
BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MŰVÉSZETI KAR

I. évfolyam
SZAK TAGOZAT ÖNKÖLTSÉG ÖSSZEGE

Alapképzési szakok (félévente)
anglisztika nappali 140.000.-Ft

ének-zene nappali 295.000.-Ft

képi ábrázolás nappali 295.000.-Ft

környezetkultúra nappali 295.000.-Ft

magyar nappali 140.000.-Ft

plasztikai ábrázolás nappali 295.000.-Ft

történelem nappali 140.000.-Ft

anglisztika levelező 115.000.-Ft

ének-zene levelező 275.000.-Ft

képi ábrázolás levelező 275.000.-Ft

magyar levelező 115.000.-Ft

történelem levelező 115.000.-Ft

Mesterképzési szak
alkalmazott nyelvészet nappali 270.000.-Ft

alkalmazott nyelvészet levelező 225.000.-Ft

Szakirányú továbbképzési szakok
kreatív írás levelező 100.000.-Ft

óvodás és kisiskoláskori idegen nyelvű kommunikátor levelező 100.000.-Ft

társadalomtudományi és gazdasági szakfordító és tolmács levelező 100.000.-Ft

stíluskommunikátor levelező 100.000.-Ft

gépírásoktató levelező 95.000.-Ft

II. évfolyam
SZAK TAGOZAT ÖNKÖLTSÉG ÖSSZEGE

Alapképzési szakok (félévente)
anglisztika nappali 140.000.-Ft

ének-zene nappali 295.000.-Ft

képi ábrázolás nappali 295.000.-Ft

környezetkultúra nappali 295.000.-Ft

magyar nappali 140.000.-Ft

plasztikai ábrázolás nappali 295.000.-Ft

történelem nappali 140.000.-Ft

anglisztika levelező 115.000.-Ft

ének-zene levelező 275.000.-Ft

képi ábrázolás levelező 275.000.-Ft

magyar levelező 115.000.-Ft

történelem levelező 115.000.-Ft

Felsőfokú szakképzési szakok
idegennyelvi kommunikátor nappali 100.000.-Ft

média moderátor nappali 100.000.-Ft

sportkommunikátor nappali 100.000.-Ft

titkárságvezető nappali 100.000.-Ft

Önköltség összege / költségtérítési díj

a 2013/2014. tanévben
(félévente)



titkárságvezető levelező 100.000.-Ft

Szakirányú továbbképzési szakok
kreatív írás levelező 100.000.-Ft

óvodás és kisiskoláskori idegen nyelvű kommunikátor levelező 100.000.-Ft

társadalomtudományi és gazdasági szakfordító és tolmács levelező 100.000.-Ft

stíluskommunikátor levelező 100.000.-Ft

III. évfolyam
SZAK TAGOZAT KÖLTSÉGTÉRÍTÉSI DÍJ

Alapképzési szakok (félévente)
anglisztika nappali 150.000.-Ft

ének-zene nappali 210.000.-Ft

képi ábrázolás nappali 210.000.-Ft

környezetkultúra nappali 210.000.-Ft

magyar nappali 150.000.-Ft

plasztikai ábrázolás nappali 210.000.-Ft

történelem nappali 150.000.-Ft

anglisztika levelező 130.000.-Ft

ének-zene levelező 130.000.-Ft

képi ábrázolás levelező 130.000.-Ft

magyar levelező 130.000.-Ft

történelem levelező 130.000.-Ft

I. évfolyam
SZAK TAGOZAT ÖNKÖLTSÉG ÖSSZEGE

Mesterképzési szak (félévente)
nemzetközi tanulmányok nappali 270.000.-Ft

nemzetközi tanulmányok levelező 225.000.-Ft

Alapképzési szakok
andragógia nappali 140.000.-Ft

gazdálkodási és menedzsment nappali 150.000.-Ft

kommunikáció és médiatudomány nappali 150.000.-Ft

nemzetközi tanulmányok nappali 150.000.-Ft

turizmus-vendéglátás nappali 150.000.-Ft

gazdálkodási és menedzsment esti 150.000.-Ft

andragógia levelező 115.000.-Ft

gazdálkodási és menedzsment levelező 150.000.-Ft

utolsó félévére megállapított költségtérítés 40 %-át, de nem haladhatja meg a szak

GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR

3.500.-Ft/felvett kredit, de minimális összege el kell hogy érje a szak képzési idejének

A képzési időn túl fizetendő költségtérítés félévente:

képzési idejének utolsó félévére megállapított költségtérítés összegét.

