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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 

A N K anglisztika(1)(2)  300 000 Ft 6 1 < 10 

angol (E) és 
francia v. latin nyelv v. 
magyar nyelv és 
irodalom v. német v. 
olasz v. orosz v. 
spanyol v. történelem 

BÖLCS I 

A N K 
germanisztika 
[néderlandisztika](1)(13)  

300 000 Ft 6 1 < 5 

angol (E) v. német (E) 
v. német nemzetiségi 
nyelv (E) v. német 
nemzetiségi nyelv és 
irodalom (E) és 
angol v. francia v. 
holland 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. spanyol v. 
történelem (egy 

BÖLCS N 

http://www.btk.elte.hu/
https://www.btk.elte.hu/felveteli/ba
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?fft=feb&meg_id=3432&elj=20p
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?fft=feb&meg_id=3432&elj=20p
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/szervezet.php?szer_id=243&elj=20p#lab_243_A-106
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?fft=feb&meg_id=4904&elj=20p
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?fft=feb&meg_id=4904&elj=20p
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/szervezet.php?szer_id=243&elj=20p#lab_243_A-101
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/szervezet.php?szer_id=243&elj=20p#lab_243_A-101


vizsgatárgy csak 
egyszer választható) 

A N K 
germanisztika [német 
nemzetiségi](1)(12)(13)  

300 000 Ft 6 1 < 5 
német (E) v. német 
nemzetiségi nyelv (E) 
v. német nemzetiségi 
nyelv és irodalom 
(E) és 
angol v. francia v. 
holland v. latin nyelv v. 
magyar nyelv és 
irodalom v. olasz v. 
orosz v. spanyol v. 
történelem 

BÖLCS N 

A N K 
germanisztika 
[német](1)(12)(13)  

300 000 Ft 6 1 < 10 BÖLCS N 

A N K 
germanisztika 
[skandinavisztika](1)(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 
angol v. francia v. 
holland 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. spanyol v. 
történelem (egy 
vizsgatárgy csak 
egyszer választható) 

BÖLCS N 

A N K 
informatikus 
könyvtáros(1)(6)  

300 000 Ft 6 1 < 5 

kettőt kell választani: 
informatika v. 
informatika ismeretek 
v. informatikai 
alapismeretek v. 
informatikai ismeretek 
v. magyar nyelv és 
irodalom v. 
matematika v. 
társadalomismeret v. 
történelem v. egy 
idegen 
nyelv(16) (legalább 
egyet emelt szinten kell 
teljesíteni) 

TÁRS I 

A N K 
keleti nyelvek és kultúrák 
[arab](1)(7)  

300 000 Ft 6 1 < 5 

magyar nyelv és 
irodalom v. 
történelem és 
angol v. arab v. francia 
v. héber v. japán v. 
kínai v. latin nyelv v. 
német v. olasz v. orosz 
v. spanyol v. újgörög 
(legalább egyet emelt 
szinten kell teljesíteni) 

BÖLCS N 

A N K 
keleti nyelvek és kultúrák 
[hebraisztika](1)  

300 000 Ft 6 1 < 5 BÖLCS N 

A N K 
keleti nyelvek és kultúrák 
[indológia](1)  

300 000 Ft 6 1 < 5 BÖLCS N 

A N K 
keleti nyelvek és kultúrák 
[iranisztika](1)  

300 000 Ft 6 1 < 5 BÖLCS N 

A N K 
keleti nyelvek és kultúrák 
[japán](1)  

300 000 Ft 6 1 < 10 BÖLCS N 

A N K 
keleti nyelvek és kultúrák 
[kínai](1)(9)  

