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PÁLYÁZATI KIÍRÁS 
 

A Külgazdasági és Külügyminisztérium (továbbiakban KKM) Balassi Bálint 

ösztöndíjprogramja keretében pályázatot hirdet Márton Áron ösztöndíjra, 10 hónap 

időtartamra 

- szlovén állampolgárságú, vagy 

- valamely más külföldi (Horvátország, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia és 

Ukrajna kivételével) ország állampolgárságával rendelkező, vagy 

- állandó letelepedési engedéllyel Lettországban élő, lettországi állandó lakcímmel 

rendelkező, 

magát magyar nemzetiségűnek valló személyek számára a KKM magyarországi 

felsőoktatási előkészítő képzésében történő részvételre a 2018/2019-es tanévben. 
 

A meghirdetett ösztöndíjas keretszám a 2018/2019-es tanévben 16 fő. 

A pályázat elektronikus beadási (emailben történő elküldési) határideje: 2018. július 5. 

éjjel 24.00 óra(közép-európai idő /CET/ szerint). 

Az elektronikus beadás címe: elokeszito@mfa.gov.hu 

 

A pályázati adatlap kinyomtatott és aláírt formájának, illetve a szükséges egyéb 

mellékleteknek személyes benyújtási és postai úton történő beérkezési határideje: 2018. 

július 9. 12.00 óra(közép-európai idő /CET/ szerint). 

A kinyomtatott és aláírt pályázatokat 1 példányban személyesen vagy ajánlott 

küldeményként postai úton az alábbi címre lehet leadni/eljuttatni: 

Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetsége (NYEOMSZSZ) 

Wurst Elisabeth oktatási szervező részére 

A-1230 Wien Ketzergasse 376-382 /2/2Austria 

Mobil: 00-43-6644649505; Fax: 00-43-1-887-3908 

E-mail: elisabeth.wurst@gmx.at 

VAGY 

A szlovén állampolgárságú pályázók esetében: 

Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség (MMÖNK) – 

Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost 

Gönc Katja szakmai munkatárs  

Glavnaulica – Fő utca 124. 

SI - 9220 Lendava – Szlovénia, 9220 Lendva 

Tel: 00-386 2 576 1578; Mobil: 00-386 31 671 003 Fax: 00-386-2 575 14 19 

E-mail: gonc.katja@muravidek.si 

VAGY 

A pályázók közvetlenül a KKM-be is beküldhetik pályázatukat: 

Külgazdasági és Külügyminisztérium, NOF 

Egyetemi előkészítő 

1016 Budapest, Somlói út 51. 

 Biró Mónika oktatási főkoordinátor 00-36-1-800-9490 

 Bárdos Zsuzsanna oktatási referens, 00-36-1-800-9483 

elokeszito@mfa.gov.hu 

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a magyarországi felsőfokú tanulmányokra előkészítő 

képzésre, valamint a magyar nyelvi és magyarságismereti vagy hungarológiai képzésre 

meghirdetett ösztöndíj pályázatok között nincs átjelentkezési lehetőség! Az egyik ösztöndíj 

elnyerése után nem lehet kérelmezni a másik ösztöndíj kategóriába való átsorolást. 

mailto:elokeszito@mfa.gov.hu
mailto:gonc.katja@muravidek.si
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Általános tudnivalók: 

 A KKM az ösztöndíjjal a kulturális és nyelvi azonosságtudat megőrzését és megerősítését, 

illetve a szórvány magyar közösségek értelmiségének képzését és utánpótlását kívánja 

támogatni. 

 A KKM a pályázatot a Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetsége 

(NYEOMSZSZ) és a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség (MMÖNK) 

közreműködésével hirdeti meg. 

 Az előkészítő képzésben ösztöndíjasként részt vevő hallgatók oktatását a KKM illetékes 

főosztályának szakmai irányítása mellett a KKM Oktatási és Rekreációs Kft. 

(továbbiakban KKM OR Kft.) bonyolítja, amely az ösztöndíjas hallgatókkal képzési 

szerződést köt. 

 Az ösztöndíjas hallgatók két felvételi/érettségi tárgyból, valamint a magyar nyelvismeret 

szintjétől függően magyar nyelvből is folytatnak órarend szerinti tanulmányokat.  

 Az előkészítő képzés során a hallgatók részt vesznek a 2019. évi magyarországi általános 

felsőoktatási felvételi eljárásban. Ezen kívül a 2019. évi tavaszi érettségi időszakban a 

felsőoktatási felvételi eljárásban szükséges 2 felvételi/érettségi tárgyból emelt szinten, 

vagy ha az elegendő – a hallgató döntése alapján 1 vagy 2 felvételi/érettségi tantárgyból – 

középszinten magyarországi érettségi vizsgát tesznek. A letett érettségi vizsgák 

eredményének függvényében, a 2019. évi általános felsőoktatási felvételi eljárásban 

alkalmazott pontszámítás és felvételi besorolási döntés alapján kerülhetnek felvételre az 

általuk megjelölt magyarországi felsőoktatási intézmény alap- vagy egységes (osztatlan), 

nappali tagozatos, magyar állami ösztöndíjjal támogatott /vagy önköltséges képzések 

egyikére a 2019/2020-as tanévben. 

 A művészet és művészetközvetítési képzési terület szakjait is választóknak szükség 

esetén, sikeresen kell teljesíteniük a felsőoktatási intézmény által a művészeti szakhoz 

előírt gyakorlati vizsgá(ka)t is. 

 A felsőoktatási felvételi eljárásba, valamint a magyarországi érettségi vizsgákra történő 

jelentkezést az Oktatási Hivatal által megadott határidőig (ld. majd a www.felvi.hu és 

www.oktatas.hu honlapokon) az előkészítő képzésben részt vevő hallgatóknak önállóan, 

saját felelősségükre (fiatalkorú hallgatók esetében szülői felelősségre) kell benyújtaniuk, 

melyhez a KKM munkatársai segítséget nyújtanak. A felvételi eljárásba, illetve az 

érettségi vizsgákra történő jelentkezés költségei a hallgatókat terhelik, így a jelentkezési 

díjakat is önállóan kell majd befizetniük. 

 A 2019. évi általános felsőoktatási felvételi eljárás során a magyarországi felsőoktatási 

intézmények valamelyikébe a jelen kiírás 1. sz. mellékletében felsorolt (ún. 

támogatott) teljes idejű (nappali munkarendű), magyar állami ösztöndíjjal támogatott 

képzésére felvett hallgatók pályázat alapján – a részükre elkülönített pályázati keret 

terhére – a 2019/2020-as tanévben, vagyis alap- vagy osztatlan képzéses tanulmányaik 

első évfolyamán 10 hónap időtartamban az oktatásért felelős miniszter által 

adományozott miniszteri ösztöndíjban részesülhetnek. A felsőoktatási tanulmányaik 

további, felsőbb éves időszakában a hallgatóknak minden tanévre újra kell pályázniuk 

az oktatásért felelős miniszter által adományozott miniszteri ösztöndíjra. 

 Az előkészítő képzésére ösztöndíjat nyert személyekkel (ösztöndíjasokkal) a KKM 

ösztöndíjszerződést köt. A KKM a szerződésben rögzíti az ösztöndíjas jogait és 

kötelezettségeit, s további, az ösztöndíjast segítő adminisztratív feladatokat (tájékoztatás 

az ösztöndíjast megillető jogosultságokról, kapcsolattartás az intézményekkel stb.) lát el. 

 A KKM felsőoktatási előkészítő képzésére benyújtott pályázatnak nem akadálya, ha a 

pályázó egyidejűleg a 2018. évi általános felsőoktatási felvételi eljárásban felvételi 

jelentkezést nyújtott be valamely magyarországi felsőoktatási intézménybe, illetve 

felvételi jelentkezést nyújtott be valamely külföldi felsőoktatási intézménybe. 

http://www.felvi.hu/
http://www.oktatas.hu/
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Amennyiben a pályázó az előkészítő képzésre és valamely magyarországi vagy külföldi 

egyetem/főiskola felsőoktatási képzésére egyidejűleg felvételt nyer, akkor a pályázó 

jogosult eldönteni, hogy az ösztöndíjas előkészítő képzést vagy a felsőoktatási képzést 

kezdi meg a 2018/2019-es tanévben. A felsőoktatási képzés (akár magyarországi, akár 

külföldi) megkezdése esetén a pályázó írásban köteles lemondani az előkészítő képzésben 

való részvételről, amint biztos információval rendelkezik a felsőoktatási felvételéről (pl. 

hivatalos értesítő átvétele stb.). 

 A KKM ösztöndíjas felsőoktatási előkészítő képzésében a 2017/2018-as vagy a 

2018/2019-es tanévekben pályázat útján résztvevő és a vonatkozó pályázatban foglalt 

további feltételeknek eleget tevő hallgatókon kívül a magyar állampolgársággal vagy a 

szabad mozgás és tartózkodás jogával nem rendelkező (a szabad mozgás és tartózkodás 

jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény 

hatálya alá nem tartozó) külföldi állampolgárságú személyek főszabályként* a 2018/2019-

es és a 2019/2020-as tanévben a magyarországi felsőoktatási intézményekben 

tanulmányaikat kizárólag önköltséges formában kezdhetik meg. 

* a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 39. §-a alapján, kivéve  

- a Magyarország területén élő menekültet¸ menedékest, befogadottat, bevándoroltat, 

letelepedettet,  

- a nemzetközi megállapodás alapján a magyar állampolgárokkal azonos elbírálás alá eső 

külföldit,  

- azoknak az országoknak az állampolgárait, amelyekben a magyar állampolgár a viszonosság 

elve alapján igénybe veheti az adott állam felsőoktatási szolgáltatásait, 

- a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá 

tartozószemélyeket. 

 

A pályázó a pályázaton való részvétellel elfogadja a következőket: 

 Kizárható az a pályázó, aki az adatlapon valótlan, hamis adatot szolgáltat, ilyen 

nyilatkozatot tesz a pályázat benyújtásakor, illetve valamely, a pályázat elbírálását érintő 

valós tényt, adatot elhallgat. 

 A pályázatok a benyújtott igazolások és mellékletek alapján, szülőföldi középiskolai 

tanulmányi és érettségi eredményük figyelembevételével kerülnek elbírálásra. A 

pályázatok előértékelését – a KKM felkérésére – Wurst Elizabeth, a Nyugat-Európai 

Országos Magyar Szervezetek Szövetségének képviselője végzi.  