Önköltség összege / költségtérítési díj

a 2013/2014. tanévben
(félévente)



kommunikáció és médiatudomány levelező 150.000.-Ft

nemzetközi tanulmányok levelező 150.000.-Ft

turizmus-vendéglátás levelező 150.000.-Ft

Felsőoktatási szakképzési szakok
gazdálkodási és menedzsment (kis- és középvállalkozási) nappali 100.000.-Ft

kommunikáció és média kommunikáció nappali 100.000.-Ft

turizmus-vendéglátás (turizmus) nappali 100.000.-Ft

Szakirányú továbbképzési szakok
diplomás gazdaságvédelmi szakreferens levelező 100.000.-Ft

diplomás marketingszervezetek irányítása szakreferens levelező 100.000.-Ft

diplomás vállalati irányítás és kontrolling szakreferens levelező 100.000.-Ft

gazdasági informatikai elemző levelező 100.000.-Ft

gazdaságvédelmi szakközgazdász levelező 100.000.-Ft

logisztikai és szállítmányozási menedzser levelező 100.000.-Ft

marketinkszervezetek irányítása szakközgazdász levelező 100.000.-Ft

mérnök-közgazdász (főiskolai) levelező 100.000.-Ft

pénzügy, adó és adóeljárás szakközgazdász levelező 100.000.-Ft

regionális szakközgazdász levelező 100.000.-Ft

vállalati irányítás és kontrolling szakközgazdász levelező 100.000.-Ft

pénzintézeti kockázatelemző szakközgazdász levelező 100.000.-Ft

II. évfolyam
SZAK TAGOZAT ÖNKÖLTSÉG ÖSSZEGE

Mesterképzési szak (félévente)
nemzetközi tanulmányok nappali 270.000.-Ft

nemzetközi tanulmányok levelező 225.000.-Ft

Alapképzési szakok
andragógia nappali 140.000.-Ft

gazdálkodási és menedzsment nappali 180.000.-Ft

kommunikáció és médiatudomány nappali 180.000.-Ft

nemzetközi tanulmányok nappali 180.000.-Ft

turizmus-vendéglátás nappali 180.000.-Ft

gazdálkodási és menedzsment esti 150.000.-Ft

andragógia levelező 115.000.-Ft

gazdálkodási és menedzsment levelező 150.000.-Ft

kommunikáció és médiatudomány levelező 150.000.-Ft

nemzetközi tanulmányok levelező 150.000.-Ft

turizmus-vendéglátás levelező 150.000.-Ft

Felsőfokú szakképzési szakok
kereskedelmi szakmenedzser nappali 95.000.-Ft

logisztikai műszaki menedzserasszisztens nappali 95.000.-Ft

pénzügyi szakügyintéző nappali 95.000.-Ft

Szakirányú továbbképzési szakok
mérnök-közgazdász levelező 100.000.-Ft

diplomás gazdaságvédelmi szakreferens levelező 100.000.-Ft

III. évfolyam
SZAK TAGOZAT KÖLTSÉGTÉRÍTÉSI DÍJ

Mesterképzési szak (félévente)
nemzetközi tanulmányok nappali 170.000.-Ft



nemzetközi tanulmányok levelező 150.000.-Ft

Alapképzési szakok
andragógia nappali 120.000.-Ft

gazdálkodási és menedzsment nappali 120.000.-Ft

kommunikáció és médiatudomány nappali 120.000.-Ft

nemzetközi tanulmányok nappali 120.000.-Ft

gazdálkodási és menedzsment esti 90.000.-Ft

andragógia levelező 90.000.-Ft

gazdálkodási és menedzsment levelező 90.000.-Ft

kommunikáció és médiatudomány levelező 90.000.-Ft

nemzetközi tanulmányok levelező 90.000.-Ft

IV. évfolyam (7. félév)
SZAK TAGOZAT KÖLTSÉGTÉRÍTÉSI DÍJ

Alapképzési szakok (félévente)
gazdálkodási és menedzsment nappali 120.000.-Ft

gazdálkodási és menedzsment esti 90.000.-Ft

gazdálkodási és menedzsment levelező 90.000.-Ft

I. évfolyam
SZAK TAGOZAT ÖNKÖLTSÉG ÖSSZEGE

Alapképzési szakok (félévente)