300 000 Ft 6 1 < 10 BÖLCS N 

A N K keleti nyelvek és kultúrák 300 000 Ft 6 1 < 5 BÖLCS N 

https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?fft=feb&meg_id=4908&elj=20p
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?fft=feb&meg_id=4908&elj=20p
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/szervezet.php?szer_id=243&elj=20p#lab_243_A-101
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/szervezet.php?szer_id=243&elj=20p#lab_243_A-101
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/szervezet.php?szer_id=243&elj=20p#lab_243_A-117
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?fft=feb&meg_id=4910&elj=20p
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?fft=feb&meg_id=4910&elj=20p
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/szervezet.php?szer_id=243&elj=20p#lab_243_A-101
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/szervezet.php?szer_id=243&elj=20p#lab_243_A-101
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/szervezet.php?szer_id=243&elj=20p#lab_243_A-117
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?fft=feb&meg_id=4912&elj=20p
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?fft=feb&meg_id=4912&elj=20p
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/szervezet.php?szer_id=243&elj=20p#lab_243_A-101
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/szervezet.php?szer_id=243&elj=20p#lab_243_A-101
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/szervezet.php?szer_id=243&elj=20p#lab_243_A2048
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?fft=feb&meg_id=3832&elj=20p
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?fft=feb&meg_id=3832&elj=20p
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/szervezet.php?szer_id=243&elj=20p#lab_243_A-101
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/szervezet.php?szer_id=243&elj=20p#lab_243_A-101
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/szervezet.php?szer_id=243&elj=20p#lab_243_A-201
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?fft=feb&meg_id=3836&elj=20p
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?fft=feb&meg_id=3836&elj=20p
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/szervezet.php?szer_id=243&elj=20p#lab_243_A-101
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/szervezet.php?szer_id=243&elj=20p#lab_243_A-101
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?fft=feb&meg_id=3882&elj=20p
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?fft=feb&meg_id=3882&elj=20p
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/szervezet.php?szer_id=243&elj=20p#lab_243_A-101
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?fft=feb&meg_id=3842&elj=20p
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?fft=feb&meg_id=3842&elj=20p
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/szervezet.php?szer_id=243&elj=20p#lab_243_A-101
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?fft=feb&meg_id=3848&elj=20p
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?fft=feb&meg_id=3848&elj=20p
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/szervezet.php?szer_id=243&elj=20p#lab_243_A-101
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?fft=feb&meg_id=3854&elj=20p
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?fft=feb&meg_id=3854&elj=20p
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/szervezet.php?szer_id=243&elj=20p#lab_243_A-101
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?fft=feb&meg_id=3862&elj=20p
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?fft=feb&meg_id=3862&elj=20p
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/szervezet.php?szer_id=243&elj=20p#lab_243_A-101
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/szervezet.php?szer_id=243&elj=20p#lab_243_A-101
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?fft=feb&meg_id=3866&elj=20p


[koreai](1) 

A N K 
keleti nyelvek és kultúrák 
[mongol](1)  

300 000 Ft 6 1 < 5 BÖLCS N 

A N K 
keleti nyelvek és kultúrák 
[tibeti](1)  

300 000 Ft 6 1 < 5 BÖLCS N 

A N K 
keleti nyelvek és kultúrák 
[török](1)  

300 000 Ft 6 1 < 5 BÖLCS N 

A N K 
keleti nyelvek és kultúrák 
[újgörög](1)  

300 000 Ft 6 1 < 5 BÖLCS N 

A N K 
kommunikáció- és 
médiatudomány(1)(11)  

275 000 Ft 6 1 < 10 

kettőt kell választani: 
magyar nyelv és 
irodalom v. 
matematika v. 
társadalomismeret v. 
történelem v. egy 
idegen 
nyelv(16) (legalább 
egyet emelt szinten kell 
teljesíteni) 

TÁRS N 

A N K magyar(4) 300 000 Ft 6 1 < 10 

magyar nyelv és 
irodalom (E) és 
angol v. finn v. francia 
v. latin nyelv v. német 
v. olasz v. orosz v. 
spanyol v. történelem 

BÖLCS N 

A N K néprajz(1)  300 000 Ft 6 1 < 5 

kettőt kell választani: 
angol v. arab 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 N 

A N K 
ókori nyelvek és kultúrák 
[asszíriológia]  

300 000 Ft 6 1 < 5 
magyar nyelv és 
irodalom v. 
történelem és 
angol v. arab v. francia 
v. japán v. latin nyelv 
v. német v. olasz v. 
orosz v. spanyol v. 
újgörög (legalább egyet 
emelt szinten kell 
teljesíteni) 

BÖLCS N 

A N K 
ókori nyelvek és kultúrák 
[egyiptológia]  

300 000 Ft 6 1 < 5 BÖLCS N 

A N K 
ókori nyelvek és kultúrák 
[klasszika-filológia]  

300 000 Ft 6 1 < 5 BÖLCS N 

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

történelem (E) és 
angol v. földrajz v. 
francia v. latin nyelv v. 
magyar nyelv és 
irodalom v. német v. 
olasz v. orosz v. 
spanyol 

BÖLCS N 

A N K szabad bölcsészet(3)  300 000 Ft 6 1 < 10 

magyar nyelv és 
irodalom v. 
történelem és 
angol v. francia v. latin 
nyelv v. német v. olasz 

