
Önköltség összege / költségtérítési díj 
a 2021/2022. tanévben 

(félévente) 
 
I. évfolyam 

  

SZAK MUNKAREND 
ÖNKÖLTSÉG 

ÖSSZEGE 
(Ft/félév) 

Mesterképzési szak     

mentálhigiénés közösség- és kapcsolatépítő teljes idejű (nappali) 375.000.- 

szociálpedagógia teljes idejű (nappali) 300.000.- 

      

andragógia részidős (levelező) 375.000.- 

mentálhigiénés közösség- és kapcsolatépítő részidős (levelező) 375.000.- 

szociálpedagógia részidős (levelező) 300.000.- 

tanári mesterképzés részidős (levelező) 300.000.- 

      

Alapképzési szak     

anglisztika (magyar nyelven) teljes idejű (nappali) 300.000.- 

anglisztika (angol nyelven) teljes idejű (nappali) 300.000.- 

biológia (magyar nyelven) teljes idejű (nappali) 500.000.- 

biológia (angol nyelven) teljes idejű (nappali) 500.000.- 

csecsemő- és kisgyermeknevelő 

teljes idejű (nappali) 200.000.- 

edző (magyar nyelven) teljes idejű (nappali) 225.000.- 

edző (angol nyelven) teljes idejű (nappali) 225.000.- 

földrajz (magyar nyelven) teljes idejű (nappali) 500.000.- 

földrajz (angol nyelven) teljes idejű (nappali) 500.000.- 

gazdálkodási és menedzsment teljes idejű (nappali) 180.000.- 

gépészmérnöki (magyar nyelven) teljes idejű (nappali) 325.000.- 

gépészmérnöki (angol nyelven) teljes idejű (nappali) 325.000.- 

informatikus könyvtáros teljes idejű (nappali) 270.000.- 

járműmérnöki teljes idejű (nappali) 325.000.- 

kémia teljes idejű (nappali) 480.000.- 

képi ábrázolás teljes idejű (nappali) 300.000.- 

kommunikáció- és médiatudomány teljes idejű (nappali) 170.000.- 

környezetkultúra teljes idejű (nappali) 350.000.- 

környezettan (magyar nyelven) teljes idejű (nappali) 500.000.- 

környezettan (angol nyelven) teljes idejű (nappali) 500.000.- 

közlekedésmérnöki teljes idejű (nappali) 325.000.- 

közösségszervezés teljes idejű (nappali) 290.000.- 

mérnökinformatikus teljes idejű (nappali) 300.000.- 

mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki teljes idejű (nappali) 325.000.- 

mezőgazdasági mérnöki (magyar nyelven) teljes idejű (nappali) 325.000.- 

mezőgazdasági mérnöki (angol nyelven) teljes idejű (nappali) 325.000.- 

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


óvodapedagógus teljes idejű (nappali) 200.000.- 

pedagógia teljes idejű (nappali) 270.000.- 

programtervező informatikus (magyar nyelven) teljes idejű (nappali) 300.000.- 

programtervező informatikus (angol nyelven) teljes idejű (nappali) 325.000.- 

repülőmérnöki teljes idejű (nappali) 2.900.000.- 

sportszervezés teljes idejű (nappali) 225.000.- 

szlavisztika [ukrán] teljes idejű (nappali) 300.000.- 

szociálpedagógia teljes idejű (nappali) 225.000.- 

tanító teljes idejű (nappali) 200.000.- 

turizmus-vendéglátás (magyar nyelven) teljes idejű (nappali) 180.000.- 

turizmus-vendéglátás (angol nyelven) teljes idejű (nappali) 350.000.- 

zenekultúra (magyar nyelven) teljes idejű (nappali) 350.000.- 

zenekultúra (angol nyelven) teljes idejű (nappali) 350.000.- 

      

anglisztika részidős (levelező) 210.000.- 

biológia részidős (levelező) 300.000.- 

csecsemő- és kisgyermeknevelő 

részidős (levelező) 160.000.- 

edző részidős (levelező) 200.000.- 

földrajz részidős (levelező) 300.000.- 

gazdálkodási és menedzsment részidős (levelező) 150.000.- 

gépészmérnöki részidős (levelező) 320.000.- 

informatikus könyvtáros részidős (levelező) 210.000.- 

járműmérnöki részidős (levelező) 320.000.- 

kémia részidős (levelező) 300.000.- 

képi ábrázolás részidős (levelező) 275.000.- 

kommunikáció- és médiatudomány részidős (levelező) 150.000.- 

környezettan részidős (levelező) 300.000.- 

közlekedésmérnöki részidős (levelező) 320.000.- 

közösségszervezés részidős (levelező) 250.000.- 

mérnökinformatikus részidős (levelező) 190.000.- 

mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki részidős (levelező) 320.000.- 

mezőgazdasági mérnöki részidős (levelező) 300.000.- 

óvodapedagógus részidős (levelező) 150.000.- 

pedagógia részidős (levelező) 210.000.- 

programtervező informatikus részidős (levelező) 250.000.- 

sportszervezés részidős (levelező) 200.000.- 

szlavisztika [ukrán] részidős (levelező) 250.000.- 

szociálpedagógia részidős (levelező) 200.000.- 

tanító részidős (levelező) 180.000.- 

turizmus-vendéglátás részidős (levelező) 150.000.- 

      

Osztatlan tanárképzés     

valamennyi szakpár teljes idejű (nappali) 500.000.- 

valamennyi szakpár részidős (levelező) 500.000.- 
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Felsőoktatási szakképzés     

gazdálkodási és menedzsment teljes idejű (nappali) 200.000.- 

mezőgazdasági teljes idejű (nappali) 200.000.- 

műszaki teljes idejű (nappali) 200.000.- 

programtervező informatikus [fejlesztő] teljes idejű (nappali) 200.000.- 

turizmus-vendéglátás [turizmus] teljes idejű (nappali) 200.000.- 

      

gazdálkodási és menedzsment részidős (levelező) 180.000.- 

mezőgazdasági részidős (levelező) 180.000.- 

műszaki részidős (levelező) 180.000.- 

programtervező informatikus [fejlesztő] részidős (levelező) 180.000.- 

turizmus-vendéglátás [turizmus] részidős (levelező) 180.000.- 

      

Szakirányú továbbképzés     

bor- és gasztroturizmus menedzser részidős (levelező) 140.000.- 

business coach részidős (levelező) 160.000.- 

coach részidős (levelező) 160.000.- 

csecsemő- és kisgyermeknevelés gyakorlatvezető mentora részidős (levelező) 95.000.- 

egészségfejlesztő mentálhigiéné részidős (levelező) 100.000.- 

fejlesztőpedagógus részidős (levelező) 110.000.- 

gyógytestnevelés az óvodában, iskolában szakterületen 
pedagógus-szakvizsgára felkészítő 

részidős (levelező) 110.000.- 

iskolai szociális munka részidős (levelező) 90.000.- 

környezet és vízgazdálkodási szakmérnök részidős (levelező) 125.000.- 

logisztikai és szállítmányozási menedzser részidős (levelező) 120.000.- 

mérnök coach szakmérnök részidős (levelező) 160.000.- 

mérnök-közgazdász (főiskolai) részidős (levelező) 120.000.- 

minőségirányítási szakmérnök részidős (levelező) 135.000.- 

munkavédelmi részidős (levelező) 160.000.- 

munkavédelmi szakmérnök részidős (levelező) 160.000.- 

pedagógus szakvizsga részidős (levelező) 110.000.- 

társadalomtudományi és gazdasági szakfordító és tolmács 
(angol nyelv) 

részidős (levelező) 100.000.- 

település- és területfejlesztési menedzsment részidős (levelező) 120.000.- 

tűzvédelmi szakmérnök részidős (levelező) 160.000.- 
   

   

 
 
 
 
 
 
 
 

  



II. évfolyam 

SZAK MUNKAREND 
ÖNKÖLTSÉG 

ÖSSZEGE 
(Ft/félév) 

Mesterképzési szak     

andragógia teljes idejű (nappali) 375.000.- 

szociálpedagógia teljes idejű (nappali) 300.000.- 

tanári mesterképzés teljes idejű (nappali) 400.000.- 

      

andragógia részidős (levelező) 375.000.- 

szociálpedagógia részidős (levelező) 300.000.- 

tanári mesterképzés részidős (levelező) 400.000.- 

      

Alapképzési szak     

biológia teljes idejű (nappali) 200.000.- 

csecsemő- és kisgyermeknevelő 

teljes idejű (nappali) 200.000.- 

edző teljes idejű (nappali) 225.000.- 

földrajz teljes idejű (nappali) 200.000.- 

gazdálkodási és menedzsment teljes idejű (nappali) 180.000.- 

gépészmérnöki teljes idejű (nappali) 325.000.- 

járműmérnöki teljes idejű (nappali) 325.000.- 

képalkotás [képalkotás] teljes idejű (nappali) 275.000.- 

közlekedésmérnöki teljes idejű (nappali) 325.000.- 

közösségszervezés teljes idejű (nappali) 300.000.- 

mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki teljes idejű (nappali) 325.000.- 

mezőgazdasági mérnöki teljes idejű (nappali) 325.000.- 

óvodapedagógus teljes idejű (nappali) 200.000.- 

programtervező informatikus teljes idejű (nappali) 300.000.- 

repülőmérnöki teljes idejű (nappali) 2.600.000.- 

sport- és rekreációszervezés [sportszervezés] teljes idejű (nappali) 225.000.- 

szlavisztika [ukrán] teljes idejű (nappali) 130.000.- 

szociálpedagógia teljes idejű (nappali) 225.000.- 

tanító teljes idejű (nappali) 200.000.- 

turizmus-vendéglátás teljes idejű (nappali) 180.000.- 

      

biológia részidős (levelező) 175.000.- 

csecsemő- és kisgyermeknevelő 

részidős (levelező) 160.000.- 

edző részidős (levelező) 200.000.- 

földrajz részidős (levelező) 175.000.- 

gazdálkodási és menedzsment részidős (levelező) 150.000.- 

gazdálkodási és menedzsment (székhelyen kívüli képzés - 
Beregszász) 

részidős (levelező) 150.000.- 

gépészmérnöki részidős (levelező) 300.000.- 

járműmérnöki részidős (levelező) 300.000.- 
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képalkotás [képalkotás] részidős (levelező) 275.000.- 

közlekedésmérnöki részidős (levelező) 300.000.- 

közösségszervezés részidős (levelező) 250.000.- 

mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki részidős (levelező) 300.000.- 

mezőgazdasági mérnöki részidős (levelező) 300.000.- 

óvodapedagógus részidős (levelező) 150.000.- 

programtervező informatikus részidős (levelező) 250.000.- 

sport- és rekreációszervezés [sportszervezés] részidős (levelező) 200.000.- 

szlavisztika [ukrán] részidős (levelező) 115.000.- 

szociálpedagógia részidős (levelező) 200.000.- 

tanító részidős (levelező) 180.000.- 

turizmus-vendéglátás részidős (levelező) 150.000.- 

      

Osztatlan tanárképzés     

valamennyi szakpár teljes idejű (nappali) 500.000.- 

valamennyi szakpár részidős (levelező) 500.000.- 

      

Felsőoktatási szakképzés     

gazdálkodási és menedzsment teljes idejű (nappali) 200.000.- 

mezőgazdasági teljes idejű (nappali) 200.000.- 

műszaki teljes idejű (nappali) 200.000.- 

programtervező informatikus [fejlesztő] teljes idejű (nappali) 150.000.- 

turizmus-vendéglátás [turizmus] teljes idejű (nappali) 200.000.- 

      

gazdálkodási és menedzsment részidős (levelező) 180.000.- 

mezőgazdasági részidős (levelező) 180.000.- 

műszaki részidős (levelező) 180.000.- 

programtervező informatikus [fejlesztő] részidős (levelező) 130.000.- 

turizmus-vendéglátás [turizmus] részidős (levelező) 180.000.- 

      

Szakirányú továbbképzés     

légiközlekedési-hajózó szakmérnöki teljes idejű (nappali) 5.500.000.- 

      

bor- és gasztroturizmus menedzser részidős (levelező) 110.000.- 

csecsemő- és kisgyermeknevelés gyakorlatvezető mentora részidős (levelező) 95.000.- 

egészségfejlesztő mentálhigiéné részidős (levelező) 95.000.- 

fejlesztőpedagógus részidős (levelező) 95.000.- 

gépírásoktató részidős (levelező) 85.000.- 

gyógytestnevelés az óvodában, iskolában szakterületen 
pedagógus-szakvizsgára felkészítő 

részidős (levelező) 100.000.- 

környezet és vízgazdálkodási szakmérnök részidős (levelező) 125.000.- 

logisztikai és szállítmányozási menedzser részidős (levelező) 120.000.- 

mérnök-közgazdász (főiskolai) részidős (levelező) 110.000.- 

minőségirányítási szakmérnök részidős (levelező) 125.000.- 

munkavédelmi részidős (levelező) 160.000.- 



munkavédelmi szakmérnök részidős (levelező) 160.000.- 

pedagógus szakvizsga részidős (levelező) 95.000.- 

társadalomtudományi és gazdasági szakfordító és tolmács részidős (levelező) 100.000.- 

település- és területfejlesztési menedzsment részidős (levelező) 110.000.- 

tűzvédelmi szakmérnök részidős (levelező) 160.000.- 
  

III. évfolyam  

SZAK MUNKAREND 
ÖNKÖLTSÉG 

ÖSSZEGE 
(Ft/félév) 

Mesterképzési szak     

andragógia részidős (levelező) 225.000.- 

szociálpedagógia részidős (levelező) 300.000.- 

tanári mesterképzés részidős (levelező) 300.000.- 

      

Alapképzési szak     

biológia teljes idejű (nappali) 200.000.- 

csecsemő- és kisgyermeknevelő 

teljes idejű (nappali) 140.000.- 

edző teljes idejű (nappali) 220.000.- 

földrajz teljes idejű (nappali) 200.000.- 

gazdálkodási és menedzsment teljes idejű (nappali) 180.000.- 

gépészmérnöki teljes idejű (nappali) 220.000.- 

járműmérnöki teljes idejű (nappali) 220.000.- 

képalkotás [képalkotás] teljes idejű (nappali) 275.000.- 

közlekedésmérnöki teljes idejű (nappali) 220.000.- 

közösségszervezés teljes idejű (nappali) 115.000.- 

mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki teljes idejű (nappali) 220.000.- 

mezőgazdasági mérnöki teljes idejű (nappali) 220.000.- 

óvodapedagógus teljes idejű (nappali) 150.000.- 

programtervező informatikus teljes idejű (nappali) 220.000.- 

repülőmérnöki teljes idejű (nappali) 2.400.000.- 

sport- és rekreációszervezés [sportszervezés] teljes idejű (nappali) 220.000.- 

szlavisztika [ukrán] teljes idejű (nappali) 130.000.- 

szociálpedagógia teljes idejű (nappali) 180.000.- 

tanító teljes idejű (nappali) 150.000.- 

turizmus-vendéglátás teljes idejű (nappali) 180.000.- 

zenekultúra teljes idejű (nappali) 275.000.- 

      

biológia részidős (levelező) 175.000.- 

csecsemő- és kisgyermeknevelő 

részidős (levelező) 115.000.- 

edző részidős (levelező) 190.000.- 

földrajz részidős (levelező) 175.000.- 

gazdálkodási és menedzsment részidős (levelező) 150.000.- 
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gazdálkodási és menedzsment (székhelyen kívüli képzés - 
Beregszász) 

részidős (levelező) 150.000.- 

gépészmérnöki részidős (levelező) 190.000.- 

járműmérnöki részidős (levelező) 190.000.- 

képalkotás [képalkotás] részidős (levelező) 275.000.- 

közlekedésmérnöki részidős (levelező) 190.000.- 

közösségszervezés részidős (levelező) 115.000.- 

mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki részidős (levelező) 190.000.- 

mezőgazdasági mérnöki részidős (levelező) 190.000.- 

óvodapedagógus részidős (levelező) 130.000.- 

programtervező informatikus részidős (levelező) 220.000.- 

sport- és rekreációszervezés [sportszervezés] részidős (levelező) 190.000.- 

szlavisztika [ukrán] részidős (levelező) 115.000.- 

szociálpedagógia részidős (levelező) 150.000.- 

tanító részidős (levelező) 130.000.- 

turizmus-vendéglátás részidős (levelező) 150.000.- 

      

Osztatlan tanárképzés     

valamennyi szakpár teljes idejű (nappali) 320.000.- 

      

Felsőoktatási szakképzés     

gazdálkodási és menedzsment teljes idejű (nappali) 120.000.- 

mezőgazdasági teljes idejű (nappali) 120.000.- 

műszaki teljes idejű (nappali) 200.000.-  

programtervező informatikus [fejlesztő] teljes idejű (nappali) 130.000.- 

turizmus-vendéglátás [turizmus] teljes idejű (nappali) 130.000.- 

      

mezőgazdasági részidős (levelező) 100.000.- 

műszaki részidős (levelező)  150.000.-  

      

Szakirányú továbbképzés     

légiközlekedési-hajózó szakmérnöki teljes idejű (nappali) 5.500.000.- 

      

bor- és gasztroturizmus menedzser részidős (levelező) 110.000.- 

csecsemő- és kisgyermeknevelés gyakorlatvezető mentora részidős (levelező) 95.000.- 

egészségfejlesztő mentálhigiéné részidős (levelező) 95.000.- 

fejlesztőpedagógus részidős (levelező) 95.000.- 

gépírásoktató részidős (levelező) 85.000.- 

gyógytestnevelés az óvodában, iskolában szakterületen 
pedagógus-szakvizsgára felkészítő 

részidős (levelező) 100.000.- 

iskolai sportkör tartására képzett szakember részidős (levelező) 160.000.- 

iskolai szociális munka részidős (levelező) 85.000.- 

környezet és vízgazdálkodási szakmérnök részidős (levelező) 125.000.- 

mérnök-közgazdász (főiskolai) részidős (levelező) 110.000.- 

minőségirányítási szakmérnök részidős (levelező) 125.000.- 



munkavédelmi részidős (levelező) 160.000.- 

munkavédelmi szakmérnök részidős (levelező) 160.000.- 

pedagógus szakvizsga részidős (levelező) 95.000.- 

település- és területfejlesztési menedzsment részidős (levelező) 110.000.- 

tűzvédelmi szakmérnök részidős (levelező) 160.000.- 
   

IV. évfolyam (7. félév)   

SZAK MUNKAREND 
ÖNKÖLTSÉG 

ÖSSZEGE 
(Ft/félév) 

Alapképzési szak     

gazdálkodási és menedzsment teljes idejű (nappali) 180.000.- 

gépészmérnöki teljes idejű (nappali) 220.000.- 

hivatásos repülőgép-vezetői teljes idejű (nappali) 2.400.000.- 

járműmérnöki teljes idejű (nappali) 220.000.- 

közlekedésmérnöki teljes idejű (nappali) 220.000.- 

mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki teljes idejű (nappali) 220.000.- 

mezőgazdasági mérnöki teljes idejű (nappali) 220.000.- 

szociálpedagógia teljes idejű (nappali) 180.000.- 

tanító teljes idejű (nappali) 150.000.- 

turizmus-vendéglátás teljes idejű (nappali) 180.000.- 

      

gazdálkodási és menedzsment részidős (levelező) 150.000.- 

gazdálkodási és menedzsment (székhelyen kívüli képzés - 
Beregszász) 

részidős (levelező) 150.000.- 

gépészmérnöki részidős (levelező) 190.000.- 

járműmérnöki részidős (levelező) 190.000.- 

közlekedésmérnöki részidős (levelező) 190.000.- 

mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki részidős (levelező) 190.000.- 

mezőgazdasági mérnöki részidős (levelező) 190.000.- 

szociálpedagógia részidős (levelező) 150.000.- 

tanító részidős (levelező) 130.000.- 

turizmus-vendéglátás részidős (levelező) 150.000.- 

      

Osztatlan tanárképzés     

valamennyi szakpár teljes idejű (nappali) 320.000.- 

valamennyi szakpár részidős (levelező) 300.000.- 

      
  

A képzési időn túl fizetendő önköltség / költségtérítés félévente: 

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

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

képzési idejének utolsó félévére megállapított önköltség/költségtérítés összegét. 

 