gépészmérnöki nappali 200.000.-Ft

közlekedésmérnöki nappali 200.000.-Ft

közlekedésmérnöki - légiközlekedési hajózó szakirány nappali 325.000.-Ft

mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök nappali 200.000.-Ft

mezőgazdasági mérnöki nappali 200.000.-Ft

fizika nappali 200.000.-Ft

gépészmérnöki levelező 175.000.-Ft

közlekedésmérnöki levelező 175.000.-Ft

mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki levelező 175.000.-Ft

mezőgazdasági mérnöki levelező 175.000.-Ft

fizika levelező 175.000.-Ft

Felsőoktatási szakképzési szakok
mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök nappali 100.000.-Ft

(mezőgazdasági gépészeti)

mezőgazdasági mérnök nappali 100.000.-Ft

A képzési időn túl fizetendő költségtérítés félévente:

3.500.-Ft/felvett kredit, de minimális összege el kell hogy érje a szak képzési idejének

utolsó félévére megállapított költségtérítés 40 %-át, de nem haladhatja meg a szak

képzési idejének utolsó félévére megállapított költségtérítés összegét.

a 2013/2014. tanévben
(félévente)

MŰSZAKI ÉS MEZŐGAZDASÁGI KAR

Önköltség összege / költségtérítési díj



mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök levelező 100.000.-Ft

(mezőgazdasági gépészeti)

mezőgazdasági mérnök levelező 100.000.-Ft

Szakirányú továbbképzési szakok
agrár- és vidékfejlesztési szakmérnök levelező 125.000.-Ft

élelmiszeripari minőségügyi levelező 125.000.-Ft

energetikai szakmérnöki levelező 190.000.-Ft

gumiipari technológiai levelező 190.000.-Ft

környezet- és vízgazdálkodási szakmérnök levelező 125.000.-Ft

minőségirányítási szakmérnök levelező 125.000.-Ft

munkavédelmi levelező 160.000.-Ft

munkavédelmi szakmérnök levelező 160.000.-Ft

műszaki logisztikai szakmérnök levelező 125.000.-Ft

II. évfolyam
SZAK TAGOZAT ÖNKÖLTSÉG ÖSSZEGE

Alapképzési szakok (félévente)

gépészmérnöki nappali 200.000.-Ft

közlekedésmérnöki nappali 200.000.-Ft

közlekedésmérnöki - légiközlekedési hajózó szakirány nappali 325.000.-Ft

mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök nappali 200.000.-Ft

mezőgazdasági mérnöki nappali 200.000.-Ft

fizika nappali 200.000.-Ft

gépészmérnöki levelező 175.000.-Ft

közlekedésmérnöki levelező 175.000.-Ft

mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki levelező 175.000.-Ft

mezőgazdasági mérnöki levelező 175.000.-Ft

fizika levelező 175.000.-Ft

A PPL gyakorlati képzés költségtérítése a IV.félévben 2.700.000.-Ft

Felsőfokú szakképzési szak
növénytermesztő és növényvédő technológus nappali 95.000.-Ft

gépipari mérnökasszisztens nappali 95.000.-Ft

mechatronikai mérnökasszisztens nappali 95.000.-Ft

hulladékgazdálkodási technológus nappali 95.000.-Ft

Szakirányú továbbképzési szakok

munkavédelmi levelező 160.000.-Ft

munkavédelmi szakmérnök levelező 160.000.-Ft

környezet- és vízgazdálkodási szakmérnök levelező 125.000.-Ft

minőségirányítási szakmérnök levelező 125.000.-Ft

III. évfolyam és 7. félév
SZAK TAGOZAT KÖLTSÉGTÉRÍTÉSI DÍJ

Alapképzési szakok (félévente)

gépészmérnöki nappali 160.000.-Ft (5. félév)

nappali 167.000.-Ft (7. félév)

közlekedésmérnöki nappali 160.000.-Ft (5. félév)

nappali 167.000.-Ft (7. félév)

közlekedésmérnöki - légiközlekedési hajózó szakirány nappali 250.000.-Ft (5. félév)

nappali 262.000.-Ft (7. félév)

közlekedésmérnöki - légiközlekedési hajózó (HM) szakirány nappali 250.000.-Ft (5. félév)

nappali 262.000.-Ft (7. félév)



mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök nappali 160.000.-Ft (5. félév)

nappali 167.000.-Ft (7. félév)

mezőgazdasági mérnöki nappali 160.000.-Ft (5. félév)