 A pályázatok értékelését 5 tagú Bíráló Bizottság végzi, amelynek tagjait a KKM kéri fel.  

 A pályázatokról a döntést az előértékelési javaslat figyelembevételével a külgazdasági és 

külügyminiszter hozza meg. A pályázat eredményéről elektronikus úton a KKM értesíti a 

pályázókat. 

 A döntéssel szemben fellebbezésnek nincs helye, a pályázó azonban a KKM Külföldi 

Magyar Intézetekért és Nemzetközi Oktatási Kapcsolatokért Felelős Helyettes 

Államtitkárához felülvizsgálati kérelmet (vagy kifogást) nyújthat be, ha a pályázati eljárás, 

a pályázat befogadása jogszabálysértő volt. A méltányossági kérelmet a pályázónak a 

kifogásolt intézkedésről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított 10 napon, de 

legkésőbb a kifogásolt intézkedéstől vagy a mulasztástól számított 30 napon belül kell 

benyújtania. A pályázónak a kifogás benyújtásakor az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 102/D. §-ában meghatározottak 

szerint kell eljárnia. 

 A pályázók pályázatuk benyújtásával hozzájárulnak a pályázati adatlapon szereplő 

személyes adataiknak a Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetsége 

(NYEOMSZSZ), a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség (MMÖNK),a 

KKM, valamint a fentiekben meghatározott döntés-előkészítő testületek és döntéshozók 

általi kezeléséhez a döntéshez szükséges ideig – de legfeljebb 2018. október 31. napjáig. 
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A nyertes pályázók pályázatuk benyújtásával hozzájárulnak továbbá a pályázati adatlapon 

szereplő személyes adataiknak a KKM általi kezeléséhez az ösztöndíjas jogviszonyuk 

időtartama alatt. Ezen adatszolgáltatási kötelezettség nem teljesítése az ösztöndíjas 

jogviszony megszűnését vonja maga után. 

 A pályázat alapvető célja az, hogy az ösztöndíjas hallgató magyarországi felsőoktatási 

tanulmányainak befejezése után visszatérjen szülőföldjére, ezért a megkötésre kerülő 

szerződés szerint a megszerzett bevándorlási vagy letelepedési engedély, illetve a 

magyarországi állandó lakóhely az ösztöndíjban való részesülést kizárja. Az ösztöndíjas a 

szerződés aláírásának időpontjában folyamatban lévő letelepedési engedély megszerzésére 

irányuló eljárás megszüntetését haladéktalanul köteles kezdeményezni, amelynek 

elmulasztása, illetve új eljárás kezdeményezése esetén köteles visszatéríteni az addig 

folyósított ösztöndíjak Ptk. szerinti kamattal megnövelt összegét. A kamatszámítás kezdő 

időpontja az ösztöndíj első alkalommal történt folyósításának napja, utolsó napja a 

visszafizetési kötelezettség teljesítésének napja. 

 Az ösztöndíjat elnyerő pályázó részére az államilag támogatott előkészítő képzés 

időtartama alatt a KKM folyósítja az ösztöndíjat. Az ösztöndíj havi összege 45.000,- 

Ft/hó. 

 A pályázaton ösztöndíjat nyert hallgatók névsora nyilvános. A pályázó a pályázaton való 

részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy neve az ösztöndíj elnyerése esetén nyilvánosságra 

kerüljön a KKM honlapján és a kormányzati portálon. 

 Ha az ösztöndíjas neki felróható ok miatt az előkészítő képzés sikeres teljesítéséhez előírt 

feltételeket nem teljesíti, az ösztöndíjas a jövőben kizárható a KKM határon túli magyar 

és külföldi állampolgárok részére hirdetett egyéb pályázati lehetőségeiből. 

 

A pályázat feltételei: 

Pályázhat 
▪ minden szlovén állampolgárságú, magyar nemzetiségű személy, akire a szomszédos 

államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya kiterjed, és megfelel a 

pályázati kiírás további feltételeinek, 

▪ minden valamely más külföldi (Horvátország, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia és 

Ukrajna kivételével) ország állampolgárságával rendelkező, magát magyar 

nemzetiségűnek valló (magyar nemzetiségű vagy magyar származású) személy, aki 

külföldi (horvátországi, romániai, szerbiai, szlovákiai, szlovéniai és ukrajnai lakóhely 

kivételével) állandó lakóhellyel rendelkezik,  

▪ minden olyan állandó letelepedési engedéllyel Lettországban élő, lettországi állandó 

lakcímmel rendelkező, magát magyar nemzetiségűnek valló személy, aki megfelel a 

pályázati kiírás további feltételeinek. 

 
Figyelem! A pályázaton történő részvételnek nem akadálya a magyar állampolgárság 

(azaz a kettős állampolgárság) megléte, vagy az arra irányuló kérelem benyújtása! 
 

A pályázásból kizáró általános feltételek: 

 Nem pályázhatnak a diplomával (azaz felsőfokú oklevéllel) már rendelkező személyek. 

 Nem pályázhatnak (a lettországi állandó lakcímmel és letelepedési engedéllyel 

rendelkezőket kivéve) a kizárólag magyar állampolgársággal rendelkező személyek. 

 Nem pályázhatnak a magyarországi állandó lakcímmel rendelkező személyek. 
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 Jelen kiírásra nem pályázhatnak azok, akik a korábbi tanévekben a KKM (Balassi Intézet) 

ösztöndíjas előkészítős hallgatói voltak. Azoknak a hallgatóknak, akik a 2017/2018-as 

tanévben voltak a KKM ösztöndíjas előkészítős hallgatói, a második ösztöndíjas 

előkészítő tanévre meghirdetett külön pályázati kiírásban van lehetőségük egy újabb 

ösztöndíj elnyerésére. 

 Nem részesülhetnek egyidejűleg előkészítő ösztöndíjban vagy később miniszteri 

ösztöndíjban az adott képzési szinten nemzetközi egyezményen alapuló vagy más magyar 

állami, illetve közalapítványi ösztöndíjban részesülő személyek. 
 

További pályázati feltételek: 
 A pályázaton való részvételhez a magyar nyelv ismerete nem kötelező. 

 A pályázaton való részvétel ingyenes, pályázati díj nincs. 

 A pályázaton az vehet részt, aki érettségi bizonyítvánnyal igazolható középiskolai 

végzettséggel rendelkezik, illetve ennek megszerzése legkésőbb a 2017/2018-as tanév 

végéig megtörténik. 

 Pályázni lehet minden olyan 2019. szeptemberben induló magyarországi felsőoktatási 

alap-, illetve egységes (osztatlan), teljes idejű (nappali munkarendű), magyar állami 

ösztöndíjjal támogatott képzési szakkal, amelyet tartalmaz a jelen pályázati kiírás 1. 

számú melléklete. Az egyes képzési területeken belül a megadott szakokra a jelen 

pályázati felhívás mellékletében meghatározott felvételi (érettségi) tantárgypárokkal lehet 

pályázni. A testnevelés tantárgyat választó pályázónak az előkészítő tanév elején részt kell 

vennie egy fizikális állapotfelmérőn, amelynek sikeressége esetén tanulhatja csak a 

testnevelés tantárgyat. A meghirdetett szakirányok, szakok és érettségi vizsgatárgyak 

megtekinthetők a pályázat 1. számú mellékletében. 

 A pályázat benyújtásakor – a művészet, a művészetközvetítési, illetve az alkalmassági 

és/vagy gyakorlati vizsgák letételéhez kötött szakok kivételével – 1 alap- vagy osztatlan 

képzési szakot (melyet tartalmaz jelen pályázat 1. sz. melléklete) kell a pályázati 

adatlapon megjelölni. A pályázat elnyerése esetén az ösztöndíjas hallgató az így 

kiválasztott szakhoz tartozó 2 felvételi/érettségi tárgyból, valamint a magyar nyelvismeret 

szintjétől függően magyar nyelvből is folytatja előkészítős tanulmányait. 

▪ A művészet és művészetközvetítés képzési területeken meghirdetett szakokra (melyekről a 

www.felvi.hu oldalon található információ) történő jelentkezésnél minden esetben meg 

kell jelölni egy nem a művészet és művészetközvetítés képzési területen meghirdetett, 

alkalmassági és/vagy gyakorlati vizsgához nem kötött szakot is, melyet tartalmaz jelen 

pályázat 1. sz. melléklete. 

▪ Az 1. sz. mellékletben felsorolt, de alkalmassági és/vagy gyakorlati vizsgák letételéhez is 

kötött – nem a művészet és művészetközvetítés képzési területen meghirdetett – szakok 

választása esetén a pályázónak meg kell jelölnie további 1 olyan alkalmassági és/vagy 

gyakorlati vizsgához nem kötött alap- vagy osztatlan képzési szakot is, melynek az 1. sz. 

mellékletben felsorolt felvételi/érettségi tantárgyai megegyeznek az elsőként választott, de 

alkalmassági és/vagy gyakorlati vizsgához is kötött képzési szakkal. 

▪ A hallgató a 2019. évi általános felsőoktatási felvételi eljárásban az általa választott és 

lehetséges számú felsőoktatási intézmény(ek) alap- vagy osztatlan képzési 

szakjára/szakjaira, az általa meghatározott sorrendben nyújthat be felvételi jelentkezést a 

felvételi eljárás szabályai szerint. A felvételi jelentkezés során azonban elsődlegesen 

célszerű azt a képzési szakot megjelölni, melyre az előkészítő képzésre is felvételt nyert 

(melyre készül a képzés során), továbbá olyan képzési szakokat megjelölni, melyeket 

tartalmaz a jelen felhívás 1. sz. melléklete (ún. támogatott szakok) és amelyeknek a 

szükséges, pontszámítási alapot jelentő felvételi/érettségi tantárgyait a hallgató az 

előkészítő képzésben tanulja.  

http://www.felvi.hu/
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▪ A pályázatok elbírálása során előnyben részesülnek azok a személyek, akik a nyugati 

magyarság fennmaradását, fejlődését szolgáló közösségi tevékenységben (civil 

szervezetekben, cserkészszövetségekben stb.) aktívan részt vettek és ezt a szülőföldi 

magyar szervezetek, országos szövetségek, illetve országos tanácsok vezetőjének írásos 

nyilatkozatával igazolják. 

▪ A meghirdetett szakokhoz tartozó képzési területek (lásd jelen pályázati kiírás 1. sz. 

melléklete) keretszámaira a Bíráló Bizottság tesz előzetes javaslatot. A Bíráló Bizottság az 

egyes képzési területeken belül – szükség szerint – az azonos szakokra javasolható 

ösztöndíjak számát maximálhatja (például a bölcsészettudományi képzési területen belül 

meghatározhatja, hogy legfeljebb mennyi előkészítős ösztöndíjat javasol pl. anglisztika 

szakkal pályázók részére). 

 Azok az előkészítő képzésben a 2018/2019-es tanévben ösztöndíjazott hallgatók, akik nem 

kerülnek felvételre a 2019. évi általános felsőoktatási felvételi eljárásban az egyik általuk 

megjelölt magyar állami ösztöndíjas alap- vagy osztatlan képzési szakra sem, a 

2019/2020-as tanévben pályázati úton – a pályázat elnyerése esetén – további, legfeljebb 

egy tanév időtartamú előkészítő képzésben vehetnek majd részt, melynek 10 hónapja alatt 

újra ösztöndíjban részesülhetnek. A második előkészítős tanévre vonatkozó 2019. évi 

pályázat elbírálása a hallgató 2018/2019-es tanévi előkészítő képzésben folytatott évközi 

tanulmányi munkája, továbbá az előkészítő képzésben tanult tárgyak intézeti 

vizsgáinak/záróvizsgájának eredményei és a két szükséges érettségi/felvételi tárgyból 

Magyarországon letett érettségi vizsgák alapján történik, figyelembe véve a hallgatónak az 

előkészítő tanév végén mért magyar nyelvismereti szintjét. 
 

Amennyiben az elbírálás során a megadott előkészítős ösztöndíjas keretszám nem kerül 

teljes mértékben odaítélésre, akkor a fennmaradó előkészítős ösztöndíjas keretszám 

átcsoportosítható a 2018/2019-es tanévre a KKM magyarországi felsőoktatási előkészítő 

képzésében résztvevő horvát, román, szerb, szlovák, ukrán állampolgárságú, valamint a 

második ösztöndíjas előkészítő tanévre meghirdetett pályázatokra. 

 

A képzés leírása: 

A képzés várhatóan 2018. szeptember elején kezdődik. Az ösztöndíj 10 hónap időtartamra 

szól. 
 

A képzés a magyar nyelvtudás szintjének meghatározása után kis csoportokban történik. 

 A nem megfelelő magyar nyelvtudással rendelkező hallgatók egyéves intenzív magyar 

nyelvoktatásban és a második félévtől szakmai előkészítésben (felvételi/érettségi 

szaktárgyak tanulása, a megcélzott felsőoktatási szaktól függően 2 vagy 3 tantárgy) 

vesznek részt. Amennyiben a 2018/2019-es tanévben az előkészítő képzést sikeresen 

befejező ösztöndíjas hallgató a 2019. évi általános felvételi eljárásban az egyik általa 

megjelölt magyar állami ösztöndíjas alap-, vagy osztatlan képzési szakra sem kerül 

felvételre, akkor pályázhat egy újabb, a 2019/2020-as tanévre szóló előkészítő 

képzésre. 

 A megfelelő magyar nyelvtudással rendelkező hallgatók a pályázatban meghirdetett 

szakokhoz meghatározott két tantárgyból egyéves felvételi/érettségi szaktárgyi 

előkészítésben részesülnek. 

 

A www.felvi.hu oldalon megtalálható művészet és művészetközvetítés képzési területhez 

tartozó alap- illetve egységes osztatlan képzésben induló nappali tagozatos magyar állami 

ösztöndíjjal támogatott szakokra történő előkészítő képzés esetén 

▪ a művészet és művészetközvetítés képzési területekhez tartozó szakra előírt gyakorlati 

vizsgá(k)ra nem a KKM készíti fel az előkészítőben tanuló hallgatókat. A felkészítést 
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külön képző intézmény által szervezett képzés (gyakorlati képzés) keretében, 

szakonként eltérő összegben meghatározott mértékű költségtérítési díj megfizetése 

mellett végezhetik a hallgatók. 

▪ A felsőoktatási előkészítő képzésben az ösztöndíjas hallgatónak a képzésre történő 

felvételi vizsgára kiválasztott – nem a művészet és művészetközvetítés képzési 

területhez kapcsolódó – szak felvételi tantárgyait kell tanulnia, azoknak a 

követelményeit kell teljesítenie. 
 

Minden pályázó figyelmét felhívjuk arra, hogy egyes szakokhoz (képzésekhez) a felsőoktatási 

felvételi eljárásban a magyarországi felsőoktatási intézmények alkalmassági és/vagy 

gyakorlati vizsgákat követelnek meg. E szakok jegyzéke a www.felvi.hu weboldalon a 

Felsőoktatási Felvételi tájékoztató elektronikus kiadvány legfontosabb táblázatai között 

található. 
 

Az oktatáson való részvétel kötelező, ennek elmulasztása, valamint a KKM OR Kft. 

tanulmányi- és vizsgaszabályzatának megszegése esetén a képzési szerződés és az 

ösztöndíjszerződés megszüntethető. 
 

Az ösztöndíj tartalma: 

 

 45.000 Ft/hó ösztöndíj,  

 ingyenes szaktárgyi és/vagy magyar nyelvi képzés 

 ingyenes tankönyv ellátás, 

 ingyenes kollégiumi elhelyezés (3 ágyas szobákban) 
 

A pályázót érintő költségek: 

 

 utazás költségei 

 étkezés költségei 

 személyes költségek 

 utazási bérlet (tömegközlekedési eszközökön való utazáshoz) 

 javasolt havi költőpénz (az étkezés és személyes költségek fedezésére): kb. 100–150 

USD / hó 

 tanulmányi vízum beszerzése az illetékes magyar külképviseleten 

 

Fizetendő díjak: 

 

 a magyarországi felsőoktatási intézménybe történő jelentkezéshez szükséges felvételi 

eljárási díj, ill. a magyarországi érettségi vizsgákra történő jelentkezés eljárási díjai, 

melyekről majd a www.felvi.hu és www.oktatas.hu honlapokon lehet tájékozódni. 
 

A pályázat menete: 

Pályázni az alábbi linken található Pályázati adatlap kitöltésével lehet: 

http://www.balassiintezet.hu/hu/palyazatok/tanulmanyi-osztondij/2425-erettsegi-

elokeszito-a-2018-2019-es-tanevre-magyar-anyanyelvuek-szamara-3/ 

 

A pályázati adatlapot kitöltés után nyomtassa ki. A kinyomtatott és aláírt adatlapot 

szkennelje be, majd a szükséges mellékletekkel együtt küldje el az 

elokeszito@mfa.gov.hu címre. A pályázati adatlapot kétféleképpen kötelező csatolni: 1.) 

hiánytalanul kitöltve Excel formátumban és 2.) kinyomtatva, aláírva, szkennelve PDF 

formátumban. 

http://www.felvi.hu/
http://www.felvi.hu/
http://www.oktatas.hu/
http://www.balassiintezet.hu/hu/palyazatok/tanulmanyi-osztondij/2425-erettsegi-elokeszito-a-2018-2019-es-tanevre-magyar-anyanyelvuek-szamara-3/
http://www.balassiintezet.hu/hu/palyazatok/tanulmanyi-osztondij/2425-erettsegi-elokeszito-a-2018-2019-es-tanevre-magyar-anyanyelvuek-szamara-3/
mailto:elokeszito@mfa.gov.hu
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Az adatlap beküldési határideje 2018. július 5. éjjel 24.00 óra (közép-európai idő /CET/ 

szerint).  

Az elektronikusan már elküldött pályázati adatlap kinyomtatott és aláírt formájának, 

illetve a szükséges egyéb mellékleteknek személyes benyújtási és postai úton történő 

beérkezési határideje: 2018. július 9. 12.00 óra (közép-európai idő /CET/ szerint). 
 

A pályázatokat 1 példányban személyesen vagy ajánlott küldeményként postai úton az 

alábbi címek egyikéhez lehet leadni/eljuttatni: 

 

Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetsége 

(NYEOMSZSZ) 

Wurst Elisabeth oktatási szervező részére 

A-1230 Wien Ketzergasse 376-382 /2/2 

Austria 

Mobil: 00-43-6644649505; Fax: 00-43-1-887-3908 

E-mail: elisabeth.wurst@gmx.at 

 

VAGY 

 

A szlovén állampolgárságú pályázók a Muravidéki Magyar 

Önkormányzati Nemzeti Közösség címére küldhetik be 

pályázatukat: 

Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség 

(MMÖNK) –Pomurska madžarska samoupravna narodna 

skupnost 

Gönc Katja szakmai munkatárs részére 

Glavnaulica – Fő utca 124. 

SI - 9220 Lendava – Szlovénia, 9220 Lendva 

Tel: 00-386 2 576 1578 

Mobil: 00-386 31 671 003 

Fax: 00-386-2 575 14 19 

E-mail: gonc.katja@muravidek.si 

 

VAGY 

 

A pályázók közvetlenül a KKM-be is beküldhetik a 

pályázatukat: 

Külgazdasági és Külügyminisztérium, NOF 

Egyetemi előkészítő 

1016 Budapest, Somlói út 51. 

 Biró Mónika oktatási főkoordinátor+36-1-800-990 

 Bárdos Zsuzsanna oktatási referens, +36-1-800-982 

elokeszito@mfa.gov.hu 

 

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy  

▪ a határidő minden esetben a beérkezés időpontját jelenti, és 

▪ a pályázat benyújtásával kapcsolatban hiánypótlásra nincs lehetőség! 

mailto:gonc.katja@muravidek.si
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A Bíráló Bizottság a határidő után beérkezett, illetve a formailag hibás, pontatlanul vagy 

olvashatatlanul benyújtott pályázatokat nem veszi figyelembe. 

 

Az alábbiakban felsorolt mellékleteket, igazolásokat csatolni kell az elektronikusan 

beküldött pályázat kinyomtatott és aláírt PDF adatlap dokumentumához: 
 

1. Az úti okmány (útlevél) egyszerű másolata. 

2. Az állandó lakóhelyet igazoló okmány egyszerű másolata. 

3. A középiskola valamennyi osztálya bizonyítványának hitelesített másolata* 

(amennyiben a bizonyítvány nem tartalmaz angol nyelvű változatot is, akkor kérjük a 

bizonyítvány egyszerű magyar nyelvű fordítását) 

4. Érettségi bizonyítvány hitelesített másolata (ezt utólag is el lehet küldeni, amennyiben 

a pályázat beadásakor még nem állna rendelkezésre, ebben az esetben a középiskolai 

éves bizonyítványok hitelesített másolata).* 

5. Kézzel írott önéletrajz. 

6. Legfeljebb egyoldalas rövid motivációs levél: Miért szeretnék Magyarországon 

tanulni? (A motivációs levelet magyar nyelven illetve angol vagy német nyelven 

megfogalmazva lehet beadni.) 

7. Amennyiben van, a Magyarországon letett középszintű és/vagy emelt szintű érettségi 

oklevelének, bizonyítványának (törzslapjának) egyszerű másolata.* 

8. Írásbeli támogató nyilatkozat, ajánlás valamely szülőföldi magyar szervezet, országos 

szövetség, illetve országos tanács vezetőjének részéről a muravidéki, a nyugat-európai 

és az Európán kívüli magyar közösségekben (egyesületek, cserkészet stb.) végzett 

eredményes munka igazolásáról. (Nem kötelező feltétele a pályázat beadásának!) 

9. Művészet és művészetközvetítés képzési területhez tartozó szak esetén írásbeli ajánlás 

a pályázó tehetségéről és szakmai tudásának fokozatáról. 

10. Szlovén állampolgárságú pályázók esetében: a magyar nemzetiség igazolása (E célra 

egyaránt alkalmas a Magyar igazolvány 1–2. oldalának [az igazolvány számának és 

adatlapjának] másolata vagy a Magyar igazolványra vonatkozó igénylés másolata, 

illetve ezek hiányában minden olyan dokumentum, amelyből a nemzetiség hitelt 

érdemlően megállapítható.) 

 

*A dokumentum kibocsátója, vagy a középiskola, vagy valamilyen hivatalos magyar szerv 

(minden magyar külképviselet, egyesület, szervezet, cserkészet stb.) által hitelesített másolatot 

kell beküldeni. A 2018-ban érettségizők esetében az érettségi bizonyítvány másolatát utólag is 

el lehet küldeni (amennyiben a pályázat beadásakor még nem állna rendelkezésre). Ebben az 

esetben a középiskola igazolása (jogviszonyról és a 2018. évi érettségi vizsgán tervezett 

részvételről) a pályázat benyújtásakor csatolandó és a szülőföldi érettségi bizonyítvány 

másolatát és az utolsó tanévük bizonyítványának másolatát azok kézhezvételétől számított 8 

munkanapon belül kell legkésőbb benyújtani. 
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1. sz. melléklet 
 

A magyar felsőoktatás 2019/2020-es tanévének alap- és osztatlan képzéseiben megjelenő várhatóan 

miniszteri ösztöndíjjal támogatott szakok (KKM előkészítő képzésében 2018/2019-es tanév) 
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az alábbi táblázatban szereplő szakok közül azokra lehet majd az 

előkésztő képzés folyamán a felvételi jelentkezést benyújtani, melyek a 2019/2020-as tanévre állami 

ösztöndíjas formában, nappali munkarenden meghirdetésre kerülnek! 

 

K
é
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rü
le

t/
 

k
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p
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t 

szak                                                 
(a következő, 2019. 

szeptemberben induló 
tanévben) 

Felvételi tantárgypárok az előkészítő 2017/18-as 
tanévére 

Felvételi-érettségi 
követelmények a 2019. 

évi felsőoktatási 
felvételire 

agrár képzési terület 

alapképzés élelmiszermérnöki 
matematika és biológia vagy biológia és kémia vagy 
biológia és fizika vagy biológia és informatika vagy 
biológia és földrajz vagy biológia és angol 

2 tantárgyat 
középszinten 

alapképzés 
földmérő és földrendező 
mérnöki 

matematika és biológia vagy matematika és 
informatika vagy matematika és földrajz vagy 
biológia és informatika vagy informatika és földrajz 
vagy matematika és fizika vagy matematika és 
kémia vagy kémia és informatika 

2 tantárgyat 
középszinten 

alapképzés vidékfejlesztési agrármérnöki 
matematika és biológia vagy biológia és kémia vagy 
biológia és fizika vagy biológia és informatika vagy 
biológia és földrajz vagy biológia és angol 

2 tantárgyat 
középszinten 

alapképzés kertészmérnöki 
matematika és biológia vagy biológia és kémia vagy 
biológia és fizika vagy biológia és informatika vagy 
biológia és földrajz vagy biológia és angol 

2 tantárgyat 
középszinten 

alapképzés 
lótenyésztő, lovassport 
szervező agrármérnöki 

matematika és biológia vagy biológia és kémia vagy 
biológia és fizika vagy biológia és informatika vagy 
biológia és földrajz vagy biológia és angol 

2 tantárgyat 
középszinten 

alapképzés 
mezőgazdasági és 
élelmiszeripari 
gépészmérnöki 

matematika és biológia vagy biológia és kémia vagy 
biológia és fizika vagy biológia és informatika vagy 
biológia és földrajz vagy biológia és angol 

2 tantárgyat 
középszinten 

alapképzés mezőgazdasági mérnöki 
matematika és biológia vagy biológia és kémia vagy 
biológia és fizika vagy biológia és informatika vagy 
biológia és földrajz vagy biológia és angol 

2 tantárgyat 
középszinten 

alapképzés szőlész-borász mérnöki 
matematika és biológia vagy biológia és kémia vagy 
biológia és fizika vagy biológia és informatika vagy 
biológia és földrajz vagy biológia és angol 

2 tantárgyat 
középszinten 

alapképzés 
tájrendező és kertépítő 
mérnöki 

matematika és biológia vagy biológia és kémia vagy 
biológia és fizika vagy biológia és informatika vagy 
biológia és földrajz vagy biológia és angol 

2 tantárgyat 
középszinten 

alapképzés természetvédelmi mérnöki 
matematika és biológia vagy biológia és kémia vagy 
biológia és fizika vagy biológia és informatika vagy 
biológia és földrajz vagy biológia és angol 

2 tantárgyat 
középszinten 

alapképzés vadgazda mérnöki 
matematika és biológia vagy biológia és kémia vagy 
biológia és fizika vagy biológia és informatika vagy 
biológia és földrajz vagy biológia és angol 

2 tantárgyat 
középszinten 

osztatlan állatorvosi biológia és kémia  
mindkét tárgyat emelt 
szinten kell teljesíteni 

osztatlan agrármérnöki 
matematika és biológia vagy biológia és kémia vagy 
biológia és fizika vagy biológia és informatika vagy 
biológia és földrajz vagy biológia és angol 

2 tantárgyat 
középszinten 
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 osztatlan erdőmérnöki 

matematika és fizika vagy matematika és kémia 
vagy matematika és biológia vagy matematika és 
informatika vagy matematika és angol vagy 
matematika és földrajz vagy biológia és fizika vagy 
biológia és kémia vagy biológia és informatika vagy 
biológia és angol vagy biológia és földrajz vagy 
kémia és informatika 

1 tantárgyat emelt 
szinten és 1 tantárgyat 
középszinten kell 
teljesíteni. Az emelt szint 
nem lehet az angol! 

bölcsészettudomány képzési terület 

alapképzés anglisztika magyar és angol vagy történelem és angol 
angol (emelt szinten) és 
1 tantárgyat még 
középszinten 

alapképzés 
germanisztika 
[néderlandisztika] 

magyar és angol vagy történelem és angol 
angol (emelt szinten) és 
1 tantárgyat még 
középszinten 

alapképzés 
germanisztika 
[skandinavisztika] 

magyar és angol vagy történelem és angol 
angol (emelt szinten) és 
1 tantárgyat még 
középszinten 

alapképzés 
keleti nyelvek és kultúrák 
[altajisztika] 

magyar és angol vagy történelem és angol 
1 tantárgyat emelt 
szinten és 1 tantárgyat 
középszinten 

alapképzés 
keleti nyelvek és kultúrák 
[arab] 

magyar és angol vagy történelem és angol 
1 tantárgyat emelt 
szinten és 1 tantárgyat 
középszinten 

alapképzés 
keleti nyelvek és kultúrák 
[hebraisztika] 

magyar és angol vagy történelem és angol 
1 tantárgyat emelt 
szinten és 1 tantárgyat 
középszinten 

alapképzés 
keleti nyelvek és kultúrák 
[indológia] 

magyar és angol vagy történelem és angol 
1 tantárgyat emelt 
szinten és 1 tantárgyat 
középszinten 

alapképzés 
keleti nyelvek és kultúrák 
[iranisztika] 

magyar és angol vagy történelem és angol 
1 tantárgyat emelt 
szinten és 1 tantárgyat 
középszinten 

alapképzés 
keleti nyelvek és kultúrák 
[japán] 

magyar és angol vagy történelem és angol 
1 tantárgyat emelt 
szinten és 1 tantárgyat 
középszinten 

alapképzés 
keleti nyelvek és kultúrák 
[kínai] 

magyar és angol vagy történelem és angol 
1 tantárgyat emelt 
szinten és 1 tantárgyat 
középszinten 

alapképzés 
keleti nyelvek és kultúrák 
[koreai] 

magyar és angol vagy történelem és angol 
1 tantárgyat emelt 
szinten és 1 tantárgyat 
középszinten 

alapképzés 
keleti nyelvek és kultúrák 
[mongol] 

magyar és angol vagy történelem és angol 
1 tantárgyat emelt 
szinten és 1 tantárgyat 
középszinten 

alapképzés 
keleti nyelvek és kultúrák 
[tibeti] 

magyar és angol vagy történelem és angol 
1 tantárgyat emelt 
szinten és 1 tantárgyat 
középszinten 
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alapképzés 
keleti nyelvek és kultúrák 
[török] 

magyar és angol vagy történelem és angol 
1 tantárgyat emelt 
szinten és 1 tantárgyat 
középszinten 

alapképzés 
keleti nyelvek és kultúrák 
[újgörög] 

magyar és angol vagy történelem és angol 
1 tantárgyat emelt 
szinten és 1 tantárgyat 
középszinten 

alapképzés 

közösségszervezés (ifjúsági 
közösségszervezés. 
kulturális 
közösségszervezés, 
humánfejlesztő szakirányok) 

magyar és angol vagy történelem és angol vagy 
matematika és történelem vagy angol és biológia 
vagy magyar és történelem 

1 tantárgyat emelt 
szinten és 1 tantárgyat 
középszinten 

alapképzés magyar magyar és angol vagy magyar és történelem 
magyar (emelt szinten) 
és 1 tantárgyat még 
középszinten 

alapképzés néprajz 
magyar és történelem vagy magyar és angol vagy 
történelem és angol vagy történelem és földrajz 
vagy földrajz és angol 

1 tantárgyat emelt 
szinten és 1 tantárgyat 
középszinten 

alapképzés 
ókori nyelvek és kultúrák 
[assziriológia] 

magyar és angol vagy történelem és angol 
1 tantárgyat emelt 
szinten és 1 tantárgyat 
középszinten 

alapképzés 
ókori nyelvek és kultúrák 
[egyiptológia] 

magyar és angol vagy történelem és angol 
1 tantárgyat emelt 
szinten és 1 tantárgyat 
középszinten 

alapképzés 
ókori nyelvek és kultúrák 
[klasszika-filológia (latin, 
ógörög)] 

magyar és angol vagy történelem és angol 
1 tantárgyat emelt 
szinten és 1 tantárgyat 
középszinten 

alapképzés pedagógia 

magyar és angol vagy magyar és történelem vagy 
történelem és angol vagy matematika és történelem 
vagy matematika és angol vagy biológia és magyar 
vagy biológia és történelem vagy biológia és angol 
vagy matematika és fizika vagy biológia és fizika 
vagy biológia és kémia vagy matematika és földrajz 
vagy földrajz és kémia vagy földrajz és fizika vagy 
matematika és kémia 

1 tantárgyat emelt 
szinten és 1 tantárgyat 
középszinten 

alapképzés pszichológia 

magyar és angol vagy magyar és történelem vagy 
történelem és angol vagy matematika és történelem 
vagy matematika és angol vagy biológia és magyar 
vagy biológia és történelem vagy biológia és angol 

1 tantárgyat emelt 
szinten és 1 tantárgyat 
középszinten 

alapképzés régészet 
történelem és angol vagy történelem és földrajz 
vagy történelem és magyar 

történelem emelt szinten 
és 1 tantárgyat 
középszinten 

alapképzés romológia magyar és angol vagy történelem és angol 
angol és 1 tantárgy, 1 
tárgyat emelt szinten, 1 
tárgyat középszinten 

alapképzés szabad bölcsészet magyar és angol vagy történelem és angol 
angol és 1 tantárgy, 1 
tárgyat emelt szinten, 1 
tárgyat középszinten 

alapképzés szlavisztika [bolgár] magyar és angol vagy történelem és angol 
angol és 1 tantárgy, 1 
tárgyat emelt szinten, 1 
tárgyat középszinten 
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alapképzés szlavisztika [cseh] magyar és angol vagy történelem és angol 
angol és 1 tantárgy, 1 
tárgyat emelt szinten, 1 
tárgyat középszinten 

alapképzés 
szlavisztika [horvát 
nemzetiségi] 

magyar és angol vagy történelem és angol 
angol és 1 tantárgy, 1 
tárgyat emelt szinten, 1 
tárgyat középszinten 

alapképzés szlavisztika [horvát] magyar és angol vagy történelem és angol 
angol és 1 tantárgy, 1 
tárgyat emelt szinten, 1 
tárgyat középszinten 

alapképzés szlavisztika [lengyel] magyar és angol vagy történelem és angol 
angol és 1 tantárgy, 1 
tárgyat emelt szinten, 1 
tárgyat középszinten 

alapképzés szlavisztika [orosz] magyar és angol vagy történelem és angol 
angol és 1 tantárgy, 1 
tárgyat emelt szinten, 1 
tárgyat középszinten 

alapképzés 
szlavisztika [szerb 
nemzetiségi] 

magyar és angol vagy történelem és angol 
angol és 1 tantárgy, 1 
tárgyat emelt szinten, 1 
tárgyat középszinten 

alapképzés szlavisztika [szerb] magyar és angol vagy történelem és angol 
angol és 1 tantárgy, 1 
tárgyat emelt szinten, 1 
tárgyat középszinten 

alapképzés 
szlavisztika [szlovák 
nemzetiségi] 

magyar és angol vagy történelem és angol 
angol és 1 tantárgy, 1 
tárgyat emelt szinten, 1 
tárgyat középszinten 

alapképzés szlavisztika [szlovák] magyar és angol vagy történelem és angol 
angol és 1 tantárgy, 1 
tárgyat emelt szinten, 1 
tárgyat középszinten 

alapképzés 
szlavisztika [szlovén 
nemzetiségi] 

magyar és angol vagy történelem és angol 
angol és 1 tantárgy, 1 
tárgyat emelt szinten, 1 
tárgyat középszinten 

alapképzés szlavisztika [szlovén] magyar és angol vagy történelem és angol 
angol és 1 tantárgy, 1 
tárgyat emelt szinten, 1 
tárgyat középszinten 

alapképzés szlavisztika [ukrán] magyar és angol vagy történelem és angol 
angol és 1 tantárgy, 1 
tárgyat emelt szinten, 1 
tárgyat középszinten 

alapképzés történelem 
magyar és történelem vagy történelem és angol 
vagy történelem és földrajz 

történelem (emelt 
szinten) és 1 tantárgyat 
még középszinten 

gazdaságtudományok képzési terület 

alapképzés alkalmazott közgazdaságtan 
matematika és történelem vagy matematika és 
angol 

matematika (emelt 
szinten) és 1 tantárgyat 
még középszinten 

alapképzés emberi erőforrások 

matematika és történelem vagy matematika és 
angol vagy történelem és angol vagy matematika 
és földrajz vagy matematika és informatika vagy 
történelem és földrajz 

2 tantárgyat 
középszinten 
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alapképzés 
gazdálkodási és 
menedzsment 

matematika és történelem vagy matematika és 
angol vagy matematika és földrajz vagy matematika 
és informatika 

2 tantárgyat 
középszinten 

alapképzés kereskedelem és marketing 

matematika és történelem vagy matematika és 
angol vagy történelem és angol vagy matematika 
és földrajz vagy matematika és informatika vagy 
történelem és földrajz 

2 tantárgyat 
középszinten 

alapképzés nemzetközi gazdálkodás 
matematika és történelem vagy matematika és 
angol vagy matematika és földrajz vagy matematika 
és informatika vagy történelem és földrajz 

2 tantárgyat 
középszinten 

alapképzés pénzügy és számvitel 
matematika és történelem vagy matematika és 
angol vagy matematika és földrajz vagy matematika 
és informatika 

2 tantárgyat 
középszinten 

alapképzés turizmus-vendéglátás 

matematika és történelem vagy matematika és 
angol vagy történelem és angol vagy matematika 
és földrajz vagy matematika és informatika vagy 
történelem és földrajz 

2 tantárgyat 
középszinten 

osztatlan 
gazdaság- és pénzügy-
matematikai elemzés 

matematika és történelem vagy matematika és 
angol 

matematika (emelt 
szinten) és 1 tantárgyat 
még középszinten 

informatika képzési terület 

alapképzés gazdaságinformatikus 
 matematika és informatika vagy matematika és 
fizika 

matematika és 1 
tantárgyat még 
középszinten 

alapképzés mérnökinformatikus 
matematika és informatika vagy matematika és 
fizika 

matematika és 1 
tantárgyat még 
középszinten 

alapképzés programtervező informatikus 
matematika és informatika vagy matematika és 
fizika 

matematika és 1 
tantárgyat még 
középszinten 

jogi képzési terület 

osztatlan jogász magyar és történelem vagy történelem és angol 

történelem és 1 
tantárgy, 1 tárgyat emelt 
szinten, 1 tárgyat 
középszinten 

államtudományi képzési terület 

alapképzés nemzetközi igazgatási 
magyar és történelem vagy magyar és angol vagy 
történelem és angol vagy matematika és történelem 
vagy matematika és angol 

1 tantárgyat emelt 
szinten és 1 tantárgyat 
középszinten 

alapképzés 
nemzetközi biztonság- és 
védelempolitikai 

magyar és történelem vagy magyar és angol vagy 
történelem és angol vagy matematika és történelem 
vagy matematika és angol vagy történelem és 
földrajz vagy matematika és földrajz 

1 tantárgyat emelt 
szinten és 1 tantárgyat 
középszinten 

osztatlan államtudományi magyar és történelem 
1 tantárgyat emelt 
szinten és 1 tantárgyat 
középszinten 

műszaki képzési terület 

alapképzés anyagmérnöki 
matematika és biológia vagy matematika és fizika 
vagy matematika és informatika vagy matematika 
és kémia  

matematika és 1 
tantárgyat még 
középszinten 

alapképzés biomérnöki 
matematika és biológia vagy matematika és fizika 
vagy matematika és informatika vagy matematika 
és kémia 

matematika és 1 
tantárgyat még 
középszinten 

alapképzés energetikai mérnöki matematika és fizika 
1 tantárgyat emelt 
szinten és 1 tantárgyat 
középszinten 
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alapképzés építészmérnöki 
matematika és fizika vagy matematika és 
történelem 

1 tantárgyat emelt 
szinten és 1 tantárgyat 
középszinten 

alapképzés építőmérnöki 
matematika és fizika vagy matematika és kémia 
vagy matematika és informatika vagy matematika 
és biológia 

matematika és 1 
tantárgyat még 
középszinten 

alapképzés faipari mérnöki 
matematika és fizika vagy matematika és 
informatika vagy matematika és biológia vagy 
matematika és kémia 

matematika és 1 
tantárgyat még 
középszinten 

alapképzés gépészmérnöki 
matematika és fizika vagy matematika és 
informatika vagy matematika és kémia vagy 
matematika és biológia 

matematika és 1 
tantárgyat még 
középszinten 

alapképzés 
ipari termék- és formatervező 
mérnöki 

matematika és fizika vagy matematika és 
informatika vagy matematika és kémia vagy 
matematika és biológia 

matematika és 1 
tantárgyat még 
középszinten 

alapképzés járműmérnöki 
matematika és fizika vagy matematika és 
informatika vagy matematika és kémia vagy 
matematika és biológia 

matematika és 1 
tantárgyat még 
középszinten 

alapképzés könnyűipari mérnöki 
matematika és fizika vagy matematika és 
informatika vagy matematika és kémia vagy 
matematika és biológia 

matematika és 1 
tantárgyat még 
középszinten 

alapképzés környezetmérnöki 
matematika és fizika vagy matematika és 
informatika vagy matematika és biológia vagy 
matematika és kémia 

matematika és 1 
tantárgyat még 
középszinten 

alapképzés közlekedésmérnöki 
matematika és fizika vagy matematika és 
informatika vagy matematika és kémia vagy 
matematika és biológia 

matematika és 1 
tantárgyat még 
középszinten 

alapképzés logisztikai mérnöki 
matematika és fizika vagy matematika és 
informatika vagy matematika és kémia vagy 
matematika és biológia 

matematika és 1 
tantárgyat még 
középszinten 

alapképzés mechatronikai mérnöki 
matematika és fizika vagy matematika és 
informatika vagy matematika és kémia vagy 
matematika és biológia 

matematika és 1 
tantárgyat még 
középszinten 

alapképzés molekuláris bionika mérnöki 
matematika és fizika vagy matematika és 
informatika vagy matematika és biológia vagy 
matematika és kémia 

matematika és 1 
tantárgyat még 
középszinten 

alapképzés műszaki földtudományi 
matematika és fizika vagy matematika és 
informatika vagy matematika és földrajz vagy 
matematika és kémia vagy matematika és biológia 

matematika és 1 
tantárgyat még 
középszinten 

alapképzés műszaki menedzser 
matematika és fizika vagy matematika és 
informatika vagy matematika és történelem vagy 
matematika és kémia vagy matematika és biológia 

matematika és 1 
tantárgyat még 
középszinten 

alapképzés műszaki szakoktató 
matematika és fizika vagy matematika és 
informatika vagy matematika és kémia vagy 
matematika és biológia 

matematika és 1 
tantárgyat még 
középszinten 

alapképzés vegyészmérnöki 
matematika és fizika vagy matematika és 
informatika vagy matematika és kémia vagy 
matematika és biológia 

matematika és 1 
tantárgyat még 
középszinten 

alapképzés villamosmérnöki 
matematika és fizika vagy matematika és 
informatika vagy matematika és kémia vagy 
matematika és biológia 

matematika és 1 
tantárgyat még 
középszinten 

alapképzés vízügyi üzemeltetési mérnöki 
matematika és fizika vagy matematika és 
informatika vagy matematika és kémia vagy 
matematika és biológia 

matematika és 1 
tantárgyat még 
középszinten 

osztatlan építészmérnöki 
matematika és fizika vagy matematika és 
történelem 

1 tantárgyat emelt 
szinten és 1 tantárgyat 
középszinten 
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művészet képzési terület 

 
E képzési terület állami ösztöndíjas, nappali tagozatos képzési formában meghirdetett szakjai 
(2018-as felvételi eljárásban) KIZÁRÓLAG másodlagos szakként – a többi képzési területek 
közé tartozó másik olyan szak mellett, melyen a KKM előkészítő képzést nyújt – pályázhatók.   

alapképzés  építőművészet 

 

 gyakorlati 

alapképzés animáció 

 

gyakorlati 

alapképzés mozgókép 
[film- és televíziórendezés] [mozgóképes hang] 
[mozgóképes vágás] [kameraman] [gyártásvezetés] 
[dramaturgia] 

gyakorlati 

alapképzés televíziós műsorkészítő 

 

gyakorlati 

alapképzés látványtervezés 

 

gyakorlati 

alapképzés designkultúra 

 

gyakorlati 

alapképzés formatervezés 

 

gyakorlati 

alapképzés fotográfia 

 

gyakorlati 

alapképzés tervezőgrafika 

 

gyakorlati 

alapképzés textiltervezés 

 

gyakorlati 

alapképzés tárgyalkotás [kerámiatervezés] [üvegtervezés] [fémművesség] gyakorlati 

alapképzés képzőművészet-elmélet 

 

gyakorlati 

alapképzés média design 

 

gyakorlati 
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alapképzés koreográfus 

 

gyakorlati 

alapképzés táncművész 

 

gyakorlati 

alapképzés táncos és próbavezető 

 

gyakorlati 

alapképzés 
alkotóművészet és 
muzikológia 

[alkalmazott zeneszerzés] [elektronikus zenei 
médiaművészet] [jazz-zeneszerzés] [muzikológia] 
[zeneelmélet] [zeneismeret] [zeneszerzés] 

gyakorlati 

alapképzés előadó-művészet  

[egyházzene-kórusvezetés] [egyházzene-orgona] 
[jazzbasszusgitár] [jazzbőgő] [jazzdob] [jazzének] 
[jazzgitár] [jazzharsona] [jazztrombita] [jazz-
zongora] [jazzszaxofon] [klasszikus cimbalom] 
[klasszikus csembaló] [klasszikus ének] [klasszikus 
fagott] [klasszikus furulya] [klasszikus fuvola] 
[klasszikus gitár] [klasszikus gordon] [klasszikus 
gordonka] [klasszikus hárfa] [klasszikus harmónika] 
[klasszikus harsona] [klasszikus hegedű] 
[klasszikus klarinét] [klasszikus kürt] [klasszikus 
mélyhegedű] [klasszikus oboa] [klasszikus orgona] 
[klasszikus szaxofon] [klasszikus trombita] 
[klasszikus tuba] [klasszikus ütőhangszeres 
előadóművészet] [klasszikus zongora] [klasszikus 
lant] [népi cimbalom] [népi ének] [népi fúvós 
(furulya-duda, klarinét-tárogató)] [népi pengetős 
(citera-tambura-koboz-tekerő)] [népi vonós 
(hegedű, brácsa, nagybőgő-cselló-ütőgardon)] 
[zenekar- és kórusvezetés] 

gyakorlati 

egységes 
(osztatlan) 

festőművész 

 

gyakorlati 

egységes 
(osztatlan) 

grafikusművész 

 

gyakorlati 

egységes 
(osztatlan) 

intermédia-művész 

 

gyakorlati 

egységes 
(osztatlan) 

restaurátorművész 

 

gyakorlati 

egységes 
(osztatlan) 

szobrászművész 

 

gyakorlati 

egységes 
(osztatlan) 

színházi dramaturg 

 

gyakorlati 

egységes 
(osztatlan) 

színházrendező 

 

gyakorlati 
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egységes 
(osztatlan) 

színművész 

 

gyakorlati 

művészetközvetítési képzési terület 

 

E képzési terület állami ösztöndíjas, nappali tagozatos képzési formában meghirdetett szakjai 
(2018-as felvételi eljárásban) KIZÁRÓLAG másodlagos szakként – a többi képzési területek 
közé tartozó másik olyan szak mellett, melyen a KKM-Balassi előkészítő képzést nyújt – 
pályázhatók. 
 

  

alapképzés drámainstruktor  gyakorlati 

alapképzés környezetkultúra  gyakorlati 

alapképzés képalkotás [képalkotás] [mozgóképkultúra- és média] gyakorlati 

alapképzés kézműves tárgykultúra  gyakorlati 

alapképzés zenekultúra  gyakorlati 

orvos- és egészségtudomány képzési terület 

alapképzés 
ápolás és betegellátás 
[ápoló] 

biológia és kémia vagy biológia és fizika vagy 
biológia és informatika vagy biológia és magyar 
vagy kémia és informatika vagy magyar és 
informatika vagy biológia és angol vagy matematika 
és kémia vagy matematika és biológia vagy 
matematika és fizika vagy matematika és 
informatika vagy matematika és angol 

2 tantárgyat 
középszinten 

alapképzés 
ápolás és betegellátás 
[dietetikus] 

biológia és kémia vagy biológia és fizika vagy 
biológia és informatika vagy biológia és magyar 
vagy kémia és informatika vagy magyar és 
informatika vagy biológia és angol vagy matematika 
és kémia vagy matematika és biológia vagy 
matematika és fizika vagy matematika és 
informatika vagy matematika és angol 

2 tantárgyat 
középszinten 

alapképzés 
ápolás és betegellátás 
[ergoterápia] 

biológia és kémia vagy biológia és fizika vagy 
biológia és informatika vagy biológia és magyar 
vagy kémia és informatika vagy magyar és 
informatika vagy biológia és angol vagy matematika 
és kémia vagy matematika és biológia vagy 
matematika és fizika vagy matematika és 
informatika vagy matematika és angol 

2 tantárgyat 
középszinten 

alapképzés 
ápolás és betegellátás 
[gyógytornász] 

biológia és kémia vagy biológia és fizika vagy 
biológia és informatika vagy biológia és magyar 
vagy kémia és informatika vagy magyar és 
informatika vagy biológia és angol vagy matematika 
és kémia vagy matematika és biológia vagy 
matematika és fizika vagy matematika és 
informatika vagy matematika és angol 

2 tantárgyat 
középszinten 

alapképzés 
ápolás és betegellátás [hang-
, beszéd- és nyelésterapeuta] 

biológia és kémia vagy biológia és fizika vagy 
biológia és informatika vagy biológia és magyar 
vagy kémia és informatika vagy magyar és 
informatika vagy biológia és angol vagy matematika 
és kémia vagy matematika és biológia vagy 
matematika és fizika vagy matematika és 

2 tantárgyat 
középszinten 
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informatika vagy matematika és angol 

alapképzés 
ápolás és betegellátás 
[mentőtiszt] 

biológia és kémia vagy biológia és fizika vagy 
biológia és informatika vagy biológia és magyar 
vagy kémia és informatika vagy magyar és 
informatika vagy biológia és angol vagy matematika 
és kémia vagy matematika és biológia vagy 
matematika és fizika vagy matematika és 
informatika vagy matematika és angol 

2 tantárgyat 
középszinten 

alapképzés 
ápolás és betegellátás 
[szülésznő] 

biológia és kémia vagy biológia és fizika vagy 
biológia és informatika vagy biológia és magyar 
vagy kémia és informatika vagy magyar és 
informatika vagy biológia és angol vagy matematika 
és kémia vagy matematika és biológia vagy 
matematika és fizika vagy matematika és 
informatika vagy matematika és angol 

2 tantárgyat 
középszinten 

alapképzés 
egészségügyi gondozás és 
prevenció [dentálhigiénikus] 

biológia és kémia vagy biológia és fizika vagy 
biológia és informatika vagy biológia és magyar 
vagy kémia és informatika vagy magyar és 
informatika vagy biológia és angol vagy matematika 
és kémia vagy matematika és biológia vagy 
matematika és fizika vagy matematika és 
informatika vagy matematika és angol 

2 tantárgyat közép 
szinten 

alapképzés 
egészségügyi gondozás és 
prevenció [népegészségügyi 
ellenőr] 

biológia és kémia vagy biológia és fizika vagy 
biológia és informatika vagy biológia és magyar 
vagy kémia és informatika vagy magyar és 
informatika vagy biológia és angol vagy matematika 
és kémia vagy matematika és biológia vagy 
matematika és fizika vagy matematika és 
informatika vagy matematika és angol 

2 tantárgyat közép 
szinten 

alapképzés 
egészségügyi gondozás és 
prevenció [védőnő] 

biológia és kémia vagy biológia és fizika vagy 
biológia és informatika vagy biológia és magyar 
vagy kémia és informatika vagy magyar és 
informatika vagy biológia és angol vagy matematika 
és kémia vagy matematika és biológia vagy 
matematika és fizika vagy matematika és 
informatika vagy matematika és angol 

2 tantárgyat közép 
szinten 

alapképzés egészségügyi szervező 

biológia és kémia vagy biológia és fizika vagy 
biológia és informatika vagy biológia és angol vagy 
kémia és informatika vagy matematika és biológia 
vagy matematika és fizika vagy matematika és 
informatika vagy matematika és angol 

2 tantárgyat 
középszinten 

alapképzés 
orvosi diagnosztikai 
analitikus 

biológia és kémia vagy biológia és fizika vagy 
biológia és informatika vagy biológia és magyar 
vagy kémia és informatika vagy magyar és 
informatika vagy biológia és angol vagy matematika 
és kémia vagy matematika és biológia vagy 
matematika és fizika vagy matematika és 
informatika vagy matematika és angol 

2 tantárgyat 
középszinten 

osztatlan általános orvos biológia és kémia vagy biológia és fizika 
biológia (emelt szinten) 
és 1 tantárgyat még 
emelt szinten 

osztatlan fogorvos biológia és kémia vagy biológia és fizika 
biológia (emelt szinten) 
és 1 tantárgyat még 
emelt szinten 

osztatlan gyógyszerész biológia és kémia vagy biológia és fizika 
biológia (emelt szinten) 
és 1 tantárgyat még 
emelt szinten 

pedagógusképzés képzési terület 

alapképzés 
csecsemő- és 
kisgyermeknevelő 

biológia és magyar vagy magyar és történelem 
vagy magyar és angol vagy magyar és testnevelés 

magyar és még 1 
tantárgyat középszinten 
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alapképzés 

gyógypedagógia 
[értelmileg akadályozottak 
pedagógiája] [tanulásban 
akadályozottak pedagógiája] 
[hallássérültek pedagógiája] 
[logopédia] [látássérültek 
pedagógiája] 
[szomatopedagógia] 
[pszichopedagógia] [autizmus 
spektrum pedagógiája] 

biológia és magyar vagy magyar és angol 
 
Mindkét tantárgyat 
középszinten 

alapképzés konduktor 
biológia és magyar vagy magyar és történelem 
vagy magyar és angol  

magyar és még 1 
tantárgyat középszinten 

alapképzés 
óvodapedagógus 
(nemzetiségi szakirány) 

biológia és magyar vagy magyar és történelem 
vagy magyar és angol vagy magyar és testnevelés 

magyar és még 1 
tantárgyat középszinten 

alapképzés 
tanító 
(nemzetiségi szakirány) 

biológia és magyar vagy magyar és történelem 
vagy magyar és angol vagy magyar és testnevelés 

magyar és még 1 
tantárgyat középszinten 

egységes 
(osztatlan) 

osztatlan tanári [10 félév 
[angol nyelv és kultúra 
tanára; biológiatanár 
(egészségtan)]] 

angol és biológia 
emelt szintű angol, 
biológia közép v. emelt 
szinten 

egységes 
(osztatlan) 

osztatlan tanári [10 félév 
[angol nyelv és kultúra 
tanára; könyvtárostanár]] 

angol és történelem 
emelt szintű angol, 
történelem közép v. 
emelt szinten 

egységes 
(osztatlan) 

osztatlan tanári [10 félév 
[angol nyelv és kultúra 
tanára; magyartanár]] 

angol és magyar 
emelt szintű angol, 
magyar közép v. emelt 
szinten 

egységes 
(osztatlan) 

osztatlan tanári [10 félév 
[angol nyelv és kultúra 
tanára; matematikatanár]] 

angol és matematika 
emelt szintű angol, 
matematika közép v. 
emelt szinten 

egységes 
(osztatlan) 

osztatlan tanári [10 félév 
[angol nyelv és kultúra 
tanára; technika-, életvitel- és 
gyakorlat-tanár]] 

angol és biológia vagy angol és matematika 

emelt szintű angol, és 
biológia vagy 
matematika vagy fizika 
vagy földrajz vagy kémia 
közép vagy emelt 
szinten    

egységes 
(osztatlan) 

osztatlan tanári [10 félév 
[angol nyelv és kultúra 
tanára; természetismeret-
környezettan tanár]] 

angol és biológia 
emelt szintű angol és 
biológia közép vagy 
emelt szinten    

egységes 
(osztatlan) 

osztatlan tanári [10 félév 
[angol nyelv és kultúra 
tanára; testnevelő tanár]] 

angol és testnevelés 
emelt szintű angol, és 
testnevelés közép vagy 
emelt szinten 

egységes 
(osztatlan) 

osztatlan tanári [10 félév 
[angol nyelv és kultúra 
tanára; történelemtanár és 
állampolgári ismeretek 
tanára]] 

angol és történelem 
emelt szintű angol, 
történelem  közép v. 
emelt szinten 

egységes 
(osztatlan) 

osztatlan tanári [10 félév 
[biológiatanár (egészségtan); 
fizikatanár 
(természettudományos 
gyakorlatok)]] 

biológia és fizika 
2 tárgy közép v. emelt 
szinten 

egységes 
(osztatlan) 

osztatlan tanári [10 félév 
[biológiatanár (egészségtan); 
földrajztanár]] 

biológia és földrajz 
2 tárgy közép v. emelt 
szinten 

egységes 
(osztatlan) 

osztatlan tanári [10 félév 
[biológiatanár (egészségtan); 
informatikatanár]] 

biológia és informatika 
2 tárgy közép v. emelt 
szinten 

egységes 
(osztatlan) 

osztatlan tanári [10 félév 
[biológiatanár (egészségtan); 
kémiatanár]] 

biológia és kémia 
2 tárgy közép v. emelt 
szinten 
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egységes 
(osztatlan) 

osztatlan tanári [10 félév 
[biológiatanár (egészségtan); 
könyvtárostanár]] 

biológia és történelem 
emelt szintű történelem, 
biológia közép v. emelt 
szinten 

egységes 
(osztatlan) 

osztatlan tanári [10 félév 
[biológiatanár (egészségtan); 
magyartanár]] 

biológiai és magyar 
emelt szintű magyar, 
biológia közép v. emelt 
szinten 

egységes 
(osztatlan) 

osztatlan tanári [10 félév 
[biológiatanár (egészségtan); 
matematikatanár]] 

biológia és matematika 
2 tárgy közép v. emelt 
szinten 

egységes 
(osztatlan) 

osztatlan tanári [10 félév 
[biológiatanár (egészségtan); 
technika-, életvitel- és 
gyakorlat-tanár]] 

biológia és fizika vagy biológia és földrajz vagy 
biológia és informatika vagy biológia és kémia vagy 
biológia és matematika   

biológia közép v. emelt 
szinten és fizika vagy 
földrajz vagy informatika 
vagy kémia vagy 
matematika közép v. 
emelt szinten 

egységes 
(osztatlan) 

osztatlan tanári [10 félév 
[biológiatanár (egészségtan); 
természetismeret-
környezettan tanár]] 

biológia és fizika vagy biológia és földrajz vagy 
biológia és informatika vagy biológia és kémia 

biológia közép v. emelt 
szinten és fizika vagy 
földrajz vagy informatika 
vagy kémia közép v. 
emelt szinten 

egységes 
(osztatlan) 

osztatlan tanári [10 félév 
[biológiatanár (egészségtan); 
testnevelő tanár]] 

biológia és testnevelés 
biológia közép v. emelt 
szinten és testnevelés 
közép v. emelt szinten 

egységes 
(osztatlan) 

osztatlan tanári [10 félév 
[biológiatanár (egészségtan); 
történelemtanár és 
állampolgári ismeretek 
tanára]] 

biológia és történelem 
emelt szintű történelem, 
biológia közép v. emelt 
szinten 

egységes 
(osztatlan) 

osztatlan tanári [10 félév 
[fizikatanár 
(természettudományos 
gyakorlatok); 
matematikatanár]] 

fizika és matematika 
2 tárgy közép v. emelt 
szinten 

egységes 
(osztatlan) 

osztatlan tanári [10 félév 
[fizikatanár 
(természettudományos 
gyakorlatok); 
természetismeret-
környezettan tanár]] 

fizika és matematika vagy fizika és biológia  

fizika közép vagy emelt 
szinten és matematika 
vagy biológia vagy 
informatika közép vagy 
emelt szinten 

egységes 
(osztatlan) 

osztatlan tanári [10 félév 
[földrajztanár; 
informatikatanár]] 

földrajz és informatika 
2 tárgy közép v. emelt 
szinten 

egységes 
(osztatlan) 

osztatlan tanári [10 félév 
[földrajztanár; 
könyvtárostanár]] 

földrajz és történelem 
emelt szintű történelem, 
földrajz közép v. emelt 
szinten 

egységes 
(osztatlan) 

osztatlan tanári [10 félév 
[földrajztanár; közösségi 
művelődés tanár]] 

földrajz és történelem 
emelt szintű történelem, 
földrajz közép v. emelt 
szinten 

egységes 
(osztatlan) 

osztatlan tanári [10 félév 
[földrajztanár; technika-, 
életvitel- és gyakorlat-tanár]] 

földrajz és biológia vagy földrajz és informatika  
2 tárgy közép v. emelt 
szinten 

egységes 
(osztatlan) 

osztatlan tanári [10 félév 
[földrajztanár; 
természetismeret-
környezettan tanár]] 

földrajz és biológia vagy földrajz és informatika 
2 tárgy közép v. emelt 
szinten 
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egységes 
(osztatlan) 

osztatlan tanári [10 félév 
[földrajztanár; testnevelő 
tanár]] 

földrajz és testnevelés 

földrajz közép vagy 
emelt szinten és 
testnevelés közép vagy 
emelt szinten 

egységes 
(osztatlan) 

osztatlan tanári [10 félév 
[földrajztanár; 
történelemtanár és 
állampolgári ismeretek 
tanára]] 

földrajz és történelem 
emelt szintű történelem, 
földrajz közép v. emelet 
szinten 

egységes 
(osztatlan) 

osztatlan tanári [10 félév 
[informatikatanár; 
matematikatanár]] 

informatika és matematika 
2 tárgy közép v. emelt 
szinten 

egységes 
(osztatlan) 

osztatlan tanári [10 félév 
[informatikatanár; 
természetismeret-
környezettan tanár]] 

informatika és biológia vagy informatika és fizika 
vagy informatika és földrajz vagy informatika és 
matematika 

2 tárgy közép v. emelt 
szinten 

egységes 
(osztatlan) 

osztatlan tanári [10 félév 
[kémiatanár; 
matematikatanár]] 

kémia és matematika 
2 tárgy közép v. emelt 
szinten 

egységes 
(osztatlan) 

osztatlan tanári [10 félév 
[kémiatanár; 
természetismeret-
környezettan tanár]] 

kémia és biológia vagy kémia és informatika vagy 
kémia és matematika 

kémia közép vagy emelt 
szinten és biológi vagy 
informatika vagy 
matematika közép vagy 
emelet szinten 

egységes 
(osztatlan) 

osztatlan tanári [10 félév 
[magyartanár; 
könyvtárostanár]] 

magyar és történelem 
2 tárgy közép v. emelt 
szinten 

egységes 
(osztatlan) 

osztatlan tanári [10 félév 
[magyartanár; közösségi 
művelődés tanár]] 

magyar és történelem 
emelt szintű magyar és 
történelem közép vagy 
emelt szinten 

egységes 
(osztatlan) 

osztatlan tanári [10 félév 
[magyartanár; technika-, 
életvitel- és gyakorlat-tanár]] 

magyar és biológia  
emelt szintű magyar, 
biológia közép v. emelt 
szinten 

egységes 
(osztatlan) 

osztatlan tanári [10 félév 
[magyartanár; 
természetismeret-
környezettan tanár]] 

magyar és biológia  
emelt szintű magyar, 
biológia közép v. emelt 
szinten 

egységes 
(osztatlan) 

osztatlan tanári [10 félév 
[magyartanár; 
történelemtanár és 
állampolgári ismeretek 
tanára]] 

magyar és történelem 
2 tárgy közép v. emelt 
szinten 

egységes 
(osztatlan) 

osztatlan tanári [10 félév 
[matematikatanár; 
erkölcstan- és etikatanár]] 

matematika és történelem  
emelt szintű történelem, 
matematika közép v. 
emelt szinten 

egységes 
(osztatlan) 

osztatlan tanári [10 félév 
[matematikatanár; hon- és 
népismerettanár]] 

matematika és történelem  
emelt szintű történelem, 
matematika közép v. 
emelt szinten 

egységes 
(osztatlan) 

osztatlan tanári [10 félév 
[matematikatanár; 
könyvtárostanár]] 

matematika és történelem  
emelt szintű történelem, 
matematika közép v. 
emelt szinten 

egységes 
(osztatlan) 

osztatlan tanári [10 félév 
[matematikatanár; közösségi 
művelődés tanár]] 

matematika és történelem  
emelt szintű történelem, 
matematika közép v. 
emelt szinten 
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egységes 
(osztatlan) 

osztatlan tanári [10 félév 
[matematikatanár; technika-, 
életvitel- és gyakorlat-tanár]] 

matematika és fizika vagy matematika és 
informatika 

matematika közép vagy 
emelet szinten és fizika 
vagy informatika közép 
vagy emelt szinten 

egységes 
(osztatlan) 

osztatlan tanári [10 félév 
[matematikatanár; 
természetismeret-
környezettan tanár]] 

matematika és fizika vagy matematika és 
informatika 

matematika közép vagy 
emelet szinten és fizika 
vagy informatika közép 
vagy emelt szinten 

egységes 
(osztatlan) 

osztatlan tanári [10 félév 
[matematikatanár; 
történelemtanár és 
állampolgári ismeretek 
tanára]] 

matematika és történelem  
emelt szintű történelem, 
matematika közép v. 
emelt szinten 

egységes 
(osztatlan) 

osztatlan tanári [10 félév 
[testnevelő tanár; 
gyógytestnevelő-
egészségfejlesztő tanár]] 

testnevelés és biológia 

testnevelés közép vagy 
emelt szinten és biológia 
vagy történelem közép 
vagy emelt szinten 

egységes 
(osztatlan) 

osztatlan tanári [10 félév 
[testnevelő tanár; közösségi 
művelődés tanár]] 

testnevelés és történelem 
2 tárgy közép v. emelt 
szinten 

egységes 
(osztatlan) 

osztatlan tanári [10 félév 
[történelemtanár és 
állampolgári ismeretek 
tanára; könyvtárostanár]] 

magyar és történelem 
2 tárgy közép v. emelt 
szinten 

egységes 
(osztatlan) 

osztatlan tanári [10 félév 
[történelemtanár és 
állampolgári ismeretek 
tanára; közösségi művelődés 
tanár]] 

történelem és magyar 
történelem emelt szinten 
és magyar közép vagy 
emelt szinten 

egységes 
(osztatlan) 

osztatlan tanári [10 félév 
[történelemtanár és 
állampolgári ismeretek 
tanára; technika-, életvitel- és 
gyakorlat-tanár]] 

történelem és matematika vagy történelem és 
földrajz 

emelt szintű történelem 
és matematika vagy 
földrajz vagy informatika 
közép v. emelt szinten 

egységes 
(osztatlan) 

osztatlan tanári [10 félév 
[történelemtanár és 
állampolgári ismeretek 
tanára; természetismeret-
környezettan tanár]] 

történelem és matematika vagy történelem és 
földrajz 

emelt szintű történelem 
és matematika vagy 
földrajz vagy informatika 
közép v. emelt szinten 

sporttudomány képzési terület 

alapképzés 

sport és rekreációszervezés 
[sportszervezés] 
[rekreációszervezés és 
egészségfejlesztés] 

biológia és magyar vagy biológia és történelem 
vagy biológia és angol vagy biológia és testnevelés 
vagy magyar és történelem vagy magyar és angol 
vagy történelem és angol vagy testnevelés és angol 
vagy testnevelés és matematika 

2 tantárgyat 
középszinten 

alapképzés edző testnevelés és biológia gyakorlati 

társadalomtudomány képzési terület 

alapképzés informatikus könyvtáros 

magyar és angol vagy magyar és történelem vagy 
matematika és történelem vagy matematika és 
angol vagy történelem és angol vagy matematika 
és informatika 

1 tantárgyat emelt 
szinten és 1 tantárgyat 
középszinten 

alapképzés 
kommunikáció és 
médiatudomány 

magyar és angol vagy magyar és történelem vagy 
matematika és történelem vagy matematika és 
angol vagy történelem és angol 

1 tantárgyat emelt 
szinten és 1 tantárgyat 
középszinten 
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alapképzés nemzetközi tanulmányok 
magyar és angol vagy magyar és történelem vagy 
matematika és történelem vagy matematika és 
angol vagy történelem és angol 

1 tantárgyat emelt 
szinten és 1 tantárgyat 
középszinten 

alapképzés politikatudomány 

magyar és angol vagy magyar és történelem vagy 
matematika és magyar vagy matematika és 
történelem vagy matematika és angol vagy 
történelem és angol 

1 tantárgyat emelt 
szinten és 1 tantárgyat 
középszinten 

alapképzés szociális munka 
magyar és angol vagy magyar és történelem vagy 
matematika és történelem vagy matematika és 
angol vagy történelem és angol 

1 tantárgyat emelt 
szinten és 1 tantárgyat 
középszinten 

alapképzés szociálpedagógia 
magyar és angol vagy magyar és történelem vagy 
matematika és történelem vagy matematika és 
angol vagy történelem és angol 

1 tantárgyat emelt 
szinten és 1 tantárgyat 
középszinten 

alapképzés szociológia 
magyar és angol vagy magyar és történelem vagy 
matematika és történelem vagy matematika és 
angol vagy történelem és angol 

1 tantárgyat emelt 
szinten és 1 tantárgyat 
középszinten 

természettudomány képzési terület 

 

alapképzés biológia 
biológia és fizika vagy biológia és kémia vagy 
biológia és földrajz vagy matematika és biológia 
vagy biológia és informatika 

biológia kötelező és 
további 1 tantárgyat 
középszinten 

alapképzés fizika 
matematika és fizika vagy fizika és biológia vagy 
fizika és földrajz vagy fizika és kémia 

fizika kötelező és 
további 1 tantárgyat 
középszinten 

alapképzés földrajz 

biológia és földrajz vagy földrajz és informatika 
vagy földrajz és történelem vagy földrajz és 
matematika vagy földrajz és fizika, földrajz és kémia 
vagy földrajz és történelem 

földrajz kötelező és 
további 1 tantárgyat 
középszinten 

alapképzés földtudományi 

biológia és fizika vagy biológia és kémia vagy 
biológia és földrajz vagy földrajz és informatika 
vagy matematika és fizika vagy matematika és 
informatika vagy matematika és földrajz 

2 tantárgyat 
középszinten 

alapképzés kémia 
biológia és kémia vagy kémia és informatika vagy 
kémia és fizika vagy kémia és földrajz vagy kémia 
és matematika 

kémia kötelező és 
további 1 tantárgyat 
középszinten 

alapképzés környezettan 

biológia és fizika vagy biológia és kémia vagy 
biológia és földrajz vagy földrajz és informatika 
vagy matematika és fizika vagy matematika és 
informatika vagy matematika és földrajz 

2 tantárgyat 
középszinten 

alapképzés matematika 
matematika és fizika vagy matematika és biológia 
vagy matematika és informatika vagy matematika 
és kémia vagy matematika és földrajz 

1 tantárgyat emelt 
szinten a matematika, 
fizika, kémia, földrajz és 
biológia közül és 1 
tantárgyat középszinten 

 
Az egyetemi előkészítő képzésre a hitéleti képzési terület, a közigazgatási, rendészeti és katonai képzési terület és a jogi 

képzési terület alapképzési szakjai nem támogatottak. 

A művészet és művészetközvetítés képzési terület állami ösztöndíjas, nappali tagozatos képzési formában meghirdetett 

szakjai (2019--es felvételi eljárásban) KIZÁRÓLAG másodlagos szakként – a többi képzési területek közé tartozó másik 

olyan szak mellett, melyen a KKM előkészítő képzést nyújt – pályázhatók a felsőoktatási előkészítő képzésre. 

A lista már tartalmazza az Oktatási Hivatal részéről 2018. január 31-ig megjelent hivatalos Kiegészítő Tájékoztató 

információit (meghirdetéseit, ill. törléseit). 

 

 


