meg_id=252&elj=22p
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?fft=feb&meg_id=252&elj=22p
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/szervezet.php?szer_id=273&elj=22p#lab_273_A-203
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/szervezet.php?szer_id=273&elj=22p#lab_273_A-207
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/szervezet.php?szer_id=273&elj=22p#lab_273_A-206
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?fft=feb&meg_id=254&elj=22p
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/szervezet.php?szer_id=273&elj=22p#lab_273_A-207
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?fft=feb&meg_id=256&elj=22p
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?fft=feb&meg_id=256&elj=22p
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/szervezet.php?szer_id=273&elj=22p#lab_273_A-111
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?fft=feb&meg_id=240&elj=22p
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?fft=feb&meg_id=240&elj=22p
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/szervezet.php?szer_id=273&elj=22p#lab_273_A-101
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/szervezet.php?szer_id=273&elj=22p#lab_273_A-101
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/szervezet.php?szer_id=273&elj=22p#lab_273_A15
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?fft=feb&meg_id=242&elj=22p
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?fft=feb&meg_id=242&elj=22p
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/szervezet.php?szer_id=273&elj=22p#lab_273_A-101
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/szervezet.php?szer_id=273&elj=22p#lab_273_A-101
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/szervezet.php?szer_id=273&elj=22p#lab_273_A15
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?fft=feb&meg_id=24325&elj=22p
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?fft=feb&meg_id=24325&elj=22p
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?fft=feb&meg_id=24325&elj=22p
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?fft=feb&meg_id=24326&elj=22p
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?fft=feb&meg_id=24326&elj=22p
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?fft=feb&meg_id=24326&elj=22p
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?fft=feb&meg_id=24337&elj=22p
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?fft=feb&meg_id=24337&elj=22p
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?fft=feb&meg_id=24337&elj=22p
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?fft=feb&meg_id=24338&elj=22p
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?fft=feb&meg_id=24338&elj=22p
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?fft=feb&meg_id=24338&elj=22p
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?fft=feb&meg_id=24341&elj=22p
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?fft=feb&meg_id=24341&elj=22p
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?fft=feb&meg_id=24341&elj=22p
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O N K 

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; földrajztanár]]  

500 000 Ft PED I N 

O N A 

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; francia nyelv és 

kultúra tanára]]  

támogatott 

10 1 < 5 

angol és 

francia (legalább egyet emelt 

szinten kell teljesíteni) 

PED I N 

O N K 

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; francia nyelv és 

kultúra tanára]]  

500 000 Ft PED I N 

O N A 

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; informatikatanár 

(digitális kultúra tanára)]]  

támogatott 

10 1 < 5 

angol (E) és 

fizika v. informatika v. 

matematika v. egy ágazati 

szakmai érettségi 

vizsgatárgy(16) v. egy szakmai 

előkészítő vizsgatárgy(19) 

PED I N 

O N K 

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; informatikatanár 

(digitális kultúra tanára)]]  

500 000 Ft PED I N 

O N A 

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; könyvtárostanár]]  

támogatott 

10 1 < 5 
angol (E) és 

történelem 

PED I N 

O N K 

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; könyvtárostanár]]  

500 000 Ft PED I N 

O N A 

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; magyar nyelv és 

irodalom szakos tanár]]  

támogatott 

10 1 < 5 
angol (E) és 

magyar nyelv és irodalom 

PED I N 

O N K 

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; magyar nyelv és 

irodalom szakos tanár]]  

500 000 Ft PED I N 

O N A 

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; német nyelv és 

kultúra tanára]]  

támogatott 

10 1 < 5 

angol és 

német v. német nemzetiségi 

nyelv v. német nemzetiségi 

nyelv és irodalom (legalább 

egyet emelt szinten kell 

teljesíteni) 

PED I N 

O N K 

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; német nyelv és 

kultúra tanára]]  

500 000 Ft PED I N 

O N A 

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; olasz nyelv és kultúra 

tanára]]  

támogatott 

10 1 < 5 

angol és 

olasz (legalább egyet emelt 

szinten kell teljesíteni) 

PED I N 

O N K 

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; olasz nyelv és kultúra 

tanára]]  

500 000 Ft PED I N 

O N A 

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; orosz nyelv és kultúra 

tanára]]  

támogatott 

10 1 < 5 

angol (E) és 

állampolgári ismeretek v. 

bolgár v. digitális kultúra v. 

francia v. horvát v. horvát 

nemzetiségi nyelv v. horvát 

nemzetiségi nyelv és irodalom 

v. horvát nyelv és irodalom v. 