167.000.-Ft (7. félév)

fizika nappali 160.000.-Ft 

gépészmérnöki levelező 120.000.-Ft (5. félév)

levelező 125.000.-Ft (7. félév)

közlekedésmérnöki levelező 120.000.-Ft (5. félév)

levelező 125.000.-Ft (7. félév)

mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök levelező 120.000.-Ft. (5. félév)

125.000.-Ft (7. félév)

mezőgazdasági mérnöki levelező 120.000.-Ft (5. félév)

levelező 125.000.-Ft (7. félév)

fizika levelező 110.000.-Ft

I. évfolyam
SZAK TAGOZAT ÖNKÖLTSÉG ÖSSZEGE

Alapképzésben, osztatlan képzésben 

meghirdetett szakok

(félévente)

csecsemő- és kisgyermeknevelő nappali 130.000.- Ft

pedagógia nappali 130.000.- Ft

szociálpedagógia nappali 170.000.- Ft

tanító nappali 130.000.- Ft

osztatlan tanári [10 félév [fizikatanár 

(természettudományos gyakorlatok); matematikatanár]]
nappali 300.000.- Ft

osztatlan tanári [10 félév [fizikatanár 

(természettudományos gyakorlatok); természetismeret-

környezettan tanár]]

nappali 300.000.- Ft

osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; matemaitkatanár] nappali 300.000.- Ft

osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; rajz- és 

vizuáliskultúra-tanár]]
nappali 300.000.- Ft

osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; természetismeret-

környezettan tanár]]
nappali 300.000.- Ft

osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; testnevelő tanár]] nappali 300.000.- Ft

osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; történelemtanár és 

állampolgári ismeretek tanára]]
nappali 300.000.- Ft

osztatlan tanári [10 félév [informatikatanár; 

matematikatanár]]
nappali 300.000.- Ft

osztatlan tanári [10 félév [informatikatanár; rajz- és 

vizuáliskultúra-tanár]]
nappali 300.000.- Ft

A képzési időn túl fizetendő költségtérítés félévente:

3.500.-Ft/felvett kredit, de minimális összege el kell hogy érje a szak képzési idejének utolsó 

félévére megállapított költségtérítés 40%-át, de nem haladhatja meg a szak képzési idejének utolsó 

félévére megállapított költségtérítés összegét.

Önköltség összege / költségtérítési díj

a 2013/2014. tanévben
(félévente)

PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR

http://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?meg_id=6062#


osztatlan tanári [10 félév [kémiatanár; matematikatanár]] nappali 300.000.- Ft

osztatlan tanári [10 félév [kémiatanár; természetismeret-

környezettan tanár]]
nappali 300.000.- Ft

osztatlan tanári [10 félév [magyartanár; ének-zene tanár]] nappali 300.000.- Ft

osztatlan tanári [10 félév [magyartanár; rajz- és 

vizuáliskultúra- tanár]]
nappali 300.000.- Ft

osztatlan tanári [10 félév [magyartanár; történelemtanár és 

állampolgári ismeretek tanára]]
nappali 300.000.- Ft

osztatlan tanári [10 félév [matematikatanár; ének-zene 

tanár]]
nappali 300.000.- Ft

osztatlan tanári [10 félév [matematikatanár; rajz- és 

vizuáliskultúra-tanár]]
nappali 300.000.- Ft

osztatlan tanári [10 félév [matematikatanár; testnevelő 

tanár]]
nappali 300.000.- Ft

osztatlan tanári [10 félév [testnevelő tanár; 