BÖLCS N 

https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?fft=feb&meg_id=3866&elj=20p
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?fft=feb&meg_id=3866&elj=20p
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?fft=feb&meg_id=3886&elj=20p
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?fft=feb&meg_id=3886&elj=20p
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/szervezet.php?szer_id=243&elj=20p#lab_243_A-101
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?fft=feb&meg_id=3872&elj=20p
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?fft=feb&meg_id=3872&elj=20p
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/szervezet.php?szer_id=243&elj=20p#lab_243_A-101
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?fft=feb&meg_id=3870&elj=20p
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?fft=feb&meg_id=3870&elj=20p
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/szervezet.php?szer_id=243&elj=20p#lab_243_A-101
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?fft=feb&meg_id=3890&elj=20p
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?fft=feb&meg_id=3890&elj=20p
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/szervezet.php?szer_id=243&elj=20p#lab_243_A-101
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?fft=feb&meg_id=3894&elj=20p
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?fft=feb&meg_id=3894&elj=20p
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/szervezet.php?szer_id=243&elj=20p#lab_243_A-101
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/szervezet.php?szer_id=243&elj=20p#lab_243_A-101
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/szervezet.php?szer_id=243&elj=20p#lab_243_A-201
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?fft=feb&meg_id=3904&elj=20p
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?fft=feb&meg_id=3904&elj=20p
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?fft=feb&meg_id=3914&elj=20p
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?fft=feb&meg_id=3914&elj=20p
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?fft=feb&meg_id=3926&elj=20p
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?fft=feb&meg_id=3926&elj=20p
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?fft=feb&meg_id=3932&elj=20p
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?fft=feb&meg_id=3932&elj=20p
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?fft=feb&meg_id=3934&elj=20p
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?fft=feb&meg_id=3934&elj=20p
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?fft=feb&meg_id=15964&elj=20p
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?fft=feb&meg_id=15964&elj=20p
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?fft=feb&meg_id=3948&elj=20p
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?fft=feb&meg_id=3948&elj=20p


v. orosz v. spanyol 
(legalább egyet emelt 
szinten kell teljesíteni) 

A N K szlavisztika [cseh]  300 000 Ft 6 1 < 5 magyar nyelv és 
irodalom v. 
történelem és 
angol v. bolgár 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 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) 

BÖLCS N 

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

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

A N K szlavisztika [orosz]  300 000 Ft 6 1 < 10 BÖLCS N 

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

A N K 
szlavisztika [szlovák 
nemzetiségi]  

300 000 Ft 6 1 < 5 BÖLCS N 

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

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

történelem (E) és 
angol v. földrajz v. 
francia v. latin nyelv v. 
magyar nyelv és 
irodalom v. német v. 
olasz v. orosz v. 
spanyol 

BÖLCS N 

A N K 
újlatin nyelvek és kultúrák 
[francia](1) 

300 000 Ft 6 1 < 5 

francia (E) és 
angol 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 

A N K 
újlatin nyelvek és kultúrák 
[olasz](1)  

300 000 Ft 6 1 < 5 

olasz (E) és 
angol 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. 

BÖLCS I 

https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?fft=feb&meg_id=3952&elj=20p
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?fft=feb&meg_id=3956&elj=20p
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?fft=feb&meg_id=3960&elj=20p
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?fft=feb&meg_id=3966&elj=20p
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?fft=feb&meg_id=3968&elj=20p
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?fft=feb&meg_id=19668&elj=20p
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?fft=feb&meg_id=19668&elj=20p
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?fft=feb&meg_id=3970&elj=20p
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?fft=feb&meg_id=3976&elj=20p
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?fft=feb&meg_id=3976&elj=20p
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/szervezet.php?szer_id=243&elj=20p#lab_243_A-114
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?fft=feb&meg_id=3936&elj=20p
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?fft=feb&meg_id=3936&elj=20p
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/szervezet.php?szer_id=243&elj=20p#lab_243_A-101
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?fft=feb&meg_id=3938&elj=20p
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?fft=feb&meg_id=3938&elj=20p
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/szervezet.php?szer_id=243&elj=20p#lab_243_A-101


történelem 

A N K 
újlatin nyelvek és kultúrák 
[portugál](1)(5)  