latin nyelv v. lengyel v. magyar 

nyelv és irodalom v. német v. 

német nemzetiségi nyelv v. 

olasz v. orosz v. román v. 

román nemzetiségi nyelv és 

irodalom v. román nyelv és 

irodalom v. spanyol v. szerb v. 

szerb nemzetiségi nyelv és 

irodalom v. szerb nyelv és 

irodalom v. szlovák v. szlovák 

nemzetiségi nyelv és irodalom 

v. szlovák nyelv és irodalom v. 

szlovén nemzetiségi nyelv v. 

szlovén nyelv v. történelem v. 

ukrán 

PED I N 

O N K 

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; orosz nyelv és kultúra 

tanára]]  

500 000 Ft PED I N 

O N A osztatlan tanári [10 félév támogatott 10 1 < 5 angol (E) és PED N N 

https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?fft=feb&meg_id=24342&elj=22p
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?fft=feb&meg_id=24342&elj=22p
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?fft=feb&meg_id=24342&elj=22p
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?fft=feb&meg_id=24353&elj=22p
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?fft=feb&meg_id=24353&elj=22p
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?fft=feb&meg_id=24353&elj=22p
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?fft=feb&meg_id=24353&elj=22p
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?fft=feb&meg_id=24354&elj=22p
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?fft=feb&meg_id=24354&elj=22p
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?fft=feb&meg_id=24354&elj=22p
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?fft=feb&meg_id=24354&elj=22p
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?fft=feb&meg_id=24369&elj=22p
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?fft=feb&meg_id=24369&elj=22p
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?fft=feb&meg_id=24369&elj=22p
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?fft=feb&meg_id=24369&elj=22p
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/szervezet.php?szer_id=273&elj=22p#lab_273_A-201
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/szervezet.php?szer_id=273&elj=22p#lab_273_A-204
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?fft=feb&meg_id=24370&elj=22p
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?fft=feb&meg_id=24370&elj=22p
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?fft=feb&meg_id=24370&elj=22p
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?fft=feb&meg_id=24370&elj=22p
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?fft=feb&meg_id=24373&elj=22p
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?fft=feb&meg_id=24373&elj=22p
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?fft=feb&meg_id=24373&elj=22p
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?fft=feb&meg_id=24374&elj=22p
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?fft=feb&meg_id=24374&elj=22p
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?fft=feb&meg_id=24374&elj=22p
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?fft=feb&meg_id=24381&elj=22p
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?fft=feb&meg_id=24381&elj=22p
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?fft=feb&meg_id=24381&elj=22p
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?fft=feb&meg_id=24381&elj=22p
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?fft=feb&meg_id=24382&elj=22p
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?fft=feb&meg_id=24382&elj=22p
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?fft=feb&meg_id=24382&elj=22p
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?fft=feb&meg_id=24382&elj=22p
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?fft=feb&meg_id=24391&elj=22p
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?fft=feb&meg_id=24391&elj=22p
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?fft=feb&meg_id=24391&elj=22p
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?fft=feb&meg_id=24391&elj=22p
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?fft=feb&meg_id=24392&elj=22p
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?fft=feb&meg_id=24392&elj=22p
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?fft=feb&meg_id=24392&elj=22p
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?fft=feb&meg_id=24392&elj=22p
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?fft=feb&meg_id=24401&elj=22p
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?fft=feb&meg_id=24401&elj=22p
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?fft=feb&meg_id=24401&elj=22p
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?fft=feb&meg_id=24401&elj=22p
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?fft=feb&meg_id=24402&elj=22p
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?fft=feb&meg_id=24402&elj=22p
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?fft=feb&meg_id=24402&elj=22p
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?fft=feb&meg_id=24402&elj=22p
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?fft=feb&meg_id=24405&elj=22p
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?fft=feb&meg_id=24405&elj=22p
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?fft=feb&meg_id=24405&elj=22p
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?fft=feb&meg_id=24405&elj=22p
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?fft=feb&meg_id=24406&elj=22p
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?fft=feb&meg_id=24406&elj=22p
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?fft=feb&meg_id=24406&elj=22p
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?fft=feb&meg_id=24406&elj=22p
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?fft=feb&meg_id=24473&elj=22p
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[angol nyelv és kultúra 

tanára; testnevelő tanár]]  

gyakorlati vizsga (Gy) 

O N K 

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; testnevelő tanár]]  

500 000 Ft PED N N 

O N A 

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; történelemtanár]]  

támogatott 

10 1 < 5 
angol (E) és 

történelem 

PED I N 

O N K 

osztatlan tanári [10 félév 

[angol nyelv és kultúra 

tanára; történelemtanár]]  

