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H A T Á R O Z A T 
 

 

 

 

A(z) Szent István Egyetem (intézményi azonosító száma: FI51129, a továbbiakban: 

felsőoktatási intézmény) működési engedélyét 2020. augusztus 1. naptól kezdődően az alábbiak 

szerint 

 
 

k  i  a  d  o  m  :  

 

 

 

„  M Ű K Ö D É S  I    E N G E D É L Y  
 

 

1. A felsőoktatási intézmény neve: Szent István Egyetem 

 

2. A felsőoktatási intézmény azonosítója: FI51129 

 

3. A felsőoktatási intézmény székhelye: 2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1. 

 

4. Meghirdethető képzések: 

 

a) Képzési hely: Atkár 

Képzés kódja Képzés neve 
Képzés típusa 

(szintje) 

Képzés 

nyelve 

Képzés 

munka- 

rendje 

Képzés szakterülete 
Meghirdetés 

első féléve 

Meghirdetés 

utolsó féléve 

SFOKSBE szőlész-borász 
felsőoktatási 

szakképzés 
magyar nappali agrár képzési terület 

2020/2021. 

tanév I. félév 
- 

BSZKESO emberi erőforrások 
alapképzés 

(BA/BSc) 
magyar nappali 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2020/2021. 

tanév I. félév 
 - 
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BSZKGAM gazdálkodási és menedzsment 
alapképzés 

(BA/BSc) 
magyar nappali 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2020/2021. 

tanév I. félév 
 - 

BSZKGAI gazdaságinformatikus 
alapképzés 

(BA/BSc) 
magyar nappali 

informatika képzési 

terület 

2020/2021. 

tanév I. félév 
 - 

BSZKKEM kereskedelem és marketing 
alapképzés 

(BA/BSc) 
magyar nappali 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2020/2021. 

tanév I. félév 
 - 

BSZKKRT kertészmérnöki 
alapképzés 

(BA/BSc) 
magyar nappali agrár képzési terület 

2020/2021. 

tanév I. félév 
 - 

BSZKMGM mezőgazdasági mérnöki 
alapképzés 

(BA/BSc) 
magyar nappali agrár képzési terület 

2020/2021. 

tanév I. félév 
 - 

BSZKMGM mezőgazdasági mérnöki 
alapképzés 

(BA/BSc) 
angol nappali agrár képzési terület 

2020/2021. 

tanév I. félév 
 - 

BSZKPSZ pénzügy és számvitel 
alapképzés 

(BA/BSc) 
magyar nappali 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2020/2021. 

tanév I. félév 
 - 

BSZKSZO szőlész-borász mérnöki 
alapképzés 

(BA/BSc) 
magyar nappali agrár képzési terület 

2020/2021. 

tanév I. félév 
 - 

BSZKTED turizmus-vendéglátás 
alapképzés 

(BA/BSc) 
magyar nappali 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2020/2021. 

tanév I. félév 
 - 

BSZKVAD vadgazda mérnöki 
alapképzés 

(BA/BSc) 
magyar nappali agrár képzési terület 

2020/2021. 

tanév I. félév 
 - 

BSZKGVA vidékfejlesztési agrármérnöki 
alapképzés 

(BA/BSc) 
magyar nappali agrár képzési terület 

2020/2021. 

tanév I. félév 
 - 

MSZKTUR turizmus-menedzsment 
mesterképzés 

(MA/MSc) 
magyar nappali 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2020/2021. 

tanév I. félév 
 - 

MSZKVJS vállalkozásfejlesztés 
mesterképzés 

(MA/MSc) 
magyar nappali 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2020/2021. 

tanév I. félév 
 - 

MSZKVFE vidékfejlesztési agrármérnöki 
mesterképzés 

(MA/MSc) 
magyar nappali agrár képzési terület 

2020/2021. 

tanév I. félév 
 - 

TTOVHIG 
élelmiszerlánc-biztonsági és 

élelmiszerhigiéniai 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező agrár képzési terület 

2020/2021. 

tanév I. félév 
 - 

TTOVERA 
élelmiszerlánc-biztonsági és 

élelmiszerhigiéniai szaktanácsadó 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező agrár képzési terület 

2020/2021. 

tanév I. félév 
 - 

TTOVGAS gasztronómiai menedzser 
szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2020/2021. 

tanév I. félév 
 - 

TTOVHGT 
hulladékgazdálkodási 

szaktanácsadó 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező agrár képzési terület 

2020/2021. 

tanév I. félév 
 - 

TTOVORZ 
környezetgazdálkodási-

környezetvédelmi 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező agrár képzési terület 

2020/2021. 

tanév I. félév 
 - 

TTOVYYZ 
környezetgazdálkodási-

környezetvédelmi szaktanácsadó 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező agrár képzési terület 

2020/2021. 

tanév I. félév 
 - 

TTOVZOE 
precíziós mezőgazdasági 

szakmérnök 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező agrár képzési terület 

2020/2021. 

tanév I. félév 
 - 

TTOVPCI 
precíziós mezőgazdasági 

szaktanácsadó 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező agrár képzési terület 

2020/2021. 

tanév I. félév 
 - 

TTOVIAR 
rehabilitációs gazdasági 

menedzser 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2020/2021. 

tanév I. félév 
 - 

TTOVORO 
természeti és kulturális örökség 

menedzser 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2020/2021. 

tanév I. félév 
 - 

TTOVVVG vadászati és vadgazdálkodási 
szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező agrár képzési terület 

2020/2021. 

tanév I. félév 
 - 

TTOVVVT 
vadászati és vadgazdálkodási 

szaktanácsadó 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező agrár képzési terület 

2020/2021. 

tanév I. félév 
 - 
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b) Képzési hely: Beregszász 

Képzés kódja Képzés neve 
Képzés típusa 

(szintje) 

Képzés 

nyelve 

Képzés 

munka- 

rendje 

Képzés szakterülete 
Meghirdetés 

első féléve 

Meghirdetés 

utolsó féléve 

BSZKELM élelmiszermérnöki 
alapképzés 

(BA/BSc) 
magyar levelező agrár képzési terület 

2017/2018. 

tanév I. félév 
-  

BSZKKRT kertészmérnöki 
alapképzés 

(BA/BSc) 
magyar levelező agrár képzési terület 

2015/2016. 

tanév II. félév 
 - 

BSZKKRT kertészmérnöki 
alapképzés 

(BA/BSc) 
magyar nappali agrár képzési terület 

2015/2016. 

tanév II. félév 
 - 

BSZKMGM mezőgazdasági mérnöki 
alapképzés 

(BA/BSc) 
magyar levelező agrár képzési terület 

2017/2018. 

tanév I. félév 
 - 

TTOVKNV 
kertészeti vállalkozásfejlesztési 

szakmérnök 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező agrár képzési terület 

2018/2019. 

tanév I. félév 
 - 

TTOVSBS 
szőlő- és borgazdasági 

szakmérnök 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező agrár képzési terület 

2018/2019. 

tanév I. félév 
 - 

TTOVVFE kertészeti vállalkozásfejlesztési 
szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező agrár képzési terület 

2018/2019. 

tanév I. félév 
 - 

TTOVZOL 
szőlő- és borgazdasági 

szaktanácsadó 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező agrár képzési terület 

2018/2019. 

tanév I. félév 
 - 

 

c) Képzési hely: Budapest 

Képzés kódja Képzés neve 
Képzés típusa 

(szintje) 

Képzés 

nyelve 

Képzés 

munka- 

rendje 

Képzés szakterülete 
Meghirdetés 

első féléve 

Meghirdetés 

utolsó féléve 

SFOKGME gazdálkodási és menedzsment 
felsőoktatási 

szakképzés 
magyar levelező 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2017/2018. 

tanév I. félév 
- 

SFOKGME gazdálkodási és menedzsment 
felsőoktatási 

szakképzés 
magyar nappali 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2017/2018. 

tanév I. félév 
- 

SFOKKMA 

SSZIKER 

kereskedelem és marketing 

[kereskedelmi] 

felsőoktatási 

szakképzés 
magyar levelező 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2019/2020. 

tanév II. félév 
- 

SFOKKMA 

SSZIKER 

kereskedelem és marketing 

[kereskedelmi] 

felsőoktatási 

szakképzés 
magyar nappali 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2013/2014. 

tanév I. félév 
- 

SFOKKMA 

SSZIKLO 

kereskedelem és marketing 

[logisztika] 

felsőoktatási 

szakképzés 
magyar levelező 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2019/2020. 

tanév II. félév 
- 

SFOKKMA 

SSZIKLO 

kereskedelem és marketing 

[logisztika] 

felsőoktatási 

szakképzés 
magyar nappali 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2013/2014. 

tanév I. félév 
- 

SFOKPZS 

SSZIALH 

pénzügy és számvitel 

[államháztartási] 

felsőoktatási 

szakképzés 
magyar levelező 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2017/2018. 

tanév I. félév 
- 

SFOKPZS 

SSZIALH 

pénzügy és számvitel 

[államháztartási] 

felsőoktatási 

szakképzés 
magyar nappali 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2017/2018. 

tanév I. félév 
- 

SFOKPZS 

SSZINPR 

pénzügy és számvitel [nonprofit 

pénzügyi és számviteli] 

felsőoktatási 

szakképzés 
magyar levelező 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2017/2018. 

tanév I. félév 
- 

SFOKPZS 

SSZINPR 

pénzügy és számvitel [nonprofit 

pénzügyi és számviteli] 

felsőoktatási 

szakképzés 
magyar nappali 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2017/2018. 

tanév I. félév 
- 

SFOKPZS 

SSZIPZI 

pénzügy és számvitel 

[pénzintézeti] 

felsőoktatási 

szakképzés 
magyar levelező 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2017/2018. 

tanév I. félév 
- 

SFOKPZS 

SSZIPZI 

pénzügy és számvitel 

[pénzintézeti] 

felsőoktatási 

szakképzés 
magyar nappali 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2017/2018. 

tanév I. félév 
- 

SFOKPZS 

SSZIVAL 

pénzügy és számvitel 

[vállalkozási] 

felsőoktatási 

szakképzés 
magyar levelező 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2017/2018. 

tanév I. félév 
- 

SFOKPZS 

SSZIVAL 

pénzügy és számvitel 

[vállalkozási] 

felsőoktatási 

szakképzés 
magyar nappali 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2017/2018. 

tanév I. félév 
- 
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SFOKTV2 

SSZITUR 
turizmus-vendéglátás [turizmus] 

felsőoktatási 

szakképzés 
magyar levelező 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2017/2018. 

tanév I. félév 
- 

SFOKTV2 

SSZITUR 
turizmus-vendéglátás [turizmus] 

felsőoktatási 

szakképzés 
magyar nappali 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2017/2018. 

tanév I. félév 
- 

SFOKTV2 

SSZIVEN 

turizmus-vendéglátás 

[vendéglátás] 

felsőoktatási 

szakképzés 
magyar levelező 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2017/2018. 

tanév I. félév 
- 

SFOKTV2 

SSZIVEN 

turizmus-vendéglátás 

[vendéglátás] 

felsőoktatási 

szakképzés 
magyar nappali 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2017/2018. 

tanév I. félév 
- 

BSZKBIM biomérnöki 
alapképzés 

(BA/BSc) 
magyar nappali műszaki képzési terület 

2015/2016. 

tanév II. félév 
- 

BSZKELM élelmiszermérnöki 
alapképzés 

(BA/BSc) 
angol nappali agrár képzési terület 

2015/2016. 

tanév II. félév 
- 

BSZKELM élelmiszermérnöki 
alapképzés 

(BA/BSc) 
magyar levelező agrár képzési terület 

2015/2016. 

tanév II. félév 
- 

BSZKELM élelmiszermérnöki 
alapképzés 

(BA/BSc) 
magyar nappali agrár képzési terület 

2015/2016. 

tanév II. félév 
- 

BSZKESO emberi erőforrások 
alapképzés 

(BA/BSc) 
magyar levelező 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2017/2018. 

tanév I. félév 
- 

BSZKESO emberi erőforrások 
alapképzés 

(BA/BSc) 
magyar nappali 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2017/2018. 

tanév I. félév 
- 

BSZKGAM gazdálkodási és menedzsment 
alapképzés 

(BA/BSc) 
angol nappali 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2005/2006. 

tanév I. félév 
- 

BSZKGAM gazdálkodási és menedzsment 
alapképzés 

(BA/BSc) 
francia nappali 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2006/2007. 

tanév I. félév 
- 

BSZKGAM gazdálkodási és menedzsment 
alapképzés 

(BA/BSc) 
magyar levelező 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2005/2006. 

tanév I. félév 
- 

BSZKGAM gazdálkodási és menedzsment 
alapképzés 

(BA/BSc) 
magyar nappali 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2005/2006. 

tanév I. félév 
- 

BSZKKEM kereskedelem és marketing 
alapképzés 

(BA/BSc) 
magyar levelező 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2009/2010. 

tanév I. félév 
- 

BSZKKEM kereskedelem és marketing 
alapképzés 

(BA/BSc) 
magyar nappali 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2009/2010. 

tanév I. félév 
- 

BSZKKRT kertészmérnöki 
alapképzés 

(BA/BSc) 
angol nappali agrár képzési terület 

2016/2017. 

tanév I. félév 
- 

BSZKKRT kertészmérnöki 
alapképzés 

(BA/BSc) 
magyar levelező agrár képzési terület 

2005/2006. 

tanév I. félév 
- 

BSZKKRT kertészmérnöki 
alapképzés 

(BA/BSc) 
magyar nappali agrár képzési terület 

2005/2006. 

tanév I. félév 
- 

BSZKKOM 
kommunikáció- és 

médiatudomány 

alapképzés 

(BA/BSc) 
magyar nappali 

társadalomtudomány 

képzési terület 

2005/2006. 

tanév I. félév.  
- 

BSZKKOR környezetmérnöki 
alapképzés 

(BA/BSc) 
magyar nappali műszaki képzési terület 

2005/2006. 

tanév I. félév 
- 

BSZKMGM mezőgazdasági mérnöki 
alapképzés 

(BA/BSc) 
angol nappali agrár képzési terület 

2009/2010. 

tanév I. félév 
- 

BSZKMGM mezőgazdasági mérnöki 
alapképzés 

(BA/BSc) 
magyar nappali agrár képzési terület 

2005/2006. 

tanév I. félév 
- 

BSZKPSZ pénzügy és számvitel 
alapképzés 

(BA/BSc) 
magyar levelező 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2009/2010. 

tanév I. félév 
- 

BSZKPSZ pénzügy és számvitel 
alapképzés 

(BA/BSc) 
magyar nappali 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2009/2010. 

tanév I. félév 
- 

BSZKSZO szőlész-borász mérnöki 
alapképzés 

(BA/BSc) 
magyar levelező agrár képzési terület 

2015/2016. 

tanév II. félév 
- 

BSZKSZO szőlész-borász mérnöki 
alapképzés 

(BA/BSc) 
magyar nappali agrár képzési terület 

2015/2016. 

tanév II. félév 
- 
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BSZKTAJ tájrendező és kertépítő mérnöki 
alapképzés 

(BA/BSc) 
magyar nappali agrár képzési terület 

2015/2016. 

tanév II. félév 
- 

BSZKTRM természetvédelmi mérnöki 
alapképzés 

(BA/BSc) 
magyar nappali agrár képzési terület 

2005/2006. 

tanév I. félév 
- 

BSZKTED turizmus-vendéglátás 
alapképzés 

(BA/BSc) 
magyar levelező 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2019/2020. 

tanév II. félév 
- 

BSZKTED turizmus-vendéglátás 
alapképzés 

(BA/BSc) 
magyar nappali 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2019/2020. 

tanév II. félév 
- 

BSZKVAD vadgazda mérnöki 
alapképzés 

(BA/BSc) 
angol nappali agrár képzési terület 

2005/2006. 

tanév I. félév 
- 

BSZKVAD vadgazda mérnöki 
alapképzés 

(BA/BSc) 
magyar nappali agrár képzési terület 

2005/2006. 

tanév I. félév 
- 

MSZKASZ állattenyésztő mérnöki 
mesterképzés 

(MA/MSc) 
magyar nappali agrár képzési terület 

2008/2009. 

tanév I. félév 
- 

MSZKEBM 
élelmiszerbiztonsági és -minőségi 

mérnöki 

mesterképzés 

(MA/MSc) 
angol nappali agrár képzési terület 

2015/2016. 

tanév II. félév 
- 

MSZKEBM 
élelmiszerbiztonsági és -minőségi 

mérnöki 

mesterképzés 

(MA/MSc) 
magyar levelező agrár képzési terület 

2015/2016. 

tanév II. félév 
- 

MSZKEBM 
élelmiszerbiztonsági és -minőségi 

mérnöki 

mesterképzés 

(MA/MSc) 
magyar nappali agrár képzési terület 

2015/2016. 

tanév II. félév 
- 

MSZKELM élelmiszermérnöki 
mesterképzés 

(MA/MSc) 
angol nappali agrár képzési terület 

2015/2016. 

tanév II. félév 
- 

MSZKELM élelmiszermérnöki 
mesterképzés 

(MA/MSc) 
magyar levelező agrár képzési terület 

2015/2016. 

tanév II. félév 
- 

MSZKELM élelmiszermérnöki 
mesterképzés 

(MA/MSc) 
magyar nappali agrár képzési terület 

2015/2016. 

tanév II. félév 
- 

MSZKLOM ellátásilánc-menedzsment 
mesterképzés 

(MA/MSc) 
angol nappali 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2010/2011. 

tanév I. félév 
- 

MSZKLOM ellátásilánc-menedzsment 
mesterképzés 

(MA/MSc) 
magyar levelező 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2010/2011. 

tanév I. félév 
- 

MSZKLOM ellátásilánc-menedzsment 
mesterképzés 

(MA/MSc) 
magyar nappali 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2010/2011. 

tanév I. félév 
- 

MSZKEET emberi erőforrás tanácsadó 
mesterképzés 

(MA/MSc) 
magyar levelező 

bölcsészettudomány 

képzési terület 

2010/2011. 

tanév I. félév 
- 

MSZKEET emberi erőforrás tanácsadó 
mesterképzés 

(MA/MSc) 
magyar nappali 

bölcsészettudomány 

képzési terület 

2010/2011. 

tanév I. félév 
- 

MSZKKIE kertészmérnöki 
mesterképzés 

(MA/MSc) 
angol nappali agrár képzési terület 

2015/2016. 

tanév II. félév 
- 

MSZKKIE kertészmérnöki 
mesterképzés 

(MA/MSc) 
magyar levelező agrár képzési terület 

2015/2016. 

tanév II. félév 
- 

MSZKKIE kertészmérnöki 
mesterképzés 

(MA/MSc) 
magyar nappali agrár képzési terület 

2015/2016. 

tanév II. félév 
- 

MSZKKOG 
környezetgazdálkodási 

agrármérnöki 

mesterképzés 

(MA/MSc) 
magyar nappali agrár képzési terület 

2009/2010. 

tanév I. félév 
- 

MSZKKOR környezetmérnöki 
mesterképzés 

(MA/MSc) 
magyar nappali műszaki képzési terület 

2008/2009. 

tanév I. félév 
- 

MSZKMAR marketing 
mesterképzés 

(MA/MSc) 
angol nappali 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2009/2010. 

tanév I. félév 
- 

MSZKMAR marketing 
mesterképzés 

(MA/MSc) 
magyar levelező 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2009/2010. 

tanév I. félév 
- 

MSZKMAR marketing 
mesterképzés 

(MA/MSc) 
magyar nappali 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2009/2010. 

tanév I. félév 
- 

MSZKMEB mezőgazdasági biotechnológus 
mesterképzés 

(MA/MSc) 
angol nappali agrár képzési terület 

2009/2010. 

tanév I. félév 
- 
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MSZKMEB mezőgazdasági biotechnológus 
mesterképzés 

(MA/MSc) 
magyar nappali agrár képzési terület 

2015/2016. 

tanév II. félév 
- 

MSZKNGG 
nemzetközi gazdaság és 

gazdálkodás 

mesterképzés 

(MA/MSc) 
angol nappali 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2009/2010. 

tanév I. félév 
- 

MSZKNGG 
nemzetközi gazdaság és 

gazdálkodás 

mesterképzés 

(MA/MSc) 
magyar levelező 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2009/2010. 

tanév I. félév 
- 

MSZKNGG 
nemzetközi gazdaság és 

gazdálkodás 

mesterképzés 

(MA/MSc) 
magyar nappali 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2009/2010. 

tanév I. félév 
- 

MSZKNOO növényorvosi 
mesterképzés 

(MA/MSc) 
magyar nappali agrár képzési terület 

2015/2016. 

tanév II. félév 
- 

MSZKNOT növénytermesztő mérnöki 
mesterképzés 

(MA/MSc) 
angol nappali agrár képzési terület 

2009/2010. 

tanév I. félév 
- 

MSZKNOT növénytermesztő mérnöki 
mesterképzés 

(MA/MSc) 
magyar nappali agrár képzési terület 

2008/2009. 

tanév I. félév 
- 

MSZKOGM ökológiai gazdálkodási mérnöki 
mesterképzés 

(MA/MSc) 
magyar levelező agrár képzési terület 

2017/2018. 

tanév II. félév 
- 

MSZKOGM ökológiai gazdálkodási mérnöki 
mesterképzés 

(MA/MSc) 
magyar nappali agrár képzési terület 

2015/2016. 

tanév II. félév 
- 

MSZKPUG pénzügy 
mesterképzés 

(MA/MSc) 
magyar levelező 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2009/2010. 

tanév I. félév 
- 

MSZKPUG pénzügy 
mesterképzés 

(MA/MSc) 
magyar nappali 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2009/2010. 

tanév I. félév 
- 

MSZKRKG 
regionális és környezeti 

gazdaságtan 

mesterképzés 

(MA/MSc) 
angol nappali 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2010/2011. 

tanév I. félév 
- 

MSZKRKG 
regionális és környezeti 

gazdaságtan 

mesterképzés 

(MA/MSc) 
magyar levelező 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2010/2011. 

tanév I. félév 
- 

MSZKRKG 
regionális és környezeti 

gazdaságtan 

mesterképzés 

(MA/MSc) 
magyar nappali 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2010/2011. 

tanév I. félév 
- 

MSZKSZB szőlész-borász mérnöki 
mesterképzés 

(MA/MSc) 
angol levelező agrár képzési terület 

2017/2018. 

tanév II. félév 
- 

MSZKSZB szőlész-borász mérnöki 
mesterképzés 

(MA/MSc) 
angol nappali agrár képzési terület 

2017/2018. 

tanév II. félév 
- 

MSZKSZB szőlész-borász mérnöki 
mesterképzés 

(MA/MSc) 
magyar levelező agrár képzési terület 

2017/2018. 

tanév II. félév 
- 

MSZKSZB szőlész-borász mérnöki 
mesterképzés 

(MA/MSc) 
magyar nappali agrár képzési terület 

2017/2018. 

tanév II. félév 
- 

MSZKTEM tájépítész mérnöki 
mesterképzés 

(MA/MSc) 
magyar nappali agrár képzési terület 

2015/2016. 

tanév II. félév 
- 

MSZKTKM tájépítészet és kertművészet 
mesterképzés 

(MA/MSc) 
angol nappali 

művészet képzési 

terület 

2015/2016. 

tanév II. félév 
- 

MSZKTKM tájépítészet és kertművészet 
mesterképzés 

(MA/MSc) 
magyar nappali 

művészet képzési 

terület 

2015/2016. 

tanév II. félév 
- 

MSZKTAK 
takarmányozási és 

takarmánybiztonsági mérnöki 

mesterképzés 

(MA/MSc) 
angol nappali agrár képzési terület 

2009/2010. 

tanév I. félév 
- 

MSZKTAK 
takarmányozási és 

takarmánybiztonsági mérnöki 

mesterképzés 

(MA/MSc) 
magyar nappali agrár képzési terület 

2009/2010. 

tanév I. félév 
- 

MSZKTAO 

MEGYOF2 

MSZTAMT 

tanári [2 félév 

[agrármérnöktanár]] 

mesterképzés 

(MA/MSc) 
magyar levelező 

pedagógusképzés 

képzési terület 

2019/2020. 

tanév I. félév 
- 

MSZKTAO 

MEGYOF2 

MSZTAMT 

tanári [2 félév 

[agrármérnöktanár]] 

mesterképzés 

(MA/MSc) 
magyar nappali 

pedagógusképzés 

képzési terület 

2019/2020. 

tanév I. félév 
- 

MSZKTAO 

MEGYOF3 

MSZTAMT 

tanári [3 félév 

[agrármérnöktanár]] 

mesterképzés 

(MA/MSc) 
magyar levelező 

pedagógusképzés 

képzési terület 

2019/2020. 

tanév I. félév 
- 
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MSZKTAO 

MEGYOF3 

MSZTAMT 

tanári [3 félév 

[agrármérnöktanár]] 

mesterképzés 

(MA/MSc) 
magyar nappali 

pedagógusképzés 

képzési terület 

2019/2020. 

tanév I. félév 
- 

MSZKTAO 

MEGYOF4 

MSZTAMT 

tanári [4 félév 

[agrármérnöktanár]] 

mesterképzés 

(MA/MSc) 
magyar levelező 

pedagógusképzés 

képzési terület 

2019/2020. 

tanév I. félév 
- 

MSZKTAO 

MEGYOF4 

MSZTAMT 

tanári [4 félév 

[agrármérnöktanár]] 

mesterképzés 

(MA/MSc) 
magyar nappali 

pedagógusképzés 

képzési terület 

2019/2020. 

tanév I. félév 
- 

MSZKTEL településmérnöki 
mesterképzés 

(MA/MSc) 
magyar nappali műszaki képzési terület 

2015/2016. 

tanév II. félév 
- 

MSZKTEV természetvédelmi mérnöki 
mesterképzés 

(MA/MSc) 
magyar nappali agrár képzési terület 

2008/2009. 

tanév I. félév 
- 

MSZKTUR turizmus-menedzsment 
mesterképzés 

(MA/MSc) 
magyar levelező 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2018/2019. 

tanév II. félév 
- 

MSZKTUR turizmus-menedzsment 
mesterképzés 

(MA/MSc) 
magyar nappali 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2018/2019. 

tanév II. félév 
- 

MSZKVAG vadgazda mérnöki 
mesterképzés 

(MA/MSc) 
angol nappali agrár képzési terület 

2008/2009. 

tanév I. félév 
- 

MSZKVSZ vezetés és szervezés 
mesterképzés 

(MA/MSc) 
angol nappali 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2009/2010. 

tanév I. félév 
- 

MSZKVSZ vezetés és szervezés 
mesterképzés 

(MA/MSc) 
magyar levelező 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2008/2009. 

tanév I. félév 
- 

MSZKVSZ vezetés és szervezés 
mesterképzés 

(MA/MSc) 
magyar nappali 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2008/2009. 

tanév I. félév 
- 

MSZKVFE vidékfejlesztési agrármérnöki 
mesterképzés 

(MA/MSc) 
angol nappali agrár képzési terület 

2009/2010. 

tanév I. félév 
- 

MSZKVFE vidékfejlesztési agrármérnöki 
mesterképzés 

(MA/MSc) 
magyar levelező agrár képzési terület 

2010/2011. 

tanév I. félév 
- 

MSZKVFE vidékfejlesztési agrármérnöki 
mesterképzés 

(MA/MSc) 
magyar nappali agrár képzési terület 

2010/2011. 

tanév I. félév 
- 

OSZKTAN 

OEGYT10 

OSZTAMT 

osztatlan tanári [10 félév 

[agrármérnöktanár]] 

osztatlan 

képzés 
magyar levelező 

pedagógusképzés 

képzési terület 

2019/2020. 

tanév I. félév 
- 

OSZKTAN 

OEGYT10 

OSZTAMT 

osztatlan tanári [10 félév 

[agrármérnöktanár]] 

osztatlan 

képzés 
magyar nappali 

pedagógusképzés 

képzési terület 

2019/2020. 

tanév I. félév 
- 

DDISELT 

DDTAEMT 

Élelmiszertudományi Doktori 

Iskola képzése 

[élelmiszertudományok] 

doktori képzés 

(PhD/DLA) 
angol nappali 

agrártudományok 

tudományterület 

2016/2017. 

tanév I. félév 
- 

DDISELT 

DDTAEMT 

Élelmiszertudományi Doktori 

Iskola képzése 

[élelmiszertudományok] 

doktori képzés 

(PhD/DLA) 
magyar nappali 

agrártudományok 

tudományterület 

2016/2017. 

tanév I. félév 
- 

DDISKER 

DDTANOK 

Kertészettudományi Doktori 

Iskola képzése 

[növénytermesztési és kertészeti 

tudományok] 

doktori képzés 

(PhD/DLA) 
angol nappali 

agrártudományok 

tudományterület 

2016/2017. 

tanév I. félév 
- 

DDISKER 

DDTANOK 

Kertészettudományi Doktori 

Iskola képzése 

[növénytermesztési és kertészeti 

tudományok] 

doktori képzés 

(PhD/DLA) 
magyar levelező 

agrártudományok 

tudományterület 

2016/2017. 

tanév I. félév 
- 

DDISKER 

DDTANOK 

Kertészettudományi Doktori 

Iskola képzése 

[növénytermesztési és kertészeti 

tudományok] 

doktori képzés 

(PhD/DLA) 
magyar nappali 

agrártudományok 

tudományterület 

2016/2017. 

tanév I. félév 
- 

DDISTTJ 

DDTAAGT 

Tájépítészeti és Tájökológiai 

Doktori Iskola képzése 

[agrárműszaki tudományok] 

doktori képzés 

(PhD/DLA) 
angol nappali 

műszaki tudományok 

tudományterület 

2016/2017. 

tanév I. félév 
- 
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DDISTTJ 

DDTAAGT 

Tájépítészeti és Tájökológiai 

Doktori Iskola képzése 

[agrárműszaki tudományok] 

doktori képzés 

(PhD/DLA) 
magyar levelező 

műszaki tudományok 

tudományterület 

2016/2017. 

tanév I. félév 
- 

DDISTTJ 

DDTAAGT 

Tájépítészeti és Tájökológiai 

Doktori Iskola képzése 

[agrárműszaki tudományok] 

doktori képzés 

(PhD/DLA) 
magyar nappali 

műszaki tudományok 

tudományterület 

2016/2017. 

tanév I. félév 
- 

TTOVAGR 
agrár és természettudományi 

szakfordító 

szakirányú 

továbbképzés 
angol esti agrár képzési terület 

2015/2016. 

tanév II. félév 
- 

TTOVAGR 
agrár és természettudományi 

szakfordító 

szakirányú 

továbbképzés 
angol nappali agrár képzési terület 

2015/2016. 

tanév II. félév 
- 

TTOVAGR 
agrár és természettudományi 

szakfordító 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar esti agrár képzési terület 

2015/2016. 

tanév II. félév 
- 

TTOVAGR 
agrár és természettudományi 

szakfordító 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar nappali agrár képzési terület 

2015/2016. 

tanév II. félév 
- 

TTOVAGR 
agrár és természettudományi 

szakfordító 

szakirányú 

továbbképzés 
német esti agrár képzési terület 

2015/2016. 

tanév II. félév 
- 

TTOVAGR 
agrár és természettudományi 

szakfordító 

szakirányú 

továbbképzés 
német nappali agrár képzési terület 

2015/2016. 

tanév II. félév 
- 

TTOVAGG 
agrárágazati gépüzemeltető 

szakmérnök 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar nappali agrár képzési terület 

2015/2016. 

tanév II. félév 
- 

TTOVAEE 
agrárinformatikus és ökológiai 

modellező szakmérnök 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező agrár képzési terület 

2015/2016. 

tanév II. félév 
- 

TTOVBAA 
biológiai talajerő-gazdálkodási 

szakember 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező agrár képzési terület 

2017/2018. 

tanév II. félév 
- 

TTOVBAS 
biológiai talajerő-gazdálkodási 

szakmérnök 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező agrár képzési terület 

2017/2018. 

tanév II. félév 
- 

TTOVBZE bizalmi vagyonkezelő specialista 
szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2017/2018. 

tanév I. félév 
- 

TTOVBZK 
bizalmi vagyonkezelő 

szakközgazdász 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2017/2018. 

tanév I. félév 
- 

TTOVBRD borkereskedelmi 
szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező agrár képzési terület 

2015/2016. 

tanév II. félév 
- 

TTOVBMI borkereskedelmi szakmérnök 
szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező agrár képzési terület 

2015/2016. 

tanév II. félév 
- 

TTOVCEI 
csokoládé-, kávé-, teakészítő 

mester szakmérnök 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező agrár képzési terület 

2017/2018. 

tanév I. félév 
- 

TTOVCKS 
csokoládé-, kávé-, teakészítő 

mester szaktanácsadó 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező agrár képzési terület 

2017/2018. 

tanév I. félév 
- 

TTOVDZZ dísznövényalkalmazási 
szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező agrár képzési terület 

2015/2016. 

tanév II. félév 
- 

TTOVDSL 
dísznövényalkalmazási 

szakmérnök 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező agrár képzési terület 

2015/2016. 

tanév II. félév 
- 

TTOVEZD 
egészségügyi gazdálkodási és 

stratégiai 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2009/2010. 

tanév I. félév 
- 

TTOVEZD 
egészségügyi gazdálkodási és 

stratégiai 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar nappali 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2009/2010. 

tanév I. félév 
- 

TTOVEBS 
élelmiszerlánc-biztonsági 

szakmérnöki 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező agrár képzési terület 

2015/2016. 

tanév II. félév 
- 

TTOVEBS 
élelmiszerlánc-biztonsági 

szakmérnöki 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar nappali agrár képzési terület 

2015/2016. 

tanév II. félév 
- 

TTOVEVT 

executive MBA - diplomáciai és 

nemzetközi szervezetek 

specialista 

szakirányú 

továbbképzés 
angol levelező 

társadalomtudomány 

képzési terület 

2018/2019. 

tanév II. félév 
- 

TTOVEVT 

executive MBA - diplomáciai és 

nemzetközi szervezetek 

specialista 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező 

társadalomtudomány 

képzési terület 

2018/2019. 

tanév II. félév 
- 
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TTOVFME faiskolai termesztési 
szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező agrár képzési terület 

2015/2016. 

tanév II. félév 
- 

TTOVFZT faiskolai termesztési szakmérnök 
szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező agrár képzési terület 

2015/2016. 

tanév II. félév 
- 

TTOVFAA favizsgáló és faápoló 
szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező agrár képzési terület 

2017/2018. 

tanév I. félév 
- 

TTOVFOZ favizsgáló és faápoló szakmérnök 
szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező agrár képzési terület 

2017/2018. 

tanév I. félév 
- 

TTOVFVS 
felszámolási és vagyonfelügyeleti 

specialista 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2011/2012. 

tanév I. félév 
- 

TTOVFVS 
felszámolási és vagyonfelügyeleti 

specialista 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar nappali 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2011/2012. 

tanév I. félév 
- 

TTOVFVF 
felszámolási és vagyonfelügyeleti 

szakközgazdász 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2011/2012. 

tanév I. félév 
- 

TTOVFVF 
felszámolási és vagyonfelügyeleti 

szakközgazdász 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar nappali 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2011/2012. 

tanév I. félév 
- 

TTOVFRG 
fenntartható mezőgazdasági 

szakember 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező agrár képzési terület 

2017/2018. 

tanév II. félév 
- 

TTOVFOA 
fenntartható mezőgazdasági 

szakmérnök 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező agrár képzési terület 

2017/2018. 

tanév II. félév 
- 

TTOVFAN fitoterápiás tanácsadó 
szakirányú 

továbbképzés 
magyar nappali agrár képzési terület 

2015/2016. 

tanév II. félév 
- 

TTOVURD fürdővezető szakmérnök 
szakirányú 

továbbképzés 
magyar nappali műszaki képzési terület 

2010/2011. 

tanév I. félév 
- 

TTOVGOM gombatermesztési szakmérnök 
szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező agrár képzési terület 

2015/2016. 

tanév II. félév 
- 

TTOVGMB gombatermesztési szaktanácsadó 
szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező agrár képzési terület 

2015/2016. 

tanév II. félév 
- 

TTOVGIF 
gyógynövényismerő és -

felhasználó 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező agrár képzési terület 

2015/2016. 

tanév II. félév 
- 

TTOVGIF 
gyógynövényismerő és -

felhasználó 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar nappali agrár képzési terület 

2015/2016. 

tanév II. félév 
- 

TTOVGFS 
gyógynövényismerő és -

felhasználó szakmérnök 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező agrár képzési terület 

2015/2016. 

tanév II. félév 
- 

TTOVGFS 
gyógynövényismerő és -

felhasználó szakmérnök 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar nappali agrár képzési terület 

2015/2016. 

tanév II. félév 
- 

TTOVGEK gyűjteményes kertek kezelése 
szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező agrár képzési terület 

2015/2016. 

tanév II. félév 
- 

TTOVGJZ 
gyűjteményes kertek kezelése 

szakmérnök 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező agrár képzési terület 

2015/2016. 

tanév II. félév 
- 

TTOVOLC gyümölcstermesztő 
szakirányú 

továbbképzés 
magyar nappali agrár képzési terület 

2015/2016. 

tanév II. félév 
- 

TTOVSAK gyümölcstermesztő szakmérnök 
szakirányú 

továbbképzés 
magyar nappali agrár képzési terület 

2015/2016. 

tanév II. félév 
- 

TTOVGZF 
gyümölcs-zöldség feldolgozó 

szakmérnök 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező agrár képzési terület 

2018/2019. 

tanév II. félév 
- 

TTOVGNO 
gyümölcs-zöldség feldolgozó 

szaktanácsadó 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező agrár képzési terület 

2018/2019. 

tanév II. félév 
- 

TTOVIKA 
idegen nyelvi szakmai 

kommunikátor 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar esti 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2017/2018. 

tanév I. félév 
- 

TTOVVFE kertészeti vállalkozásfejlesztési 
szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező agrár képzési terület 

2015/2016. 

tanév II. félév 
- 

TTOVKNV 
kertészeti vállalkozásfejlesztési 

szakmérnök 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező agrár képzési terület 

2015/2016. 

tanév II. félév 
- 
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TTOVKML 
kertészeti, marketing és 

logisztikai 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar nappali agrár képzési terület 

2006/2007. 

tanév I. félév 
- 

TTOVKGE 

kora gyermekkori intervenció 

területén pedagógus-szakvizsgára 

felkészítő 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező 

pedagógusképzés 

képzési terület 

2020/2021. 

tanév I. félév 
- 

TTOVKTI 
környezeti adatelemző és 

kísérlettervező szakmérnök 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező agrár képzési terület 

2015/2016. 

tanév II. félév 
- 

TTOVKVP 
közoktatási vezető és pedagógus-

szakvizsga 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező 

pedagógusképzés 

képzési terület 

2020/2021. 

tanév I. félév 
- 

TTOVMVO munkavállalási tanácsadó 
szakirányú 

továbbképzés 
magyar nappali 

bölcsészettudomány 

képzési terület 

2014/2015. 

tanév I. félév 
- 

TTOVOGS ökológiai gazdálkodó 
szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező agrár képzési terület 

2015/2016. 

tanév II. félév 
- 

TTOVGOD ökológiai gazdálkodó szakmérnök 
szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező agrár képzési terület 

2015/2016. 

tanév II. félév 
- 

TTOVOOD ökologikus zöldfelület-fenntartó 
szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező agrár képzési terület 

2019/2020. 

tanév I. félév 
- 

TTOVIAM pálinkamester szakmérnök 
szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező agrár képzési terület 

2015/2016. 

tanév II. félév 
- 

TTOVIAM pálinkamester szakmérnök 
szakirányú 

továbbképzés 
magyar nappali agrár képzési terület 

2015/2016. 

tanév II. félév 
- 

TTOVIAD pálinkamester szaktanácsadó 
szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező agrár képzési terület 

2015/2016. 

tanév II. félév 
- 

TTOVIAD pálinkamester szaktanácsadó 
szakirányú 

továbbképzés 
magyar nappali agrár képzési terület 

2015/2016. 

tanév II. félév 
- 

TTOVGUV pedagógus szakvizsga 
szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező 

pedagógusképzés 

képzési terület 

2020/2021. 

tanév I. félév 
- 

TTOVPKK 
protokoll és nemzetközi 

kapcsolatok 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező 

társadalomtudomány 

képzési terület 

2018/2019. 

tanév I. félév 
- 

TTOVSMK sörfőző mester szakmérnök 
szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező agrár képzési terület 

2015/2016. 

tanév II. félév 
- 

TTOVSMK sörfőző mester szakmérnök 
szakirányú 

továbbképzés 
magyar nappali agrár képzési terület 

2015/2016. 

tanév II. félév 
- 

TTOVSMT sörfőző mester szaktanácsadó 
szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező agrár képzési terület 

2015/2016. 

tanév II. félév 
- 

TTOVSMT sörfőző mester szaktanácsadó 
szakirányú 

továbbképzés 
magyar nappali agrár képzési terület 

2015/2016. 