természetismeret-környezettan tanár]]
nappali 300.000.- Ft

osztatlan tanári [10 félév [történelemtanár és állampolgári 

ismeretek tanára, ének-zene tanár]]
nappali 300.000.- Ft

csecsemő- és kisgyermeknevelő levelező 115.000.- Ft

pedagógia levelező 115.000.- Ft

szociálpedagógia levelező 150.000.- Ft

tanító levelező 115.000.- Ft

osztatlan tanári [10 félév [fizikatanár 

(természettudományos gyakorlatok); matematikatanár]]
levelező 300.000.- Ft

osztatlan tanári [10 félév [fizikatanár 

(természettudományos gyakorlatok); természetismeret-

környezettan tanár]]

levelező 300.000.- Ft

osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; matemaitkatanár]] levelező 300.000.- Ft

osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; rajz- és 

vizuáliskultúra-tanár]]
levelező 300.000.- Ft

osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; természetismeret-

környezettan tanár]]
levelező 300.000.- Ft

osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; testnevelő tanár]] levelező 300.000.- Ft

osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; történelemtanár és 

állampolgári ismeretek tanára]]
levelező 300.000.- Ft

osztatlan tanári [10 félév [informatikatanár; 

matematikatanár]]
levelező 300.000.- Ft

osztatlan tanári [10 félév [informatikatanár; rajz- és 

vizuáliskultúra-tanár]]
levelező 300.000.- Ft

osztatlan tanári [10 félév [kémiatanár; matematikatanár]] levelező 300.000.- Ft

osztatlan tanári [10 félév [kémiatanár; természetismeret-

környezettan tanár]]
levelező 300.000.- Ft

osztatlan tanári [10 félév [magyartanár; ének-zene tanár]] levelező 300.000.- Ft

osztatlan tanári [10 félév [magyartanár; rajz- és 

vizuáliskultúra- tanár]]
levelező 300.000.- Ft

osztatlan tanári [10 félév [magyartanár; történelemtanár és 

állampolgári ismeretek tanára]]
levelező 300.000.- Ft

osztatlan tanári [10 félév [matematikatanár; ének-zene 

tanár]]
levelező 300.000.- Ft

osztatlan tanári [10 félév [matematikatanár; rajz- és 

vizuáliskultúra-tanár]]
levelező 300.000.- Ft

osztatlan tanári [10 félév [matematikatanár; testnevelő 

tanár]]
levelező 300.000.- Ft

http://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?meg_id=6062#


osztatlan tanári [10 félév [mérnöktanár [gépészet-

mechatronika]]]
levelező 300.000.- Ft

osztatlan tanári [10 félév [testnevelő tanár; 

természetismeret-környezettan tanár]]
levelező 300.000.- Ft

osztatlan tanári [10 félév [történelemtanár és állampolgári 

ismeretek tanára, ének-zene tanár]]
levelező 300.000.- Ft

Felsőoktatási szakképzési szakok
csecsemő- és kisgyermeknevelő nappali 100.000.- Ft

szociális és ifjúsági munka nappali 100.000.- Ft

csecsemő- és kisgyermeknevelő levelező 100.000.- Ft

szociális és ifjúsági munka levelező 100.000.- Ft

Mesterképzési szakok
andragógia nappali 270.000.-Ft

andragógia levelező 225.000.-Ft

Tanári mesterképzési szak
család- és gyermekvédő tanár szakképzettség (5 félév) nappali 360.000.-Ft