500 000 Ft PED I N 

O N A 

osztatlan tanári [10 félév 

[etikatanár; magyar nyelv és 

irodalom szakos tanár]]  

támogatott 

10 1 < 5 

magyar nyelv és irodalom és 

történelem (legalább egyet 

emelt szinten kell teljesíteni) 

PED I N 

O N K 

osztatlan tanári [10 félév 

[etikatanár; magyar nyelv és 

irodalom szakos tanár]]  

500 000 Ft PED I N 

O N A 
osztatlan tanári [10 félév 

[etikatanár; történelemtanár]]  

támogatott 

10 1 < 5 

PED I N 

O N K 
osztatlan tanári [10 félév 

[etikatanár; történelemtanár]]  

500 000 Ft PED I N 

O N A 

osztatlan tanári [10 félév 

[francia nyelv és kultúra 

tanára; magyar nyelv és 

irodalom szakos tanár]]  

támogatott 

10 1 < 5 
francia (E) és 

magyar nyelv és irodalom 

PED I N 

O N K 

osztatlan tanári [10 félév 

[francia nyelv és kultúra 

tanára; magyar nyelv és 

irodalom szakos tanár]]  

500 000 Ft PED I N 

O N A 

osztatlan tanári [10 félév 

[hon- és népismeret szakos 

tanár; történelemtanár]]  

támogatott 

10 1 < 5 

magyar nyelv és irodalom és 

történelem (legalább egyet 

emelt szinten kell teljesíteni) 

PED I N 

O N K 

osztatlan tanári [10 félév 

[hon- és népismeret szakos 

tanár; történelemtanár]]  

500 000 Ft PED I N 

O N A 

osztatlan tanári [10 félév 

[magyar nyelv és irodalom 

szakos tanár; 

matematikatanár]]  

támogatott 

10 1 < 5 

magyar nyelv és irodalom és 

matematika (legalább egyet 

emelt szinten kell teljesíteni) 

PED I N 

O N K 

osztatlan tanári [10 félév 

[magyar nyelv és irodalom 

szakos tanár; 

matematikatanár]]  

500 000 Ft PED I N 

O N A 

osztatlan tanári [10 félév 

[magyar nyelv és irodalom 

szakos tanár; német nyelv és 

kultúra tanára]]  

támogatott 

10 1 < 5 

magyar nyelv és irodalom és 

német (E) v. német nemzetiségi 

nyelv (E) v. német nemzetiségi 

nyelv és irodalom (E) 

PED I N 

O N K 

osztatlan tanári [10 félév 

[magyar nyelv és irodalom 

szakos tanár; német nyelv és 

kultúra tanára]]  

500 000 Ft PED I N 

O N A 

osztatlan tanári [10 félév 

[magyar nyelv és irodalom 

szakos tanár; 

történelemtanár]]  

támogatott 

10 1 < 5 

magyar nyelv és irodalom és 

történelem (legalább egyet 

emelt szinten kell teljesíteni) 

PED I N 

O N K 

osztatlan tanári [10 félév 

[magyar nyelv és irodalom 

szakos tanár; 

történelemtanár]]  

500 000 Ft PED I N 

O N A 

osztatlan tanári [10 félév 

[testnevelő tanár; 

történelemtanár]]  

támogatott 

10 1 < 5 
történelem (E) és 

gyakorlati vizsga (Gy) 

PED N N 

O N K 

osztatlan tanári [10 félév 

[testnevelő tanár; 

történelemtanár]]  

500 000 Ft PED N N 
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Részidős képzések 

ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 
 

Képz. 

szint 

Munka- 

rend 

Fin. 

forma Meghirdetett képzés 

Önköltség 

(félév) 

Képz. idő 

(félév) 

Kapacitás 

min. < max. 

Érettségi 

vizsgakövetelmények a 

pontszámításhoz 

Képz. 

terület 

Pontsz. 

fels. okl. 

IGEN/ 

NEM 

Pontsz. 

foksz. okl. 

IGEN/ 

NEM 

A L K 
kommunikáció- és 

médiatudomány(1)(12)(14) 

150 000 Ft 6 1 < 5 

kettőt kell választani: magyar 

nyelv és irodalom v. 

matematika v. 

társadalomismeret v. 

történelem v. egy idegen 

nyelv(22) (legalább egyet 

emelt szinten kell teljesíteni) 

TÁRS I N 

 

 

(1) A szakon kötelező szakmai gyakorlatot teljesíteni. Az erről szóló pontos információkat megtalálja a szak képzési és 

kimeneti követelményében, illetve a Tájékoztató A tanárképzésről c. fejezetében. 