tanév II. félév 
- 

TTOVAFO szakfordító 
szakirányú 

továbbképzés 
magyar nappali 

társadalomtudomány 

képzési terület 

2010/2011. 

tanév I. félév 
- 

TTOVSBS 
szőlő- és borgazdasági 

szakmérnök 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező agrár képzési terület 

2015/2016. 

tanév II. félév 
- 

TTOVSBS 
szőlő- és borgazdasági 

szakmérnök 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar nappali agrár képzési terület 

2015/2016. 

tanév II. félév 
- 

TTOVZOL 
szőlő- és borgazdasági 

szaktanácsadó 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező agrár képzési terület 

2015/2016. 

tanév II. félév 
- 

TTOVZOL 
szőlő- és borgazdasági 

szaktanácsadó 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar nappali agrár képzési terület 

2015/2016. 

tanév II. félév 
- 

TTOVTDS tájgondnok szakmérnök  
szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező agrár képzési terület 

2017/2018. 

tanév I. félév 
- 

TTOVTZA tájgondnok szaktanácsadó 
szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező agrár képzési terület 

2017/2018. 

tanév I. félév 
- 

TTOVAJR 
tájrendezési és területfejlesztési 

szakember 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar nappali műszaki képzési terület 

2015/2016. 

tanév II. félév 
- 

TTOVTTA 
tájrendezési és területfejlesztési 

szakmérnök 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar nappali műszaki képzési terület 

2015/2016. 

tanév II. félév 
- 
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TTOVSDL 
társadalomtudományi és 

gazdasági szakfordító 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar nappali 

társadalomtudomány 

képzési terület 

2014/2015. 

tanév I. félév 
- 

TTOVTOE történetikert-kezelő 
szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező agrár képzési terület 

2019/2020. 

tanév I. félév 
- 

TTOVTZE 
turizmus- és utazásjogi 

szakközgazdász 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2018/2019. 

tanév I. félév 
- 

TTOVTUA 
turizmus- és utazásjogi 

szaktanácsadó 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2018/2019. 

tanév I. félév 
- 

TTOVMUS 

turizmus és vendéglátás 

szakfordító 

(angol/német/francia/román és 

magyar nyelvből) 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar nappali 

társadalomtudomány 

képzési terület 

2011/2012. 

tanév I. félév 
- 

TTOVUZA tűzvédelmi szakmérnök 
szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező műszaki képzési terület 

2010/2011. 

tanév I. félév 
- 

TTOVVRN vidékbiztonsági szakirányító 
szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező 

társadalomtudomány 

képzési terület 

2017/2018. 

tanév I. félév 
- 

TTOVVMM 
vidékfejlesztési menedzsment és 

marketing 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező agrár képzési terület 

2015/2016. 

tanév II. félév 
- 

TTOVVMM 
vidékfejlesztési menedzsment és 

marketing 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar nappali agrár képzési terület 

2015/2016. 

tanév II. félév 
- 

TTOVMMK 
vidékfejlesztési menedzsment és 

marketing szakmérnök 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező agrár képzési terület 

2015/2016. 

tanév II. félév 
- 

TTOVMMK 
vidékfejlesztési menedzsment és 

marketing szakmérnök 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar nappali agrár képzési terület 

2015/2016. 

tanév II. félév 
- 

TTOVZFF zöldfelület-fenntartó 
szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező agrár képzési terület 

2019/2020. 

tanév I. félév 
- 

TTOVZES zöldtető-építő 
szakirányú 

továbbképzés 
magyar nappali agrár képzési terület 

2015/2016. 

tanév II. félév 
- 

TTOVZEM zöldtető-építő szakmérnök 
szakirányú 

továbbképzés 
magyar nappali agrár képzési terület 

2015/2016. 

tanév II. félév 
- 

 

d) Képzési hely: Csíkszereda 

Képzés kódja Képzés neve 
Képzés típusa 

(szintje) 

Képzés 

nyelve 

Képzés 

munka- 

rendje 

Képzés szakterülete 
Meghirdetés 

első féléve 

Meghirdetés 

utolsó féléve 

MSZKVAG vadgazda mérnöki 
mesterképzés 

(MA/MSc) 
magyar levelező agrár képzési terület 

2016/2017. 

tanév I. félév 
- 

MSZKVFE vidékfejlesztési agrármérnöki 
mesterképzés 

(MA/MSc) 
magyar levelező agrár képzési terület 

2012/2013. 

tanév I. félév 
- 

MSZKVFE vidékfejlesztési agrármérnöki 
mesterképzés 

(MA/MSc) 
magyar nappali agrár képzési terület 

2012/2013. 

tanév I. félév 
- 

TTOVGOD ökológiai gazdálkodó szakmérnök 
szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező agrár képzési terület 

2018/2019. 

tanév I. félév 
- 

TTOVOGS ökológiai gazdálkodó 
szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező agrár képzési terület 

2018/2019. 

tanév I. félév 
- 

TTOVRAA 
regionális gazdasági tanácsadó 

(magyar-román tagozat) 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2018/2019. 

tanév I. félév 
- 

TTOVRAA 
regionális gazdasági tanácsadó 

(magyar-román tagozat) 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar nappali 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2018/2019. 

tanév I. félév 
- 
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e) Képzési hely: Gödöllő 

Képzés kódja Képzés neve 
Képzés típusa 

(szintje) 

Képzés 

nyelve 

Képzés 

munka- 

rendje 

Képzés szakterülete 
Meghirdetés 

első féléve 

Meghirdetés 

utolsó féléve 

BSZKESO emberi erőforrások 
alapképzés 

(BA/BSc) 
magyar levelező 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2017/2018. 

tanév I. félév 
- 

BSZKESO emberi erőforrások 
alapképzés 

(BA/BSc) 
magyar nappali 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2017/2018. 

tanév I. félév 
- 

BSZKESO emberi erőforrások 
alapképzés 

(BA/BSc) 
magyar távoktatás 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2017/2018. 

tanév I. félév 
- 

BSZKGAM gazdálkodási és menedzsment 
alapképzés 

(BA/BSc) 
angol nappali 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2006/2007. 

tanév I. félév 
- 

BSZKGAM gazdálkodási és menedzsment 
alapképzés 

(BA/BSc) 
magyar levelező 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2006/2007. 

tanév I. félév 
- 

BSZKGAM gazdálkodási és menedzsment 
alapképzés 

(BA/BSc) 
magyar nappali 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2006/2007. 

tanév I. félév 
- 

BSZKGEM gépészmérnöki 
alapképzés 

(BA/BSc) 
angol nappali műszaki képzési terület 

2005/2006. 

tanév I. félév 
- 

BSZKGEM gépészmérnöki 
alapképzés 

(BA/BSc) 
magyar levelező műszaki képzési terület 

2005/2006. 

tanév I. félév 
- 

BSZKGEM gépészmérnöki 
alapképzés 

(BA/BSc) 
magyar nappali műszaki képzési terület 

2005/2006. 

tanév I. félév 
- 

BSZKGVA vidékfejlesztési agrármérnöki 
alapképzés 

(BA/BSc) 
angol nappali agrár képzési terület 

2009/2010. 

tanév I. félév 
- 

BSZKGVA vidékfejlesztési agrármérnöki 
alapképzés 

(BA/BSc) 
magyar levelező agrár képzési terület 

2006/2007. 

tanév I. félév 
- 

BSZKGVA vidékfejlesztési agrármérnöki 
alapképzés 

(BA/BSc) 
magyar nappali agrár képzési terület 

2006/2007. 

tanév I. félév 
- 

BSZKIZG mezőgazdasági szakoktató 
alapképzés 

(BA/BSc) 
magyar levelező agrár képzési terület 

2006/2007. 

tanév I. félév 
- 

BSZKIZG mezőgazdasági szakoktató 
alapképzés 

(BA/BSc) 
magyar nappali agrár képzési terület 

2006/2007. 

tanév I. félév 
- 

BSZKKEM kereskedelem és marketing 
alapképzés 

(BA/BSc) 
magyar levelező 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2006/2007. 

tanév I. félév 
- 

BSZKKEM kereskedelem és marketing 
alapképzés 

(BA/BSc) 
magyar nappali 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2006/2007. 

tanév I. félév 
- 

BSZKKOM 
kommunikáció- és 

médiatudomány 

alapképzés 

(BA/BSc) 
magyar levelező 

társadalomtudomány 

képzési terület 

2006/2007. 

tanév I. félév 
- 

BSZKKOM 
kommunikáció- és 

médiatudomány 

alapképzés 

(BA/BSc) 
magyar nappali 

társadalomtudomány 

képzési terület 

2006/2007. 

tanév I. félév 
-  

BSZKKOR környezetmérnöki 
alapképzés 

(BA/BSc) 
angol nappali műszaki képzési terület 

2017/2018. 

tanév II. félév 
- 

BSZKKOR környezetmérnöki 
alapképzés 

(BA/BSc) 
magyar nappali műszaki képzési terület 

2005/2006. 

tanév I. félév 
- 

BSZKKRT kertészmérnöki 
alapképzés 

(BA/BSc) 
magyar levelező agrár képzési terület 

2005/2006. 

tanév I. félév 
- 

BSZKKRT kertészmérnöki 
alapképzés 

(BA/BSc) 
magyar nappali agrár képzési terület 

2005/2006. 

tanév I. félév 
- 

BSZKMEC mechatronikai mérnöki 
alapképzés 

(BA/BSc) 
angol nappali műszaki képzési terület 

2005/2006. 

tanév I. félév 
- 

BSZKMEC mechatronikai mérnöki 
alapképzés 

(BA/BSc) 
magyar levelező műszaki képzési terület 

2005/2006. 

tanév I. félév 
- 

BSZKMEC mechatronikai mérnöki 
alapképzés 

(BA/BSc) 
magyar nappali műszaki képzési terület 

2005/2006. 

tanév I. félév 
- 
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BSZKMEZ 
mezőgazdasági és élelmiszeripari 

gépészmérnöki 

alapképzés 

(BA/BSc) 
angol nappali agrár képzési terület 

2005/2006. 

tanév I. félév 
- 

BSZKMEZ 
mezőgazdasági és élelmiszeripari 

gépészmérnöki 

alapképzés 

(BA/BSc) 
magyar levelező agrár képzési terület 

2005/2006. 

tanév I. félév 
- 

BSZKMEZ 
mezőgazdasági és élelmiszeripari 

gépészmérnöki 

alapképzés 

(BA/BSc) 
magyar nappali agrár képzési terület 

2005/2006. 

tanév I. félév 
- 

BSZKMGM mezőgazdasági mérnöki 
alapképzés 

(BA/BSc) 
angol nappali agrár képzési terület 

2009/2010. 

tanév I. félév 
- 

BSZKMGM mezőgazdasági mérnöki 
alapképzés 

(BA/BSc) 
magyar levelező agrár képzési terület 

2005/2006. 

tanév I. félév 
- 

BSZKMGM mezőgazdasági mérnöki 
alapképzés 

(BA/BSc) 
magyar nappali agrár képzési terület 

2005/2006. 

tanév I. félév 
- 

BSZKMME műszaki menedzser 
alapképzés 

(BA/BSc) 
angol nappali műszaki képzési terület 

2006/2007. 

tanév I. félév 
- 

BSZKMME műszaki menedzser 
alapképzés 

(BA/BSc) 
magyar levelező műszaki képzési terület 

2006/2007. 

tanév I. félév 
- 

BSZKMME műszaki menedzser 
alapképzés 

(BA/BSc) 
magyar nappali műszaki képzési terület 

2006/2007. 

tanév I. félév 
- 

BSZKPSZ pénzügy és számvitel 
alapképzés 

(BA/BSc) 
magyar levelező 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2008/2009. 

tanév I. félév 
- 

BSZKPSZ pénzügy és számvitel 
alapképzés 

(BA/BSc) 
magyar nappali 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2008/2009. 

tanév I. félév 
- 

BSZKTED turizmus-vendéglátás 
alapképzés 

(BA/BSc) 
magyar levelező 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2019/2020. 

tanév II. félév 
- 

BSZKTED turizmus-vendéglátás 
alapképzés 

(BA/BSc) 
magyar nappali 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2019/2020. 

tanév II. félév 
- 

BSZKTRM természetvédelmi mérnöki 
alapképzés 

(BA/BSc) 
magyar levelező agrár képzési terület 

2006/2007. 

tanév I. félév 
- 

BSZKTRM természetvédelmi mérnöki 
alapképzés 

(BA/BSc) 
magyar nappali agrár képzési terület 

2006/2007. 

tanév I. félév 
- 

BSZKVAD vadgazda mérnöki 
alapképzés 

(BA/BSc) 
angol nappali agrár képzési terület 

2006/2007. 

tanév I. félév 
- 

BSZKVAD vadgazda mérnöki 
alapképzés 

(BA/BSc) 
magyar levelező agrár képzési terület 

2006/2007. 

tanév I. félév 
- 

BSZKVAD vadgazda mérnöki 
alapképzés 

(BA/BSc) 
magyar nappali agrár képzési terület 

2006/2007. 

tanév I. félév 
- 

DDISATT 

DDTAALA 

Állattenyésztés-tudományi 

Doktori Iskola képzése 

[állattenyésztési tudományok] 

doktori képzés 

(PhD/DLA) 
angol nappali 

agrártudományok 

tudományterület 

2016/2017. 

tanév I. félév 
- 

DDISATT 

DDTAALA 

Állattenyésztés-tudományi 

Doktori Iskola képzése 

[állattenyésztési tudományok] 

doktori képzés 

(PhD/DLA) 
magyar levelező 

agrártudományok 

tudományterület 

2016/2017. 

tanév I. félév 
- 

DDISATT 

DDTAALA 

Állattenyésztés-tudományi 

Doktori Iskola képzése 

[állattenyésztési tudományok] 

doktori képzés 

(PhD/DLA) 
magyar nappali 

agrártudományok 

tudományterület 

2016/2017. 

tanév I. félév 
- 

DDISBTU 

DDTABIT 

Biológia Tudományi Doktori 

Iskola képzése [biológiai 

tudományok] 

doktori képzés 

(PhD/DLA) 
angol nappali 

természettudományok 

tudományterület 

2016/2017. 

tanév I. félév 
- 

DDISBTU 

DDTABIT 

Biológia Tudományi Doktori 

Iskola képzése [biológiai 

tudományok] 

doktori képzés 

(PhD/DLA) 
magyar levelező 

természettudományok 

tudományterület 

2016/2017. 

tanév I. félév 
- 

DDISBTU 

DDTABIT 

Biológia Tudományi Doktori 

Iskola képzése [biológiai 

tudományok] 

doktori képzés 

(PhD/DLA) 
magyar nappali 

természettudományok 

tudományterület 

2016/2017. 

tanév I. félév 
- 
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DDISEGR 

DDTAREI 

Enyedi György Regionális 

Tudományok Doktori Iskola 

képzése [regionális tudományok] 

doktori képzés 

(PhD/DLA) 
angol nappali 

társadalomtudományok 

tudományterület 

2016/2017. 

tanév I. félév 
- 

DDISEGR 

DDTAREI 

Enyedi György Regionális 

Tudományok Doktori Iskola 

képzése [regionális tudományok] 

doktori képzés 

(PhD/DLA) 
magyar levelező 

társadalomtudományok 

tudományterület 

2016/2017. 

tanév I. félév 
- 

DDISEGR 

DDTAREI 

Enyedi György Regionális 

Tudományok Doktori Iskola 

képzése [regionális tudományok] 

doktori képzés 

(PhD/DLA) 
magyar nappali 

társadalomtudományok 

tudományterület 

2016/2017. 

tanév I. félév 
- 

DDISGSZ 

DDTAGST 

Gazdálkodás és 

Szervezéstudományok Doktori 

Iskola képzése [gazdálkodás- és 

szervezéstudományok] 

doktori képzés 

(PhD/DLA) 
angol nappali 

társadalomtudományok 

tudományterület 

2016/2017. 

tanév I. félév 
- 

DDISGSZ 

DDTAGST 

Gazdálkodás és 

Szervezéstudományok Doktori 

Iskola képzése [gazdálkodás- és 

szervezéstudományok] 

doktori képzés 

(PhD/DLA) 
magyar levelező 

társadalomtudományok 

tudományterület 

2016/2017. 

tanév I. félév 
- 

DDISGSZ 

DDTAGST 

Gazdálkodás és 

Szervezéstudományok Doktori 

Iskola képzése [gazdálkodás- és 

szervezéstudományok] 

doktori képzés 

(PhD/DLA) 
magyar nappali 

társadalomtudományok 

tudományterület 

2016/2017. 

tanév I. félév 
- 

DDISKOR 

DDTAKOT 

Környezettudományi Doktori 

Iskola képzése 

[környezettudományok] 

doktori képzés 

(PhD/DLA) 
angol nappali 

természettudományok 

tudományterület 

2016/2017. 

tanév I. félév 
- 

DDISKOR 

DDTAKOT 

Környezettudományi Doktori 

Iskola képzése 

[környezettudományok] 

doktori képzés 

(PhD/DLA) 
magyar levelező 

természettudományok 

tudományterület 

2016/2017. 

tanév I. félév 
- 

DDISKOR 

DDTAKOT 

Környezettudományi Doktori 

Iskola képzése 

[környezettudományok] 

doktori képzés 

(PhD/DLA) 
magyar nappali 

természettudományok 

tudományterület 

2016/2017. 

tanév I. félév 
- 

DDISMTU 

DDTAAGT 

Műszaki Tudományi Doktori 

Iskola képzése [agrárműszaki 

tudományok] 

doktori képzés 

(PhD/DLA) 
angol nappali 

műszaki tudományok 

tudományterület 

2016/2017. 

tanév I. félév 
- 

DDISMTU 

DDTAAGT 

Műszaki Tudományi Doktori 

Iskola képzése [agrárműszaki 

tudományok] 

doktori képzés 

(PhD/DLA) 
magyar levelező 

műszaki tudományok 

tudományterület 

2016/2017. 

tanév I. félév 
- 

DDISMTU 

DDTAAGT 

Műszaki Tudományi Doktori 

Iskola képzése [agrárműszaki 

tudományok] 

doktori képzés 

(PhD/DLA) 
magyar nappali 

műszaki tudományok 

tudományterület 

2016/2017. 

tanév I. félév 
- 

DDISNOT 

DDTANOK 

Növénytudományi Doktori Iskola 

képzése [növénytermesztési és 

kertészeti tudományok] 

doktori képzés 

(PhD/DLA) 
angol nappali 

agrártudományok 

tudományterület 

2016/2017. 

tanév I. félév 
- 

DDISNOT 

DDTANOK 

Növénytudományi Doktori Iskola 

képzése [növénytermesztési és 

kertészeti tudományok] 

doktori képzés 

(PhD/DLA) 
magyar levelező 

agrártudományok 

tudományterület 

2016/2017. 

tanév I. félév 
- 

DDISNOT 

DDTANOK 

Növénytudományi Doktori Iskola 

képzése [növénytermesztési és 

kertészeti tudományok] 

doktori képzés 

(PhD/DLA) 
magyar nappali 

agrártudományok 

tudományterület 

2016/2017. 

tanév I. félév 
- 

MSZKASZ állattenyésztő mérnöki 
mesterképzés 

(MA/MSc) 
magyar levelező agrár képzési terület 

2008/2009. 

tanév I. félév 
- 

MSZKASZ állattenyésztő mérnöki 
mesterképzés 

(MA/MSc) 
magyar nappali agrár képzési terület 

2008/2009. 

tanév I. félév 
- 

MSZKEET emberi erőforrás tanácsadó 
mesterképzés 

(MA/MSc) 
magyar levelező 

bölcsészettudomány 

képzési terület 

2008/2009. 

tanév I. félév 
- 

MSZKEET emberi erőforrás tanácsadó 
mesterképzés 

(MA/MSc) 
magyar nappali 

bölcsészettudomány 

képzési terület 

2008/2009. 

tanév I. félév 
- 

MSZKGEP gépészmérnöki 
mesterképzés 

(MA/MSc) 
angol nappali műszaki képzési terület 

2008/2009. 

tanév I. félév 
- 
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MSZKGEP gépészmérnöki 
mesterképzés 

(MA/MSc) 
magyar levelező műszaki képzési terület 

2008/2009. 

tanév I. félév 
- 

MSZKGEP gépészmérnöki 
mesterképzés 

(MA/MSc) 
magyar nappali műszaki képzési terület 

2008/2009. 

tanév I. félév 
- 

MSZKKOG 
környezetgazdálkodási 

agrármérnöki 

mesterképzés 

(MA/MSc) 
magyar levelező agrár képzési terület 

2009/2010. 

tanév I. félév 
- 

MSZKKOG 
környezetgazdálkodási 

agrármérnöki 

mesterképzés 

(MA/MSc) 
magyar nappali agrár képzési terület 

2009/2010. 

tanév I. félév 
- 

MSZKKOR környezetmérnöki 
mesterképzés 

(MA/MSc) 
angol nappali műszaki képzési terület 

2017/2018. 

tanév II. félév 
- 

MSZKKOR környezetmérnöki 
mesterképzés 

(MA/MSc) 
magyar levelező műszaki képzési terület 

2008/2009. 

tanév I. félév 
- 

MSZKKOR környezetmérnöki 
mesterképzés 

(MA/MSc) 
magyar nappali műszaki képzési terület 

2008/2009. 

tanév I. félév 
- 

MSZKLET létesítménymérnöki 
mesterképzés 

(MA/MSc) 
magyar levelező műszaki képzési terület 

2009/2010. 

tanév I. félév 
- 

MSZKLET létesítménymérnöki 
mesterképzés 

(MA/MSc) 
magyar nappali műszaki képzési terület 

2009/2010. 

tanév I. félév 
- 

MSZKLOM ellátásilánc-menedzsment 
mesterképzés 

(MA/MSc) 
angol nappali 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2010/2011. 

tanév I. félév 
- 

MSZKLOM ellátásilánc-menedzsment 
mesterképzés 

(MA/MSc) 
magyar levelező 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2010/2011. 

tanév I. félév 
- 

MSZKLOM ellátásilánc-menedzsment 
mesterképzés 

(MA/MSc) 
magyar nappali 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2010/2011. 

tanév I. félév 
- 

MSZKMAR marketing 
mesterképzés 

(MA/MSc) 
angol nappali 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2009/2010. 

tanév I. félév 
- 

MSZKMAR marketing 
mesterképzés 

(MA/MSc) 
magyar levelező 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2008/2009. 

tanév I. félév 
- 

MSZKMAR marketing 
mesterképzés 

(MA/MSc) 
magyar nappali 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2008/2009. 

tanév I. félév 
- 

MSZKMAS 
mezőgazdasági vízgazdálkodási 

mérnöki 

mesterképzés 

(MA/MSc) 
angol nappali agrár képzési terület 

2017/2018. 

tanév II. félév 
- 

MSZKMAS 
mezőgazdasági vízgazdálkodási 

mérnöki 

mesterképzés 

(MA/MSc) 
magyar levelező agrár képzési terület 

2017/2018. 

tanév II. félév 
- 

MSZKMAS 
mezőgazdasági vízgazdálkodási 

mérnöki 

mesterképzés 

(MA/MSc) 
magyar nappali agrár képzési terület 

2017/2018. 

tanév II. félév 
- 

MSZKMEB mezőgazdasági biotechnológus 
mesterképzés 

(MA/MSc) 
angol nappali agrár képzési terület 

2009/2010. 

tanév I. félév 
- 

MSZKMEB mezőgazdasági biotechnológus 
mesterképzés 

(MA/MSc) 
magyar levelező agrár képzési terület 

2007/2008. 

tanév I. félév 
- 

MSZKMEB mezőgazdasági biotechnológus 
mesterképzés 

(MA/MSc) 
magyar nappali agrár képzési terület 

2007/2008. 

tanév I. félév 
- 

MSZKMEE 
mezőgazdasági és élelmiszeripari 

gépészmérnöki 

mesterképzés 

(MA/MSc) 
magyar levelező agrár képzési terület 

2009/2010. 

tanév I. félév 
- 

MSZKMEE 
mezőgazdasági és élelmiszeripari 

gépészmérnöki 

mesterképzés 

(MA/MSc) 
magyar nappali agrár képzési terület 

2009/2010. 

tanév I. félév 
- 

MSZKMME műszaki menedzser 
mesterképzés 

(MA/MSc) 
magyar levelező műszaki képzési terület 

2010/2011. 

tanév I. félév 
- 

MSZKMME műszaki menedzser 
mesterképzés 

(MA/MSc) 
magyar nappali műszaki képzési terület 

2010/2011. 

tanév I. félév 
- 

MSZKNGG 
nemzetközi gazdaság és 

gazdálkodás 

mesterképzés 

(MA/MSc) 
angol nappali 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2009/2010. 

tanév I. félév 
- 

MSZKNGG 
nemzetközi gazdaság és 

gazdálkodás 

mesterképzés 

(MA/MSc) 
magyar levelező 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2008/2009. 

tanév I. félév 
- 
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MSZKNGG 
nemzetközi gazdaság és 

gazdálkodás 

mesterképzés 

(MA/MSc) 
magyar nappali 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2008/2009. 

tanév I. félév 
- 

MSZKNOO növényorvosi 
mesterképzés 

(MA/MSc) 
magyar nappali agrár képzési terület 

2007/2008. 

tanév II. félév 
- 

MSZKNOT növénytermesztő mérnöki 
mesterképzés 

(MA/MSc) 
angol nappali agrár képzési terület 

2009/2010. 

tanév I. félév 
- 

MSZKNOT növénytermesztő mérnöki 
mesterképzés 

(MA/MSc) 
magyar levelező agrár képzési terület 

2008/2009. 

tanév I. félév 
- 

MSZKNOT növénytermesztő mérnöki 
mesterképzés 

(MA/MSc) 
magyar nappali agrár képzési terület 

2008/2009. 

tanév I. félév 
- 

MSZKOGM ökológiai gazdálkodási mérnöki 
mesterképzés 

(MA/MSc) 
magyar levelező agrár képzési terület 

2015/2016. 

tanév I. félév 
- 

MSZKOGM ökológiai gazdálkodási mérnöki 
mesterképzés 

(MA/MSc) 
magyar nappali agrár képzési terület 

2015/2016. 

tanév I. félév 
- 

MSZKPUG pénzügy 
mesterképzés 

(MA/MSc) 
magyar levelező 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2008/2009. 

tanév I. félév 
- 

MSZKPUG pénzügy 
mesterképzés 

(MA/MSc) 
magyar nappali 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2008/2009. 

tanév I. félév 
- 

MSZKRKG 
regionális és környezeti 

gazdaságtan 

mesterképzés 

(MA/MSc) 
magyar levelező 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2008/2009. 

tanév I. félév 
- 

MSZKRKG 
regionális és környezeti 

gazdaságtan 

mesterképzés 

(MA/MSc) 
magyar nappali 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2008/2009. 

tanév I. félév 
- 

MSZKTAK 
takarmányozási és 

takarmánybiztonsági mérnöki 

mesterképzés 

(MA/MSc) 
angol nappali agrár képzési terület 

2009/2010. 

tanév I. félév 
- 

MSZKTAK 
takarmányozási és 

takarmánybiztonsági mérnöki 

mesterképzés 

(MA/MSc) 
magyar nappali agrár képzési terület 

2009/2010. 

tanév I. félév 
- 

MSZKTAO 

MEGYOF2 

MSZTAMT 

tanári [2 félév 

[agrármérnöktanár]] 

mesterképzés 

(MA/MSc) 
magyar levelező 

pedagógusképzés 

képzési terület 

2019/2020. 

tanév I. félév 
- 

MSZKTAO 

MEGYOF2 

MSZTAMT 

tanári [2 félév 

[agrármérnöktanár]] 

mesterképzés 

(MA/MSc) 
magyar nappali 

pedagógusképzés 

képzési terület 

2019/2020. 

tanév I. félév 
- 

MSZKTAO 

MEGYOF3 

MSZTAMT 

tanári [3 félév 

[agrármérnöktanár]] 

mesterképzés 

(MA/MSc) 
magyar levelező 

pedagógusképzés 

képzési terület 

2019/2020. 

tanév I. félév 
- 

MSZKTAO 

MEGYOF3 

MSZTAMT 

tanári [3 félév 

[agrármérnöktanár]] 

mesterképzés 

(MA/MSc) 
magyar nappali 

pedagógusképzés 

képzési terület 

2019/2020. 

tanév I. félév 
- 

MSZKTAO 

MEGYOF4 

MSZTAMT 

tanári [4 félév 

[agrármérnöktanár]] 

mesterképzés 

(MA/MSc) 
magyar levelező 

pedagógusképzés 

képzési terület 

2019/2020. 

tanév I. félév 
- 

MSZKTAO 

MEGYOF4 

MSZTAMT 

tanári [4 félév 

[agrármérnöktanár]] 

mesterképzés 

(MA/MSc) 
magyar nappali 

pedagógusképzés 

képzési terület 

2019/2020. 

tanév I. félév 
- 

MSZKTEV természetvédelmi mérnöki 
mesterképzés 

(MA/MSc) 
magyar levelező agrár képzési terület 

2008/2009. 

tanév I. félév 
- 

MSZKTEV természetvédelmi mérnöki 
mesterképzés 

(MA/MSc) 
magyar nappali agrár képzési terület 

2008/2009. 

tanév I. félév 
- 

MSZKTUR turizmus-menedzsment 
mesterképzés 

(MA/MSc) 
angol nappali 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2019/2020. 

tanév I. félév 
- 

MSZKTUR turizmus-menedzsment 
mesterképzés 

(MA/MSc) 
magyar levelező 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2018/2019. 

tanév II. félév 
- 

MSZKTUR turizmus-menedzsment 
mesterképzés 

(MA/MSc) 
magyar nappali 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2018/2019. 

tanév II. félév 
- 

MSZKVAG vadgazda mérnöki 
mesterképzés 

(MA/MSc) 
angol nappali agrár képzési terület 

2008/2009. 

tanév I. félév 
- 



17 

 

MSZKVAG vadgazda mérnöki 
mesterképzés 

(MA/MSc) 
magyar levelező agrár képzési terület 

2007/2008. 

tanév II. félév 
- 

MSZKVAG vadgazda mérnöki 
mesterképzés 

(MA/MSc) 
magyar nappali agrár képzési terület 

2007/2008. 

tanév II. félév 
- 

MSZKVFE vidékfejlesztési agrármérnöki 
mesterképzés 

(MA/MSc) 
angol nappali agrár képzési terület 

2009/2010. 

tanév I. félév 
- 

MSZKVFE vidékfejlesztési agrármérnöki 
mesterképzés 

(MA/MSc) 
magyar levelező agrár képzési terület 

2008/2009. 

tanév I. félév 
- 

MSZKVFE vidékfejlesztési agrármérnöki 
mesterképzés 

(MA/MSc) 
magyar nappali agrár képzési terület 

2008/2009. 

tanév I. félév 
- 

MSZKVSZ vezetés és szervezés 
mesterképzés 

(MA/MSc) 
angol nappali 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2009/2010. 

tanév I. félév 
- 

MSZKVSZ vezetés és szervezés 
mesterképzés 

(MA/MSc) 
magyar levelező 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2008/2009. 

tanév I. félév 
- 

MSZKVSZ vezetés és szervezés 
mesterképzés 

(MA/MSc) 
magyar nappali 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2008/2009. 

tanév I. félév 
- 

OSZKAGM agrármérnöki 
osztatlan 

képzés 
angol levelező agrár képzési terület 

2017/2018. 

tanév I. félév 
- 

OSZKAGM agrármérnöki 
osztatlan 

képzés 
angol nappali agrár képzési terület 

2017/2018. 

tanév I. félév 
- 

OSZKAGM agrármérnöki 
osztatlan 

képzés 
magyar levelező agrár képzési terület 

2017/2018. 

tanév I. félév 
- 

OSZKAGM agrármérnöki 
osztatlan 

képzés 
magyar nappali agrár képzési terület 

2017/2018. 

tanév I. félév 
- 

OSZKTAN 

OEGYT10 

OSZTAMT 

osztatlan tanári [10 félév 

[agrármérnöktanár]] 

osztatlan 

képzés 
magyar levelező 

pedagógusképzés 

képzési terület 

2019/2020. 

tanév I. félév 
- 

OSZKTAN 

OEGYT10 

OSZTAMT 

osztatlan tanári [10 félév 

[agrármérnöktanár]] 

osztatlan 

képzés 
magyar nappali 

pedagógusképzés 

képzési terület 

2019/2020. 

tanév I. félév 
- 

SFOKGME gazdálkodási és menedzsment 
felsőoktatási 

szakképzés 
magyar nappali 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2017/2018. 

tanév I. félév 
- 

SFOKKMA 

SSZIKER 

kereskedelem és marketing 

[kereskedelmi] 

felsőoktatási 

szakképzés 
magyar levelező 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2019/2020. 

tanév II. félév 
- 

SFOKKMA 

SSZIKER 

kereskedelem és marketing 

[kereskedelmi] 

felsőoktatási 

szakképzés 
magyar nappali 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2013/2014. 

tanév I. félév 
- 

SFOKKMA 

SSZIKLO 

kereskedelem és marketing 

[logisztika] 

felsőoktatási 

szakképzés 
magyar levelező 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2019/2020. 

tanév II. félév 
- 

SFOKKMA 

SSZIKLO 

kereskedelem és marketing 

[logisztika] 

felsőoktatási 

szakképzés 
magyar nappali 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2013/2014. 

tanév I. félév 
- 

SFOKMGO mezőgazdasági 
felsőoktatási 

szakképzés 
magyar levelező agrár képzési terület 

2019/2020. 

tanév II. félév 
- 

SFOKMGO mezőgazdasági 
felsőoktatási 

szakképzés 
magyar nappali agrár képzési terület 

2013/2014. 

tanév I. félév 
- 

SFOKPZS 

SSZIALH 

pénzügy és számvitel 

[államháztartási] 

felsőoktatási 

szakképzés 
magyar levelező 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2013/2014. 

tanév I. félév 
- 

SFOKPZS 

SSZIALH 

pénzügy és számvitel 

[államháztartási] 

felsőoktatási 

szakképzés 
magyar nappali 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2013/2014. 

tanév I. félév 
- 

SFOKPZS 

SSZINPR 

pénzügy és számvitel [nonprofit 

pénzügyi és számviteli] 

felsőoktatási 

szakképzés 
magyar levelező 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2013/2014. 

tanév I. félév 
- 

SFOKPZS 

SSZINPR 

pénzügy és számvitel [nonprofit 

pénzügyi és számviteli] 

felsőoktatási 

szakképzés 
magyar nappali 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2013/2014. 

tanév I. félév 
- 

SFOKPZS 

SSZIPZI 

pénzügy és számvitel 

[pénzintézeti] 

felsőoktatási 

szakképzés 
magyar levelező 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2013/2014. 

tanév I. félév 
- 



18 

 

SFOKPZS 

SSZIPZI 

pénzügy és számvitel 

[pénzintézeti] 

felsőoktatási 

szakképzés 
magyar nappali 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2013/2014. 

tanév I. félév 
- 

SFOKPZS 

SSZIVAL 

pénzügy és számvitel 

[vállalkozási] 

felsőoktatási 

szakképzés 
magyar levelező 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2013/2014. 

tanév I. félév 
- 

SFOKPZS 

SSZIVAL 

pénzügy és számvitel 

[vállalkozási] 

felsőoktatási 

szakképzés 
magyar nappali 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2013/2014. 

tanév I. félév 
- 

SFOKTV2 

SSZITUR 
turizmus-vendéglátás [turizmus] 

felsőoktatási 

szakképzés 
magyar levelező 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2019/2020. 

tanév II. félév 
- 

SFOKTV2 

SSZITUR 
turizmus-vendéglátás [turizmus] 

felsőoktatási 

szakképzés 
magyar nappali 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2013/2014. 

tanév I. félév 
- 

SFOKTV2 

SSZIVEN 

turizmus-vendéglátás 

[vendéglátás] 

felsőoktatási 

szakképzés 
magyar levelező 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2019/2020. 

tanév II. félév 
- 

SFOKTV2 

SSZIVEN 

turizmus-vendéglátás 

[vendéglátás] 

felsőoktatási 

szakképzés 
magyar nappali 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2013/2014. 

tanév I. félév 
- 

TTOVAFO szakfordító 
szakirányú 

továbbképzés 
magyar nappali 

társadalomtudomány 

képzési terület 

2010/2011. 

tanév I. félév 
- 

TTOVALN 
alapszintű nemzetközi 

mezőgazdasági 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar nappali agrár képzési terület 

2011/2012. 

tanév I. félév 
- 

TTOVAMG angol-magyar agrár szakfordító 
szakirányú 

továbbképzés 
magyar nappali agrár képzési terület 

2009/2010. 

tanév I. félév 
- 

TTOVAMM 
alapszintű gazdasági és 

munkaügyi mediátor (közvetítő) 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2011/2012. 

tanév I. félév 
- 

TTOVATR alapszintű tréner 
szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező 

társadalomtudomány 

képzési terület 

2011/2012. 

tanév I. félév 
- 

TTOVBZE bizalmi vagyonkezelő specialista 
szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2015/2016. 

tanév I. félév 
- 

TTOVBZE bizalmi vagyonkezelő specialista 
szakirányú 

továbbképzés 
magyar nappali 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2015/2016. 

tanév I. félév 
- 

TTOVBZK 
bizalmi vagyonkezelő 

szakközgazdász 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2015/2016. 

tanév I. félév 
- 

TTOVBZK 
bizalmi vagyonkezelő 

szakközgazdász 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar nappali 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2015/2016. 

tanév I. félév 
- 

TTOVCIG cigány népismeret 
szakirányú 

továbbképzés 
magyar nappali 

társadalomtudomány 

képzési terület 

2011/2012. 

tanév I. félév 
- 

TTOVDMD talajvédelmi szakelőadói 
szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező agrár képzési terület 

2010/2011. 

tanév I. félév 
- 

TTOVDMD talajvédelmi szakelőadói 
szakirányú 

továbbképzés 
magyar nappali agrár képzési terület 

2010/2011. 

tanév I. félév 
- 

TTOVEBB 
kisebbségi-esélyegyenlőségi 

tanácsadó 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező 

társadalomtudomány 

képzési terület 

2009/2010. 

tanév I. félév 
- 

TTOVEBB 
kisebbségi-esélyegyenlőségi 

tanácsadó 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar nappali 

társadalomtudomány 

képzési terület 

2009/2010. 

tanév I. félév 
- 

TTOVEIR élelmiszerlánc minőségirányítás 
szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező agrár képzési terület 

2009/2010. 

tanév I. félév 
- 

TTOVEPT 
épületenergetikai passzívház 

tervező szakmérnök 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező műszaki képzési terület 

2011/2012. 

tanév I. félév 
- 

TTOVEPT 
épületenergetikai passzívház 

tervező szakmérnök 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar nappali műszaki képzési terület 

2011/2012. 

tanév I. félév 
- 

TTOVERG 
alternatív-energia gazdálkodási 

tanácsadó 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező agrár képzési terület 

2008/2009. 

tanév I. félév 
- 

TTOVERG 
alternatív-energia gazdálkodási 

tanácsadó 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar nappali agrár képzési terület 

2008/2009. 

tanév I. félév 
- 

TTOVEVT 

executive MBA - diplomáciai és 

nemzetközi szervezetek 

specialista 

szakirányú 

továbbképzés 
angol levelező 

társadalomtudomány 

képzési terület 

2018/2019. 

tanév II. félév 
- 
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TTOVEVT 

executive MBA - diplomáciai és 

nemzetközi szervezetek 

specialista 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező 

társadalomtudomány 

képzési terület 

2018/2019. 

tanév II. félév 
- 

TTOVEXM executive MBA menedzser 
szakirányú 

továbbképzés 
angol nappali 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2010/2011. 

tanév I. félév 
- 

TTOVEXM executive MBA menedzser 
szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2010/2011. 

tanév I. félév 
- 

TTOVEXM executive MBA menedzser 
szakirányú 

továbbképzés 
magyar nappali 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2010/2011. 

tanév I. félév 
- 

TTOVEXS executive MBA szakközgazdász 
szakirányú 

továbbképzés 
angol nappali 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2010/2011. 

tanév I. félév 
- 

TTOVEXS executive MBA szakközgazdász 
szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2010/2011. 

tanév I. félév 
- 

TTOVEXS executive MBA szakközgazdász 
szakirányú 

továbbképzés 
magyar nappali 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2010/2011. 

tanév I. félév 
- 

TTOVFOA 
fenntartható mezőgazdasági 

szakmérnök 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező agrár képzési terület 

2017/2018. 

tanév II. félév 
- 

TTOVFRG 
fenntartható mezőgazdasági 

szakember 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező agrár képzési terület 

2017/2018. 

tanév II. félév 
- 

TTOVFUS fürdővezető szakember 
szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező műszaki képzési terület 

2010/2011. 

tanév I. félév 
- 

TTOVFVF 
felszámolási és vagyonfelügyeleti 

szakközgazdász 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar nappali 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2011/2012. 

tanév I. félév 
- 

TTOVFVS 
felszámolási és vagyonfelügyeleti 

specialista 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar nappali 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2011/2012. 

tanév I. félév 
- 

TTOVGIA 
energiagazdálkodási 

szaktanácsadó 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező műszaki képzési terület 

2008/2009. 

tanév I. félév 
- 

TTOVGIA 
energiagazdálkodási 

szaktanácsadó 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar nappali műszaki képzési terület 

2008/2009. 

tanév I. félév 
- 

TTOVGIL mezőgazdasági vízgazdálkodási 
szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező agrár képzési terület 

2010/2011. 

tanév II. félév 
- 

TTOVGRI gépipari technológiai szakember 
szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező műszaki képzési terület 

2011/2012. 

tanév I. félév 
- 

TTOVGZO energiagazdálkodási szakmérnök 
szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező műszaki képzési terület 

2008/2009. 

tanév I. félév 
- 

TTOVGZO energiagazdálkodási szakmérnök 
szakirányú 

továbbképzés 
magyar nappali műszaki képzési terület 

2008/2009. 

tanév I. félév 
- 

TTOVHAA 
hulladékkezelési és -hasznosítási 

szakmérnök 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező műszaki képzési terület 

2017/2018. 

tanév I. félév 
- 

TTOVHDZ 
humánmenedzsment 

szakközgazdász 

szakirányú 

továbbképzés 
angol nappali 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2011/2012. 

tanév I. félév 
- 

TTOVHDZ 
humánmenedzsment 

szakközgazdász 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar nappali 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2010/2011. 

tanév I. félév 
- 

TTOVIKA 
idegen nyelvi szakmai 

kommunikátor 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar esti 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2017/2018. 

tanév I. félév 
- 

TTOVKIL műszaki logisztikai szakmérnök 
szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező műszaki képzési terület 

2013/2014. 

tanév I. félév 
- 

TTOVKLI klímagazdasági szakközgazdász 
szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2010/2011. 

tanév I. félév 
- 

TTOVKLI klímagazdasági szakközgazdász 
szakirányú 

továbbképzés 
magyar nappali 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2010/2011. 

tanév I. félév 
- 

TTOVKLS klímagazdasági szaktanácsadó 
szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2010/2011. 

tanév I. félév 
- 

TTOVKLS klímagazdasági szaktanácsadó 
szakirányú 

továbbképzés 
magyar nappali 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2010/2011. 

tanév I. félév 
- 
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TTOVKML 
kertészeti, marketing és 

logisztikai 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar nappali agrár képzési terület 

2007/2008. 

tanév I. félév 
- 

TTOVKVE környezetvédelmi 
szakirányú 

továbbképzés 
magyar nappali agrár képzési terület 

2008/2009. 

tanév I. félév 
- 

TTOVKYN kynológus 
szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező agrár képzési terület 

2008/2009. 

tanév I. félév 
- 

TTOVKYN kynológus 
szakirányú 

továbbképzés 
magyar nappali agrár képzési terület 

2008/2009. 

tanév I. félév 
- 

TTOVLAJ talajtani szakmérnöki 
szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező agrár képzési terület 

2009/2010. 

tanév I. félév 
- 

TTOVLAJ talajtani szakmérnöki 
szakirányú 

továbbképzés 
magyar nappali agrár képzési terület 

2009/2010. 

tanév I. félév 
- 

TTOVLAZ halászati-halgazdálkodási 
szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező agrár képzési terület 

2010/2011. 

tanév I. félév 
- 

TTOVLAZ halászati-halgazdálkodási 
szakirányú 

továbbképzés 
magyar nappali agrár képzési terület 

2010/2011. 

tanév I. félév 
- 

TTOVLET 
legeltetésre alapozott állattartási 

szakmérnök 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező agrár képzési terület 

2018/2019. 

tanév I. félév 
- 

TTOVLIM 
mesterszintű klímagazdasági 

szakközgazdász 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2010/2011. 

tanév I. félév 
- 

TTOVLIM 
mesterszintű klímagazdasági 

szakközgazdász 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar nappali 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2010/2011. 

tanév I. félév 
- 

TTOVLIT 
létesítményenergetikai 

szakmérnök 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező műszaki képzési terület 

2009/2010. 

tanév I. félév 
- 

TTOVLIT 
létesítményenergetikai 

szakmérnök 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar nappali műszaki képzési terület 

2009/2010. 

tanév I. félév 
- 

TTOVLLP 
legeltetésre alapozott állattartási 

specialista 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező agrár képzési terület 

2018/2019. 

tanév I. félév 
- 

TTOVLNC élelmiszerlánc minőségügy 
szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező agrár képzési terület 

2009/2010. 

tanév I. félév 
- 

TTOVLNT létesítményfenntartó szakmérnök 
szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező műszaki képzési terület 

2017/2018. 

tanév II. félév 
- 

TTOVLOY lótenyésztő 
szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező agrár képzési terület 

2009/2010. 

tanév I. félév 
- 

TTOVLTY létesítményfenntartó szakember 
szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező műszaki képzési terület 

2017/2018. 

tanév II. félév 
- 

TTOVMEH 
megújulóenergia-termelési és -

hasznosítási 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező agrár képzési terület 

2008/2009. 

tanév I. félév 
- 

TTOVMEH 
megújulóenergia-termelési és -

hasznosítási 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar nappali agrár képzési terület 

2008/2009. 

tanév I. félév 
- 

TTOVMET 
mezőgazdasági és élelmiszeripari 

terméktervező 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar nappali agrár képzési terület 

2007/2008. 

tanév I. félév 
- 

TTOVMNM 
mesterszintű nemzetközi 

mezőgazdasági 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar nappali agrár képzési terület 

2011/2012. 

tanév I. félév 
- 

TTOVMSZ menedzser szakmérnök 
szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező műszaki képzési terület 

2013/2014. 

tanév I. félév 
- 

TTOVMUS 

turizmus és vendéglátás 

szakfordító 

(angol/német/francia/román és 

magyar nyelvből) 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar nappali 

társadalomtudomány 

képzési terület 

2011/2012. 

tanév I. félév 
- 

TTOVMVH 
mesterszintű vadhigiénikus 

szakmérnök 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező agrár képzési terület 

2011/2012. 

tanév I. félév 
- 

TTOVMVI 
mesterszintű vadgazdálkodási 

igazgatási szakmérnök 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező agrár képzési terület 

2010/2011. 

tanév I. félév 
- 
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TTOVMVI 
mesterszintű vadgazdálkodási 

igazgatási szakmérnök 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar nappali agrár képzési terület 

2010/2011. 

tanév I. félév 
- 

TTOVMVO munkavállalási tanácsadó 
szakirányú 

továbbképzés 
magyar nappali 

bölcsészettudomány 

képzési terület 

2014/2015. 

tanév I. félév 
- 

TTOVNHM 
napenergia-hasznosítási 

szakmérnök 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező műszaki képzési terület 

2013/2014. 

tanév I. félév 
- 

TTOVNHS 
napenergia-hasznosítási 

szakember 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező műszaki képzési terület 

2013/2014. 

tanév I. félév 
- 

TTOVNMA német-magyar agrár szakfordító 
szakirányú 

továbbképzés 
magyar nappali agrár képzési terület 

2009/2010. 

tanév I. félév 
- 

TTOVNOO mérnök üzletkötő 
szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező műszaki képzési terület 

2011/2012. 

tanév I. félév 
- 

TTOVNYG 
növénygenetika és 

növénynemesítés 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező agrár képzési terület 

2009/2010. 

tanév I. félév 
- 

TTOVNYG 
növénygenetika és 

növénynemesítés 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar nappali agrár képzési terület 

2009/2010. 

tanév I. félév 
- 

TTOVOED környezetvédelmi tanácsadó 
szakirányú 

továbbképzés 
magyar nappali agrár képzési terület 

2008/2009. 

tanév I. félév 
- 

TTOVOGD műszaki szakközgazdász 
szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2017/2018. 

tanév II. félév 
- 

TTOVOGD műszaki szakközgazdász 
szakirányú 

továbbképzés 
magyar nappali 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2010/2011. 

tanév I. félév 
- 

TTOVOKO 

mezőgazdasági 

környezetgazdálkodási 

szakmérnök 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező agrár képzési terület 

2010/2011. 

tanév I. félév 
- 

TTOVOKO 

mezőgazdasági 

környezetgazdálkodási 

szakmérnök 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar nappali agrár képzési terület 

2010/2011. 

tanév I. félév 
- 

TTOVONL online marketing 
szakirányú 

továbbképzés 
magyar nappali 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2009/2010. 

tanév I. félév 
- 

TTOVORI szakfordító és tolmács 
szakirányú 

továbbképzés 
magyar nappali 

társadalomtudomány 

képzési terület 

2010/2011. 

tanév I. félév 
- 

TTOVOZO 
nemzetközi mezőgazdasági 

szakelőadó 

szakirányú 

továbbképzés 
angol levelező műszaki képzési terület 

2016/2017. 

tanév I. félév 
- 

TTOVOZO 
nemzetközi mezőgazdasági 

szakelőadó 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező műszaki képzési terület 

2012/2013. 

tanév I. félév 
- 

TTOVPAS 
épületenergetikai passzívház 

tervező szakember 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar nappali műszaki képzési terület 

2011/2012. 

tanév I. félév 
- 

TTOVPCI 
precíziós mezőgazdasági 

szaktanácsadó 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező agrár képzési terület 

2018/2019. 

tanév I. félév 
- 

TTOVPIP 
gépipari automatizálási 

szakmérnök 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező műszaki képzési terület 

2012/2013. 

tanév I. félév 
- 

TTOVPKK 
protokoll és nemzetközi 

kapcsolatok 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező 

társadalomtudomány 

képzési terület 

2018/2019. 

tanév I. félév 
- 

TTOVPOP 

pályaorientáció szakterületen 

pedagógus-szakvizsgára 

felkészítő 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező 

pedagógusképzés 

képzési terület 

2010/2011. 

tanév I. félév 
- 

TTOVPOP 

pályaorientáció szakterületen 

pedagógus-szakvizsgára 

felkészítő 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar nappali 

pedagógusképzés 

képzési terület 

2010/2011. 

tanév I. félév 
- 

TTOVPUZ településüzemeltetési 
szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező műszaki képzési terület 

2008/2009. 

tanév I. félév 
- 

TTOVPUZ településüzemeltetési 
szakirányú 

továbbképzés 
magyar nappali műszaki képzési terület 

2008/2009. 

tanév I. félév 
- 

TTOVRSA regionális gazdasági tanácsadó 
szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2018/2019. 

tanév I. félév 
- 
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TTOVRSA regionális gazdasági tanácsadó 
szakirányú 

továbbképzés 
magyar nappali 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2018/2019. 

tanév I. félév 
- 

TTOVSDL 
társadalomtudományi és 

gazdasági szakfordító 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar esti 

társadalomtudomány 

képzési terület 

2009/2010. 

tanév I. félév 
- 

TTOVSDL 
társadalomtudományi és 

gazdasági szakfordító 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar nappali 

társadalomtudomány 

képzési terület 

2009/2010. 

tanév I. félév 
- 

TTOVSFS 
szakképzési felnőttképzési 

tanácsadó 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező agrár képzési terület 

2007/2008. 

tanév I. félév 
- 

TTOVSME szakképzési mentortanár 
szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező 

pedagógusképzés 

képzési terület 

2011/2012. 

tanév I. félév 
- 

TTOVSTT szakképzett méhész 
szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező agrár képzési terület 

2017/2018. 

tanév I. félév 
- 

TTOVTBR településüzemeltető szakember 
szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező műszaki képzési terület 

2010/2011. 

tanév I. félév 
- 

TTOVTBR településüzemeltető szakember 
szakirányú 

továbbképzés 
magyar nappali műszaki képzési terület 

2010/2011. 

tanév I. félév 
- 

TTOVTHN gépipari technológiai szakmérnök 
szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező műszaki képzési terület 

2011/2012. 

tanév I. félév 
- 

TTOVTIU 
mester szintű műszaki 

szakközgazdász 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2017/2018. 

tanév II. félév 
- 

TTOVTIU 
mester szintű műszaki 

szakközgazdász 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar nappali 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2010/2011. 

tanév I. félév 
- 

TTOVTOA gépipari automatizálási szakember 
szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező műszaki képzési terület 

2012/2013. 

tanév I. félév 
- 

TTOVTRE humánerőforrás-tréner 
szakirányú 

továbbképzés 
magyar nappali 

bölcsészettudomány 

képzési terület 

2010/2011. 

tanév I. félév 
- 

TTOVTUA 
turizmus- és utazásjogi 

szaktanácsadó 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2018/2019. 

tanév I. félév 
- 

TTOVTZE 
turizmus- és utazásjogi 

szakközgazdász 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2018/2019. 

tanév I. félév 
- 

TTOVUDT humánmenedzsment 
szakirányú 

továbbképzés 
angol nappali 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2011/2012. 

tanév I. félév 
- 

TTOVUDT humánmenedzsment 
szakirányú 

továbbképzés 
magyar nappali 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2009/2010. 

tanév I. félév 
- 

TTOVURD fürdővezető szakmérnök 
szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező műszaki képzési terület 

2010/2011. 

tanév I. félév 
- 

TTOVURD fürdővezető szakmérnök 
szakirányú 

továbbképzés 
magyar nappali műszaki képzési terület 

2010/2011. 

tanév I. félév 
- 

TTOVVDA 
mesterszintű vadgazdálkodási 

igazgatási szakirányító 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező agrár képzési terület 

2010/2011. 

tanév I. félév 
- 

TTOVVDA 
mesterszintű vadgazdálkodási 

igazgatási szakirányító 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar nappali agrár képzési terület 

2010/2011. 

tanév I. félév 
- 

TTOVVHS vadhigiénikus szakirányító 
szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező agrár képzési terület 

2011/2012. 

tanév I. félév 
- 

TTOVVIL 
alternatív-energia termelési 

rendszer tanácsadó 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező agrár képzési terület 

2008/2009. 

tanév I. félév 
- 

TTOVVIL 
alternatív-energia termelési 

rendszer tanácsadó 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar nappali agrár képzési terület 

2008/2009. 

tanév I. félév 
- 

TTOVVIM 
vadgazdálkodási igazgatási 

szakmérnök 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező agrár képzési terület 

2010/2011. 

tanév I. félév 
- 

TTOVVIM 
vadgazdálkodási igazgatási 

szakmérnök 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar nappali agrár képzési terület 

2010/2011. 

tanév I. félév 
- 

TTOVVIS 
vadgazdálkodási igazgatási 

szakirányító 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező agrár képzési terület 

2010/2011. 

tanév I. félév 
- 
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TTOVVIS 
vadgazdálkodási igazgatási 

szakirányító 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar nappali agrár képzési terület 

2010/2011. 

tanév I. félév 
- 

TTOVVKE 
vadkárbecslési szakértői 

feladatokra felkészítő 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező agrár képzési terület 

2016/2017. 

tanév I. félév 
- 

TTOVVOI 
vetőmag-gazdálkodási 

szakmérnöki 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező agrár képzési terület 

2010/2011. 

tanév I. félév 
- 

TTOVVOI 
vetőmag-gazdálkodási 

szakmérnöki 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar nappali agrár képzési terület 

2010/2011. 

tanév I. félév 
- 

TTOVVRM 
vállalatirányítási rendszer 

menedzser 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar nappali 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2010/2011. 

tanév I. félév 
- 

TTOVVRN vidékbiztonsági szakirányító 
szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező 

társadalomtudomány 

képzési terület 

2017/2018. 

tanév I. félév 
- 

TTOVYOZ 
takarmányozási és 

takarmánygazdálkodási 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező agrár képzési terület 

2009/2010. 

tanév I. félév 
- 

TTOVYOZ 
takarmányozási és 

takarmánygazdálkodási 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar nappali agrár képzési terület 

2009/2010. 

tanév I. félév 
- 

TTOVZOE 
precíziós mezőgazdasági 

szakmérnök 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező agrár képzési terület 

2018/2019. 

tanév I. félév 
- 

 

f) Képzési hely: Gyöngyös 

Képzés kódja Képzés neve 
Képzés típusa 

(szintje) 

Képzés 

nyelve 

Képzés 

munka- 

rendje 

Képzés szakterülete 
Meghirdetés 

első féléve 

Meghirdetés 

utolsó féléve 

SFOKGME gazdálkodási és menedzsment 
felsőoktatási 

szakképzés 
magyar levelező 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

SFOKGME gazdálkodási és menedzsment 
felsőoktatási 

szakképzés 
magyar nappali 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

SFOKGAF gazdaságinformatikus 
felsőoktatási 

szakképzés 
magyar levelező 

informatika képzési 

terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

SFOKGAF gazdaságinformatikus 
felsőoktatási 

szakképzés 
magyar nappali 

informatika képzési 

terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

SFOKGYE gyógy- és fűszernövények 
felsőoktatási 

szakképzés 
magyar levelező agrár képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

SFOKGYE gyógy- és fűszernövények 
felsőoktatási 

szakképzés 
magyar nappali agrár képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

SFOKKMA 

SSZIKER 

kereskedelem és marketing 

[kereskedelmi] 

felsőoktatási 

szakképzés 
magyar levelező 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

SFOKKMA 

SSZIKER 

kereskedelem és marketing 

[kereskedelmi] 

felsőoktatási 

szakképzés 
magyar nappali 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

SFOKKMA 

SSZIKLO 

kereskedelem és marketing 

[logisztika] 

felsőoktatási 

szakképzés 
magyar levelező 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

SFOKKMA 

SSZIKLO 

kereskedelem és marketing 

[logisztika] 

felsőoktatási 

szakképzés 
magyar nappali 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

SFOKKMA 

SSZIMRK 

kereskedelem és marketing 

[marketingkommunikáció] 

felsőoktatási 

szakképzés 
magyar levelező 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

SFOKKMA 

SSZIMRK 

kereskedelem és marketing 

[marketingkommunikáció] 

felsőoktatási 

szakképzés 
magyar nappali 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

SFOKMGO mezőgazdasági 
felsőoktatási 

szakképzés 
magyar levelező agrár képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

SFOKMGO mezőgazdasági 
felsőoktatási 

szakképzés 
magyar nappali agrár képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

SFOKPZS 

SSZIALH 

pénzügy és számvitel 

[államháztartási] 

felsőoktatási 

szakképzés 
magyar levelező 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 
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SFOKPZS 

SSZIALH 

pénzügy és számvitel 

[államháztartási] 

felsőoktatási 

szakképzés 
magyar nappali 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

SFOKPZS 

SSZINPR 

pénzügy és számvitel [nonprofit 

pénzügyi és számviteli] 

felsőoktatási 

szakképzés 
magyar levelező 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

SFOKPZS 

SSZINPR 

pénzügy és számvitel [nonprofit 

pénzügyi és számviteli] 

felsőoktatási 

szakképzés 
magyar nappali 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

SFOKPZS 

SSZIPZI 

pénzügy és számvitel 

[pénzintézeti] 

felsőoktatási 

szakképzés 
magyar levelező 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

SFOKPZS 

SSZIPZI 

pénzügy és számvitel 

[pénzintézeti] 

felsőoktatási 

szakképzés 
magyar nappali 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

SFOKPZS 

SSZIVAL 

pénzügy és számvitel 

[vállalkozási] 

felsőoktatási 

szakképzés 
magyar levelező 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

SFOKPZS 

SSZIVAL 

pénzügy és számvitel 

[vállalkozási] 

felsőoktatási 

szakképzés 
magyar nappali 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

SFOKPTE 

SSZIFEJ 

programtervező informatikus 

[fejlesztő] 

felsőoktatási 

szakképzés 
magyar levelező 

informatika képzési 

terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

SFOKPTE 

SSZIFEJ 

programtervező informatikus 

[fejlesztő] 

felsőoktatási 

szakképzés 
magyar nappali 

informatika képzési 

terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

SFOKSBE szőlész-borász 
felsőoktatási 

szakképzés 
magyar levelező agrár képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

SFOKSBE szőlész-borász 
felsőoktatási 

szakképzés 
magyar nappali agrár képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

SFOKTV2 

SSZITUR 
turizmus-vendéglátás [turizmus] 

felsőoktatási 

szakképzés 
magyar levelező 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

SFOKTV2 

SSZITUR 
turizmus-vendéglátás [turizmus] 

felsőoktatási 

szakképzés 
magyar nappali 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

SFOKTV2 

SSZIVEN 

turizmus-vendéglátás 

[vendéglátás] 

felsőoktatási 

szakképzés 
magyar levelező 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

SFOKTV2 

SSZIVEN 

turizmus-vendéglátás 

[vendéglátás] 

felsőoktatási 

szakképzés 
magyar nappali 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

BSZKESO emberi erőforrások 
alapképzés 

(BA/BSc) 
magyar levelező 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

BSZKESO emberi erőforrások 
alapképzés 

(BA/BSc) 
magyar nappali 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

BSZKGAM gazdálkodási és menedzsment 
alapképzés 

(BA/BSc) 
angol nappali 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

BSZKGAM gazdálkodási és menedzsment 
alapképzés 

(BA/BSc) 
magyar levelező 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

BSZKGAM gazdálkodási és menedzsment 
alapképzés 

(BA/BSc) 
magyar nappali 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

BSZKGAI gazdaságinformatikus 
alapképzés 

(BA/BSc) 
angol nappali 

informatika képzési 

terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

BSZKGAI gazdaságinformatikus 
alapképzés 

(BA/BSc) 
magyar levelező 

informatika képzési 

terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

BSZKGAI gazdaságinformatikus 
alapképzés 

(BA/BSc) 
magyar nappali 

informatika képzési 

terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

BSZKKEM kereskedelem és marketing 
alapképzés 

(BA/BSc) 
angol nappali 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

BSZKKEM kereskedelem és marketing 
alapképzés 

(BA/BSc) 
magyar levelező 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

BSZKKEM kereskedelem és marketing 
alapképzés 

(BA/BSc) 
magyar nappali 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

BSZKKEM kereskedelem és marketing 
alapképzés 

(BA/BSc) 
magyar távoktatás 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 
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BSZKKRT kertészmérnöki 
alapképzés 

(BA/BSc) 
magyar levelező agrár képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

BSZKKRT kertészmérnöki 
alapképzés 

(BA/BSc) 
magyar nappali agrár képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

BSZKMGM mezőgazdasági mérnöki 
alapképzés 

(BA/BSc) 
angol nappali agrár képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

BSZKMGM mezőgazdasági mérnöki 
alapképzés 

(BA/BSc) 
magyar levelező agrár képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

BSZKMGM mezőgazdasági mérnöki 
alapképzés 

(BA/BSc) 
magyar nappali agrár képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

BSZKPSZ pénzügy és számvitel 
alapképzés 

(BA/BSc) 
angol nappali 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

BSZKPSZ pénzügy és számvitel 
alapképzés 

(BA/BSc) 
magyar levelező 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

BSZKPSZ pénzügy és számvitel 
alapképzés 

(BA/BSc) 
magyar nappali 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

BSZKPSZ pénzügy és számvitel 
alapképzés 

(BA/BSc) 
magyar távoktatás 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

BSZKSZO szőlész-borász mérnöki 
alapképzés 

(BA/BSc) 
angol nappali agrár képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

BSZKSZO szőlész-borász mérnöki 
alapképzés 

(BA/BSc) 
magyar levelező agrár képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

BSZKSZO szőlész-borász mérnöki 
alapképzés 

(BA/BSc) 
magyar nappali agrár képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

BSZKTED turizmus-vendéglátás 
alapképzés 

(BA/BSc) 
angol nappali 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

BSZKTED turizmus-vendéglátás 
alapképzés 

(BA/BSc) 
magyar levelező 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

BSZKTED turizmus-vendéglátás 
alapképzés 

(BA/BSc) 
magyar nappali 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

BSZKVAD vadgazda mérnöki 
alapképzés 

(BA/BSc) 
magyar levelező agrár képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

BSZKVAD vadgazda mérnöki 
alapképzés 

(BA/BSc) 
magyar nappali agrár képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

BSZKGVA vidékfejlesztési agrármérnöki 
alapképzés 

(BA/BSc) 
magyar levelező agrár képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

BSZKGVA vidékfejlesztési agrármérnöki 
alapképzés 

(BA/BSc) 
magyar nappali agrár képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

BSZKGVA vidékfejlesztési agrármérnöki 
alapképzés 

(BA/BSc) 
magyar távoktatás agrár képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

MSZKTUR turizmus-menedzsment 
mesterképzés 

(MA/MSc) 
angol nappali 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

MSZKTUR turizmus-menedzsment 
mesterképzés 

(MA/MSc) 
magyar levelező 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

MSZKTUR turizmus-menedzsment 
mesterképzés 

(MA/MSc) 
magyar nappali 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

MSZKVJS vállalkozásfejlesztés 
mesterképzés 

(MA/MSc) 
angol nappali 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

MSZKVJS vállalkozásfejlesztés 
mesterképzés 

(MA/MSc) 
magyar levelező 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

MSZKVJS vállalkozásfejlesztés 
mesterképzés 

(MA/MSc) 
magyar nappali 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

MSZKVSZ vezetés és szervezés 
mesterképzés 

(MA/MSc) 
angol nappali 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 
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MSZKVSZ vezetés és szervezés 
mesterképzés 

(MA/MSc) 
magyar levelező 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

MSZKVSZ vezetés és szervezés 
mesterképzés 

(MA/MSc) 
magyar nappali 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

MSZKVFE vidékfejlesztési agrármérnöki 
mesterképzés 

(MA/MSc) 
angol nappali agrár képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

MSZKVFE vidékfejlesztési agrármérnöki 
mesterképzés 

(MA/MSc) 
magyar levelező agrár képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

MSZKVFE vidékfejlesztési agrármérnöki 
mesterképzés 

(MA/MSc) 
magyar nappali agrár képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

TTOVHIG 
élelmiszerlánc-biztonsági és 

élelmiszerhigiéniai 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező agrár képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

TTOVERA 
élelmiszerlánc-biztonsági és 

élelmiszerhigiéniai szaktanácsadó 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező agrár képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

TTOVGAS gasztronómiai menedzser 
szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

TTOVGAS gasztronómiai menedzser 
szakirányú 

továbbképzés 
magyar nappali 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

TTOVHGT 
hulladékgazdálkodási 

szaktanácsadó 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező agrár képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

TTOVORZ 
környezetgazdálkodási-

környezetvédelmi 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező agrár képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

TTOVYYZ 
környezetgazdálkodási-

környezetvédelmi szaktanácsadó 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező agrár képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

TTOVZOE 
precíziós mezőgazdasági 

szakmérnök 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező agrár képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

TTOVPCI 
precíziós mezőgazdasági 

szaktanácsadó 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező agrár képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

TTOVIAR 
rehabilitációs gazdasági 

menedzser 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

TTOVSBS 
szőlő- és borgazdasági 

szakmérnök 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező agrár képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

TTOVORO 
természeti és kulturális örökség 

menedzser 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

TTOVORO 
természeti és kulturális örökség 

menedzser 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar nappali 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

TTOVVVG vadászati és vadgazdálkodási 
szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező agrár képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

TTOVVVT 
vadászati és vadgazdálkodási 

szaktanácsadó 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező agrár képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

TTOVVOI 
vetőmag-gazdálkodási 

szakmérnöki 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező agrár képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

 

g) Képzési hely: Kaposvár 

Képzés kódja Képzés neve 
Képzés típusa 

(szintje) 

Képzés 

nyelve 

Képzés 

munka- 

rendje 

Képzés szakterülete 
Meghirdetés 

első féléve 

Meghirdetés 

utolsó féléve 

SFOKKMA 

SSZIKER 

kereskedelem és marketing 

[kereskedelmi] 

felsőoktatási 

szakképzés 
magyar levelező 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

SFOKKMA 

SSZIKER 

kereskedelem és marketing 

[kereskedelmi] 

felsőoktatási 

szakképzés 
magyar nappali 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

SFOKKMA 

SSZIKLO 

kereskedelem és marketing 

[logisztika] 

felsőoktatási 

szakképzés 
magyar levelező 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 
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SFOKKMA 

SSZIKLO 

kereskedelem és marketing 

[logisztika] 

felsőoktatási 

szakképzés 
magyar nappali 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

SFOKKMA 

SSZIMRK 

kereskedelem és marketing 

[marketingkommunikáció] 

felsőoktatási 

szakképzés 
magyar levelező 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

SFOKKMA 

SSZIMRK 

kereskedelem és marketing 

[marketingkommunikáció] 

felsőoktatási 

szakképzés 
magyar nappali 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

SFOKMEN ménesgazda 
felsőoktatási 

szakképzés 
magyar nappali agrár képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

SFOKMGO mezőgazdasági 
felsőoktatási 

szakképzés 
magyar levelező agrár képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

SFOKMGO mezőgazdasági 
felsőoktatási 

szakképzés 
magyar nappali agrár képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

SFOKPZS 

SSZIALH 

pénzügy és számvitel 

[államháztartási] 

felsőoktatási 

szakképzés 
magyar levelező 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

SFOKPZS 

SSZIALH 

pénzügy és számvitel 

[államháztartási] 

felsőoktatási 

szakképzés 
magyar nappali 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

SFOKPZS 

SSZIPZI 

pénzügy és számvitel 

[pénzintézeti] 

felsőoktatási 

szakképzés 
magyar levelező 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

SFOKPZS 

SSZIPZI 

pénzügy és számvitel 

[pénzintézeti] 

felsőoktatási 

szakképzés 
magyar nappali 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

SFOKPZS 

SSZIVAL 

pénzügy és számvitel 

[vállalkozási] 

felsőoktatási 

szakképzés 
magyar levelező 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

SFOKPZS 

SSZIVAL 

pénzügy és számvitel 

[vállalkozási] 

felsőoktatási 

szakképzés 
magyar nappali 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

SFOKTLV televíziós műsorkészítő 
felsőoktatási 

szakképzés 
magyar levelező 

művészet képzési 

terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

SFOKTLV televíziós műsorkészítő 
felsőoktatási 

szakképzés 
magyar nappali 

művészet képzési 

terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

BSZKCSK csecsemő- és kisgyermeknevelő 
alapképzés 

(BA/BSc) 
magyar levelező 

pedagógusképzés 

képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

BSZKCSK csecsemő- és kisgyermeknevelő 
alapképzés 

(BA/BSc) 
magyar nappali 

pedagógusképzés 

képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

BSZKFAA fotográfia 
alapképzés 

(BA/BSc) 
magyar nappali 

művészet képzési 

terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

BSZKGYO gyógypedagógia 
alapképzés 

(BA/BSc) 
magyar levelező 

pedagógusképzés 

képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

BSZKGYO gyógypedagógia 
alapképzés 

(BA/BSc) 
magyar nappali 

pedagógusképzés 

képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

BSZKKTO 

BSZIKTO 
képalkotás [képalkotás] 

alapképzés 

(BA/BSc) 
magyar levelező 

művészetközvetítés 

képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

BSZKKTO 

BSZIKTO 
képalkotás [képalkotás] 

alapképzés 

(BA/BSc) 
magyar nappali 

művészetközvetítés 

képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

BSZKKTO 

BSZIMSU 

képalkotás [mozgóképkultúra- és 

média] 

alapképzés 

(BA/BSc) 
magyar levelező 

művészetközvetítés 

képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

BSZKKTO 

BSZIMSU 

képalkotás [mozgóképkultúra- és 

média] 

alapképzés 

(BA/BSc) 
magyar nappali 

művészetközvetítés 

képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

BSZKKEM kereskedelem és marketing 
alapképzés 

(BA/BSc) 
angol levelező 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

BSZKKEM kereskedelem és marketing 
alapképzés 

(BA/BSc) 
angol nappali 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

BSZKKEM kereskedelem és marketing 
alapképzés 

(BA/BSc) 
magyar levelező 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

BSZKKEM kereskedelem és marketing 
alapképzés 

(BA/BSc) 
magyar nappali 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 
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BSZKKEU kézműves tárgykultúra 
alapképzés 

(BA/BSc) 
magyar nappali 

művészetközvetítés 

képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

BSZKKOR környezetmérnöki 
alapképzés 

(BA/BSc) 
magyar levelező műszaki képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

BSZKKOR környezetmérnöki 
alapképzés 

(BA/BSc) 
magyar nappali műszaki képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

BSZKALL látványtervezés 
alapképzés 

(BA/BSc) 
magyar nappali 

művészet képzési 

terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

BSZKLVS 
lótenyésztő, lovassport szervező 

agrármérnöki 

alapképzés 

(BA/BSc) 
magyar nappali agrár képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

BSZKMED média design 
alapképzés 

(BA/BSc) 
magyar nappali 

művészet képzési 

terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

BSZKMGM mezőgazdasági mérnöki 
alapképzés 

(BA/BSc) 
magyar levelező agrár képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

BSZKMGM mezőgazdasági mérnöki 
alapképzés 

(BA/BSc) 
magyar nappali agrár képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

BSZKNET nemzetközi tanulmányok 
alapképzés 

(BA/BSc) 
angol nappali 

társadalomtudomány 

képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

BSZKNET nemzetközi tanulmányok 
alapképzés 

(BA/BSc) 
magyar levelező 

társadalomtudomány 

képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

BSZKNET nemzetközi tanulmányok 
alapképzés 

(BA/BSc) 
magyar nappali 

társadalomtudomány 

képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

BSZKOVO óvodapedagógus 
alapképzés 

(BA/BSc) 
magyar levelező 

pedagógusképzés 

képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

BSZKOVO óvodapedagógus 
alapképzés 

(BA/BSc) 
magyar nappali 

pedagógusképzés 

képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

BSZKPSZ pénzügy és számvitel 
alapképzés 

(BA/BSc) 
magyar levelező 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

BSZKPSZ pénzügy és számvitel 
alapképzés 

(BA/BSc) 
magyar nappali 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

BSZKTAN tanító 
alapképzés 

(BA/BSc) 
magyar levelező 

pedagógusképzés 

képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

BSZKTAN tanító 
alapképzés 

(BA/BSc) 
magyar nappali 

pedagógusképzés 

képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

BSZKTRM természetvédelmi mérnöki 
alapképzés 

(BA/BSc) 
magyar levelező agrár képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

BSZKTRM természetvédelmi mérnöki 
alapképzés 

(BA/BSc) 
magyar nappali agrár képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

BSZKGVA vidékfejlesztési agrármérnöki 
alapképzés 

(BA/BSc) 
magyar levelező agrár képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

BSZKGVA vidékfejlesztési agrármérnöki 
alapképzés 

(BA/BSc) 
magyar nappali agrár képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

MSZKASZ állattenyésztő mérnöki 
mesterképzés 

(MA/MSc) 
magyar levelező agrár képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

MSZKASZ állattenyésztő mérnöki 
mesterképzés 

(MA/MSc) 
magyar nappali agrár képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

MSZKFTA fotográfia 
mesterképzés 

(MA/MSc) 
magyar nappali 

művészet képzési 

terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

MSZKNTU neveléstudomány 
mesterképzés 

(MA/MSc) 
magyar levelező 

bölcsészettudomány 

képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

MSZKNTU neveléstudomány 
mesterképzés 

(MA/MSc) 
magyar nappali 

bölcsészettudomány 

képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

MSZKPUG pénzügy 
mesterképzés 

(MA/MSc) 
magyar nappali 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 
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MSZKRKG 
regionális és környezeti 

gazdaságtan 

mesterképzés 

(MA/MSc) 
angol nappali 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

MSZKRKG 
regionális és környezeti 

gazdaságtan 

mesterképzés 

(MA/MSc) 
magyar levelező 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

MSZKRKG 
regionális és környezeti 

gazdaságtan 

mesterképzés 

(MA/MSc) 
magyar nappali 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

MSZKTAK 
takarmányozási és 

takarmánybiztonsági mérnöki 

mesterképzés 

(MA/MSc) 
angol nappali agrár képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

MSZKTAK 
takarmányozási és 

takarmánybiztonsági mérnöki 

mesterképzés 

(MA/MSc) 
magyar levelező agrár képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

MSZKTAK 
takarmányozási és 

takarmánybiztonsági mérnöki 

mesterképzés 

(MA/MSc) 
magyar nappali agrár képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

MSZKTEV természetvédelmi mérnöki 
mesterképzés 

(MA/MSc) 
magyar nappali agrár képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

MSZKVFE vidékfejlesztési agrármérnöki 
mesterképzés 

(MA/MSc) 
angol nappali agrár képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

MSZKVFE vidékfejlesztési agrármérnöki 
mesterképzés 

(MA/MSc) 
magyar levelező agrár képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

MSZKVFE vidékfejlesztési agrármérnöki 
mesterképzés 

(MA/MSc) 
magyar nappali agrár képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

OSZKAGM agrármérnöki 
osztatlan 

képzés 
magyar levelező agrár képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

OSZKAGM agrármérnöki 
osztatlan 

képzés 
magyar nappali agrár képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

OSZKSZM színművész 
osztatlan 

képzés 
magyar nappali 

művészet képzési 

terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

DDISATD 

DDTAALA 

Állattenyésztési tudományok 

Doktori Iskola képzése 

[állattenyésztési tudományok] 

doktori képzés 

(PhD/DLA) 
angol nappali 

agrártudományok 

tudományterület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

DDISATD 

DDTAALA 

Állattenyésztési tudományok 

Doktori Iskola képzése 

[állattenyésztési tudományok] 

doktori képzés 

(PhD/DLA) 
magyar levelező 

agrártudományok 

tudományterület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

DDISATD 

DDTAALA 

Állattenyésztési tudományok 

Doktori Iskola képzése 

[állattenyésztési tudományok] 

doktori képzés 

(PhD/DLA) 
magyar nappali 

agrártudományok 

tudományterület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

DDISGSV 

DDTAGST 

Gazdálkodás- és 

Szervezéstudományok Doktori 

Iskola képzése [gazdálkodás- és 

szervezéstudományok] 

doktori képzés 

(PhD/DLA) 
angol nappali 

társadalomtudományok 

tudományterület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

DDISGSV 

DDTAGST 

Gazdálkodás- és 

Szervezéstudományok Doktori 

Iskola képzése [gazdálkodás- és 

szervezéstudományok] 

doktori képzés 

(PhD/DLA) 
magyar levelező 

társadalomtudományok 

tudományterület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

DDISGSV 

DDTAGST 

Gazdálkodás- és 

Szervezéstudományok Doktori 

Iskola képzése [gazdálkodás- és 

szervezéstudományok] 

doktori képzés 

(PhD/DLA) 
magyar nappali 

társadalomtudományok 

tudományterület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

TTOVAGZ agrárgazdasági szakmérnök 
szakirányú 

továbbképzés 
magyar nappali agrár képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

TTOVAKI agrárközgazdasági specialista 
szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

TTOVAGA 
agrárközgazdasági 

szakközgazdász 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

TTOVBAG 

beilleszkedési, tanulási és 

magatartási nehézséggel küzdő 

(BTM) gyermekek együttnevelése 

az óvodában, általános iskolában 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező 

pedagógusképzés 

képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 
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TTOVBAG 

beilleszkedési, tanulási és 

magatartási nehézséggel küzdő 

(BTM) gyermekek együttnevelése 

az óvodában, általános iskolában 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar nappali 

pedagógusképzés 

képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

TTOVLIO biblioterápia 
szakirányú 

továbbképzés 
magyar nappali 

bölcsészettudomány 

képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

TTOVBER biztosítási specialista 
szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

TTOVBAZ biztosítási szakközgazdász 
szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

TTOVONY digitális könyvtár 
szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező 

társadalomtudomány 

képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

TTOVONY digitális könyvtár 
szakirányú 

továbbképzés 
magyar nappali 

társadalomtudomány 

képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

TTOVDMP 

digitális médiakommunikáció 

területen pedagógus-szakvizsgára 

felkészítő 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező 

pedagógusképzés 

képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

TTOVDKE 
diplomás költségvetési ellenőrzés 

szakreferens 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

TTOVGOG drámapedagógia 
szakirányú 

továbbképzés 
magyar nappali 

pedagógusképzés 

képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

TTOVDTP 

drámapedagógia területen 

pedagógus-szakvizsgára 

felkészítő 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező 

pedagógusképzés 

képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

TTOVDTP 

drámapedagógia területen 

pedagógus-szakvizsgára 

felkészítő 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar nappali 

pedagógusképzés 

képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

TTOVFBI fejlesztő biblioterápia 
szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező 

társadalomtudomány 

képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

TTOVFBI fejlesztő biblioterápia 
szakirányú 

továbbképzés 
magyar nappali 

társadalomtudomány 

képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

TTOVFVS 
felszámolási és vagyonfelügyeleti 

specialista 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

TTOVFVF 
felszámolási és vagyonfelügyeleti 

szakközgazdász 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

TTOVFSP 

fogyasztóvédelmi szakterületen 

pedagógus-szakvizsgára 

felkészítő 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar nappali 

pedagógusképzés 

képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

TTOVGAO 
gyógypedagógia alapképzési szak 

- logopédia szakirány 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező 

pedagógusképzés 

képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

TTOVYOP 
gyógypedagógia alapképzési szak 

- pszichopedagógia szakirány 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező 

pedagógusképzés 

képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

TTOVYOT 

gyógypedagógia alapképzési szak 

- tanulásban akadályozottak 

pedagógiája szakirány 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező 

pedagógusképzés 

képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

TTOVGOP 

gyógytestnevelés az óvodában, 

iskolában szakterületen 

pedagógus-szakvizsgára 

felkészítő 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező 

pedagógusképzés 

képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

TTOVGOP 

gyógytestnevelés az óvodában, 

iskolában szakterületen 

pedagógus-szakvizsgára 

felkészítő 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar nappali 

pedagógusképzés 

képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

TTOVHAL halászati szakmérnök 
szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező agrár képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

TTOVHAL halászati szakmérnök 
szakirányú 

továbbképzés 
magyar nappali agrár képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 
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TTOVIKN 
interkulturális nevelési 

szaktanácsadó 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező 

pedagógusképzés 

képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

TTOVIMC 

iskolai mentálhigiéné, 

családvédelem pedagógus-

szakvizsgára felkészítő 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező 

pedagógusképzés 

képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

TTOVIMC 

iskolai mentálhigiéné, 

családvédelem pedagógus-

szakvizsgára felkészítő 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar nappali 

pedagógusképzés 

képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

TTOVJUH juh- és kecskeágazati szakmérnök 
szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező agrár képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

TTOVJUH juh- és kecskeágazati szakmérnök 
szakirányú 

továbbképzés 
magyar nappali agrár képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

TTOVKYE 
keresztény értékrendű vezetési 

szakközgazdász 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

TTOVKVK keresztény értékrendű vezető 
szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

TTOVKGE 

kora gyermekkori intervenció 

területén pedagógus-szakvizsgára 

felkészítő 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező 

pedagógusképzés 

képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

TTOVKZE köznevelési mestervezető 
szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező 

pedagógusképzés 

képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

TTOVKVP 
közoktatási vezető és pedagógus-

szakvizsga 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező 

pedagógusképzés 

képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

TTOVKVP 
közoktatási vezető és pedagógus-

szakvizsga 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar nappali 

pedagógusképzés 

képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

TTOVKMN kulturális menedzser 
szakirányú 

továbbképzés 
magyar nappali 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

TTOVTYT kutyaterápiás fejlesztő szakember 
szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező 

pedagógusképzés 

képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

TTOVTYT kutyaterápiás fejlesztő szakember 
szakirányú 

továbbképzés 
magyar nappali 

pedagógusképzés 

képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

TTOVTYA 
kutyával segített terápiás 

szakember 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező 

pedagógusképzés 

képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

TTOVTYA 
kutyával segített terápiás 

szakember 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar nappali 

pedagógusképzés 

képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

TTOVLOY lótenyésztő 
szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező agrár képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

TTOVMMI 
magyar mint idegen nyelv oktatási 

tanácsadó 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező 

bölcsészettudomány 

képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

TTOVMEF 
mérési-értékelési feladatokra és 

pedagógus szakvizsgára felkészítő 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező 

pedagógusképzés 

képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

TTOVMOM mozgókép- és médiaismeret 
szakirányú 

továbbképzés 
magyar nappali 

pedagógusképzés 

képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

TTOVUEU múzeumpedagógiai szaktanácsadó 
szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező 

bölcsészettudomány 

képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

TTOVUEU múzeumpedagógiai szaktanácsadó 
szakirányú 

továbbképzés 
magyar nappali 

bölcsészettudomány 

képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

TTOVVNT művészetmenedzsment 
szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező 

művészet képzési 

terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

TTOVRNK növényvédelmi szakmérnök 
szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező agrár képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

TTOVDTG 
óvodapedagógusi, tanítói 

gyógytestnevelés 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező 

pedagógusképzés 

képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

TTOVDTG 
óvodapedagógusi, tanítói 

gyógytestnevelés 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar nappali 

pedagógusképzés 

képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 
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TTOVPTP 

pedagógiai tanácsadás 

szakterületen pedagógus-

szakvizsgára felkészítő 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező 

pedagógusképzés 

képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

TTOVPTP 

pedagógiai tanácsadás 

szakterületen pedagógus-

szakvizsgára felkészítő 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar nappali 

pedagógusképzés 

képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

TTOVGUV pedagógus szakvizsga 
szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező 

pedagógusképzés 

képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

TTOVGUV pedagógus szakvizsga 
szakirányú 

továbbképzés 
magyar nappali 

pedagógusképzés 

képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

TTOVYSP pénzügy specialista 
szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

TTOVPOZ pénzügyi szakközgazdász 
szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

TTOVPOI 
precíziós agrárgazdálkodási 

szakmérnök 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező agrár képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

TTOVRTM 
regionális és térségi vidékfejlesztő 

menedzser 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

TTOVREG 
regionális és térségi vidékfejlesztő 

szakközgazdász 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

TTOVRTZ 
regionális és térségi vidékfejlesztő 

szakmérnök 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező agrár képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

TTOVSNG 

sajátos nevelési igényű 

gyermekek integrációs 

pedagógusa szakterületen 

pedagógus-szakvizsgára 

felkészítő 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező 

pedagógusképzés 

képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

TTOVSNG 

sajátos nevelési igényű 

gyermekek integrációs 

pedagógusa szakterületen 

pedagógus-szakvizsgára 

felkészítő 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar nappali 

pedagógusképzés 

képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

TTOVSTS sertéstenyésztő szakmérnök 
szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező agrár képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

TTOVSOI 
szaktárgyak oktatása 

idegen/nemzetiségi nyelven 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar nappali 

pedagógusképzés 

képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

TTOVAVA 
szarvasmarha-tenyésztő 

szakmérnök 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező agrár képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

TTOVAVA 
szarvasmarha-tenyésztő 

szakmérnök 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar nappali agrár képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

TTOVSRO 
személyügyi és emberi erőforrás 

szaktanácsadó 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező 

bölcsészettudomány 

képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

TTOVYOZ 
takarmányozási és 

takarmánygazdálkodási 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező agrár képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

TTOVYOZ 
takarmányozási és 

takarmánygazdálkodási 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar nappali agrár képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

TTOVALP 
társállat-terápiás fejlesztő 

szakember 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező agrár képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

TTOVALP 
társállat-terápiás fejlesztő 

szakember 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar nappali agrár képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

TTOVTSR térinformatikai menedzser 
szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

TTOVNIM turisztikai animátor 
szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező 

bölcsészettudomány 

képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

TTOVNIM turisztikai animátor 
szakirányú 

továbbképzés 
magyar nappali 

bölcsészettudomány 

képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 
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TTOVGYV ügyvitel 
szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező 

bölcsészettudomány 

képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

TTOVYVI ügyviteli szakképzési szakember 
szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező 

pedagógusképzés 

képzési terület 

2020/2021. 

tanév. I. félév 
- 

 

h) Képzési hely: Keszthely 

Képzés kódja Képzés neve 
Képzés típusa 

(szintje) 

Képzés 

nyelve 

Képzés 

munka- 

rendje 

Képzés szakterülete 
Meghirdetés 

első féléve 

Meghirdetés 

utolsó féléve 

SFOKMEN ménesgazda 
felsőoktatási 

szakképzés 
magyar levelező agrár képzési terület 

2020/2021. 

tanév I. félév 
- 

SFOKMEN ménesgazda 
felsőoktatási 

szakképzés 
magyar nappali agrár képzési terület 

2020/2021. 

tanév I. félév 
- 

SFOKMGO mezőgazdasági 
felsőoktatási 

szakképzés 
magyar levelező agrár képzési terület 

2020/2021. 

tanév I. félév 
- 

SFOKMGO mezőgazdasági 
felsőoktatási 

szakképzés 
magyar nappali agrár képzési terület 

2020/2021. 

tanév I. félév 
- 

SFOKSBE szőlész-borász 
felsőoktatási 

szakképzés 
magyar levelező agrár képzési terület 

2020/2021. 

tanév I. félév 
- 

SFOKSBE szőlész-borász 
felsőoktatási 

szakképzés 
magyar nappali agrár képzési terület 

2020/2021. 

tanév I. félév 
- 

BSZKKRT kertészmérnöki 
alapképzés 

(BA/BSc) 
magyar levelező agrár képzési terület 

2020/2021. 

tanév I. félév 
- 

BSZKKRT kertészmérnöki 
alapképzés 

(BA/BSc) 
magyar nappali agrár képzési terület 

2020/2021. 

tanév I. félév 
- 

BSZKMGM mezőgazdasági mérnöki 
alapképzés 

(BA/BSc) 
magyar levelező agrár képzési terület 

2020/2021. 

tanév I. félév 
- 

BSZKMGM mezőgazdasági mérnöki 
alapképzés 

(BA/BSc) 
magyar nappali agrár képzési terület 

2020/2021. 

tanév I. félév 
- 

BSZKSZO szőlész-borász mérnöki 
alapképzés 

(BA/BSc) 
magyar levelező agrár képzési terület 

2020/2021. 

tanév I. félév 
- 

BSZKSZO szőlész-borász mérnöki 
alapképzés 

(BA/BSc) 
magyar nappali agrár képzési terület 

2020/2021. 

tanév I. félév 
- 

BSZKTRM természetvédelmi mérnöki 
alapképzés 

(BA/BSc) 
magyar levelező agrár képzési terület 

2020/2021. 

tanév I. félév 
- 

BSZKTRM természetvédelmi mérnöki 
alapképzés 

(BA/BSc) 
magyar nappali agrár képzési terület 

2020/2021. 

tanév I. félév 
- 

BSZKGVA vidékfejlesztési agrármérnöki 
alapképzés 

(BA/BSc) 
magyar levelező agrár képzési terület 

2020/2021. 

tanév I. félév 
- 

BSZKGVA vidékfejlesztési agrármérnöki 
alapképzés 

(BA/BSc) 
magyar nappali agrár képzési terület 

2020/2021. 

tanév I. félév 
- 

MSZKASZ állattenyésztő mérnöki 
mesterképzés 

(MA/MSc) 
magyar levelező agrár képzési terület 

2020/2021. 

tanév I. félév 
- 

MSZKASZ állattenyésztő mérnöki 
mesterképzés 

(MA/MSc) 
magyar nappali agrár képzési terület 

2020/2021. 

tanév I. félév 
- 

MSZKKIE kertészmérnöki 
mesterképzés 

(MA/MSc) 
magyar levelező agrár képzési terület 

2020/2021. 

tanév I. félév 
- 

MSZKKIE kertészmérnöki 
mesterképzés 

(MA/MSc) 
magyar nappali agrár képzési terület 

2020/2021. 

tanév I. félév 
- 

MSZKKOG 
környezetgazdálkodási 

agrármérnöki 

mesterképzés 

(MA/MSc) 
magyar levelező agrár képzési terület 

2020/2021. 

tanév I. félév 
- 

MSZKKOG 
környezetgazdálkodási 

agrármérnöki 

mesterképzés 

(MA/MSc) 
magyar nappali agrár képzési terület 

2020/2021. 

tanév I. félév 
- 
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MSZKMEB mezőgazdasági biotechnológus 
mesterképzés 

(MA/MSc) 
magyar nappali agrár képzési terület 

2020/2021. 

tanév I. félév 
- 

MSZKNOO növényorvosi 
mesterképzés 

(MA/MSc) 
angol nappali agrár képzési terület 

2020/2021. 

tanév I. félév 
- 

MSZKNOO növényorvosi 
mesterképzés 

(MA/MSc) 
magyar nappali agrár képzési terület 

2020/2021. 

tanév I. félév 
- 

MSZKTAK 
takarmányozási és 

takarmánybiztonsági mérnöki 

mesterképzés 

(MA/MSc) 
magyar levelező agrár képzési terület 

2020/2021. 

tanév I. félév 
- 

MSZKTAK 
takarmányozási és 

takarmánybiztonsági mérnöki 

mesterképzés 

(MA/MSc) 
magyar nappali agrár képzési terület 

2020/2021. 

tanév I. félév 
- 

MSZKTEV természetvédelmi mérnöki 
mesterképzés 

(MA/MSc) 
magyar levelező agrár képzési terület 

2020/2021. 

tanév I. félév 
- 

MSZKTEV természetvédelmi mérnöki 
mesterképzés 

(MA/MSc) 
magyar nappali agrár képzési terület 

2020/2021. 

tanév I. félév 
- 

MSZKVFE vidékfejlesztési agrármérnöki 
mesterképzés 

(MA/MSc) 
magyar levelező agrár képzési terület 

2020/2021. 

tanév I. félév 
- 

MSZKVFE vidékfejlesztési agrármérnöki 
mesterképzés 

(MA/MSc) 
magyar nappali agrár képzési terület 

2020/2021. 

tanév I. félév 
- 

OSZKAGM agrármérnöki 
osztatlan 

képzés 
angol nappali agrár képzési terület 

2020/2021. 

tanév I. félév 
- 

OSZKAGM agrármérnöki 
osztatlan 

képzés 
magyar levelező agrár képzési terület 

2020/2021. 

tanév I. félév 
- 

OSZKAGM agrármérnöki 
osztatlan 

képzés 
magyar nappali agrár képzési terület 

2020/2021. 

tanév I. félév 
- 

TTOVVIL 
alternatív-energia termelési 

rendszer tanácsadó 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező agrár képzési terület 

2020/2021. 

tanév I. félév 
- 

TTOVENP az erkölcsi nevelés pedagógiája 
szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező 

pedagógusképzés 

képzési terület 

2020/2021. 

tanév I. félév 
- 

TTOVTPD 
matematikapedagógiai 

tehetséggondozó pedagógus 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező 

pedagógusképzés 

képzési terület 

2020/2021. 

tanév I. félév 
- 

TTOVMUP 

matematikapedagógiai 

tehetséggondozó pedagógus 

pedagógus-szakvizsgára 

felkészítő 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező 

pedagógusképzés 

képzési terület 

2020/2021. 

tanév I. félév 
- 

TTOVRNK növényvédelmi szakmérnök 
szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező agrár képzési terület 

2020/2021. 

tanév I. félév 
- 

TTOVZOE 
precíziós mezőgazdasági 

szakmérnök 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező agrár képzési terület 

2020/2021. 

tanév I. félév 
- 

TTOVPCI 
precíziós mezőgazdasági 

szaktanácsadó 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező agrár képzési terület 

2020/2021. 

tanév I. félév 
- 

TTOVSBS 
szőlő- és borgazdasági 

szakmérnök 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező agrár képzési terület 

2020/2021. 

tanév I. félév 
- 

TTOVZOL 
szőlő- és borgazdasági 

szaktanácsadó 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező agrár képzési terület 

2020/2021. 

tanév I. félév 
- 

TTOVYOZ 
takarmányozási és 

takarmánygazdálkodási 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező agrár képzési terület 

2020/2021. 

tanév I. félév 
- 

TTOVTAG 
takarmányozási és 

takarmánygyártási 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező agrár képzési terület 

2020/2021. 

tanév I. félév 
- 

TTOVLAJ talajtani szakmérnöki 
szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező agrár képzési terület 

2020/2021. 

tanév I. félév 
- 

TTOVDMD talajvédelmi szakelőadói 
szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező agrár képzési terület 

2020/2021. 

tanév I. félév 
- 

TTOVTMG természetmegőrzési 
szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező agrár képzési terület 

2020/2021. 

tanév I. félév 
- 
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i) Képzési hely: Kisvárda 

Képzés kódja Képzés neve 
Képzés típusa 

(szintje) 

Képzés 

nyelve 

Képzés 

munka- 

rendje 

Képzés szakterülete 
Meghirdetés 

első féléve 

Meghirdetés 

utolsó féléve 

BSZKELM élelmiszermérnöki 
alapképzés 

(BA/BSc) 
magyar levelező agrár képzési terület 

2017/2018. 

tanév I. félév 
- 

 

j) Képzési hely: Nyárádszereda 

Képzés kódja Képzés neve 
Képzés típusa 

(szintje) 

Képzés 

nyelve 

Képzés 

munka- 

rendje 

Képzés szakterülete 
Meghirdetés 

első féléve 

Meghirdetés 

utolsó féléve 

BSZKKRT kertészmérnöki 
alapképzés 

(BA/BSc) 
magyar levelező agrár képzési terület 

2015/2016. 

tanév II. félév 
- 

BSZKKRT kertészmérnöki 
alapképzés 

(BA/BSc) 
magyar nappali agrár képzési terület 

2015/2016. 

tanév II. félév 
- 

 

k) Képzési hely: Révkomárom 

Képzés kódja Képzés neve 
Képzés típusa 

(szintje) 

Képzés 

nyelve 

Képzés 

munka- 

rendje 

Képzés szakterülete 
Meghirdetés 

első féléve 

Meghirdetés 

utolsó féléve 

BSZKKRT kertészmérnöki 
alapképzés 

(BA/BSc) 
magyar levelező agrár képzési terület 

2017/2018. 

tanév I. félév 
- 

BSZKGVA vidékfejlesztési agrármérnöki 
alapképzés 

(BA/BSc) 
magyar levelező agrár képzési terület 

2017/2018. 

tanév II. félév 
- 

BSZKGVA vidékfejlesztési agrármérnöki 
alapképzés 

(BA/BSc) 
magyar nappali agrár képzési terület 

2017/2018. 

tanév II. félév 
- 

TTOVKNV 
kertészeti vállalkozásfejlesztési 

szakmérnök 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező agrár képzési terület 

2018/2019. 

tanév I. félév 
- 

TTOVVFE kertészeti vállalkozásfejlesztési 
szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező agrár képzési terület 

2018/2019. 

tanév I. félév 
- 

 

l) Képzési hely: Szarvas 

Képzés kódja Képzés neve 
Képzés típusa 

(szintje) 

Képzés 

nyelve 

Képzés 

munka- 

rendje 

Képzés szakterülete 
Meghirdetés 

első féléve 

Meghirdetés 

utolsó féléve 

SFOKGME gazdálkodási és menedzsment 
felsőoktatási 

szakképzés 
magyar levelező 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2018/2019. 

tanév I. félév 
- 

SFOKGME gazdálkodási és menedzsment 
felsőoktatási 

szakképzés 
magyar nappali 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2018/2019. 

tanév I. félév 
- 

SFOKKMA 

SSZIKER 

kereskedelem és marketing 

[kereskedelmi] 

felsőoktatási 

szakképzés 
magyar levelező 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2017/2018. 

tanév II. félév 
- 

SFOKKMA 

SSZIKER 

kereskedelem és marketing 

[kereskedelmi] 

felsőoktatási 

szakképzés 
magyar nappali 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2017/2018. 

tanév II. félév 
- 

SFOKKMA 

SSZIKLO 

kereskedelem és marketing 

[logisztika] 

felsőoktatási 

szakképzés 
magyar levelező 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2017/2018. 

tanév II. félév 
- 

SFOKKMA 

SSZIKLO 

kereskedelem és marketing 

[logisztika] 

felsőoktatási 

szakképzés 
magyar nappali 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2017/2018. 

tanév II. félév 
- 

SFOKMGO mezőgazdasági 
felsőoktatási 

szakképzés 
magyar levelező agrár képzési terület 

2013/2014. 

tanév I. félév 
- 

SFOKMGO mezőgazdasági 
felsőoktatási 

szakképzés 
magyar nappali agrár képzési terület 

2013/2014. 

tanév I. félév 
- 

SFOKPZS 

SSZIALH 

pénzügy és számvitel 

[államháztartási] 

felsőoktatási 

szakképzés 
magyar levelező 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2018/2019. 

tanév I. félév 
- 
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SFOKPZS 

SSZIALH 

pénzügy és számvitel 

[államháztartási] 

felsőoktatási 

szakképzés 
magyar nappali 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2018/2019. 

tanév I. félév 
- 

SFOKPZS 

SSZINPR 

pénzügy és számvitel [nonprofit 

pénzügyi és számviteli] 

felsőoktatási 

szakképzés 
magyar levelező 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2018/2019. 

tanév I. félév 
- 

SFOKPZS 

SSZINPR 

pénzügy és számvitel [nonprofit 

pénzügyi és számviteli] 

felsőoktatási 

szakképzés 
magyar nappali 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2018/2019. 

tanév I. félév 
- 

SFOKPZS 

SSZIPZI 

pénzügy és számvitel 

[pénzintézeti] 

felsőoktatási 

szakképzés 
magyar levelező 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2018/2019. 

tanév I. félév 
- 

SFOKPZS 

SSZIPZI 

pénzügy és számvitel 

[pénzintézeti] 

felsőoktatási 

szakképzés 
magyar nappali 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2018/2019. 

tanév I. félév 
- 

SFOKPZS 

SSZIVAL 

pénzügy és számvitel 

[vállalkozási] 

felsőoktatási 

szakképzés 
magyar levelező 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2018/2019. 

tanév I. félév 
- 

SFOKPZS 

SSZIVAL 

pénzügy és számvitel 

[vállalkozási] 

felsőoktatási 

szakképzés 
magyar nappali 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2018/2019. 

tanév I. félév 
- 

SFOKTV2 

SSZITUR 
turizmus-vendéglátás [turizmus] 

felsőoktatási 

szakképzés 
magyar levelező 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2017/2018. 

tanév II. félév 
- 

SFOKTV2 

SSZITUR 
turizmus-vendéglátás [turizmus] 

felsőoktatási 

szakképzés 
magyar nappali 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2017/2018. 

tanév II. félév 
- 

SFOKTV2 

SSZIVEN 

turizmus-vendéglátás 

[vendéglátás] 

felsőoktatási 

szakképzés 
magyar levelező 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2017/2018. 

tanév II. félév 
- 

SFOKTV2 

SSZIVEN 

turizmus-vendéglátás 

[vendéglátás] 

felsőoktatási 

szakképzés 
magyar nappali 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2017/2018. 

tanév II. félév 
- 

BSZKGAM gazdálkodási és menedzsment 
alapképzés 

(BA/BSc) 
magyar levelező 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2017/2018. 

tanév I. félév 
- 

BSZKGAM gazdálkodási és menedzsment 
alapképzés 

(BA/BSc) 
magyar nappali 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2017/2018. 

tanév I. félév 
- 

BSZKGEM gépészmérnöki 
alapképzés 

(BA/BSc) 
magyar levelező műszaki képzési terület 

2017/2018. 

tanév I. félév 
- 

BSZKGEM gépészmérnöki 
alapképzés 

(BA/BSc) 
magyar nappali műszaki képzési terület 

2017/2018. 

tanév I. félév 
- 

BSZKKEM kereskedelem és marketing 
alapképzés 

(BA/BSc) 
magyar levelező 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2017/2018. 

tanév I. félév 
- 

BSZKKEM kereskedelem és marketing 
alapképzés 

(BA/BSc) 
magyar nappali 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2017/2018. 

tanév I. félév 
- 

BSZKMEZ 
mezőgazdasági és élelmiszeripari 

gépészmérnöki 

alapképzés 

(BA/BSc) 
magyar levelező agrár képzési terület 

2008/2009. 

tanév II. félév 
- 

BSZKMEZ 
mezőgazdasági és élelmiszeripari 

gépészmérnöki 

alapképzés 

(BA/BSc) 
magyar nappali agrár képzési terület 

2008/2009. 

tanév II. félév 
- 

BSZKMGM mezőgazdasági mérnöki 
alapképzés 

(BA/BSc) 
magyar levelező agrár képzési terület 

2008/2009. 

tanév II. félév 
- 

BSZKMGM mezőgazdasági mérnöki 
alapképzés 

(BA/BSc) 
magyar nappali agrár képzési terület 

2008/2009. 

tanév II. félév 
- 

BSZKMME műszaki menedzser 
alapképzés 

(BA/BSc) 
magyar levelező műszaki képzési terület 

2017/2018. 

tanév I. félév 
- 

BSZKMME műszaki menedzser 
alapképzés 

(BA/BSc) 
magyar nappali műszaki képzési terület 

2017/2018. 

tanév I. félév 
- 

BSZKPSZ pénzügy és számvitel 
alapképzés 

(BA/BSc) 
magyar levelező 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2017/2018. 

tanév I. félév 
- 

BSZKPSZ pénzügy és számvitel 
alapképzés 

(BA/BSc) 
magyar nappali 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2017/2018. 

tanév I. félév 
- 

BSZKTED turizmus-vendéglátás 
alapképzés 

(BA/BSc) 
magyar levelező 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2019/2020. 

tanév II. félév 
- 

BSZKTED turizmus-vendéglátás 
alapképzés 

(BA/BSc) 
magyar nappali 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2019/2020. 

tanév II. félév 
- 
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BSZKGVA vidékfejlesztési agrármérnöki 
alapképzés 

(BA/BSc) 
magyar levelező agrár képzési terület 

2008/2009. 

tanév II. félév 
- 

BSZKGVA vidékfejlesztési agrármérnöki 
alapképzés 

(BA/BSc) 
magyar nappali agrár képzési terület 

2008/2009. 

tanév II. félév 
- 

MSZKEET emberi erőforrás tanácsadó 
mesterképzés 

(MA/MSc) 
magyar levelező 

bölcsészettudomány 

képzési terület 

2017/2018. 

tanév I. félév 
- 

MSZKEET emberi erőforrás tanácsadó 
mesterképzés 

(MA/MSc) 
magyar nappali 

bölcsészettudomány 

képzési terület 

2017/2018. 

tanév I. félév 
- 

MSZKMAR marketing 
mesterképzés 

(MA/MSc) 
magyar levelező 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2017/2018. 

tanév I. félév 
- 

MSZKMAR marketing 
mesterképzés 

(MA/MSc) 
magyar nappali 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2017/2018. 

tanév I. félév 
- 

MSZKMAS 
mezőgazdasági vízgazdálkodási 

mérnöki 

mesterképzés 

(MA/MSc) 
magyar levelező agrár képzési terület 

2017/2018. 

tanév II. félév 
- 

MSZKMAS 
mezőgazdasági vízgazdálkodási 

mérnöki 

mesterképzés 

(MA/MSc) 
magyar nappali agrár képzési terület 

2017/2018. 

tanév II. félév 
- 

MSZKPUG pénzügy 
mesterképzés 

(MA/MSc) 
magyar levelező 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2017/2018. 

tanév I. félév 
- 

MSZKPUG pénzügy 
mesterképzés 

(MA/MSc) 
magyar nappali 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2017/2018. 

tanév I. félév 
- 

MSZKRKG 
regionális és környezeti 

gazdaságtan 

mesterképzés 

(MA/MSc) 
magyar levelező 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2017/2018. 

tanév I. félév 
- 

MSZKRKG 
regionális és környezeti 

gazdaságtan 

mesterképzés 

(MA/MSc) 
magyar nappali 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2017/2018. 

tanév I. félév 
- 

MSZKTAO 

MEGYOF2 

MSZTAMT 

tanári [2 félév 

[agrármérnöktanár]] 

mesterképzés 

(MA/MSc) 
magyar levelező 

pedagógusképzés 

képzési terület 

2019/2020. 

tanév I. félév 
- 

MSZKTAO 

MEGYOF2 

MSZTAMT 

tanári [2 félév 

[agrármérnöktanár]] 

mesterképzés 

(MA/MSc) 
magyar nappali 

pedagógusképzés 

képzési terület 

2019/2020. 

tanév I. félév 
- 

MSZKTAO 

MEGYOF3 

MSZTAMT 

tanári [3 félév 

[agrármérnöktanár]] 

mesterképzés 

(MA/MSc) 
magyar levelező 

pedagógusképzés 

képzési terület 

2019/2020. 

tanév I. félév 
- 

MSZKTAO 

MEGYOF3 

MSZTAMT 

tanári [3 félév 

[agrármérnöktanár]] 

mesterképzés 

(MA/MSc) 
magyar nappali 

pedagógusképzés 

képzési terület 

2019/2020. 

tanév I. félév 
- 

MSZKTAO 

MEGYOF4 

MSZTAMT 

tanári [4 félév 

[agrármérnöktanár]] 

mesterképzés 

(MA/MSc) 
magyar levelező 

pedagógusképzés 

képzési terület 

2019/2020. 

tanév I. félév 
- 

MSZKTAO 

MEGYOF4 

MSZTAMT 

tanári [4 félév 

[agrármérnöktanár]] 

mesterképzés 

(MA/MSc) 
magyar nappali 

pedagógusképzés 

képzési terület 

2019/2020. 

tanév I. félév 
- 

MSZKVSZ vezetés és szervezés 
mesterképzés 

(MA/MSc) 
magyar levelező 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2017/2018. 

tanév I. félév 
- 

MSZKVSZ vezetés és szervezés 
mesterképzés 

(MA/MSc) 
magyar nappali 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2017/2018. 

tanév I. félév 
- 

MSZKVFE vidékfejlesztési agrármérnöki 
mesterképzés 

(MA/MSc) 
magyar levelező agrár képzési terület 

2010/2011. 

tanév I. félév 
- 

MSZKVFE vidékfejlesztési agrármérnöki 
mesterképzés 

(MA/MSc) 
magyar nappali agrár képzési terület 

2010/2011. 

tanév I. félév 
- 

TTOVVAG 
agrár- és vidékfejlesztési 

szakmérnök 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar nappali agrár képzési terület 

2010/2011. 

tanév I. félév 
- 

TTOVAES alternatív energetikai szakember 
szakirányú 

továbbképzés 
magyar nappali agrár képzési terület 

2008/2009. 

tanév II. félév 
- 

TTOVAON 
alternatív növénytermesztő 

szakmérnök 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező agrár képzési terület 

2017/2018. 

tanév II. félév 
- 
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TTOVNER bioenergetikai szakember 
szakirányú 

továbbképzés 
magyar nappali 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2008/2009. 

tanév II. félév 
- 

TTOVGZO energiagazdálkodási szakmérnök 
szakirányú 

továbbképzés 
magyar nappali műszaki képzési terület 

2008/2009. 

tanév II. félév 
- 

TTOVHGA hulladékgazdálkodási 
szakirányú 

továbbképzés 
magyar nappali műszaki képzési terület 

2011/2012. 

tanév I. félév 
- 

TTOVHGM hulladékgazdálkodási menedzser 
szakirányú 

továbbképzés 
magyar nappali műszaki képzési terület 

2011/2012. 

tanév I. félév 
- 

TTOVDEK hulladékgazdálkodási szakember 
szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező műszaki képzési terület 

2008/2009. 

tanév II. félév 
- 

TTOVDEK hulladékgazdálkodási szakember 
szakirányú 

továbbképzés 
magyar nappali műszaki képzési terület 

2008/2009. 

tanév II. félév 
- 

TTOVVFE kertészeti vállalkozásfejlesztési 
szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező agrár képzési terület 

2018/2019. 

tanév I. félév 
- 

TTOVKNV 
kertészeti vállalkozásfejlesztési 

szakmérnök 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező agrár képzési terület 

2018/2019. 

tanév I. félév 
- 

TTOVKVE környezetvédelmi 
szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező agrár képzési terület 

2008/2009. 

tanév II. félév 
- 

TTOVKVE környezetvédelmi 
szakirányú 

továbbképzés 
magyar nappali agrár képzési terület 

2008/2009. 

tanév II. félév 
- 

TTOVGIL mezőgazdasági vízgazdálkodási 
szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező agrár képzési terület 

2017/2018. 

tanév I. félév 
- 

TTOVGIL mezőgazdasági vízgazdálkodási 
szakirányú 

továbbképzés 
magyar nappali agrár képzési terület 

2017/2018. 

tanév I. félév 
- 

TTOVRNK növényvédelmi szakmérnök 
szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező agrár képzési terület 

2011/2012. 

tanév I. félév 
- 

TTOVRNK növényvédelmi szakmérnök 
szakirányú 

továbbképzés 
magyar nappali agrár képzési terület 

2011/2012. 

tanév I. félév 
- 

TTOVOGS ökológiai gazdálkodó 
szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező agrár képzési terület 

2018/2019. 

tanév I. félév 
- 

TTOVGOD ökológiai gazdálkodó szakmérnök 
szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező agrár képzési terület 

2018/2019. 

tanév I. félév 
- 

TTOVGOD ökológiai gazdálkodó szakmérnök 
szakirányú 

továbbképzés 
magyar nappali agrár képzési terület 

2009/2010. 

tanév I. félév 
- 

TTOVOEE öntözési 
szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező agrár képzési terület 

2018/2019. 

tanév II. félév 
- 

TTOVOAK öntözési szaktanácsadó 
szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező agrár képzési terület 

2018/2019. 

tanév II. félév 
- 

TTOVRSA regionális gazdasági tanácsadó 
szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2018/2019. 

tanév I. félév 
- 

TTOVRSA regionális gazdasági tanácsadó 
szakirányú 

továbbképzés 
magyar nappali 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2018/2019. 

tanév I. félév 
- 

TTOVRAA 
regionális gazdasági tanácsadó 

(magyar-román tagozat) 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2018/2019. 

tanév I. félév 
- 

TTOVRGA 
regionális gazdasági tanácsadó 

(magyar-szerb tagozat) 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2018/2019. 

tanév I. félév 
- 

TTOVSBS 
szőlő- és borgazdasági 

szakmérnök 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező agrár képzési terület 

2018/2019. 

tanév I. félév 
- 

TTOVZOL 
szőlő- és borgazdasági 

szaktanácsadó 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező agrár képzési terület 

2018/2019. 

tanév I. félév 
- 

TTOVTEE talajnélküli termesztés 
szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező agrár képzési terület 

2017/2018. 

tanév II. félév 
- 

TTOVVPR vállalkozás- és projektmenedzser 
szakirányú 

továbbképzés 
magyar nappali 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2008/2009. 

tanév II. félév 
- 
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TTOVVOI 
vetőmag-gazdálkodási 

szakmérnöki 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező agrár képzési terület 

2010/2011. 

tanév I. félév 
- 

TTOVVOI 
vetőmag-gazdálkodási 

szakmérnöki 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar nappali agrár képzési terület 

2010/2011. 

tanév I. félév 
- 

 

m) Képzési hely: Székelyudvarhely 

Képzés kódja Képzés neve 
Képzés típusa 

(szintje) 

Képzés 

nyelve 

Képzés 

munka- 

rendje 

Képzés szakterülete 
Meghirdetés 

első féléve 

Meghirdeté

s utolsó 

féléve 

BSZKGVA vidékfejlesztési agrármérnöki 
alapképzés 

(BA/BSc) 
magyar nappali agrár képzési terület 

2020/2021. 

tanév I. félév 
- 

BSZKGVA vidékfejlesztési agrármérnöki 
alapképzés 

(BA/BSc) 
magyar levelező agrár képzési terület 

2020/2021. 

tanév I. félév 
- 

 

n) Képzési hely: Zenta 

Képzés kódja Képzés neve 
Képzés típusa 

(szintje) 

Képzés 

nyelve 

Képzés 

munka- 

rendje 

Képzés szakterülete 
Meghirdetés 

első féléve 

Meghirdetés 

utolsó féléve 

BSZKKRT kertészmérnöki 
alapképzés 

(BA/BSc) 
magyar levelező agrár képzési terület 

2015/2016. 

tanév II. félév 
- 

BSZKKRT kertészmérnöki 
alapképzés 

(BA/BSc) 
magyar nappali agrár képzési terület 

2015/2016. 

tanév II. félév 
- 

BSZKMGM mezőgazdasági mérnöki 
alapképzés 

(BA/BSc) 
magyar levelező agrár képzési terület 

2017/2018. 

tanév I. félév 
- 

MSZKVFE vidékfejlesztési agrármérnöki 
mesterképzés 

(MA/MSc) 
magyar levelező agrár képzési terület 

2019/2020. 

tanév I. félév 
- 

TTOVKNV 
kertészeti vállalkozásfejlesztési 

szakmérnök 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező agrár képzési terület 

2018/2019. 

tanév I. félév 
- 

TTOVRGA 
regionális gazdasági tanácsadó 

(magyar-szerb tagozat) 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2018/2019. 

tanév I. félév 
- 

TTOVRGA 
regionális gazdasági tanácsadó 

(magyar-szerb tagozat) 

szakirányú 

továbbképzés 
magyar nappali 

gazdaságtudományok 

képzési terület 

2018/2019. 

tanév I. félév 
- 

TTOVVFE kertészeti vállalkozásfejlesztési 
szakirányú 

továbbképzés 
magyar levelező agrár képzési terület 

2018/2019. 

tanév I. félév 
- 

 

 

5. A felsőoktatási intézmény maximális hallgatói létszáma: 
 

Képzési hely 
Munkarend 

Teljes idős Részidős Távoktatási 

Beregszász 0 190 0 

Budapest 4679 2877 0 

Csíkszereda 0 200 0 

Gödöllő 5300 2991 30 

Gyöngyös 1019 980 117 

Kaposvár 2309 1671 0 

Keszthely 865 387 0 

Kisvárda 0 49 0 

Nyárádszereda 0 6 0 

Révkomárom 54 60 0 

Szarvas 480 694 0 

Székelyudvarhely 5 143 0 

Zenta 0 295 0 

Összesen 
14711 10543 147 

25401 
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6. A felsőoktatási intézmény által fenntartott gyakorló köznevelési intézmények és azok 

gyakorlóintézményi besorolása:  
 

Gyakorló köznevelési intézmény neve 
Gyakorló köznevelési 

intézmény azonosítója 

Gyakorló köznevelési 

intézményegysége(i) 

SZIE Kaposvári Campus Gyakorló Óvoda 033748 óvoda 

 

 

7. A felsőoktatási intézmény a felsőoktatási minőségbiztosítás európai sztenderdjeinek 

(Standards and Guidelines in the European Higher Education Area, ESG):  
 

Szervezet(i egység) Minősítés Minősítés hatálya 

Szent István Egyetem Megfelel 2022-12-31 

”  

 

A jelen eljárásért fizetendő eljárási költség megállapításáról és viseléséről külön végzésben 

rendelkeztem. 

 

 

I N D O K O L Á S 
 

 

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint egyes kapcsolódó törvények 

módosításáról szóló 2020. évi XXXIII. törvény 21. § (1) bekezdése módosította a nemzeti 

felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényt, melynek 115. § ezáltal beiktatott (27)-(29), 

valamint (31) bekezdése kimondja, hogy „2020. augusztus 1. napjával a Kaposvári Egyetem és 

a Szent István Egyetem összeolvadásával a Szent István Egyetem jön létre.” 

 

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) 20. §  

(1) bekezdése értelmében a felsőoktatási intézmények tevékenységének összehangolása 

céljából az intézményeket át lehet alakítani. 

 

Az Nftv. 21. § (2) bekezdése értelmében az összeolvadás eredményeképpen új felsőoktatási 

intézmény jön létre, amely jogutódja az egyesüléssel érintett felsőoktatási intézményeknek, 

valamint a (4) bekezdése értelmében kiválás esetén az eredeti felsőoktatási intézmény tovább 

folytatja működését, a kiváló szervezeti egységet új intézményként lehet megalapítani vagy 

másik felsőoktatási intézménybe olvadhat be. Az új felsőoktatási intézmény vagy a másik 

felsőoktatási intézmény a kiváló szervezeti egység tekintetében az eredeti felsőoktatási 

intézmény jogutódja. 

 

Az Nftv. 21. § (5) bekezdése értelmében az (1)-(4) bekezdésben szabályozott átalakulást 

követően az új intézmény létesítésére vonatkozó eljárást le kell folytatni, azzal, hogy 

amennyiben az alaptevékenység keretében ellátott feladatok köre, továbbá az intézményi 

működés körülményei nem változnak, a működés engedélyezésére szakértői vélemény nélkül 

kerül sor. 

 

Fentiek alapján 2020. augusztus 1-jén kezdődő hatállyal a Kaposvári Egyetem és a Szent István 

Egyetem (intézményi azonosító száma: FI69207) összeolvadásával létrejövő Szent István 

Egyetem (intézményi azonosító száma: FI51129) részére az új működési engedélyt kiadtam. A 
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működési engedélyben foglaltakat az összeolvadásba bevont felsőoktatási intézmények korábbi 

működési engedélyeiben, valamint az Oktatási Hivatal nyilvántartásában szereplő adatok 

alapján határoztam meg. 

 

Az ügyfél kérelmének teljes egészében helyt adtam, és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél, 

ezért a rendelkező részben a jogorvoslatról szóló tájékoztatást az általános közigazgatási 

rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 81. § (2) bekezdésének megfelelően mellőztem,  

az indokolásban pedig csak a döntést megalapozó jogszabályhelyeket tüntettem fel. 

 

 

Budapest, az elektronikus dátumbélyegző szerint 

 

 

 

 Dr. Gloviczki Zoltán elnök nevében és megbízásából:

  

  

 Dr. Vanó Renáta 

 elnökhelyettes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kapják: 

1. Felsőoktatási intézmény 

2. Innovációs és Technológiai Minisztérium 

3. Irattár 
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