ének-zene tanár szakképzettség (5 félév) nappali 360.000.-Ft

fizikatanár szakképzettség (5 félév) nappali 360.000.-Ft

földrajztanár szakképzettség (5 félév) nappali 360.000.-Ft

informatikatanár szakképzettség (5 félév) nappali 360.000.-Ft

inkluzív nevelés tanára szakképzettség (5 félév) nappali 360.000.-Ft

kémiatanár szakképzettség (5 félév) nappali 360.000.-Ft

környezettan-tanár szakképzettség (5 félév) nappali 360.000.-Ft

magyartanár szakképzettség (5 félév) nappali 360.000.-Ft

matematikatanár szakképzettség (5 félév) nappali 360.000.-Ft

pedagógiatanár szakképzettség (5 félév) nappali 360.000.-Ft

testnevelő tanár (5 félév) nappali 360.000.-Ft

történelemtanár szakképzettség (5 félév) nappali 360.000.-Ft

vizuális- és környezetkultúra-tanár szakképzettség (5 félév) nappali 360.000.-Ft

család- és gyermekvédő tanár szakképzettség (2,3,5 félév) levelező 300.000.-Ft

ének-zene tanár szakképzettség (2,5 félév) levelező 300.000.-Ft

fizikatanár szakképzettség (2,3,5 félév) levelező 300.000.-Ft

földrajztanár szakképzettség (2,3,5 félév) levelező 300.000.-Ft

informatikatanár szakképzettség (2,3,5 félév) levelező 300.000.-Ft

inkluzív nevelés tanára (2,3,5 félév) levelező 300.000.-Ft

kémiatanár szakképzettség (2,3,5 félév) levelező 300.000.-Ft

környezettan-tanár szakképzettség (2,3,5 félév) levelező 300.000.-Ft

magyartanár szakképzettség (2,3,5 félév) levelező 300.000.-Ft

matematikatanár szakképzettség (2,3,5 félév) levelező 300.000.-Ft

mérnöktanár szakképzettség (4 félév) levelező 300.000.-Ft

pedagógiatanár szakképzettség (2,3,5 félév) levelező 300.000.-Ft

testnevelő tanár szakképzettség (2,3,5 félév) levelező 300.000.-Ft

történelemtanár szakképzettség (2,3,5 félév) levelező 300.000.-Ft

vizuális- és környezetkultúra-tanár szakképzettség (2,5 félév) levelező 300.000.-Ft

Szakirányú továbbképzési szakok
egészségfejlesztő mentálhigiéné levelező 95.000.-Ft

fejlesztőpedagógus levelező 95.000.- Ft

iskolai mentor levelező *95.000.-Ft 

pedagógus szakvizsga levelező *95.000.-Ft 

roma társadalomismereti szakterületen pedagógus-

szakvizsgára felkészítő
levelező 95.000.-Ft

* A partner intézményeknél a mentortanári képzésben résztvevők 10.000.-Ft engedményben részesülnek.



II. évfolyam
SZAK TAGOZAT ÖNKÖLTSÉG ÖSSZEGE

Mesterképzési szakok (félévente)
andragógia nappali 270.000.-Ft

andragógia levelező 225.000.-Ft

Tanári mesterképzési szak
család- és gyermekvédő tanár szakképzettség nappali 360.000.-Ft

ének-zene tanár szakképzettség nappali 360.000.-Ft

fizikatanár szakképzettség nappali 360.000.-Ft

földrajztanár szakképzettség nappali 360.000.-Ft

informatikatanár szakképzettség nappali 360.000.-Ft

inkluzív nevelés tanára szakképzettség nappali 360.000.-Ft

kémiatanár szakképzettség nappali 360.000.-Ft

környezettan-tanár szakképzettség nappali 360.000.-Ft

magyartanár szakképzettség nappali 360.000.-Ft

matematikatanár szakképzettség nappali 360.000.-Ft

mérnöktanár szakképzettség nappali 360.000.-Ft

pedagógiatanár szakképzettség nappali 360.000.-Ft

testnevelő tanár nappali 360.000.-Ft

történelemtanár szakképzettség nappali 360.000.-Ft

vizuális- és környezetkultúra-tanár szakképzettség nappali 360.000.-Ft

család- és gyermekvédő tanár szakképzettség levelező 300.000.-Ft

ének-zene tanár szakképzettség levelező 300.000.-Ft

fizikatanár szakképzettség levelező 300.000.-Ft

földrajztanár szakképzettség levelező 300.000.-Ft

informatikatanár szakképzettség levelező 300.000.-Ft

inkluzív nevelés tanára levelező 300.000.-Ft

kémiatanár szakképzettség levelező 300.000.-Ft

környezettan-tanár szakképzettség levelező 300.000.-Ft

magyartanár szakképzettség levelező 300.000.-Ft

matematikatanár szakképzettség levelező 300.000.-Ft

mérnöktanár szakképzettség levelező 300.000.-Ft

pedagógiatanár szakképzettség levelező 300.000.-Ft

testnevelő tanár szakképzettség levelező 300.000.-Ft

történelemtanár szakképzettség levelező 300.000.-Ft

vizuális- és környezetkultúra-tanár szakképzettség levelező 300.000.-Ft

Alapképzési szakok
csecsemő- és kisgyermeknevelő nappali 140.000.-Ft

pedagógia nappali 140.000.-Ft

szociálpedagógia nappali 180.000.-Ft

tanító nappali 140.000.-Ft

csecsemő- és kisgyermeknevelő levelező 115.000.-Ft

pedagógia levelező 120.000.-Ft

szociálpedagógia levelező 150.000.-Ft

tanító levelező 115.000.-Ft

Felsőfokú szakképzési szakok
csecsemő és gyermeknevelő - gondozó nappali 100.000.-Ft