(2) Választható szakirányok: humánfejlesztés; kulturális közösségszervezés. 

(3) Választható specializációk: DCC (Dutch language, liturature and culture in a central european context); holland 

üzleti kommunikáció. 

(4) Választható specializációk: esztétika; filmelmélet és filmtörténet; filozófia. 

(5) Választható specializációk: finn; magyar nyelv és irodalom. 
(6) Választható specializáció: francia nyelvű szakmai kommunikáció. 

(7) Választható specializáció: hadtörténet. 

(8) Választható specializáció: kulturális projektmenedzser. 

(9) Választható specializáció: Mediterrán Európa (neolatin kultúrák). 

(10) Választható specializáció: muzeológia. 

(11) Választható specializációk: nevelési asszisztens; oktatásszervező. 

(12) Választható specializációk: szervezeti kommunikátor; újságíró. 

(13) Az érettségi követelményeknél egy nyelv csak egyszer választható. 

(14) A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, legfeljebb kéthetente munkanapokon vagy a 

heti pihenőnapon kerül sor. Ennek megfelelően az adott szakon a képzés gyakorisága: hetente pénteki és szombati 

napokon. 
(15) Az egyes specializációk csak megfelelő számú jelentkező esetén indulnak. 

(16) Választható egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy: informatika ismeretek; informatikai ismeretek. 

(17) Választható egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy: pedagógia ismeretek; pedagógiai ismeretek. 

(18) Választható egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy: szociális ismeretek. 

(19) Választható egy szakmai előkészítő vizsgatárgy: informatikai alapismeretek. 

(20) Választható egy szakmai előkészítő vizsgatárgy: oktatási alapismeretek. 

(21) Választható egy szakmai előkészítő vizsgatárgy: szociális alapismeretek. 

(22) Választható egy idegen nyelv: angol; arab; beás; bolgár; bolgár nemzetiségi nyelv; cseh; eszperantó; finn; francia; 

héber; holland; horvát; horvát nemzetiségi nyelv; japán; kínai; latin nyelv; lengyel; lovári; német; német nemzetiségi 

nyelv; olasz; orosz; portugál; román; spanyol; szerb; szlovák; szlovén nemzetiségi nyelv; szlovén nyelv; török; újgörög; 

ukrán. 

(23) Választható egy idegen nyelv: angol; francia; német; olasz; orosz; spanyol. 
(24) Választható egy idegen nyelv: angol; francia; német; orosz. 

 

 

*** 

 

PÓTFELVETTEKNEK A BEIRATKOZÁSRÓL: 

 
MINDEN KÜLÖN ÉRTESÍTÉS HELYETT: 

 

A pótfelvételi eljárás keretében felvételt nyert jelentkezők BEIRATKOZÁSÁRA  

2022. szeptember 2-án (pénteken) 930-1000 óra között 

https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?fft=feb&meg_id=264&elj=22p
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?fft=feb&meg_id=264&elj=22p
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/szervezet.php?szer_id=273&elj=22p#lab_273_A-101
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/szervezet.php?szer_id=273&elj=22p#lab_273_A-101
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/szervezet.php?szer_id=273&elj=22p#lab_273_A19
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/szervezet.php?szer_id=273&elj=22p#lab_273_A-207
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a Debreceni Egyetem (Debrecen, Egyetem tér 1.) főépületének IV. emelet Auditorium Maximum 
előadótermében kerül sor. Kérjük, sikeres pótfelvételi esetén szíveskedjen az adott helyen és időben 

megjelenni és magával hozni  

 személyi igazolványát,  

 alapképzés (BA) és osztatlan tanárképzés (OMA) esetén eredeti érettségi bizonyítványát és annak 

másolatát,  

 ha már szerzett korábban felsőoktatási intézményben alap/főiskolai vagy 

mester/egyetemi diplomát, akkor az eredeti diplomát és annak fénymásolatát is;  

 külföldi, nem magyar nyelven kiállított dokumentum esetén a hiteles magyar 

fordítás másolatát is; 

 eredeti nyelvvizsga bizonyítványát vagy bizonyítványait és annak másolatát, 

 TAJ számát (külföldi állampolgár esetén nem kötelező), 

 adóazonosító jelét/adószámát, 

 bankszámlaszámát, 

 sötétkék színű tollat, 

 arcmaszkot. 
 

Ha az adott időszakban újra járványügyi veszélyhelyzet lenne és az intézmény távolléti oktatásra 

kényszerül, a beiratkozás időpontjáról és mikéntjéről Neptun- és email üzenetben értesítjük! 

 