300 000 Ft 6 1 < 5 

magyar nyelv és 
irodalom v. 
történelem és 
angol v. francia v. latin 
nyelv v. német v. olasz 
v. portugál v. román v. 
román nemzetiségi 
nyelv és irodalom v. 
román nyelv és 
irodalom v. spanyol 
(legalább egyet emelt 
szinten kell teljesíteni) 

BÖLCS I 

A N K 
újlatin nyelvek és kultúrák 
[spanyol](1)(5)  

300 000 Ft 6 1 < 5 

spanyol (E) és 
angol v. francia 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. 
történelem 

BÖLCS I 

A N K zenekultúra(1)(8)  350 000 Ft 6 1 < 5 gyakorlati vizsga (Gy) MŰVK N 

 
 

         

 

RÉSZIDŐS KÉPZÉSEK 

 

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 

A L K 
informatikus 
könyvtáros(1)(6)(14) 

300 000 Ft 6 1 < 5 

kettőt kell választani: 
informatika v. 
informatika ismeretek 
v. informatikai 
alapismeretek v. 
informatikai ismeretek 
v. magyar nyelv és 
irodalom v. matematika 
v. társadalomismeret v. 
történelem v. egy 
idegen 
nyelv(16) (legalább 
egyet emelt szinten kell 
teljesíteni) 

TÁRS I 

 
(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. 
(2) Választható specializációk: amerikanisztika; angol; angol a médiában; angol az üzleti világban; angol fordítói készségek; film és kultúra. 
(3) Választható specializációk: elméleti nyelvészet; esztétika; filmelmélet és filmtörténet; filozófia; kommunikáció és média-tudomány; 
művészettörténet. 
(4) Választható specializációk: észt; finn; finnugor; folklorisztika; irodalomtudomány; művelődéstudomány; nyelvmentor; ügyvitel. 
(5) Választható specializáció: iberoromán filológiai. 
(6) Választható specializációk: információ- és tudásmenedzsment; könyvtörténeti. 
(7) Választható specializáció: iszlám tanulmányok. 
(8) Választható specializációk: karvezetés; zenei könyvtáros. 

https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?fft=feb&meg_id=3940&elj=20p
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?fft=feb&meg_id=3940&elj=20p
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/szervezet.php?szer_id=243&elj=20p#lab_243_A-101
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/szervezet.php?szer_id=243&elj=20p#lab_243_A-101
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?fft=feb&meg_id=3944&elj=20p
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?fft=feb&meg_id=3944&elj=20p
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/szervezet.php?szer_id=243&elj=20p#lab_243_A-101
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/szervezet.php?szer_id=243&elj=20p#lab_243_A-101
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?fft=feb&meg_id=3436&elj=20p
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?fft=feb&meg_id=3436&elj=20p
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/szervezet.php?szer_id=243&elj=20p#lab_243_A-112
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?fft=feb&meg_id=7120&elj=20p
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/meghirdetes.php?fft=feb&meg_id=7120&elj=20p
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/szervezet.php?szer_id=243&elj=20p#lab_243_A-101
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/szervezet.php?szer_id=243&elj=20p#lab_243_A-101
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/szervezet.php?szer_id=243&elj=20p#lab_243_A477
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/szervezet.php?szer_id=243&elj=20p#lab_243_A-201
https://www.felvi.hu/felveteli/szakok_kepzesek/szakleirasok


(9) Választható specializáció: kínai tolmács- és fordítóképzés. 
(10) Választható specializációk: levéltár; muzeológia. 
(11) Választható specializációk: médiatudomány; újságíró. 
(12) Választható specializáció: német nyelv és kultúra a hivatali és üzleti életben. 
(13) Az érettségi követelményeknél egy nyelv csak egyszer választható. 
(14) 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: kéthetente pénteki napokon 8-20 óra között. 
(15) Választható nyelvek: dán, norvég, svéd. 
(16) Választható egy idegen nyelv: angol; francia; német; olasz; orosz; spanyol. 

 

 
PÓT KIEGÉSZÍTÉS 

 
A zenekultúra gyakorlati vizsga online vizsga formájában valósul meg (videófelvételekkel) 2020.08.17-én. 
A gyakorlati online vizsgával és a vizsgadíj befizetésének módjával kapcsolatos tudnivalók a Kar honlapján 
olvashatók. 
 

CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK 
 
A jelentkezési határidővel egy időben kell a jelentkezéshez szükséges dokumentumokat megküldeni.  

Az ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók a 
https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2020A/3_dokumentumok honlapon. 

 
 

Szak 
Képz. 
szint 

Munka- 
rend Dokumentumok 

minden alap, osztatlan képzés     

Felvétel feltétele: érettségi bizonyítvány 
Többletpontokat igazoló és egyéb, 
jelentkezéshez kapcsolódó 
dokumentumok: érettségi tanúsítvány 

A felsoroltakon túl az alábbi szakokon beküldendő további dokumentumok: 

anglisztika A N Többletpontokat igazoló és egyéb, 
jelentkezéshez kapcsolódó 
dokumentumok: felsőfokú oklevél, felsőfokú 
tanulmányi eredmények, felsőoktatási 
szakképzés igazolása, fogyatékosság igazolása, 
gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet 
igazolása, középiskolai bizonyítvány, 
nyelvvizsgát igazoló dokumentum, OKJ 
bizonyítvány, sporteredmény igazolása, 
tanulmányi, művészeti versenyeredmény 
igazolása 

informatikus könyvtáros A L 

informatikus könyvtáros A N 

újlatin nyelvek és kultúrák [francia] A N 

újlatin nyelvek és kultúrák [olasz] A N 

újlatin nyelvek és kultúrák [portugál] A N 

újlatin nyelvek és kultúrák [spanyol] A N 

germanisztika [néderlandisztika] A N 
Többletpontokat igazoló és egyéb, 
jelentkezéshez kapcsolódó 
dokumentumok: felsőoktatási szakképzés 
igazolása, fogyatékosság igazolása, 
gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet 
igazolása, középiskolai bizonyítvány, 
nyelvvizsgát igazoló dokumentum, OKJ 
bizonyítvány, sporteredmény igazolása, 
tanulmányi, művészeti versenyeredmény 
igazolása 

germanisztika [német nemzetiségi] A N 

germanisztika [német] A N 

germanisztika [skandinavisztika] A N 

keleti nyelvek és kultúrák [arab] A N 

keleti nyelvek és kultúrák [hebraisztika] A N 

keleti nyelvek és kultúrák [indológia] A N 

keleti nyelvek és kultúrák [iranisztika] A N 

keleti nyelvek és kultúrák [japán] A N 

https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2020A/3_dokumentumok


keleti nyelvek és kultúrák [kínai] A N 

keleti nyelvek és kultúrák [koreai] A N 

keleti nyelvek és kultúrák [mongol] A N 

keleti nyelvek és kultúrák [tibeti] A N 

keleti nyelvek és kultúrák [török] A N 

keleti nyelvek és kultúrák [újgörög] A N 

kommunikáció- és médiatudomány A N 

magyar A N 

néprajz A N 

ókori nyelvek és kultúrák [asszíriológia] A N 

ókori nyelvek és kultúrák [egyiptológia] A N 

ókori nyelvek és kultúrák [klasszika-filológia] A N 

régészet A N 

szabad bölcsészet A N 

szlavisztika [cseh] A N 

szlavisztika [horvát] A N 

szlavisztika [lengyel] A N 

szlavisztika [orosz] A N 

szlavisztika [szerb] A N 

szlavisztika [szlovák nemzetiségi] A N 

szlavisztika [szlovák] A N 

történelem A N 

 
 

Figyelem! A felsőoktatási pótfelvételi jelentkezést kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani, 
a www.felvi.hu honlapról elérhető E-felvételi szolgáltatás keretében, előzetes regisztrációt 
követően, 2020. július 30. – 2020. augusztus 9. 24 óra. között.  
A jelentkezési űrlapok kitöltésével lehetőleg egy időben (2020. augusztus 9-én éjfélig) hitelesíteni is kell. 
Ezt Ügyfélkapun keresztül vagy az E-felvételi felületéről kinyomtatott és aláírt hitelesítő adatlap postára 
adásával az Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220 címre (javasolt elsőbbségi küldeményként feladni) 
lehet megtenni.  

Figyelem! Aki nem küldi be a hitelesítő adatlapot (postán vagy ügyfélkapun keresztül), az nem vehető fel!  

 

KÉRJÜK, A SIKERES FELVÉTELI ELJÁRÁS ÉRDEKÉBEN FIGYELMESEN OLVASSÁK EL  
AZ EGYES SZAKOKRA VONATKOZÓ FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEKET,  

TOVÁBBÁ A JELENTKEZÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ HATÁRIDŐKET  
SZIGORÚAN TARTSÁK BE! 

 

 
 