gyakorlati oktató nappali 100.000.-Ft

ifjúságsegítő nappali 100.000.-Ft

képzési szakasszisztens nappali 100.000.-Ft

csecsemő és gyermeknevelő - gondozó levelező 90.000.-Ft



gyakorlati oktató levelező 90.000.-Ft

ifjúságsegítő levelező 90.000.-Ft

képzési szakasszisztens levelező 90.000.-Ft

Szakirányú továbbképzési szakok (félévente)
egészségfejlesztő mentálhigiéné levelező 95.000.-Ft

iskolai mentor levelező *95.000.-Ft 

pedagógus szakvizsga levelező *95.000.-Ft 

III. évfolyam
SZAK TAGOZAT KÖLTSÉGTÉRÍTÉSI DÍJ

Mesterképzési szakok (félévente)
andragógia nappali 160.000.-Ft

andragógia levelező 160.000.-Ft

Tanári mesterképzési szak
család- és gyermekvédő tanár szakképzettség nappali 230.000.-Ft

ének-zene tanár szakképzettség nappali 230.000.-Ft

fizikatanár szakképzettség nappali 230.000.-Ft

földrajztanár szakképzettség nappali 230.000.-Ft

informatikatanár szakképzettség nappali 230.000.-Ft

inkluzív nevelés tanára szakképzettség nappali 230.000.-Ft

kémiatanár szakképzettség nappali 230.000.-Ft

környezettan-tanár szakképzettség nappali 230.000.-Ft

magyartanár szakképzettség nappali 230.000.-Ft

matematikatanár szakképzettség nappali 230.000.-Ft

mérnöktanár szakképzettség nappali 230.000.-Ft

pedagógiatanár szakképzettség nappali 230.000.-Ft

 történelemtanár szakképzettség nappali 230.000.-Ft

vizuális- és környezetkultúra-tanár szakképzettség nappali 230.000.-Ft

család- és gyermekvédő tanár szakképzettség levelező 160.000.-Ft

ének-zene tanár szakképzettség levelező 160.000.-Ft

fizikatanár szakképzettség levelező 160.000.-Ft

földrajztanár szakképzettség levelező 160.000.-Ft

informatikatanár szakképzettség levelező 160.000.-Ft

inkluzív nevelés tanára szakképzettség levelező 160.000.-Ft

kémiatanár szakképzettség levelező 160.000.-Ft

környezettan-tanár szakképzettség levelező 160.000.-Ft

magyartanár szakképzettség levelező 160.000.-Ft

matematikatanár szakképzettség levelező 160.000.-Ft

mérnöktanár szakképzettség levelező 160.000.-Ft

pedagógiatanár szakképzettség levelező 160.000.-Ft

testnevelő tanár szakképzettség levelező 160.000.-Ft

történelemtanár szakképzettség levelező 160.000.-Ft

vizuális- és környezetkultúra-tanár szakképzettség levelező 160.000.-Ft

Alapképzési szakok
pedagógia nappali 120.000.-Ft

szociálpedagógia nappali 120.000.-Ft

tanító nappali 120.000.-Ft

pedagógia levelező 120.000.-Ft

szociálpedagógia levelező 100.000.-Ft

tanító levelező 90.000.-Ft

* A partner intézményeknél a mentortanári képzésben résztvevők 10.000.-Ft engedményben részesülnek.



IV. évfolyam
SZAK TAGOZAT KÖLTSÉGTÉRÍTÉSI DÍJ

Alapképzési szakok (félévente)
tanító nappali 120.000.-Ft

tanító levelező 90.000.-Ft

7. félév
SZAK TAGOZAT KÖLTSÉGTÉRÍTÉSI DÍJ

ALAPKÉPZÉSI SZAKOK (félévente)
szociálpedagógia nappali 120.000.-Ft

szociálpedagógia levelező 100.000.-Ft

I. évfolyam
SZAK TAGOZAT ÖNKÖLTSÉG ÖSSZEGE

Alapképzési szakok (félévente)
biológia nappali 200.000.-Ft

földrajz nappali 200.000.-Ft

informatikus könyvtáros nappali 200.000.-Ft

kémia nappali 200.000.-Ft

környezettan nappali 200.000.-Ft

matematika nappali 200.000.-Ft

programtervező informatikus nappali 200.000.-Ft

sportszervező nappali 200.000.-Ft

testnevelő-edző nappali 200.000.-Ft

biológia levelező 175.000.-Ft

földrajz levelező 175.000.-Ft

informatikus könyvtáros levelező 150.000.-Ft

kémia levelező 175.000.-Ft

környezettan levelező 175.000.-Ft

matematika levelező 175.000.-Ft

programtervező informatikus levelező 180.000.-Ft

sportszervező levelező 175.000.-Ft

testnevelő-edző levelező 175.000.-Ft

Felsőoktatási szakképzési szakok
programtervező informatikus nappali 100.000.-Ft

Szakirányú továbbképzési szakok

TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KAR

Önköltség összege / költségtérítési díj

a 2013/2014. tanévben
(félévente)

A képzési időn túl fizetendő költségtérítés félévente:

3.500.-Ft/felvett kredit, de minimális összege el kell hogy érje a szak képzési idejének

utolsó félévére megállapított költségtérítés 40 %-át, de nem haladhatja meg a szak

képzési idejének utolsó félévére megállapított költségtérítés összegét.



fitness terápia levelező 140.000.-Ft

környezettudományi és biztonsági menedzser levelező 140.000.-Ft

outdoor programvezető levelező 140.000.-Ft

sportanimátor levelező 140.000.-Ft

II. évfolyam
SZAK TAGOZAT ÖNKÖLTSÉG ÖSSZEGE

Alapképzési szakok (félévente)
biológia nappali 200.000.-Ft

földrajz nappali 200.000.-Ft

informatikus könyvtáros nappali 200.000.-Ft

kémia nappali 200.000.-Ft

környezettan nappali 200.000.-Ft

matematika nappali 200.000.-Ft

programtervező informatikus nappali 200.000.-Ft

sportszervező nappali 200.000.-Ft

testnevelő-edző nappali 200.000.-Ft

biológia levelező 175.000.-Ft

földrajz levelező 175.000.-Ft

informatikus könyvtáros levelező 150.000.-Ft

kémia levelező 175.000.-Ft

környezettan levelező 175.000.-Ft

matematika levelező 175.000.-Ft

programtervező informatikus levelező 180.000.-Ft

sportszervező levelező 175.000.-Ft

testnevelő-edző levelező 175.000.-Ft

Felsőfokú szakképzési szakok
idegenforgalmi szakmenedzser nappali 170.000.-Ft

web programozó nappali 140.000.-Ft

III. évfolyam
SZAK TAGOZAT KÖLTSÉGTÉRÍTÉSI DÍJ

Alapképzési szakok (félévente)
biológia nappali 170.000.-Ft

földrajz nappali 170.000.-Ft

informatikus könyvtáros nappali 170.000.-Ft

kémia nappali 170.000.-Ft

környezettan nappali 170.000.-Ft

matematika nappali 170.000.-Ft

programtervező informatikus nappali 170.000.-Ft

sportszervező nappali 170.000.-Ft

testnevelő-edző nappali 170.000.-Ft

biológia levelező 120.000.-Ft

földrajz levelező 120.000.-Ft

informatikus könyvtáros levelező 120.000.-Ft

kémia levelező 120.000.-Ft

környezettan levelező 120.000.-Ft

matematika levelező 120.000.-Ft

programtervező informatikus levelező 120.000.-Ft

sportszervező levelező 120.000.-Ft

testnevelő-edző levelező 120.000.-Ft



3.500.-Ft/felvett kredit, de minimális összege el kell hogy érje a szak képzési idejének

utolsó félévére megállapított költségtérítés 40 %-át, de nem haladhatja meg a szak

képzési idejének utolsó félévére megállapított költségtérítés összegét.

A képzési időn túl fizetendő költségtérítés félévente:


