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Intézmény, kar (kvázi kar), kar szintű egység, képzési hely

Azonosító Rövid név Megnevezés
10000 BCE Budapesti Corvinus Egyetem
10100 BCE-ÁFK Államigazgatási Főiskolai Kar
10101 BCE-ÁFK-sz Államigazgatási Főiskolai Kar, képzési hely székhelyen
10200 BCE-GTK Gazdálkodástudományi Kar
10201 BCE-GTK-sz Gazdálkodástudományi Kar, képzési hely székhelyen
10202 BCE-GTK Gazdálkodástudományi Kar, révkomáromi képzési hely
10203 BCE-GTK Gazdálkodástudományi Kar, királyhelmeci képzési hely
10300 BCE-TDK Társadalomtudományi Kar
10301 BCE-TDK-sz Társadalomtudományi Kar, képzési hely székhelyen
10400 BCE-KTK Közgazdaságtudományi Kar
10401 BCE-KTK-sz Közgazdaságtudományi Kar, képzési hely székhelyen
10500 BCE Közgazdasági Továbbképző Intézet
10501 BCE Közgazdasági Továbbképző Intézet, képzési hely székhelyen
10600 BCE-ÉTK Élelmiszertudományi Kar
10601 BCE-ÉTK-sz Élelmiszertudományi Kar, képzési hely székhelyen
10700 BCE-KERTK Kertészettudományi Kar
10701 BCE-KERTK-sz Kertészettudományi Kar, képzési hely székhelyen
10702 BCE-KERTK Kertészettudományi Kar, beregszászi képzési hely
10703 BCE-KERTK Kertészettudományi Kar, nyárádszeredai képzési hely
10704 BCE-KERTK Kertészettudományi Kar, zentai képzési hely
10800 BCE-TÁJK Tájépítészeti Kar
10801 BCE-TÁJK-sz Tájépítészeti Kar, képzési hely székhelyen
15600 BCE-D Doktori Iskola
15601 BCE-D-sz Doktori Iskola, képzési hely székhelyen
20000 BME Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
20100 BME-ÉSZK Építészmérnöki Kar
20101 BME-ÉSZK-sz Építészmérnöki Kar, képzési hely székhelyen
20200 BME-ÉŐK Építőmérnöki Kar
20201 BME-ÉŐK-sz Építőmérnöki Kar, képzési hely székhelyen
20300 BME-GTK Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
20301 BME-GTK-sz Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, képzési hely székhelyen
20400 BME-GÉK Gépészmérnöki Kar
20401 BME-GÉK-sz Gépészmérnöki Kar, képzési hely székhelyen
20402 BME-GÉK Gépészmérnöki Kar, paksi képzési hely
20404 BME-GÉK Gépészmérnöki Kar, zalaegerszegi képzési hely
20500 BME-KSK Közlekedésmérnöki Kar
20501 BME-KSK-sz Közlekedésmérnöki Kar, képzési hely székhelyen
20600 BME-TTK Természettudományi Kar
20601 BME-TTK-sz Természettudományi Kar, képzési hely székhelyen
20700 BME-VEK Vegyészmérnöki Kar
20701 BME-VEK-sz Vegyészmérnöki Kar, képzési hely székhelyen
20800 BME-VIK Villamosmérnöki és Informatikai Kar
20801 BME-VIK-sz Villamosmérnöki és Informatikai Kar, képzési hely székhelyen
20802 BME-VIK Villamosmérnöki és Informatikai Kar, révkomáromi képzési hely
20900 BME Tanfolyami és Nemzetközi Oktatási Központ
20901 BME Tanfolyami és Nemzetközi Oktatási Központ, képzési hely székhelyen
26000 BME-D Doktori Iskola
26001 BME-D-sz Doktori Iskola, képzési hely székhelyen
30000 DE Debreceni Egyetem
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30100 DE-ÁOK Általános Orvostudományi Kar
30101 DE-ÁOK-sz Általános Orvostudományi Kar, képzési hely székhelyen
30200 DE-BTK Bölcsészettudományi Kar
30201 DE-BTK-sz Bölcsészettudományi Kar, képzési hely székhelyen
30205 DE-BTK Bölcsészettudományi Kar, budapesti képzési hely
30300 DE Központi Egységek
30301 DE Központi Egységek, képzési hely székhelyen
30400 DE-EFK Egészségügyi Főiskolai Kar
30401 DE-EFK-sz Egészségügyi Főiskolai Kar, képzési hely székhelyen
30500 DE-HPFK Hajdúböszörményi Pedagógiai Főiskolai Kar
30501 DE-HPFK-sz Hajdúböszörményi Pedagógiai Főiskolai Kar, képzési hely székhelyen
30700 DE-KTK Közgazdaságtudományi Kar
30701 DE-KTK-sz Közgazdaságtudományi Kar, képzési hely székhelyen
30800 DE-MTK Mezőgazdaságtudományi Kar
30801 DE-MTK-sz Mezőgazdaságtudományi Kar, képzési hely székhelyen
30900 DE-MFK Műszaki Főiskolai Kar
30901 DE-MFK-sz Műszaki Főiskolai Kar, képzési hely székhelyen
31000 DE-TTK Természettudományi Kar
31001 DE-TTK-sz Természettudományi Kar, képzési hely székhelyen
31100 DE-AVK Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar
31101 DE-AVK-sz Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar, képzési hely székhelyen
31200 DE-ÁJK Állam- és Jogtudományi Kar
31201 DE-ÁJK-sz Állam- és Jogtudományi Kar, képzési hely székhelyen
31300 DE-FOK Fogorvostudományi Kar
31301 DE-FOK-sz Fogorvostudományi Kar, képzési hely székhelyen
31400 DE-GYTK Gyógyszerésztudományi Kar
31401 DE-GYTK-sz Gyógyszerésztudományi Kar, képzési hely székhelyen
35300 DE-DK Debreceni Konzervatórium (kvázi kar)
35301 DE-DK-sz Debreceni Konzervatórium (kvázi kar), képzési hely székhelyen
35600 DE-JÁI Jog- és Államtudományi Intézet (kvázi kar)
35601 DE-JÁI-sz Jog- és Államtudományi Intézet (kvázi kar), képzési hely székhelyen
36200 DE-D Doktori Iskola
36201 DE-D-sz Doktori Iskola, képzési hely székhelyen
31500 DE-IK Informatikai Kar
31501 DE-IK-sz Informatikai Kar, képzési hely székhelyen
40000 ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem
40100 ELTE-ÁJK Állam- és Jogtudományi Kar
40101 ELTE-ÁJK-sz Állam- és Jogtudományi Kar, képzési hely székhelyen
40102 ELTE-ÁJK Állam- és Jogtudományi Kar, győri képzési hely
40200 ELTE-GYFK Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar
40201 ELTE-GYFK-sz Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar, képzési hely székhelyen
40202 ELTE-GYFK Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar, nyíregyházi képzési hely
40203 ELTE-GYFK Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar, salgótarjáni képzési hely
40205 ELTE-GYFK Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar, miskolci képzési hely
40300 ELTE-BTK Bölcsészettudományi Kar
40301 ELTE-BTK-sz Bölcsészettudományi Kar, képzési hely székhelyen
40302 ELTE-BTK Bölcsészettudományi Kar, Szociológiai Intézet
40303 ELTE-BTK Bölcsészettudományi Kar, főiskolai képzési hely
40500 ELTE-TÓFK Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kar
40501 ELTE-TÓFK-sz Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kar, képzési hely székhelyen
40502 ELTE-TÓFK Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kar, szombathelyi képzési hely
40503 ELTE-TÓFK Tanító- és Óvóképző Főiskolai Kar, pécsi képzési hely
40600 ELTE-TTK Természettudományi Kar
40601 ELTE-TTK-sz Természettudományi Kar, képzési hely székhelyen
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40602 ELTE-TTK Természettudományi Kar, pécsi képzési hely
40700 ELTE Tanártovábbképző Koordinációs Központ
40701 ELTE Tanártovábbképző Koordinációs Központ, képzési hely székhelyen
40900 ELTE-IK Informatikai Kar
40901 ELTE-IK-sz Informatikai Kar, képzési hely székhelyen
41000 ELTE-PPK Pedagógiai és Pszichológiai Kar
41001 ELTE-PPK-sz Pedagógiai és Pszichológiai Kar, képzési hely székhelyen
41100 ELTE-TK Társadalomtudományi Kar
41101 ELTE-TK-sz Társadalomtudományi Kar, képzési hely székhelyen
41102 ELTE-TK Társadalomtudományi Kar, salgótarjáni képzési hely
45900 ELTE-D Doktori Iskola
45901 ELTE-D-sz Doktori Iskola, képzési hely székhelyen
46000 ELTE-JTI Jogi Továbbképző Intézet
46001 ELTE-JTI-sz Jogi Továbbképző Intézet, képzési hely székhelyen
50000 KE Kaposvári Egyetem
50100 KE-ÁTK Állattudományi Kar
50101 KE-ÁTK-sz Állattudományi Kar, képzési hely székhelyen
50200 KE-CSPFK Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai Főiskolai Kar
50201 KE-CSPFK-sz Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai Főiskolai Kar, képzési hely székhelyen
55300 KE-D Doktori Iskola
55301 KE-D-sz Doktori Iskola, képzési hely székhelyen
50300 KE-GTK Gazdaságtudományi Kar
50301 KE-GTK-sz Gazdaságtudományi Kar, képzési hely székhelyen
50400 KE-MFK Művészeti Főiskolai Kar
50401 KE-MFK-sz Művészeti Főiskolai Kar, képzési hely székhelyen
60000 LFZE Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
60100 LFZE-LFZF Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, kar székhelyen
60101 LFZE-LFZF-sz Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, képzési hely székhelyen
65200 LFZF-BTI Budapesti Tanárképző Intézet (kvázi kar)
65201 LFZF-BTI-sz Budapesti Tanárképző Intézet (kvázi kar), képzési hely székhelyen
65300 LFZE-D Doktori Iskola
65301 LFZE-D-sz Doktori Iskola, képzési hely székhelyen
70000 MIE Magyar Iparművészeti Egyetem
70100 MIE-MIE Magyar Iparművészeti Egyetem, kar székhelyen
70101 MIE-MIE-sz Magyar Iparművészeti Egyetem, képzési hely székhelyen
75200 MIE-D Doktori Iskola
75201 MIE-D-sz Doktori Iskola, képzési hely székhelyen
80000 MKE Magyar Képzőművészeti Egyetem
80100 MKE-MKE Magyar Képzőművészeti Egyetem, kar székhelyen
80101 MKE-MKE-sz Magyar Képzőművészeti Egyetem, képzési hely székhelyen
85200 MKE-D Doktori Iskola
85201 MKE-D-sz Doktori Iskola, képzési hely székhelyen
90000 ME Miskolci Egyetem
90100 ME-ÁJK Állam- és Jogtudományi Kar
90101 ME-ÁJK-sz Állam- és Jogtudományi Kar, képzési hely székhelyen
90200 ME-MAK Műszaki Anyagtudományi Kar
90201 ME-MAK-sz Műszaki Anyagmérnöki Kar, képzési hely székhelyen
90400 ME-BTK Bölcsészettudományi Kar
90401 ME-BTK-sz Bölcsészettudományi Kar, képzési hely székhelyen
90402 ME-BTK Bölcsészettudományi Kar, budapesti képzési hely
90500 ME-CTFK Comenius Tanítóképző Főiskolai Kar
90501 ME-CTFK-sz Comenius Tanítóképző Főiskolai Kar, képzési hely székhelyen
90502 ME-CTFK Comenius Tanítóképző Főiskolai Kar, kassai képzési hely
90600 ME-GTK Gazdaságtudományi Kar
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90601 ME-GTK-sz Gazdaságtudományi Kar, képzési hely székhelyen
90700 ME-GÉK Gépészmérnöki Kar
90701 ME-GÉK-sz Gépészmérnöki Kar, képzési hely székhelyen
90800 ME-MFK Műszaki Földtudományi Kar
90801 ME-MFK-sz Műszaki Földtudományi Kar, képzési hely székhelyen
90900 ME Egészségtudományi Intézete
90901 ME Egészségtudományi Intézete, képzési hely székhelyen
91000 ME Központi Oktatók
91002 ME Központi oktatók kvázi képzési helye
95300 ME-BBZI Bartók Béla Zeneművészeti Intézet (kvázi kar)
95301 ME-BBZI-sz Bartók Béla Zeneművészeti Intézet (kvázi kar), képzési hely székhelyen
96100 ME-D Doktori Iskola
96101 ME-D-sz Doktori Iskola, képzési hely székhelyen
100000 NYME Nyugat-Magyarországi Egyetem
100100 NYME-ATFK Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolai Kar
100101 NYME-ATFK-sz Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolai Kar, képzési hely székhelyen
100200 NYME-BPFK Benedek Elek Pedagógiai Főiskolai Kar
100201 NYME-BPFK-sz Benedek Elek Pedagógiai Főiskolai Kar, képzési hely székhelyen
100202 NYME-BPFK Benedek Elek Pedagógiai Főiskolai Kar, budapesti képzési hely
100203 NYME-BPFK Benedek Elek Pedagógiai Főiskolai Kar, pápai képzési hely
100252 NYME-BPFK Benedek Elek Pedagógiai Főiskolai Kar, komáromi képzési hely
100300 NYME-EMK Erdőmérnöki Kar
100301 NYME-EMK-sz Erdőmérnöki Kar, képzési hely székhelyen
100302 NYME-EMK Erdőmérnöki Kar, csíkszeredai képzési hely
100400 NYME-FMK Faipari Mérnöki Kar
100401 NYME-FMK-sz Faipari Mérnöki Kar, képzési hely székhelyen
100402 NYME-FMK Faipari Mérnöki Kar, pápai képzési hely
100403 NYME-FMK Faipari Mérnöki Kar, budapesti képzési hely
100500 NYME-GEO Geoinformatikai Főiskolai Kar
100501 NYME-GEO-sz Geoinformatikai Főiskolai Kar, képzési hely székhelyen
100600 NYME-KTK Közgazdaságtudományi Kar
100601 NYME-KTK-sz Közgazdaságtudományi Kar, képzési hely székhelyen
100700 NYME-MÉK Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar
100701 NYME-MÉK-sz Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar, képzési hely székhelyen
105800 NYME-D Doktori Iskola
105801 NYME-D-sz Doktori Iskola, képzési hely székhelyen
110000 PTE Pécsi Tudományegyetem
110100 PTE-ÁJK Állam- és Jogtudományi Kar
110101 PTE-ÁJK-sz Állam- és Jogtudományi Kar, képzési hely székhelyen
110102 PTE-ÁJK Állam- és Jogtudományi Kar, kaposvári képzési hely
110200 PTE-ÁOK Általános Orvostudományi Kar
110201 PTE-ÁOK-sz Általános Orvostudományi Kar, képzési hely székhelyen
110300 PTE-BTK Bölcsészettudományi Kar
110301 PTE-BTK-sz Bölcsészettudományi Kar, képzési hely székhelyen
110400 PTE-EFK Egészségügyi Főiskolai Kar
110401 PTE-EFK-sz Egészségügyi Főiskolai Kar, képzési hely székhelyen
110402 PTE-EFK Egészségügyi Főiskolai Kar, kaposvári képzési hely
110403 PTE-EFK Egészségügyi Főiskolai Kar, szombathelyi képzési hely
110404 PTE-EFK Egészségügyi Főiskolai Kar, zalaegerszegi képzési hely
110600 PTE-IFK Illyés Gyula Főiskolai Kar
110601 PTE-IFK-sz Illyés Gyula Főiskolai Kar, képzési hely székhelyen
110602 PTE-IFK Illyés Gyula Főiskolai Kar, székesfehérvári képzési hely
110700 PTE-KTK Közgazdaságtudományi Kar
110701 PTE-KTK-sz Közgazdaságtudományi Kar, képzési hely székhelyen
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110800 PTE-MK Művészeti Kar
110801 PTE-MK-sz Művészeti Kar, képzési hely székhelyen
110900 PTE-PMMK Pollack Mihály Műszaki Kar
110901 PTE-PMMK-sz Pollack Mihály Műszaki Kar, képzési hely székhelyen
110902 PTE-PMMK Pollack Mihály Műszaki Kar, budapesti képzési hely
110903 PTE-PMMK Pollack Mihály Műszaki Kar, szolnoki képzési hely
110904 PTE-PMMK Pollack Mihály Műszaki Kar, zalaegerszegi képzési hely
110905 PTE-PMMK Pollack Mihály Műszaki Kar, miskolci képzési hely
111100 PTE-TTK Természettudományi Kar
111101 PTE-TTK-sz Természettudományi Kar, képzési hely székhelyen
111102 PTE-TTK Természettudományi Kar, szegedi képzési hely
111103 PTE-TTK Természettudományi Kar, nyíregyházi képzési hely
111104 PTE-TTK Természettudományi Kar, zalaegerszegi képzési hely
111106 PTE-TTK Természettudományi Kar, gyulai képzési hely
115500 PTE-FEFI Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Intézet (kvázi kar)
115501 PTE-FEFI-sz Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Intézet (kvázi kar), képzési hely székhelyen
116000 PTE-TI Tanárképző Intézet (kvázi kar)
116001 PTE-TI-sz Tanárképző Intézet (kvázi kar), képzési hely székhelyen
116100 PTE-D Doktori Iskola
116101 PTE-D-sz Doktori Iskola, képzési hely székhelyen
120000 SE Semmelweis Egyetem
120100 SE-ÁOK Általános Orvostudományi Kar
120101 SE-ÁOK-sz Általános Orvostudományi Kar, képzési hely székhelyen
120300 SE-EFK Egészségügyi Főiskolai Kar
120301 SE-EFK-sz Egészségügyi Főiskolai Kar, képzési hely székhelyen
120400 SE-FOK Fogorvostudományi Kar
120401 SE-FOK-sz Fogorvostudományi Kar, képzési hely székhelyen
120500 SE-GYTK Gyógyszerésztudományi Kar
120501 SE-GYTK-sz Gyógyszerésztudományi Kar, képzési hely székhelyen
120600 SE-TSK Testnevelés és Sporttudományi Kar
120601 SE-TSK-sz Testnevelés és Sporttudományi Kar, képzési hely székhelyen
120603 SE-TSK Testnevelés és Sporttudományi Kar, székesfehérvári képzési hely
120604 SE-TSK Testnevelés és Sporttudományi Kar, szegedi képzési hely
120606 SE-TSK Testnevelés és Sporttudományi Kar, egri képzési hely
120607 SE-TSK Testnevelés és Sporttudományi Kar, szombathelyi képzési hely
120800 SE-D Doktori Iskola
120801 SE-D-sz Doktori Iskola, képzési hely székhelyen
125900 SE-K Központi Egység
125901 SE-K-sz Központi Egység, képzési hely székhelyen
130000 SZTE Szegedi Tudományegyetem
130100 SZTE-ÁJK Állam- és Jogtudományi Kar
130101 SZTE-ÁJK-sz Állam- és Jogtudományi Kar, képzési hely székhelyen
130102 SZTE-ÁJK Állam- és Jogtudományi Kar, kecskeméti képzési hely
130200 SZTE-ÁOK Általános Orvostudományi Kar
130201 SZTE-ÁOK-sz Általános Orvostudományi Kar, képzési hely székhelyen
130300 SZTE-BTK Bölcsészettudományi Kar
130301 SZTE-BTK-sz Bölcsészettudományi Kar, képzési hely székhelyen
130302 SZTE-BTK Bölcsészettudományi Kar, Budapest Média Intézet
130400 SZTE-EFK Egészségügyi Főiskolai Kar
130401 SZTE-EFK-sz Egészségügyi Főiskolai Kar, képzési hely székhelyen
130500 SZTE-GTK Gazdaságtudományi Kar
130501 SZTE-GTK-sz Gazdaságtudományi Kar, képzési hely székhelyen
130502 SZTE-GTK Gazdaságtudományi Kar, budapesti képzési hely
130600 SZTE-GYTK Gyógyszerésztudományi Kar
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130601 SZTE-GYTK-sz Gyógyszerésztudományi Kar, képzési hely székhelyen
130700 SZTE-JTFK Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar
130701 SZTE-JTFK-sz Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar, képzési hely székhelyen
130800 SZTE-MFK Mezőgazdasági Főiskolai Kar
130801 SZTE-MFK-sz Mezőgazdasági Főiskolai Kar, képzési hely székhelyen
130900 SZTE-SZÉFK Élelmiszeripari Főiskolai Kar
130901 SZTE-SZÉFK-sz Élelmiszeripari Főiskolai Kar, képzési hely székhelyen
131100 SZTE-TTK Természettudományi Kar
131101 SZTE-TTK-sz Természettudományi Kar, képzési hely székhelyen
131200 SZTE-ZFK Zeneművészeti Főiskolai Kar
131201 SZTE-ZFK-sz Zeneművészeti Főiskolai Kar, képzési hely székhelyen
136000 SZTE-SZK Szegedi Konzervatórium (kvázi kar)
136001 SZTE-SZK-sz Szegedi Konzervatórium (kvázi kar), képzési hely székhelyen
136200 SZTE-D Doktori Iskola
136201 SZTE-D-sz Doktori Iskola, képzési hely székhelyen
140000 SZIE Szent István Egyetem
140100 SZIE-ÁOTK Állatorvostudományi Kar
140101 SZIE-ÁOTK-sz Állatorvostudományi Kar, képzési hely székhelyen
140400 SZIE-GTK Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
140401 SZIE-GTK-sz Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, képzési hely székhelyen
140500 SZIE-GÉK Gépészmérnöki Kar
140501 SZIE-GÉK-sz Gépészmérnöki Kar, képzési hely székhelyen
140600 SZIE-JFK Jászberényi Főiskola Kar
140601 SZIE-JFK-sz Jászberényi Főiskola Kar, képzési hely székhelyen
140800 SZIE-MKK Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar
140801 SZIE-MKK-sz Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, képzési hely székhelyen
140900 SZIE-TK Tájépítészeti, -védelmi és -fejlesztési Kar
140901 SZIE-TK-sz Tájépítészeti, -védelmi és -fejlesztési Kar, képzési hely székhelyen
141100 SZIE-YMMFK Ybl Miklós Műszaki Főiskolai Kar
141101 SZIE-YMMFK-sz Ybl Miklós Műszaki Főiskolai Kar, képzési hely székhelyen
146200 SZIE-KVA Kereskedelmi és Vállalkozási Akadémia (kvázi kar)
146201 SZIE-KVA-sz Kereskedelmi és Vállalkozási Akadémia (kvázi kar), képzési hely székhelyen
146300 SZIE-VTI Vezető- és Továbbképző Intézet (kvázi kar)
146301 SZIE-VTI-sz Vezető- és Továbbképző Intézet (kvázi kar), képzési hely székhelyen
146400 SZIE-D Doktori Iskola
146401 SZIE-D-sz Doktori Iskola, képzési hely székhelyen
150000 SZFE Színház-és Filmművészeti Egyetem
150100 SZFE-SZFE Színház-és Filmművészeti Egyetem, kar székhelyen
150101 SZFE-SZFE-sz Színház-és Filmművészeti Egyetem, képzési hely székhelyen
155200 SZFE-D Doktori Iskola
155201 SZFE-D-sz Doktori Iskola, képzési hely székhelyen
160000 VE Veszprémi Egyetem
160100 VE-GMK Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar
160101 VE-GMK-sz Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar, képzési hely székhelyen
160200 VE-MK Mérnöki Kar
160201 VE-MK-sz Mérnöki Kar, képzési hely székhelyen
160202 VE-MK Mérnöki Kar, székesfehérvári képzési hely
160203 VE-MK Mérnöki Kar, nagykanizsai képzési hely
160204 VE-MK Mérnöki Kar, pápai képzési hely
160205 VE-MK Mérnöki Kar, szombathelyi képzési hely
160206 VE-MK-sz Mérnöki Kar, keszthelyi képzési hely
160300 VE-TK Tanárképző Kar
160301 VE-TK-sz Tanárképző Kar, képzési hely székhelyen
160302 VE-TK Tanárképző Kar Pedagógiai Kutató Intézet
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160400 VE-GTK Gazdaságtudományi Kar
160401 VE-GTK-sz Gazdaságtudományi Kar, képzési hely székhelyen
160402 VE-GTK Gazdaságtudományi Kar, nagykanizsai képzési hely 
160403 VE-GTK Gazdaságtudományi Kar, székesfehérvári képzési hely 
160404 VE-GTK Gazdaságtudományi Kar, pápai képzési hely 
160405 VE-GTK Gazdaságtudományi Kar, keszthelyi képzési hely 
160406 VE-GTK Gazdaságtudományi Kar, szombathelyi képzési hely 
160407 VE-GTK Gazdaságtudományi Kar, ajkai képzési hely 
160408 VE-GTK Gazdaságtudományi Kar, zalaegerszegi képzési hely 
160500 VE-MIK Műszaki Informatikai Kar
160501 VE-MIK-sz Műszaki Informatikai Kar, képzési hely székhelyen
160502 VE-MIK Műszaki Informatikai Kar, nagykanizsai képzési hely
160503 VE-MIK Műszaki Informatikai Kar, székesfehérvárii képzési hely
165400 VE-D Doktori Iskola
165401 VE-D-sz Doktori Iskola, képzési hely székhelyen
165402 VE-D Doktori Iskola, keszthelyi képzési hely
170000 ZMNE Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem
170100 ZMNE-BKMK Bolyai János Katonai Műszaki Főiskolai Kar
170101 ZMNE-BKMK-sz Bolyai János Katonai Műszaki Főiskolai Kar, képzési hely székhelyen
170102 ZMNE-BKMK Bolyai János Katonai Műszaki Főiskolai Kar, szolnoki képzési hely
170200 ZMNE-KHK Kossuth Lajos Hadtudományi Kar
170202 ZMNE-KHK-sz Kossuth Lajos Hadtudományi Kar, képzési hely székhelyen
170203 ZMNE-KHK Kossuth Lajos Hadtudományi Kar, szolnoki képzési hely
175500 ZMNE-D Doktori Iskola
175501 ZMNE-D-sz Doktori Iskola, képzési hely székhelyen
180000 BDF Berzsenyi Dániel Főiskola
180200 BDF-BTK Bölcsészettudományi Főiskolai Kar
180201 BDF-BTK-sz Bölcsészettudományi Főiskolai Kar, képzési hely székhelyen
180202 BDF-BTK Bölcsészettudományi Főiskolai Kar, kaposvári képzési hely
180203 BDF-BTK Bölcsészettudományi Főiskolai Kar, budapesti képzési hely
180300 BDF-TTK Természettudományi Főiskolai Kar
180301 BDF-TTK-sz Természettudományi Főiskolai Kar, képzési hely székhelyen
180400 BDF-TMFK Testnevelési és Művészeti Főiskolai Kar
180401 BDF-TMFK-sz Testnevelési és Művészeti Főiskolai Kar, képzési hely székhelyen
180402 BDF-TMFK-sz Testnevelési és Művészeti Főiskolai Kar, kaposvári képzési hely
190000 BGF Budapesti Gazdasági Főiskola
190100 BGF-KVIFK Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskolai Kar
190101 BGF-KVIFK-sz Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskolai Kar, képzési hely

székhelyen
190102 BGF-KVIFK Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskolai Kar, győri képzési

hely
190103 BGF-KVIFK Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskolai Kar, szombathelyi

képzési hely
190104 BGF-KVIFK Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskolai Kar, nyíregyházi

képzési hely
190105 BGF-KVIFK Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskolai Kar, kaposvári

képzési hely
190106 BGF-KVIFK Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskolai Kar, egri képzési

hely
190107 BGF-KVIFK Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskolai Kar, zsámbéki

képzési hely
190200 BGF-KKFK Külkereskedelmi Főiskolai Kar
190201 BGF-KKFK-sz Külkereskedelmi Főiskolai Kar, képzési hely székhelyen
190300 BGF-PSZFK Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar
190301 BGF-PSZFK-sz Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar, képzési hely székhelyen
190302 BGF-PSZFK Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar, salgótarjáni képzési hely
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190303 BGF-PSZFK Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar, zalaegerszegi képzési hely
200000 BMF Budapesti Műszaki Főiskola
200100 BMF-BGK Bánki Donát Gépészmérnöki Főiskolai Kar
200101 BMF-BGK-sz Bánki Donát Gépészmérnöki Főiskolai Kar, képzési hely székhelyen
200200 BMF-KGK Keleti Károly Gazdasági Főiskolai Kar
200201 BMF-KGK-sz Keleti Károly Gazdasági Főiskolai Kar, képzési hely székhelyen
200202 BMF-KGK Keleti Károly Gazdasági Főiskolai Kar, székesfehérvári képzési hely
200300 BMF-KVK Kandó Kálmán Villamosmérnöki Főiskolai Kar
200301 BMF-KVK-sz Kandó Kálmán Villamosmérnöki Főiskolai Kar, képzési hely székhelyen
200302 BMF-KVK Kandó Kálmán Villamosmérnöki Főiskolai Kar, székesfehérvári képzési hely
200400 BMF-NIK Neumann János Informatikai Főiskolai Kar
200401 BMF-NIK-sz Neumann János Informatikai Főiskolai Kar, képzési hely székhelyen
200402 BMF-NIK Neumann János Informatikai Főiskolai Kar, székesfehérvári képzési hely
200500 BMF-RKK Rejtő Sándor Könnyűipari Mérnöki Főiskolai Kar
200501 BMF-RKK-sz Rejtő Sándor Könnyűipari Mérnöki Főiskolai Kar, képzési hely székhelyen
210000 DF Dunaújvárosi Főiskola
210100 DF-DF Dunaújvárosi Főiskola, kar székhelyen
210101 DF-DF-sz Dunaújvárosi Főiskola, képzési hely székhelyen
210102 DF-DF Dunaújvárosi Főiskola, kalocsai képzési hely
210103 DF-DF Dunaújvárosi Főiskola, siófoki képzési hely
220000 EJF Eötvös József Főiskola
220100 EJF-EJF Eötvös József Főiskola Pedagógiai Fakultás
220101 EJF-EJF-sz Eötvös József Főiskola Pedagógiai Fakultás, képzési hely székhelyen
220200 EJF-M Eötvös József Főiskola Műszaki Fakultás
220201 EJF-M-sz Eötvös József Főiskola Műszaki Fakultás, képzési hely székhelyen
230000 EKF Eszterházy Károly  Főiskola
230200 EKF-BTK Bölcsészettudományi Főiskolai Kar
230201 EKF-BTK-sz Bölcsészettudományi Főiskolai Kar, képzési hely székhelyen
230300 EKF-TTK Természettudományi Főiskolai Kar
230301 EKF-TTK-sz Természettudományi Főiskolai Kar, képzési hely székhelyen
230400 EKF-GTFK Gazdaság- és Társadalomtudományi Főiskolai Kar
230401 EKF-GTFK-sz Gazdaság- és Társadalomtudományi Főiskolai Kar, képzési hely székhelyen
240000 KF Kecskeméti Főiskola
240100 KF-KFK Kertészeti Főiskolai Kar
240101 KF-KFK-sz Kertészeti Főiskolai Kar, képzési hely székhelyen
240152 KF-KFK Kertészeti Főiskolai Kar, komáromi képzési hely
240200 KF-GAMFK Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Kar
240201 KF-GAMFK-sz Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Kar, képzési hely székhelyen
240202 KF-GAMFK Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Kar, jászberényi képzési hely
240203 KF-GAMFK Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Kar, szolnoki képzési hely
240205 KF-GAMFK Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Kar, kaposvári képzési hely
240300 KF-TFK Tanítóképző Főiskolai Kar
240301 KF-TFK-sz Tanítóképző Főiskolai Kar, képzési hely székhelyen
250000 MTF Magyar Táncművészeti Főiskola
250100 MTF-MTF Magyar Táncművészeti Főiskola, kar székhelyen
250101 MTF-MTF-sz Magyar Táncművészeti Főiskola, képzési hely székhelyen
250102 MTF-MTF Magyar Táncművészeti Főiskola, szombathelyi képzési hely
250103 MTF-MTF Magyar Táncművészeti Főiskola, nyíregyházi képzési hely
250104 MTF-MTF Magyar Táncművészeti Főiskola, kecskeméti képzési hely
250105 MTF-MTF Magyar Táncművészeti Főiskola, pécsi képzési hely
260000 NYF Nyíregyházi Főiskola
260100 NYF-BMFK Bölcsészettudományi és Művészeti Főiskolai Kar
260101 NYF-BMFK-sz Bölcsészettudományi és Művészeti Főiskolai Kar, képzési hely székhelyen
260200 NYF-GTFK Gazdasági- és Társadalomtudományi Főiskolai Kar
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260201 NYF-GTFK-sz Gazdasági- és Társadalomtudományi Főiskolai Kar, képzési hely székhelyen
260202 NYF-GTFK Gazdasági- és Társadalomtudományi Főiskolai Kar, mátészalkai képzési hely
260203 NYF-GTFK Gazdasági- és Társadalomtudományi Főiskolai Kar, miskolci képzési hely
260252 NYF-GTFK Gazdasági- és Társadalomtudományi Főiskolai Kar, külföldi (ukrajnai) képzési

hely
260300 NYF-MMFK Műszaki és Mezőgazdasági Főiskolai Kar
260301 NYF-MMFK-sz Műszaki és Mezőgazdasági Főiskolai Kar, képzési hely székhelyen
260400 NYF-TTFK Természettudományi Főiskolai Kar
260401 NYF-TTFK-sz Természettudományi Főiskolai Kar, képzési hely székhelyen
270000 RTF Rendőrtiszti Főiskola
270100 RTF-RTF Rendőrtiszti Főiskola, kar székhelyen
270101 RTF-RTF-sz Rendőrtiszti Főiskola, képzési hely székhelyen
280000 SZE Széchenyi István Egyetem
280200 SZE-JGK Jog- és Gazdaságtudományi Kar
280201 SZE-JGK-sz Jog- és Gazdaságtudományi Kar, képzési hely székhelyen
280300 SZE-MTK Műszaki Tudományi Kar
280301 SZE-MTK-sz Műszaki Tudományi Kar, képzési hely székhelyen
285400 SZE-D Doktori Iskola
285401 SZE-D-sz Doktori Iskola, képzési hely székhelyen
285500 SZE-ESZI Egészségügyi és Szociális Intézet (kvázi kar)
285501 SZE-ESZI-sz Egészségügyi és Szociális Intézet (kvázi kar), képzési hely székhelyen
290000 SZF Szolnoki Főiskola
290100 SZF-SZF Szolnoki Főiskola, kar székhelyen
290101 SZF-SZF-sz Szolnoki Főiskola, képzési hely székhelyen
290102 SZF-SZF Szolnoki Főiskola, budapesti képzési hely
290103 SZF-SZF Szolnoki Főiskola, kaposvári képzési hely
300000 TSF Tessedik Sámuel Főiskola
300200 TSF-MFK Mezőgazdasági Főiskolai Kar
300201 TSF-MFK-sz Mezőgazdasági Főiskolai Kar, képzési hely székhelyen
300300 TSF-MVK Mezőgazdasági Víz- és Környezetgazdálkodási Főiskolai Kar
300301 TSF-MVK-sz Mezőgazdasági Víz- és Környezetgazdálkodási Főiskolai Kar, képzési hely

székhelyen
300400 TSF-GFK Gazdasági Főiskolai Kar
300401 TSF-GFK-sz Gazdasági Főiskolai Kar, képzési hely székhelyen
300402 TSF-GFK Gazdasági Főiskolai Kar,  egri képzési hely
300500 TSF-EI Egészségügyi Intézet
300501 TSF-EI-sz Egészségügyi Intézet, képzési hely székhelyen
300600 TSF-PFK Pedagógiai Főiskolai Kar
300601 TSF-PFK-sz Pedagógiai Főiskolai Kar, képzési hely székhelyen
300602 TSF-PFK Pedagógiai Főiskolai Kar, budapesti képzési hely
310000 DRHE Debreceni Református Hittudományi Egyetem
310100 DRHE-DRHE Debreceni Református Hittudományi Egyetem, kar székhelyen
310101 DRHE-DRHE-sz Debreceni Református Hittudományi Egyetem, képzési hely székhelyen
310102 DRHE-DRHE Debreceni Református Hittudományi Egyetem, szegedi képzési hely
315200 DRHE-D Doktori Iskola
315201 DRHE-D-sz Doktori Iskola, képzési hely székhelyen
320000 EHE Evangélikus Hittudományi Egyetem
320100 EHE-EHE Evangélikus Hittudományi Egyetem, kar székhelyen
320101 EHE-EHE-sz Evangélikus Hittudományi Egyetem, képzési hely székhelyen
320102 EHE-EHE Evangélikus Hittudományi Egyetem, nyíregyházi képzési hely
320103 EHE-EHE Evangélikus Hittudományi Egyetem, győri képzési hely
320104 EHE-EHE Evangélikus Hittudományi Egyetem, kaposvári képzési hely
325200 EHE-D Doktori Iskola
325201 EHE-D-sz Doktori Iskola, képzési hely székhelyen
330000 KRE Károli Gáspár Református Egyetem
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330200 KRE-BTK Bölcsészettudományi Kar
330201 KRE-BTK-sz Bölcsészettudományi Kar, képzési hely székhelyen
330300 KRE-HTK Hittudományi Kar
330301 KRE-HTK-sz Hittudományi Kar, képzési hely székhelyen
330400 KRE-TFK Tanítóképző Főiskolai Kar,
330401 KRE-TFK-sz Tanítóképző Főiskolai Kar, képzési hely székhelyen
330452 KRE-TFK Tanítóképző Főiskolai Kar, marosvásárhelyi képzési hely
335100 KRE-ÁJK Állam- és Jogtudományi Kar
335101 KRE-ÁJK-sz Állam- és Jogtudományi Kar, képzési hely székhelyen
335500 KRE-D Doktori Iskola
335501 KRE-D-sz Doktori Iskola, képzési hely székhelyen
340000 OR-ZSE Országos Rabbiképző � Zsidó Egyetem
340200 OR-ZSE Országos Rabbiképző � Zsidó Egyetem, kar székhelyen
340201 OR-ZSE Országos Rabbiképző � Zsidó Egyetem, képzési hely székhelyen
345300 OR-ZSE-D Doktori Iskola
345301 OR-ZSE-D-sz Doktori Iskola, képzési hely székhelyen
350000 PPKE Pázmány Péter Katolikus Egyetem
350100 PPKE-BTK Bölcsészettudományi Kar
350101 PPKE-BTK-sz Bölcsészettudományi Kar, képzési hely székhelyen
350200 PPKE-HTK Hittudományi Kar
350201 PPKE-HTK-sz Hittudományi Kar, képzési hely székhelyen
350300 PPKE-JÁK Jog- és Államtudományi Kar
350301 PPKE-JÁK-sz Jog- és Államtudományi Kar, képzési hely székhelyen
350400 PPKE-ITK Információs Technológiai Kar
350401 PPKE-ITK-sz Információs Technológiai Kar, képzési hely székhelyen
355500 PPKE-D Doktori Iskola
355501 PPKE-D-sz Doktori Iskola, képzési hely székhelyen
360000 TKBF A Tan Kapuja Buddhista Főiskola
360100 TKBF-TKBF A Tan Kapuja Buddhista Főiskola, kar székhelyen
360101 TKBF-TKBF-sz A Tan Kapuja Buddhista Főiskola, képzési hely székhelyen
370000 ATF Adventista Teológiai Főiskola
370100 ATF-ATF Adventista Teológiai Főiskola, kar székhelyen
370101 ATF-ATF-sz Adventista Teológiai Főiskola, képzési hely székhelyen
380000 AVKF Apor Vilmos Katolikus Főiskola
380100 AVKF-AVKF Apor Vilmos Katolikus Főiskola, kar székhelyen
380101 AVKF-AVKF-sz Apor Vilmos Katolikus Főiskola, képzési hely székhelyen
390000 BTA Baptista Teológiai Akadémia
390100 BTA-BTA Baptista Teológiai Akadémia, kar székhelyen
390101 BTA-BTA-sz Baptista Teológiai Akadémia, képzési hely székhelyen
400000 EGHF Egri Hittudományi Főiskola
400100 EGHF-EGHF Egri Hittudományi Főiskola, kar székhelyen
400101 EGHF-EGHF-sz Egri Hittudományi Főiskola, képzési hely székhelyen
400102 EGHF-EGHF Egri Hittudományi Főiskola, váci képzési hely
410000 ESZHF Esztergomi Hittudományi Főiskola
410100 ESZHF-ESZHF Esztergomi Hittudományi Főiskola, kar székhelyen
410101 ESZHF-ESZHF-sz Esztergomi Hittudományi Főiskola, képzési hely székhelyen
420000 GYHF Győri Hittudományi Főiskola
420100 GYHF-GYHF Győri Hittudományi Főiskola, kar székhelyen
420101 GYHF-GYHF-sz Győri Hittudományi Főiskola, képzési hely székhelyen
420102 GYHF-GYHF Győri Hittudományi Főiskola, szombathelyi képzési hely
430000 KTIF Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola
430100 KTIF-KTIF Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola, kar székhelyen
430101 KTIF-KTIF-sz Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola, képzési hely székhelyen
440000 PRTA Pápai Református Teológiai Akadémia
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440100 PRTA-PRTA Pápai Református Teológiai Akadémia, kar székhelyen
440101 PRTA-PRTA-sz Pápai Református Teológiai Akadémia, képzési hely székhelyen
450000 PHF Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola
450100 PHF-PHF Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola, kar székhelyen
450101 PHF-PHF-sz Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola, képzési hely székhelyen
460000 PTF Pünkösdi Teológiai Főiskola
460100 PTF-PTF Pünkösdi Teológiai Főiskola, kar székhelyen
460101 PTF-PTF-sz Pünkösdi Teológiai Főiskola, képzési hely székhelyen
470000 SSZHF Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola
470100 SSZHF-SSZHF Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, kar székhelyen
470101 SSZHF-SSZHF-sz Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, képzési hely székhelyen
480000 SRTA Sárospataki Református Teológiai Akadémia
480100 SRTA-SRTA Sárospataki Református Teológiai Akadémia, kar székhelyen
480101 SRTA-SRTA-sz Sárospataki Református Teológiai Akadémia, képzési hely székhelyen
490000 SSTF Sola Scriptura Teológiai Főiskola
490100 SSTF-SSTF Sola Scriptura Teológiai Főiskola, kar székhelyen
490101 SSTF-SSTF-sz Sola Scriptura Teológiai Főiskola, képzési hely székhelyen
500000 SZHF Szegedi Hittudományi Főiskola
500100 SZHF-SZHF Szegedi Hittudományi Főiskola, kar székhelyen
500101 SZHF-SZHF-sz Szegedi Hittudományi Főiskola, képzési hely székhelyen
510000 SZAGKHF Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola
510100 SZAGKHF-

SZAGKHF
Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola, kar székhelyen

510101 SZAGKHF-
SZAGKHF-sz

Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola, képzési hely székhelyen

520000 SZBHF Szent Bernát Hittudományi Főiskola
520100 SZBHF-SZBHF Szent Bernát Hittudományi Főiskola, kar székhelyen
520101 SZBHF-SZBHF-sz Szent Bernát Hittudományi Főiskola, képzési hely székhelyen
530000 SZPA Szent Pál Akadémia
530100 SZPA-SZPA Szent Pál Akadémia, kar székhelyen
530101 SZPA-SZPA-sz Szent Pál Akadémia, képzési hely székhelyen
540000 VHF Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola
540100 VHF-VHF Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola, kar székhelyen
540101 VHF-VHF-sz Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola, képzési hely székhelyen
540102 VHF-VHF Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola, kaposvári képzési hely
550000 VTIF Vitéz János Római Katolikus Tanítóképző Főiskola
550100 VTIF-VTIF Vitéz János Római Katolikus Tanítóképző Főiskola, kar székhelyen
550101 VTIF-VTIF-sz Vitéz János Római Katolikus Tanítóképző Főiskola, képzési hely székhelyen
560000 WJLF Wesley János Lelkészképző Főiskola
560100 WJLF-WJLF Wesley János Lelkészképző Főiskola, kar székhelyen
560101 WJLF-WJLF-sz Wesley János Lelkészképző Főiskola, képzési hely székhelyen
570000 ÁVF Általános Vállalkozási Főiskola
570100 ÁVF-ÁVF Általános Vállalkozási Főiskola, kar székhelyen
570101 ÁVF-ÁVF-sz Általános Vállalkozási Főiskola, képzési hely székhelyen
580000 BKF Budapesti Kommunikációs Főiskola
580100 BKF-BKF Budapesti Kommunikációs Főiskola, kar székhelyen
580101 BKF-BKF-sz Budapesti Kommunikációs Főiskola, képzési hely székhelyen
590000 GDF Gábor Dénes Főiskola
590100 GDF-GDF Gábor Dénes Főiskola, kar székhelyen
590101 GDF-GDF-sz Gábor Dénes Főiskola, képzési hely székhelyen
600000 HFF Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája
600100 HFF-HFF Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája, kar

székhelyen
600101 HFF-HFF-sz Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája, képzési hely

székhelyen
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610000 KJF Kodolányi János Főiskola
610100 KJF-KJF Kodolányi János Főiskola, kar székhelyen
610101 KJF-KJF-sz Kodolányi János Főiskola, képzési hely székhelyen
610102 KJF-KJF Kodolányi János Főiskola, siófoki képzési hely
610103 KJF-KJF Kodolányi János Főiskola, budapesti képzési hely
610104 KJF-KJF Kodolányi János Főiskola, nyíregyházi képzési hely
620000 MÜTF Modern Üzleti Tudományok Főiskolája
620100 MÜTF-MÜTF Modern Üzleti Tudományok Főiskolája, kar székhelyen
620101 MÜTF-MÜTF-sz Modern Üzleti Tudományok Főiskolája, képzési hely székhelyen
620102 MÜTF-MÜTF Modern Üzleti Tudományok Főiskolája, budapesti képzési hely
620152 MÜTF-MÜTF Modern Üzleti Tudományok Főiskolája, székelyudvarhelyi képzési hely
620153 MÜTF-MÜTF Modern Üzleti Tudományok Főiskolája, dunaszerdahelyi képzési hely
630000 MPANNI Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézete
630100 MPANNI-MPANNI Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézete, kar székhelyen
630101 MPANNI-MPANNI-

sz
Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézete, képzési hely
székhelyen

640000 NÜF Nemzetközi Üzleti Főiskola
640100 NÜF-NÜF Nemzetközi Üzleti Főiskola, kar székhelyen
640101 NÜF-NÜF-sz Nemzetközi Üzleti Főiskola, képzési hely székhelyen
650000 ZSKF Zsigmond Király Főiskola
650100 ZSKF-ZSKF Zsigmond Király Főiskola, kar székhelyen
650101 ZSKF-ZSKF-sz Zsigmond Király Főiskola, képzési hely székhelyen
660000 ANNYE Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem
660100 ANNYE-ANNYE Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem, kar székhelyen
660101 ANNYE-ANNYE-sz Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem, képzési hely székhelyen
670000 KRF Károly Róbert Főiskola
670100 KRF-GFK Gazdálkodási Főiskolai Kar, képzési hely székhelyen
670101 KRF-GFK-sz Gazdálkodási Főiskolai Kar, képzési hely székhelyen
670200 KRF-MFK Mezőgazdasági Főiskola Kar
670201 KRF-MFK-sz Mezőgazdasági Főiskola Kar, képzési hely székhelyen
680000 HJF Harsányi János Főiskola
680100 HJF-HJF Harsányi János Főiskola, kar székhelyen
680101 HJF-HJF-sz Harsányi János Főiskola, képzési hely székhelyen
690000 BHF Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola
690100 BHF-BHF Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola, kar székhelyen
690101 BHF-BHF-sz Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola, képzési hely székhelyen
700000 BKTF Budapest Kortárstánc Főiskola
700100 BKTF-BKTF Budapest Kortárstánc Főiskola, kar székhelyen
700101 BKTF-BKTF-sz Budapest Kortárstánc Főiskola, képzési hely székhelyen
710000 TPF Tomori Pál Főiskola
710100 TPF-TPF Tomori Pál Főiskola, kar székhelyen
710101 TPF-TPF-sz Tomori Pál Főiskola, képzési hely székhelyen
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A felsőoktatás-statisztikai adatgyűjtésben használt fogalmak

Adjunktus
Egyetemi, főiskolai oktatói munkakör a 33/2000. (XII. 26.) OM rendelet szerint. 

Aktuális tanév
Az adatgyűjtésben megfigyelt tanév.

Alapképzés
Főiskolai vagy egyetemi végzettség és szakképzettség megszerzését eredményező képzés.
(Képzési szint: 1993. LXXX. sz. Felsőoktatási tv. 84. § (2))
A többciklusú, lineáris képzési rendszerben a 252/2004. (VIII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésben
meghatározottak szerint:

(1) Alapképzés: a többciklusú, lineáris képzési rendszer első képzési ciklusa, amelyben a megszerzett alapfokozat
(baccalaureus, bachelor; a továbbiakban: alapfokozat) végzettséget tanúsít és szakképzettséget nyújt a
munkaerőpiacon történő elhelyezkedéshez, továbbá felkészít a képzési rendszer második, mesterképzési ciklusába
történő belépésre.

Államilag finanszírozott hallgatók
A 80/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 3. § alapján: 

3. § (1) A felsőoktatási intézmények államilag finanszírozott hallgatóinak tekintendők
a) a nappali, esti, levelező első felsőfokú szakképzésben,
b) a nappali, esti, levelező első alapképzésben,
c) a nappali első kiegészítő alapképzésben,
d) a 2. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint a második vagy további szakképzettség megszerzésére

irányuló képzésben részt vevő, államilag finanszírozott helyre felvett, hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatók a
magyar nyelvű képzésekben.

(2) Ugyancsak a felsőoktatási intézmények államilag finanszírozott hallgatóinak tekintendők
a) bármely államilag finanszírozott első közismereti tanári, hittanár vagy hittanár-nevelő szakon tanulmányokat

folytató hallgató a magyar nyelvű képzésekben a második közismereti tanári szakképzettség megszerzéséhez felvett
szakon a nappali, esti és levelező tagozatokon legfeljebb az első alkalommal felvett második tanári szak képesítési
követelményében meghatározott képzési időtartamban,

b) bármely olyan szakon államilag finanszírozott helyre felvett hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgató a
magyar nyelvű képzésekben, amelynek képesítési követelményei bemeneti követelményként előírják, hogy a
hallgatónak felsőoktatási oklevéllel kell rendelkeznie,

c) bármely szakon költségtérítéses képzésből az intézmény döntése alapján, az intézménynél már meglévő
államilag finanszírozott helyre átvett hallgató a kilépett hallgató képzési idejéből még hátralévő időtartamban,

d) nemzetközi megállapodás vagy jogszabály alapján a magyar állampolgárságú hallgatókkal azonos elbírálás alá
eső külföldi állampolgárságú hallgatók, ha a jelen paragrafus bármely pontjában rögzített egyéb feltételeknek is
megfelelnek,
Az intézmények a fentiek és az 51/2002. (III. 26.) Korm. rendelet 4. § (4), (5) és 5. § (1) pontja alapján azokat az
államilag finanszírozott hallgatókat szerepeltethetik, akiknél a megkezdett félévek száma nem haladja meg a rájuk
vonatkozó képesítési követelményekben meghatározott, félévekben számított képesítési időszakot.

Államilag finanszírozott képzés
Az állami felsőoktatási intézmények esetében az államilag finanszírozott alapfeladat körébe tartozó képzés, a nem
állami intézmények esetében állami megbízás alapján államilag finanszírozott felsőfokú szakemberképzés.

Állandó lakos külföldi
OECD adatgyűjtésben használt fogalom, a nem kizárólag tanulási célból itt tartózkodó, külföldi állampolgárságú
hallgatókat sorolja ide. (pl.: külföldi diplomata szülők illetve, hosszabb ideig hazánkban tartózkodó szülők
gyermeke)
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Beiratkozott hallgató
Az adott tanévben hallgatói jogviszonyban álló hallgató.

Docens
Egyetemi, főiskolai oktatói munkakör a 33/2000. (XII. 26.) OM rendelet szerint. 

Doktori fokozat (PhD)
Az 1993. LXXX. sz. Felsőoktatási tv. 119. § 
 (1) Amennyiben e törvény alkalmazási, foglalkoztatási, képesítési előírásként doktori fokozatot említ, illetőleg más
jogszabály alkalmazási, foglalkoztatási, képesítési előírásként �tudományos fokozat�-ot említ, azon e törvény
szerinti doktori fokozatot, a tudomány(ok) kandidátusa, a tudomány(ok) doktora, illetve a külföldön szerzett és
honosított vagy elismert tudományos fokozatot kell érteni.
(2) A tudomány(ok) kandidátusa fokozattal rendelkező személyek e törvény hatálybalépésétől a �doktori fokozat�
megjelölést használhatják.
118. § 
(1) Az 1984. szeptember 1-je előtt doktori cselekmények alapján szerzett, illetőleg e nap előtt engedélyezett doktori
cselekmények alapján később megszerzett egyetemi doktori cím továbbra is viselhető.
(2) Az a személy, aki 1984. szeptember 1-je után egyetemi tudományos fokozatot (doctor universitatis) szerzett,
továbbra is használhatja a �dr. univ.� megjelölést.

Egyéb oktató
Egyetemi, főiskolai oktatói munkakörök közül: művésztanár, mérnöktanár, műszaki, gazdasági tanár, műszaki,
gazdasági oktató, mestertanár a 33/2000. (XII. 26.) OM rendelet szerint.

Egyetemi doktor
Doktori cím,  az 1993. LXXX. sz. Felsőoktatási tv. 118. § (1) szerint az 1984. szeptember 1-je előtt doktori
cselekmények alapján szerzett, illetőleg e nap előtt engedélyezett doktori cselekmények alapján később megszerzett
egyetemi doktori cím továbbra is viselhető. 

Első alapképzés
1993. LXXX. sz. Felsőoktatási tv. 124/E. § szerint:

d) első alapképzés: alapképzési szakon az első egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és szakképzettség
megszerzésére irányuló képzés - ideértve az állami és egyházi felsőoktatási intézmények külön jogszabályban
szabályozott közös képzését is -, amelyre a hallgató felvételi eljárás során először nyer felvételt és az e törvényben
foglaltak szerint beiratkozással létesít hallgatói jogviszonyt. A hallgató az első felvételi eljárás során - a vonatkozó
jogszabályok szerint - kétszakos képzésre is nyerhet felvételt. Első alapképzésnek minősül továbbá az a képzés,
amelyre a hallgató az első beiratkozást követően történő szak-, szakpár-, illetve intézményváltással új felvételi
eljárás eredményeképpen beiratkozik, a szak-, illetve intézményváltással felvett szak képesítési követelményében
meghatározott képzési időnek a korábbi, első alapképzésben folytatott tanulmányok finanszírozott idejével
csökkentett időtartamban. A hallgató és a képzés támogatásának részletes szabályait - a végzettség és a
szakképzettség megszerzése előtti szakváltás, illetve a kétszakos képzés esetében - a Kormány rendeletben határozza
meg;
A többciklusú, lineáris képzési rendszer esetén a 252/2004. (VIII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésben
meghatározottak szerint:

(1) Alapképzés: a többciklusú, lineáris képzési rendszer első képzési ciklusa, amelyben a megszerzett alapfokozat
(baccalaureus, bachelor; a továbbiakban: alapfokozat) végzettséget tanúsít és szakképzettséget nyújt a
munkaerőpiacon történő elhelyezkedéshez, továbbá felkészít a képzési rendszer második, mesterképzési ciklusába
történő belépésre.

Elővégzettség
Az új belépők előzetes iskolai végzettsége.

Engedélyezett szak
Szakalapítási engedélyezési eljárás során akkreditált szak
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Esti tagozat
Képzési forma (ld. 1993. LXXX. sz. Felsőoktatási tv. 84. § (1))

Évfolyam
A képesítési követelményekben előírt tanulmányi idő, illetve tanulmányi időre átváltható tanegység egy tanévre eső
időarányos része.

Évismétlő
Az a hallgató, aki a képesítési követelményben előírt képzésnek a beszámolási időszakra előírt időarányos részét
nem teljesítette, és az adatgyűjtés időpontjában beiratkozott hallgató. Évismétlőként kell besorolni az évfolyamos
rendszerű oktatásban azt a hallgatót, aki az adott évfolyamra előírt vizsgákat az intézmény által engedélyezett
mértéken felül a következő évre halasztotta, illetve kreditrendszerű képzésben azt (ha az intézményi szabályzat
másként nem rendelkezik), aki a képesítési követelményekben meghatározott tanulmányi egységeknek a
beszámolási időszakra előírt időarányos részének 75%-át nem teljesítette.

Felsőfokú szakképzés
A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. tv. 124/E. §  alkalmazásában:

b) felsőfokú szakképzés: felsőoktatási intézmények által végzett, hallgatói jogviszonyt eredményező szakképzés,
amely beépül a felsőoktatási intézmény főiskolai, egyetemi szintű képzésébe és egyben az Országos Képzési
Jegyzékben szereplő felsőfokú szakmai képesítést ad.

Fenntartó
Az intézmény működéséért felelős szervezet állam (OM, HM, BM, egyház, alapítvány ill. magán személy). A
fenntartó jellege szempontjából nem meghatározó jelentőségű, hogy finanszírozás tekintetében mennyire függ
állami forrásoktól.

Férőhely
A kollégiumban, diákotthonban az engedélyezett férőhelyek száma.

Folytató
A hallgató a tanulmányait megszakítás nélkül folytatja, nem évkihagyó és nem félévismétlő.

Gyakorló közoktatási intézmény
A felsőoktatási intézmény saját fenntartású közoktatási intézménye, amely az intézmény tanárképzésének
gyakorlóhelye.

Habilitált
Habilitációs eljárásban fokozatot szerzett. (1993. LXXX. sz. Felsőoktatási tv. 25. § (1) szerint a habilitáció az
oktatói és az előadói képesség, valamint a tudományos teljesítmény egyetemi megítélése.)

Hallgató
A felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyban álló, az akkreditált iskolarendszerű, felsőfokú szakképzésben,
a főiskolai és egyetemi szintű alapképzésben, a szakirányú továbbképzésben, valamint a doktori képzésben
résztvevő személy. A 1993. LXXX. sz. Felsőoktatási tv. 27. § (1), (2) bekezdés szerint:

(1) A felsőoktatási intézmény hallgatója a felsőfokú szakképzésben, a főiskolai és egyetemi szintű alapképzésben,
a szakirányú továbbképzésben, valamint a doktori képzésben részt vevő személy, függetlenül attól, hogy
tanulmányait milyen oktatási formában végzi.

(2) A hallgató a felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyban áll. A hallgatói jogviszony a beiratkozással
jön létre, és - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a hallgatói névsorból való törlést kimondó határozat jogerőre
emelkedésének napjáig, illetve az adott tanévben a végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzését követő első
záróvizsga-időszaknak az utolsó napjáig tart. A hallgatói jogviszony megszűnése után az oklevél kiadásáig a
jogosultat a Szabályzatban meghatározottak szerint megilletik a záróvizsga letételéhez fűződő jogok, illetve terhelik
a kötelezettségek.
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(3) Doktori képzésben a hallgatói jogviszony a beiratkozással jön létre, és a legfeljebb három év időtartamú
doktori tanulmányok befejezésének, az elbocsátásnak, az intézményből való kizárás kimondásának, illetve a
hallgatói névsorból való törlésnek a napjáig tart.

Hallgatói juttatás
Az 51/2002. (III. 26.) Korm. rendelet 6. § (1) Az intézményi hallgatói előirányzati keret felhasználásának

jogcímei:
a) a tantervi előírások teljesítésével összefüggő tanulmányi eredmények alapján megállapított tanulmányi

ösztöndíj,
b) pénzbeli szociális támogatás és a készpénzben nyújtott lakhatási célú támogatás,
c) a tantervi követelményeken túlmenő kiemelkedő szakmai, tudományos és közéleti teljesítmény alapján

megállapított intézményi (kari) ösztöndíj,
d) a Szabályzat által meghatározott más, egyszeri juttatás,
e) köztársasági ösztöndíj,
f) tankönyv- és jegyzettámogatás,
g) tanszertámogatás,
h) kollégium (diákotthon) (a továbbiakban:kollégium) fenntartása,
c) kollégiumi férőhely bérlése,
j) kollégium fejlesztése,
k) tankönyv- és jegyzet-előállítás,
l) doktori ösztöndíj,
m) doktorandusz hallgatók tankönyv- és jegyzettámogatása,
n) a képzéshez kapcsolódó belföldi szakmai gyakorlat tanulmányi költségtérítése,
o) sport- és kulturális támogatás.

Honosított oklevél
A külföldi felsőoktatási intézményben szerzett, befejezett felsőfokú tanulmányokat tanúsító oklevél elismerése
történhet honosítással a 2001. évi C. törvényben foglaltak szerint.
(2001. évi C. tv. a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről)

Idegen nyelvű képzés
Nem magyar nyelvű képzés.

Intézet
Kar szervezeti egysége, legtöbbször több hasonló tudományterület tanszékeit egyesítő szervezeti egység.

Intézmény
A felsőoktatási törvényben megnevezett felsőoktatási intézmény.

Intézményen belül más karon is tanul 
A hallgató párhuzamos képzésben vesz részt, a két képzés különböző karokon folyik.

ISCED szint
Az oktatási adatok nemzetközi összehasonlíthatóságát biztosító osztályozási rendszer. 
5B: Felsőfokú szakképzés; 5A: Egyetemi, főiskolai alap és szakirányú továbbképzés; 6: DLA, PhD.

Kar
Az 1993. LXXX. sz. Felsőoktatási tv. 124/E. §  alapján:
e) kar: a felsőoktatási intézmény olyan oktatási és igazgatási szervezeti egysége, amely a törvényben biztosított
hatáskörében eljárva egy vagy több szakmailag összetartozó szakon folyó felsőfokú képzés feladatainak ellátását
szervezi és biztosítja;
A felsőoktatási intézmények karait a 209/1999. (XII. 26.) Korm. rendelet sorolja fel.
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Kari szintű egységek
 A statisztikai megfigyelés szempontjából karnak tekintett oktatási egységek, melyek közvetlenül a
rektorhoz/főigazgatóhoz tartoznak, de a Korm. rendelet szerint nem karok. (A csoportba tartozókat a kitöltési
útmutató felsorolja.)

Képzési idő
Az adott szak képesítési követelményeiben meghatározott képzési idő.

Képzési hely
KÉPZÉSI HELYEK SZÉKHELYEN: Székhelyen folyó képzésnek tekintendő valamely szakindítási engedéllyel
rendelkező szak képzése, amely során az oktatás, a vizsgáztatás (beleértve a záróvizsgát is) és a gyakorlati képzés
több mint 50%-ban vagy teljes egészében az egyetem/főiskola székhelyén, illetve karokra tagozódó intézmény
esetében a karok/egyéb kari szintű egységek székhelyén folyik.
KIHELYEZETT KÉPZÉSI HELYEK: ld. székhelyen kívüli képzés.

Képzés nyelve
Az oktatás és vizsgáztatás nyelve

Képzési szint
Az 1993. LXXX. sz. Felsőoktatási tv. 84. § alapján:
 (2) A képzés szintjei:

a) felsőfokú szakképzés;
b) főiskolai szintű képzés
- főiskolai szintű alapképzés
- szakirányú továbbképzés;
c) egyetemi szintű alapképzés;
d) posztgraduális képzés
- szakirányú továbbképzés
- doktori, illetve mesterképzés.

Kétszakos képzés
A főiskolákon azokat a hallgatókat tekinthetjük kétszakos képzésben részt vevőknek, akiknek felvétele egy időben
két, csak szakpárban felvehető szakra történik. A hallgató a képzés során két szakképzettséget szerez.
Az egyetemi képzésben azok a hallgatók tekinthetők kétszakos képzésben részt vevőknek, akik egy időben két,
szakpárban felvehető szakon folytatnak tanulmányokat.

Kiegészítő alapképzés
Az 1993. LXXX. sz. Felsőoktatási tv. 124/E. §

f) kiegészítő alapképzés: a főiskolai szintű végzettség és szakképzettség megszerzése után ugyanazon a szakon
szerzett egyetemi végzettség és szakképzettség, továbbá főiskolai vagy egyetemi végzettségre épülő tanári képesítés
megszerzésére irányuló képzés;

Kiegészítő tandíj
Az 51/2002. (III. 26.) Korm. rendelet 27. §  alapján:
  (1) Az 1997. január 1-jén hallgatói jogviszonyban álló és államilag finanszírozott esti vagy levelező tagozaton
kiegészítő alapképzésben részt vevő, továbbá - a képzés formájától függetlenül - a második vagy további
végzettséget, illetve szakképzettséget szerző hallgató számára a 26. §-ban megállapított tandíjon túl a felsőoktatási
intézmény Szabályzatában kiegészítő tandíjat állapíthat meg.

(2) A kiegészítő tandíj havi összege nem haladhatja meg a költségvetési törvényben meghatározott éves hallgatói
normatíva 12%-át.

(3) A kiegészítő tandíj megállapításával egyidejűleg a Szabályzatban rendelkezni kell az adható tandíjmentesség,
tandíjkedvezmény feltételeiről és módjáról.

Kilépő
A hallgató befejezte a tanulmányait.
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Kimaradó
A hallgató a tanulmányait nem fejezte be, de nem is folytatja más intézményben, vagy más tagozaton sem.

Kollégium, diákotthon
A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. tv. 124/E. §

n) diákotthon (kollégium, szakkollégium): a felsőoktatási intézmény vagy más fenntartó által létesített intézmény,
amely hallgatók elhelyezésére, lakhatására szolgál. A diákotthonok részeként, vagy önállóan működő
szakkollégiumok az egyetemi, főiskolai tanulmányokhoz kapcsolódóan saját program kidolgozásával biztosítják a
minőségi képzés, a tehetséggondozás, a kulturált életvitel, az egészséges életmód, a közéleti szerepvállalásra, az
értelmiségi feladatokra történő felkészülés tárgyi és személyi feltételeit;

Kollégista
A kollégiumban, diákotthonban elhelyezett hallgató.

Kollégiumi díj
A kollégiumi elhelyezésért a hallgatók által fizetett térítési díj.

Kollégiumi tanár
Egyetemi, főiskolai oktatói munkakör a 33/2000. (XII. 26.) OM rendelet szerint 

Korév
A hallgatók életkor szerinti besorolása, a naptári évnek megfelelően. 

Költségtérítéses hallgató
A költségtérítéses képzésre felvett hallgató, illetve az államilag finanszírozott képzésre felvett, de a képzés során az
állami finanszírozottságra való jogosultságát elvesztett hallgató (pl. képzési idő túllépése), aki az állam által nem
támogatott oktatásért az intézménynek költségtérítést fizet(het).

Költségtérítéses képzés 
Az államilag finanszírozott képzésen kívül engedélyezett, az állam által nem támogatott képzés.

Költségtérítés
Az 1993. LXXX. sz. Felsőoktatási tv. 124/E. § 
g): a felsőoktatási intézmény által megállapított mértékű, a képzéssel összefüggő (működési, fenntartási célokat is
szolgáló) valamennyi költség, amely az állam által nem finanszírozott képzésben résztvevőket terheli.

Közös képzés
Az 1993. LXXX. sz. Felsőoktatási tv. 124/E. § 
o) közös képzés: felsőoktatási intézmények szerződése alapján folyó, közösen meghirdetett - egyik szakon nem
hitéleti, másik szakon hitoktató, illetve hittanár - két szakos képzés. A hallgató mindkét intézménnyel hallgatói
jogviszonyban áll, a két szak tanulmányi követelményeinek eredményes teljesítéséről külön-külön oklevelet kap. Az
államilag finanszírozott hallgatói létszám után a hallgatói normatívára az állami felsőoktatási intézmény, képzési és
fenntartási normatívára mindkét intézmény jogosult.

Kredit
A 200/2000. (XI. 29.) Korm. rendelet 1. § 
(1): az állami és az államilag elismert nem állami (egyházi, magán stb.) felsőoktatási intézmények által folytatott,
akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzésben, alapképzésben és kiegészítő alapképzésben, szakirányú
továbbképzésben, doktori, illetve mesterképzésben, valamennyi képzési formában, illetve tagozaton a végzettséget,
szakképzettséget igazoló oklevél megszerzésének feltételéül előírt minden munkaidő-ráfordítással járó tanulmányi
követelmény teljesítését tanulmányi pontokban (továbbiakban: kredit) mérik.
(4) Az országos kreditátviteli (kredittranszfer) rendszerben � az Európai Kreditátviteli Rendszer (European Credit

Transfer System, a továbbiakban: ECTS) elveire tekintettel � egy kredit 30 hallgatói tanulmányi munkaóra
elvégzésével egyenértékű. Egy tanév teljesítése átlagosan 60 kredittel egyenértékű, a tanterv egy félévére jutó,
egy szemeszternyi munkamennyiség 30 kreditnek felel meg (egy trimeszterhez 20 kredit rendelhető).
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(5) A hallgatói tanulmányi munkaórák abban az esetben eredményeznek kreditet, ha a követelmények teljesítéséről a
hallgató sikeresen számot adott, azaz az intézményi szabályzatban meghatározott követelményeknek megfelelt.
A kredit értéke nem függhet a megfeleltetés fokozatától.

Külföldi hallgató
Külföldi állampolgár, aki a Felsőoktatási törvény szerinti magyar felsőoktatási intézménnyel hallgatói
jogviszonyban áll.

Lakhatási támogatás
Az 51/2002. (III. 26.) Korm. rendelet 4.§. (1) 
d) a lakhatási támogatás keretösszege, amely megegyezik az államilag finanszírozott nappali tagozatos hallgatók és
az ösztöndíjas doktorandusz hallgatók éves létszámának az intézmény kezelésében lévő, államilag finanszírozott
hallgatók elhelyezésére szolgáló kollégiumi (diákotthoni) férőhelyek számával csökkentett és a képzés székhelyén
állandó bejelentett lakcímmel rendelkező államilag finanszírozott nappali tagozatos hallgatók és ösztöndíjas
doktorandusz hallgatók éves jogosultsági létszáma 95%-ával csökkentett számának és a tárgyévre vonatkozó
költségvetési törvényben meghatározott lakhatási támogatási normatívának a szorzatával.

Levelező tagozat
Képzési forma (ld. 1993. LXXX. sz. Felsőoktatási tv. 84. § (1))

Más felsőoktatási intézményben is hallgató
Az adatfelvétel időpontjában több felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyban álló hallgató.

Második idegen nyelvet tanuló
Az a hallgató, aki egyszerre két idegen nyelvet tanul a felsőoktatási intézményben térítésmentesen, illetve akit
nyelvvizsgával vettek fel és egy másik idegen nyelvet tanul. Nem számít ide az idegen nyelv szakos képzésben
részesülő hallgató, illetve csak akkor számítható ide, ha az idegen nyelv szakja mellett egy másik nyelvet tanul a
felsőoktatási intézményben (de nem idegen nyelv szakosként).

Második, illetve további alapképzésben résztvevő
Főiskolai vagy egyetemi végzettséggel és szakképzettséggel már rendelkező hallgató további képesítés
megszerzéséért alapképzésben vesz részt.
 (Képzési szint: 1993. LXXX. sz. Felsőoktatási tv. 84. § (2))

Második, illetve további oklevélért tanuló
Főiskolai vagy egyetemi végzettséggel és szakképzettséggel már rendelkező hallgató további képesítés
megszerzéséért képzésben vesz részt.
 (Képzési szint: 1993. LXXX. sz. Felsőoktatási tv. 84. § (2))

Megbízással foglalkoztatott
A felsőoktatási intézménnyel alkalmazotti jogviszonyban nem álló, megbízási szerződés alapján foglalkoztatott
munkavállaló.

MTA doktora
Tudományos cím; az 1994. évi XL. Törvény a Magyar Tudományos Akadémiáról 27. § 
(1): Az Akadémia Doktori Tanácsa a "Magyar Tudományos Akadémia Doktora" (a továbbiakban: MTA Doktora)
címet annak a kiemelkedő tudományos teljesítményt elért személynek ítélheti oda, aki tudományos fokozattal
rendelkezik, és a cím megszerzésének feltételeit teljesíti.

Nappali tagozat
Képzési forma (ld. 1993. LXXX. sz. Felsőoktatási tv. 84. § (1))
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Nem oktatók
Nem oktatói munkakörben foglalkoztatottak.

Nemzetiségi szak
Nemzetiségi szakként akkreditált nyelvtanári képesítést vagy más tanári (tanítói) képesítést adó szak.

Nyelvtanár
Egyetemi, főiskolai oktatói munkakör a 33/2000. (XII. 26.) OM rendelet szerint. 

OKJ szakma
Az Országos Képzési Jegyzékben szereplő felsőfokú képesítést adó szakma.

Oklevél
A 1993. LXXX. sz. Felsőoktatási tv. 97. §  alapján:

 (1) A sikeres záróvizsga és - ha e törvény másként nem rendelkezik - az előírt nyelvvizsga teljesítésének
igazolását követő 30 napon belül a felsőoktatási intézmény kiállítja és kiadja az oklevelet a jogosult részére. Az
oklevél a Magyar Köztársaság címerével ellátott közokirat, amely tanúsítja a tanulmányok sikeres elvégzését, az
oklevélben megnevezett szakon.

(2) A felsőoktatási intézmények az oklevelet - a (3) és (4) bekezdésekre figyelemmel - hagyományaiknak
megfelelő formában és tartalommal oly módon adják ki, hogy az azonosítható és ellenőrizhető legyen.

(3) Az oklevél tartalmazza a kibocsátó felsőoktatási intézmény nevét, az oklevél birtokosának nevét, születésének
helyét és idejét, a végzettség, illetve az odaítélt fokozat és a tanulmányi szakirány (szak, szakképzettség), a képzési
forma megnevezését, a kibocsátás helyét, évét, hónapját és napját. Tartalmaznia kell továbbá a felsőoktatási
intézmény vezetőjének (illetőleg a Szabályzatban meghatározott intézményi, kari vezetőnek), a záróvizsga-bizottság
vagy a doktori szigorlati bizottság elnökének az eredeti aláírását, az intézmény pecsétjét, továbbá mindazokat az
adatokat, amelyeket a felsőoktatási intézmény Szabályzata feltüntetni rendel. Oklevél vagy bizonyítvány
kibocsátásakor a kormányrendeletben meghatározott képesítés elnevezését csak az adott szak indítására engedéllyel
rendelkező felsőoktatási intézmények használhatják.

Oktatási forma 
Lásd Tagozat

Oktató
Oktatói munkakörben foglalkoztatott, fő tevékenysége az oktatás.

Párhuzamos képzés
Az 1993. LXXX. sz. Felsőoktatási tv. 124/E. §
 t): A hallgatónak több felsőoktatási intézményben vagy karon vagy szakon egyidejűleg folyó, főiskolai vagy
egyetemi szintű alapképzési oklevél megszerzésére irányuló tanulmánya, amelyben a szakokra való felvétel eltérő
időpontban történt, kivéve, ha a két szak eltérő időpontban történő felvételét jogszabály írja elő. A hallgatónak csak
az egyik képzése lehet államilag finanszírozott.

PhD, DLA
Doktori illetve mesterképzés. az ISCED 6. szintje

Részmunkaidős
A teljes munkaidős foglakoztatásnál rövidebb munkaidőre alkalmazott dolgozó. Az átszámításnál a 4 órás
részfoglalkozású szorzója 0,5, a 6 órásé 0,75.

Részt vevő
A felsőoktatási programban való részvételre beiratkozott hallgató.

Szak
1993. LXXX. sz. Felsőoktatási tv. 124/E.§



STA2004� Kézikönyv a felsőoktatás-statisztikai adatgyűjtéshez

22    Melléklet

 j): önálló oklevél kiadásával végződő felsőfokú képzés.
A többciklusú, lineáris képzési rendszer esetén a 252/2004. (VIII. 30.) 2. §
(10) Szak: az alapfokozat vagy mesterfokozat és egy adott szakképzettség megszerzéséhez szükséges elméleti és
gyakorlati ismeretek, jártasságok és készségek egységes rendszerét biztosító, oklevél kiadásával záruló képzés.

Szakindítási engedély
Akkreditációs eljárás eredményeként a felsőoktatási intézménynek egy adott szak indítására kapott (korlátozott vagy
korlátlan időtartamú) engedélye.

Szakirányú továbbképzés
1993. LXXX. sz. Felsőoktatási tv. 124/E.§ 
k) szakirányú továbbképzés: főiskolai vagy egyetemi alapképzésben megszerzett végzettségre és meghatározott
szakképzettségre épülő olyan, újabb végzettséget nem adó képzés, amely speciális szakirányú szakképzettséget
tanúsító oklevél kiadásával zárul;

Szakirányú továbbképzési oklevél
Szakirányú továbbképzés eredményes befejezését igazoló okmány.

Szakpár
Két szak ekként akkreditált képzési programja, amelynek időtartama rendszerint rövidebb, mint a két szak képzési
időtartamainak összege, mivel a két rokon szak közös képzési elemeket tartalmaz (pl. magyar-történelem tanári
szak).

Székhelyen kívüli képzés
1993. LXXX. sz. Felsőoktatási tv. 124/E. § 
v) székhelyen kívüli képzés: valamely szakindítási engedéllyel rendelkező alapképzési szaknak olyan képzése,
amelynek során az oktatás (konzultáció) és/vagy a vizsgáztatás (beleértve a záróvizsgát is) részben vagy teljes
egészében a képzést folytató egyetem/főiskola székhelyén (karokra tagozódó, több városban működő intézmény
esetében az egyetem/főiskola karainak működési helyén) kívül folyik.

Tagozat
Képzési forma: nappali, esti, levelező, távoktatás (ld. 1993. LXXX. sz. Felsőoktatási tv. 84. § (1)).

Tanár
Egyetemi, főiskolai oktatói munkakör a 33/2000. (XII. 26.) OM rendelet szerint. 

Tanár(képes) szak
A 129/2001.(VIII. 13.) Korm. rendelet 1. § 
g) tanárképes szakok: azok az egyetemi szintű szakok, amelyeken lehetséges, de nem kötelező a tanári képesítés
megszerezése.

Tanársegéd
Egyetemi, főiskolai oktatói munkakör a 33/2000. (XII. 26.) OM rendelet szerint. 

Tandíj
Az 51/2002. (III. 26.) Korm. rendelet 17. § szerint:
   (1) Tandíj fizetésére kötelezhető az az államilag finanszírozott első alapképzésben, első kiegészítő alapképzésben,
első szakirányú továbbképzésben és első akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzésben nappali tagozaton,
továbbá az első alapképzésben és akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzésben esti, levelező tagozaton
tanulmányokat folytató hallgató, aki nem kreditrendszerű képzésben oktatási időszakot ismétel, illetve
kreditrendszerű képzésben az előző megkezdett félévben nem teljesített 15 kreditpontot.

(2) A felsőoktatási intézmény államilag finanszírozott hallgatókra vonatkozóan tandíjat állapíthat meg.
(3) A tandíj mértéke az oktatási időszak egy hónapjára a költségvetési törvényben meghatározott éves hallgatói

normatíva összegének legfeljebb 10%-a.
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(4) A félévre megállapított tandíjat a hallgató választása alapján havonta egyenlő részletekben vagy félévenként
egy összegben kell megfizetni, legkésőbb a szorgalmi időszak intézményben meghatározott utolsó napjáig. A tandíj
befizetésének módját a Szabályzat határozza meg.

Tandíjkedvezmény
Az államilag finanszírozott oktatásban részt vevő hallgatók � az 51/2002. (III. 26.) Korm. rendelet keretei között, a
Szabályzat szerint - tandíjat, egyéb díjakat és térítéseket fizetnek. A hivatkozott rendelet 17. §  alapján:
(5) Az intézmény a hallgatót - kérelem alapján - tandíjkedvezményben részesítheti.

Tandíjmentesség
Az államilag finanszírozott oktatásban részt vevő hallgatókat az 51/2002. (III. 26.) Korm. rendelet 18. § 
(1) Tandíjmentesség illeti meg a (2) bekezdés figyelembevételével

a) az államilag finanszírozott első alapképzésben, első kiegészítő alapképzésben, az első akkreditált iskolai
rendszerű felsőfokú szakképzésben nappali, valamint az első alapképzésben és az első akkreditált iskolai rendszerű
felsőfokú szakképzésben esti vagy levelező tagozaton tanuló hallgatót minden olyan megkezdett félévben, amelyben
az összes, a hallgató által megkezdett félévek száma nem haladja meg a képesítési követelményekben szereplő
képzési időtartamot,

b) bármely közismereti szakon, hittanár-nevelő szakon szerzett egyszakos tanári oklevéllel már rendelkező,
valamint bármely közismereti első tanári szakon tanulmányokat folytató magyar állampolgárságú hallgatót a
második közismereti tanári szakképzettség megszerzésekor nappali, esti és levelező tagozatokon legfeljebb az első
alkalommal felvett második tanári szak képesítési követelményében meghatározott képzési időtartamban,

c) bármely olyan szakon államilag finanszírozott helyre felvett hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatót,
amelynek képesítési követelményei bemeneti követelményként előírják, hogy a hallgatónak felsőoktatási oklevéllel
kell rendelkeznie, mindaddig, amíg megkezdett féléveinek száma a képesítési követelményekben meghatározott
képzési időt nem éri el.

(2) A nem kreditrendszerű képzést folytató felsőoktatási intézményekben a nem félévismétlő államilag
finanszírozott hallgatót, a kreditrendszerű képzést folytató felsőoktatási intézményekben az előző félévben legalább
15 kreditpontot teljesítő államilag finanszírozott hallgatót tandíjmentesség illeti meg.

(3) Az (1) bekezdésben felsorolt hallgatók a tandíjmentesség kedvezményét a Szabályzatban rögzített módon csak
egy felsőoktatási intézményben (karon, szakcsoportban, szakon) vehetik igénybe. A hallgatónak a beiratkozás
alkalmával fegyelmi és büntetőjogi felelősség terhe mellett kell nyilatkoznia arról, hogy a tandíjmentesség
kedvezményét mely intézményben (karon, szakcsoportban, szakon) veszi igénybe, illetve hány megkezdett féléve
volt államilag finanszírozott képzésben más intézményben (karon, szakcsoportban, szakon).

Tankönyv- és jegyzettámogatás
Az 51/2002. (III. 26.) Korm. rendelet 11. §
(1) A felsőoktatási intézmény a Szabályzatban jogosult határozni arról, hogy a tankönyv- és jegyzettámogatást

pénzbeli támogatásként, illetve készpénz-helyettesítő kártya vagy utalvány formájában bocsátja a jogosult hallgatók
rendelkezésére. Egyazon intézményben, illetve többkarú felsőoktatási intézmény ugyanazon karán csak egyféle
formában adható tankönyv- és jegyzettámogatás.

(2) Az intézményi hallgatói juttatási keretösszegnek az intézmény által a Szabályzatban meghatározott, azonban
2%-ánál nem nagyobb részét lehet tankönyv- és jegyzet-előállításra fordítani.

(3) A (2) bekezdés alapján meghatározott összeg felhasználásának rendjét a Szabályzat határozza meg. Lehetővé
kell tenni, hogy az előállításra javasolt tankönyvek és jegyzetek listáját a hallgatói önkormányzat is
véleményezhesse. A felhasználásról évente írásban tájékoztatni kell a hallgatói önkormányzatot.

Tanszék
A kar szervezeti egysége.

Tanulmányi ösztöndíj
A  51/2002. (III. 26.) Korm. rendelet 7. § szerint:

(1) A tanulmányi ösztöndíj egy tanulmányi félév időtartamára adható. Az ösztöndíj összegét az előző tanulmányi
félév tanulmányi eredménye alapján úgy kell megállapítani, hogy az ösztönző legyen a hallgató tanulmányi
munkájára. Ha az oktatás nem félévekre tagozódik, az eltérő oktatási időszakra eső ösztöndíjat a félévi ösztöndíjhoz
igazodó, arányos összegben kell megállapítani.
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(2) A tanulmányi ösztöndíj odaítélésekor - az abban részesülők körének és számának meghatározásakor -
biztosítani kell, hogy az azonos vagy hasonló tanulmányi kötelezettség alapján elért eredmények összemérhetők és
az így megállapított ösztöndíjak azonos mértékűek legyenek.

Távoktatás
Képzési forma a. 1993. LXXX. Felsőoktatási tv.  84. § (1) és 124/E.§ alapján:
z) távoktatás: sajátos információ-technológiai és kommunikációs taneszközök, valamint ismeretátadási-tanulási
módszerek használatával az oktató és hallgató interaktív kapcsolatára és az önálló hallgatói munkára épülő képzés,
amelynek időtartamát, az ismeretátadás és a tanulmányok teljesítése ellenőrzésének formáit a hallgatóval kötött -
egyéni tanulmányi rendre vonatkozó - megállapodásban a felsőoktatási intézmény határozza meg.

Teljes munkaidős
Napi 8 órás munkaidőben alkalmazottak, vagy más jogszabály alapján a rövidebb munkaidő is tekinthető teljes
munkaidőnek.

Térítési díj
Az 51/2002. (III. 26.) Korm. rendelet 20. § szerint:

(1) A rendelet 1. § (1) bekezdése szerinti hallgatók a kollégiumi férőhely igénybevétele esetén térítési díjat
fizetnek.

(2) A kollégiumi térítési díj összegét a következő részösszegek alkotják:
a) az alapszolgáltatásokért fizetendő összeg,
b) a kollégiumi többletszolgáltatásokért fizetendő összeg,
c) a kollégium fejlesztéséért fizetendő összeg.
(3) A kollégiumi térítési díj összegét tanévenként az intézményi tanács állapítja meg.
(4) A kollégiumi térítési díj (2) bekezdés a) pontban meghatározott összege kollégiumonként, férőhelyenként

eltérő lehet, de havi összege nem haladhatja meg a tárgyévre vonatkozó költségvetési törvényben meghatározott
éves hallgatói normatíva 5%-át.

(5) A (2) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott összegeket a hallgatói önkormányzat egyetértésével az
intézmény Szabályzata állapíthatja meg.

(6) A felsőoktatási intézmények által költségtérítéses formában üzemeltetett kollégiumok esetében a kollégiumi
díjat az intézmény Szabályzatában rögzített módon határozza meg.

Testnevelő tanár
Egyetemi, főiskolai oktatói munkakör a 33/2000. (XII. 26.) OM rendelet szerint. 

Tudományág
A 169/2000. (IX. 29.) Korm. rendelet melléklete szerint.

Tudományterület
A 169/2000. (IX. 29.) Korm. rendelet melléklete szerint.

Tudomány doktora
Tudományos fokozat. (1993. LXXX. sz. Felsőoktatási tv. 119. § (1))

Tudomány kandidátusa
A 1993. LXXX. sz. Felsőoktatási tv. 119. § szerint:
 (2): A tudomány(ok) kandidátusa fokozattal rendelkező személyek e törvény hatálybalépésétől a "doktori fokozat"
megjelölést használhatják.

Új belépő
Az OECD adatszolgáltatásban használt fogalom. Új belépő az a hallgató, aki az adott ISCED szinten először lép be
a képzésbe. Nem számíthatók ide az évismétlők, halasztók és az adott szinten már képzettséggel rendelkezők, így pl.
a kiegészítő alapképzésben és a szakirányú továbbképzésben résztvevő hallgatók, az akkreditált iskolarendszerű
szakképzésben résztvevők közül azok, akik már rendelkeznek akkreditált iskolarendszerű felsőfokú
szakképzettséggel és az alapképzésben részvevők közül azok, akik már rendelkeznek diplomával.
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Utolsó éves
Várhatóan az adott tanév végén befejezi tanulmányait, záróvizsgát tehet, várhatóan oklevelet szerez.

Visszalépő
A tanulmányait megszakította, az előző tanévben, vagy félévben  nem vett részt a képzésben és az aktuális tanévben
folytatja a tanulmányait. Visszalépőnek tekintendő az az első évfolyamra beiratkozott hallgató, aki már diplomával
rendelkezik vagy párhuzamos képzésben vesz részt.

Végbizonyítvány
A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. tv. szerint:

124/E. § E törvény alkalmazásában
x) végbizonyítvány (abszolutórium): a tantervben előírt vizsgák eredményes letételét és - a nyelvvizsga letételének és
szakdolgozat (diplomamunka) elkészítésének kivételével - más tanulmányi követelmények teljesítését, illetve a
szakdolgozathoz (diplomamunkához) rendelt kreditpontok kivételével a képesítési követelményekben előírt
kreditpontok (ezen belül a kötelező és kötelezően választható tantárgyakhoz rendelt összes kreditpont) megszerzését
igazolja, amely minősítés és értékelés nélkül tanúsítja, hogy a hallgató a tantervben előírt tanulmányi és
vizsgakövetelménynek mindenben eleget tett. A végbizonyítványt a felsőoktatási intézmény vezetője - karokra
tagozódó felsőoktatási intézményben az intézményvezető által átadott hatáskörben a dékán, kari főigazgató - írja alá
a hallgató leckekönyvében.

Záróvizsga
A 1993. LXXX. sz. Felsőoktatási tv. szerint:

95. § (1) A hallgató tanulmányait az egyetemi és a főiskolai szintű alapképzésben, valamint a szakirányú
továbbképzésben záróvizsgával, a felsőfokú szakképzésben szakmai vizsgával fejezi be.

(2) A záróvizsga a felsőfokú iskolai végzettség megszerzéséhez szükséges tudás (készség) ellenőrzése és
értékelése, amelynek során a jelöltnek arról is tanúságot kell tennie, hogy a tanult ismereteket alkalmazni tudja.

(3) A záróvizsga
a) szakdolgozat (diplomamunka) elkészítéséből és megvédéséből;
b) a képesítési követelményekben előírt írásbeli, illetőleg szóbeli vizsgából;
c) egyes szakokon meghatározott gyakorlatok elvégzéséből áll.
(4) A záróvizsgára bocsátás feltétele a tantervben előírt vizsgák eredményes letétele és más tanulmányi

követelmények teljesítése, kreditrendszerű képzésben, továbbá az előírt kreditpontok megszerzése és ezek alapján a
végbizonyítvány megléte.

(5) A záróvizsga típusát és eredményének kiszámítási módját, a záróvizsga jellegétől függően a képesítési
követelmények határozzák meg.

(6) Az akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzésben szakmai vizsgát kell tenni a szakképzési törvény
vonatkozó szabályai szerint.

(7) Ha e törvény másként nem rendelkezik, az oklevél kiadásának feltétele az alapképzési szakok és szakirányú
továbbképzési szakok képesítési követelményeiről szóló kormányrendeletben, illetve miniszteri rendeletben a
záróvizsgára bocsátás előfeltételeként előírt államilag elismert vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga (a továbbiakban:
nyelvvizsga) követelmény teljesítése.

(8) Ha a hallgató a hallgatói jogviszony megszűnéséig záróvizsgáját nem teljesíti, azt hallgatói jogviszonya
megszűnését követően bármikor leteheti a záróvizsga letétele idején hatályos képesítési követelményeknek a
záróvizsgára vonatkozó rendelkezései alapján.

97. § (1) A sikeres záróvizsga és - ha e törvény másként nem rendelkezik - az előírt nyelvvizsga teljesítésének
igazolását követő 30 napon belül a felsőoktatási intézmény kiállítja és kiadja az oklevelet a jogosult részére. Az
oklevél a Magyar Köztársaság címerével ellátott közokirat, amely tanúsítja a tanulmányok sikeres elvégzését, az
oklevélben megnevezett szakon.

 (5) Külföldi felhasználásra, kérelem alapján, idegen nyelvű oklevélmelléklet adható ki, amely a tanulmányi
kötelezettség legfontosabb adatairól és a tanulmányi eredményekről ad tájékoztatást.

(6) A Magyarországon szerzett felsőfokú végzettséggel rendelkező személyek külföldön az alábbi, angol nyelvű
elnevezéseket használhatják a tanulmányi irány megjelölésével:

a) a főiskolai végzettséggel rendelkezők a �Bachelor� (rövidítve: BA, BSc stb.);
b) egyetemi végzettséggel rendelkezők �Master� (rövidítve MA, MSc stb.);
c) a doktori (PhD) fokozattal rendelkezők a �Doctor of Philosophy� (rövidítve: PhD);
d) a mesterfokozattal rendelkezők a �Doctor of Liberal Arts� (rövidítve: DLA).
(7) A felsőoktatási intézmény a felsőfokú szakképzés sikeres szakmai vizsgája alapján az Országos Képzési

Jegyzékben meghatározott szakképesítést igazoló bizonyítványt ad.
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(8) A hallgató kérésére a felsőoktatási intézmény magyar nyelvű oklevélmellékletet állít ki az Európai Bizottság
és az Európa Tanács által kidolgozott oklevélmelléklet szerint. A hallgató kérésére és költségére az
oklevélmellékletet angol nyelven is ki kell adni.
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Értékkészletek

finanszírozás módja
• állami ösztöndíj
• egyéb ösztöndíj
• költségtérítéses

intézmény vezetői beosztás
• rektor
• főiskolai rektor
• főigazgató
• mb. főigazgató

kari vezetői beosztás
• dékán
• kari főigazgató

képzés nyelve
• angol
• német
• francia
• orosz
• olasz
• spanyol

képzési típus
• egyszakos
• kétszakos
• párhuzamos
• közös
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idegen nyelv
• angol
• arab
• bolgár
• cigány-beás
• cigány-romani
• eszperantó
• finn
• francia
• héber
• holland
• horvát 
• japán
• kazah
• kínai
• koreai
• latin
• lengyel
• magyar
• német
• nemzetiségi német
• ó-görög
• olasz
• orosz
• örmény
• portugál
• román
• ruszin
• spanyol
• svéd
• szerb
• szlovák
• szlovén
• török
• új-görög
• ukrán
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ország

• Afganisztán 4
• Albánia 8
• Algéria 12
• Amerikai Egyesült Államok 840
• Andorra 20
• Angola 24
• Antillák 28
• Arab emírségek 812
• Argentína 32
• Aruba 35
• Ausztrália 36
• Ausztria 40
• Azerbajdzsán 38
• Bahama-szigetek 44
• Bahrein 48
• Banglades 50
• Barbados 52
• Belgium 56
• Belize 58
• Benin 204
• Bermuda-szigetek 60
• Bhután 64
• Bissau-Guinea 624
• Bolívia 68
• Bosznia és Hercegovina 57
• Botswana 72
• Brazília 76
• British Virgin Islands 869
• Brunei 96
• Bulgária 100
• Burkina Faso 854
• Burundi 108
• Chile 152
• Ciprus 196
• Comore-szigetek 174
• Cook Szigetek 184
• Costa-Rica 188
• Csád 148
• Csehország 202
• Dánia 208
• Dél-afrikai Köztársaság 710
• Dominika 212
• Dominikai Köztársaság 214
• Dzsibuti 262
• Ecuador 218
• Egyenlítői-Guinea 226
• Egyiptom 220
• Elefántcsontpart 384
• Eritrea 227
• Észtország 228
• Etiópia 230
• Fehéroroszország 805
• Fidzsi-szigetek 242
• Finnország 246
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• Franciaország 250
• Fülöp-szigetek 608
• Gabon 266
• Gambia 270
• Ghana 288
• Görögország 300
• Grenada 308
• Grúzia 272
• Guatemala 320
• Guinea 324
• Guyana 328
• Haiti 332
• Holland Antillák 532
• Hollandia 528
• Honduras 340
• Hong Kong 344
• Horvátország 102
• India 356
• Indonézia 360
• Irak 368
• Irán 364
• Írország 372
• Izland 352
• Izrael 376
• Jamaica 388
• Japán 392
• Jemen 885
• Jordánia 400

                    Kambodzsa 406
• Kamerun 120
• Kanada 124
• Katar 634
• Kazahsztán 402
• Kenya 404
• Kína 156
• Kirgizisztán 416
• Kiribati 296
• Kolumbia 170
• Kongó 178
• Kongói Demokratikus Köztársaság 892
• Koreai Köztársaság 407
• Koreai Népi Demokratikus Köztársaság 409
• Közép-afrikai Köztársaság 140
• Kuba 192
• Kuvait 414
• Laosz 418
• Lengyelország 616
• Lesotho 426
• Lettország 420
• Libanon 422
• Libéria 430
• Líbia 434
• Liechtenstein 438
• Litvánia 440
• Luxemburg 442
• Macedónia 448
• Madagaszkár 450
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• Magyarország 348
• Makaó 446
• Malajzia 458
• Malawi 454
• Maldív-szigetek 462
• Mali 466
• Málta 470
• Marokkó 504
• Mauritánia 478
• Mauritius 480
• Mexikó 484
• Mianmar 104
• Moldova 622
• Monaco 492
• Mongólia 496
• Mozambik 508
• Nagy-Britannia 826
• Namíbia 516
• Nem meghatározható 959
• Németország 276
• Nepál 524
• Nicaragua 558
• Niger 562
• Nigéria 566
• Niue 570
• Norvégia 578
• Nyugat-Szamoa 882
• Olaszország 380
• Omán 580
• Oroszország 643
• Örményország 34
• Pacific Islands 582
• Pakisztán 586
• Palesztína 588
• Panama 590
• Pápua Új-Guinea 598
• Paraguay 600
• Peru 604
• Potugália 620
• Románia 642
• Ruanda 646
• Saint Lucia 662
• Saint Vincent 670
• Salamon-szigetek 900
• Salvador 222
• San Marino 674
• Sao Tomé és Príncipe 678
• Seychelle-szigetek 690
• Sierra Leone 694
• Spanyolország 724
• Srí Lanka 734
• St. Kitts and Nevis 656
• Suriname 740
• Svájc 756
• Svédország 752
• Szaúd-Arábia 682
• Szenegál 686
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• Szerbia és Montenegro                          891
• Szingapúr 702
• Szíria 760
• Szlovákia 672
• Szlovénia 676
• Szomália 706
• Szudán 736
• Szváziföld 748
• Tadzsikisztán 761
• Tanzánia 762
• Thaiföld 764
• Togó 768
• Tonga 776
• Törökország 792
• Trinidad és Tobago 780
• Tunézia 788
• Turks and Caicos Islands 796
• Türkmenisztán 794
• Uganda 800
• Új-Zéland 554
• Ukrajna 807
• Uruguay 858
• Üzbegisztán 860
• Vatikán 336
• Venezuela 862
• Vietnam 868
• Zambia 894
• Zimbabwe 716
• Zöld-foki Szigetek 132
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Szakok és hozzájuk tartozó szakképzettségek a felsőoktatásban

H
iv

at
ko

zá
si

sz
ám

K
ép

zé
si

 sz
in

t

K
ép

zé
si

 id
ő 

(é
v)

Szak megnevezése Szakképzettség (szakképesítés) megnevezése

Felsőfokú szakképzési szakok

1178 A 2 agrárkereskedelmi menedzser asszisztens agrárkereskedelmi menedzserasszisztens
387 A 2 banki szakügyintéző banki szakügyintéző
1419 A 2 csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó
1187 A 2 élelmiszeripari menedzser élelmiszeripari menedzser
379 A 2 energetikai mérnökasszisztens energetikai mérnökasszisztens
1365 A 2 faipari termelésszervező faipari termelésszervező
1420 A 2 gazdálkodási menedzser-asszisztens gazdálkodási menedzser-asszisztens
1350 A 2 gazdasági idegennyelvi levelező gazdasági idegennyelvű levelező
1121 A 2 gépipari mérnökasszisztens gépipari mérnökasszisztens
390 A 2 hulladékgazdálkodás technológus hulladékgazdálkodás technológus
381 A 2 idegenforgalmi szakmenedzser idegenforgalmi szakmenedzser
1421 A 2 ifjúságsegítő ifjúságsegítő

391 A 2
informatikai statisztikus és gazdasági
tervező informatikai statisztikus és gazdasági tervező

1186 A 2 intézményi kommunikátor intézményi kommunikátor
1176 A 2 jogi asszisztens jogi asszisztens

392 A 2
képi diagnosztikai és intervenciós
asszisztens képi diagnosztikai és intervenciós asszisztens

382 A 2 kereskedelmi szakmenedzser kereskedelmi szakmenedzser
1422 A 2 kis- és középvállalkozási menedzser kis- és középvállalkozási menedzser
1353 A 2 könnyűipari mérnökasszisztens könnyűipari mérnökasszisztens
1351 A 2 logisztikai műszaki menedzserasszisztens logisztikai műszaki menedzser
1179 A 2 mezőgazdasági menedzser-asszisztens mezőgazdasági menedzser-asszisztens

1423 A 2
mezőgazdasági műszaki
menedzserasszisztens mezőgazdasági műszaki menedzserasszisztens

1360 A 2 moderátor moderátor
1122 A 2 műszaki informatikai mérnökasszisztens műszaki informatikai mérnökasszisztens

1352 A 2
orvosdiagnosztikai laboratóriumi
technológus orvosdiagnosztikai laboratóriumi technológus

386 A 2 pénzügyi szakügyintéző pénzügyi szakügyintéző
1354 A 2 reklámszervező szakmenedzser reklámszervező szakmenedzser
1361 A 2 sajtótechnikus sajtótechnikus
1362 A 2 sportkomunikátor sportkomunikátor
388 A 2 számviteli szakügyintéző számviteli szakügyintéző
1185 A 2 szülésznő szülésznő
1424 A 2 televíziósműsor-gyártó televíziósműsor-gyártó

1363 A 2
terméktervező műszaki
menedzserasszisztens terméktervező műszaki menedzserasszisztens

1177 A 2 titkárságvezető titkárságvezető
1355 A 2 üzletviteli szakmenedzser üzletviteli szakmenedzser
1364 A 2 vegyész mérnök-asszisztens vegyész mérnök-asszisztens
380 A 2 vegyipari-gépészmérnök asszisztens vegyipari-gépészmérnök asszisztens
383 A 2 vendéglátó szakmenedzser vendéglátó szakmenedzser
384 A 2 villamos mérnökasszisztens villamosmérnök-asszisztens
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Főiskolai szintű szakok

337 F 3 adásrendező adásrendező
1425 F 4 agrár szakoktató agrár szakoktató
293 F 3 agrármenedzser agrármenedzser
375 F 4 alkalmazott fizikus alkalmazott fizikus
302 F 3 állattenyésztő mérnöki állattenyésztő mérnök
230 F 3 általános közgazdasági közgazdász általános közgazdasági szakon
310 F 4 általános szociális munkás általános szociális munkás
349 F 4 angol nyelv és irodalom angol nyelv és irodalom szakos tanár
363 F 3 angol nyelvtanár főiskolai szintű angol nyelvtanár
267 F 3 anyagmérnöki anyagmérnöki
342 F 4 balettművész balettművész
1366 F 3 bánya- és geotechnikai bánya- és geotechnikai mérnök
1089 F 4 barokkhegedűtanár, kamaraművész barokkhegedűtanár, kamaraművész
1210 F 4 bibliaoktató bibliaoktató
253 F 4 biológiatanári biológia szakos tanár
377 F 3 biológus laboratóriumi operátor biológus laboratóriumi operátor
268 F 4 biomérnöki biomérnök
269 F 3 biztonságtechnikai biztonságtechnikai mérnök
1009 F 4 biztonságtechnikai (katonai) biztonságtechnikai mérnök
1154 F 3 blockflőte blockflőte tanár
1092 F 4 blockflőtetanár, kamaraművész blockflőtetanár, kamaraművész
1213 F 4 buddhista tanító buddhista tanító
994 F 4 büntetés-végrehajtási büntetés-végrehajtási szervező
985 F 4 bűnügyi bűnügyi szaknyomozó
1073 F 4 cimbalomtanár, kamaraművész cimbalomtanár, kamaraművész
1088 F 4 csembalótanár, kamaraművész csembalótanár, kamaraművész
1400 F 3 diagnosztikai képalkotó diagnosztikai képalkotó
1196 F 4 diakónus diakónus
314 F 4 dietetikus dietetikus
315 F 4 diplomás ápoló diplomás ápoló
322 F 4 egészségbiztosítási egészségbiztosítási szakember
260 F 4 egészségtan-tanár egészségtan-tanár
231 F 3 egészségügyi szakoktató egészségógyi szakoktató
294 F 4 egészségügyi ügyvitelszervező egészségügyi ügyvitelszervező
331 F 4 egyházzene, tanár egyházzene, tanár
270 F 3 élelmiszeripari gépészmérnöki élelmiszeripari gépészmérnök
271 F 3 élelmiszer-technológus mérnöki élelmiszertechnológus mérnök
328 F 4 ének-zene, népzenetanár ének-zene, népzenetanár
329 F 4 ének-zenetanár ének-zenetanár
327 F 4 ének-zenetanár, egyházzene ének-zenetanár, egyházzenész
326 F 4 ének-zenetanár, karvezetés ének-zenetanár, karvezető
272 F 3 energetikai energetikai mérnök
273 F 3 építészmérnöki (magasépítő mérnöki) építészmérnöki (magasépítő mérnöki)
274 F 3 építőmérnöki építőmérnöki
1003 F 4 építőmérnöki (katonai) építőmérnök

1127 F 4 értelmileg akadályozottak pedagógiája
gyógypedagógus, értelmileg akadályozottak pedagógiája szakos
tanár vagy/és terapeuta

350 F 4 eszperantó nyelvtanári eszperantó szakos tanár
1152 F 4 európai közszolgálati és üzleti szervező európai közszolgálati és üzleti szervező
1082 F 4 fagott-tanár, kamaraművész fagott-tanár, kamaraművész
275 F 3 faipari mérnöki faipari mérnök
254 F 4 fizikatanári fizika szakos tanár
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1435 F 4 fotóriporter és képszerkesztői fotóriporter és képszerkesztő
276 F 3 földmérő mérnöki földmérő mérnök
255 F 4 földrajztanári földrajz szakos tanár
277 F 3 földrendező mérnöki földrendező mérnök
351 F 4 francia nyelv és irodalom francia nyelv és irodalom szakos tanár
367 F 3 francia nyelvtanári főiskolai szintű francia nyelvtanár
1079 F 4 fuvolatanár, kamaraművész fuvolatanár, kamaraművész
333 F 4 fúvószenekari karnagy fúvószenekari karnagy
236 F 3 gazdálkodási közgazdász gazdálkodási  szakon
1010 F 4 gazdálkodási (katonai) közgazdász, gazdálkodási szakon

1137 F 4
gazdaságdiplomácia és nemzetközi
menedzsment

közgazdász, gazdaságdiplomácia és nemzet menedzsment
szakon

296 F 4 gazdasági informatikai közgazdász gazdasági informatikai szakon
295 F 3 gazdasági mérnöki gazdasági mérnök
212 F 4 gazdaságismeret gazdaságismeret szakos tanár
986 F 4 gazdaságvédelmi gazdaságvédelmi szaknyomozó
278 F 3 gépészmérnöki gépészmérnök
1004 F 4 gépészmérnöki (katonai) gépészmérnök
1078 F 4 gitártanár, kamaraművész gitártanár, kamaraművész
1076 F 4 gordonkatanár, kamaraművész gordonkatanár, kamaraművész
1077 F 4 gordontanár, kamaraművész gordontanár, kamaraművész
339 F 3 gyártásszervező film- és televízió gyártásszervező
316 F 4 gyógytornász gyógytornász
213 F 4 gyors- és gépírás gyors és gépírás szakos tanár

1128 F 4 hallássérültek pedagógiája
gyógypedagógus, hallássérültek pedagógiája szakos tanár
vagy/és terapeuta

341 F 3 hangmesteri hangmester
1071 F 4 hárfatanár, kamaraművész hárfatanár, kamaraművész
1072 F 4 harmonikatanár, kamaraművész harmonikatanár, kamaraművész
1085 F 4 harsonatanár, kamaraművész harsonatanár, kamaraművész
990 F 4 határrendészeti határrendészeti szervező
998 F 4 határrendészeti és -védelmi vezetői határrendészeti és -védelmi vezető
237 F 4 háztartásökonómia-életvitel szakos tanári háztartásökonómia-életvitel szakos tanár
1074 F 4 hegedűtanár, kamaraművész hegedűtanár, kamaraművész
250 F 4 hitoktató hitoktató
251 F 3 hitoktató hitoktató
227 F 5 hittanár hittanár
228 F 4 hittanár hittanár
229 F 3 hittanár hittanár
1426 F 4 hittanár-nevelő hittanár-nevelő
352 F 4 horvát nemzetiségi nyelv és irodalom horvát nemzetiségi nyelv és irodalom szakos tanár
223 F 3 humán erőforrás menedzser humán erőforrás menedzser
298 F 4 idegenforgalmi és szálloda közgazdász idegenforgalmi és szálloda szakon

297 F 4
idegenforgalmi-szállodai közgazdász
tanári

közgazdász idegenforgalmi és szálloda szakon és
idegenforgalmi-szálloda szakos közgazdász tanár

989 F 4 igazgatásrendészeti igazgatásrendészeti szervező
232 F 3 igazgatásszervező igazgatásszervező
1434 F 3 igazságügyi ügyintéző igazságügyi ügyintéző
1166 F 4 informatikus könyvtáros informatikus könyvtáros
1167 F 3 informatikus könyvtáros informatikus könyvtáros
1180 F 4 ingatlan-nyilvántartási szervező ingatlan-nyilvántartási szervező
1274 F 4 jazz-basszusgitár-előadóművész, tanár jazz-basszusgitár előadóművész, tanár
1275 F 4 jazzbőgő-előadóművész, tanár jazz-bőgő előadóművész, tanár
1279 F 4 jazzdob-előadóművész, tanár jazz-dob előadóművész, tanár
336 F 4 jazzének előadóművész, tanár jazzének előadóművész, tanár
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1273 F 4 jazzgitár-előadóművész, tanár jazz-gitár előadóművész, tanár
1277 F 4 jazzharsona-előadóművész, tanár jazz-harsona előadóművész, tanár
1276 F 4 jazztrombita-előadóművész, tanár jazz-trombita előadóművész, tanár

334 F 4
jazz-zeneszerzés és hangszerelés,
jazzelmélettanár jazz-zeneszerzés és hangszerelés, jazzelmélettanár

1272 F 4 jazz-zongora-előadóművész, tanár jazz-zongora előadóművész, tanár
1278 F 4 jazzszaxofon-előadóművész, tanár jazz-szaxofon előadóművész, tanár
1063 F 4 judaisztika tanár judaisztika tanár
338 F 3 kameraman kameraman
1367 F 4 kánonjogász kánonjogász
1195 F 4 kántor kántor
1481 F 3 katasztrófavédelmi katasztrófavédelmi szervező
996 F 4 katonai vezetői katonai vezető
256 F 4 kémiatanári kémia szakos tanár
239 F 4 kereskedelmi közgazdász kereskedelmi szakon

238 F 4 kereskedelmi közgazdász tanári 
közgazdász kereskedelmi szakon és kereskedelmi szakos
közgazdász tanár

1427 F 4 kereskedelmi szakoktató kereskedelmi szakoktató
303 F 3 kertészmérnöki kertészmérnök
1081 F 4 klarinéttanár, kamaraművész klarinéttanár, kamaraművész
279 F 3 kohómérnöki kohómérnök
214 F 4 kommunikáció kommunikáció szakos bölcsész
280 F 3 kommunikáció-technikai mérnöki kommunikáció-technikai mérnök
1391 F 4 konduktor-óvodapedagógus konduktor-óvodapedagógus
313 F 4 konduktor-tanító konduktor-tanító
343 F 3 koreográfus koreográfus
281 F 3 könnyűipari könnyűipari mérnök
215 F 4 könyvtár könyvtáros
304 F 4 környezetgazdálkodási agrármérnöki környezetgazdálkodási agrármérnök
282 F 3 környezetmérnöki környezetmérnök
257 F 4 környezetvédelem-tanári környezetvédelem szakos tanár
317 F 4 közegészségügyi-járványügyi felügyelő közegészségügyi-járványügyi felügyelő
283 F 3 közlekedésmérnöki közlekedésmérnök
1005 F 4 közlekedésmérnöki (katonai) közlekedésmérnök
988 F 4 közlekedésrendészeti közlekedésrendészeti szervező
987 F 4 közrendvédelmi közrendvédelmi szervező
1398 F 3 közszolgáltatási közgazdász közszolgáltatási szakos közgazdász
240 F 4 külgazdasági közgazdász külgazdasági szakon
1083 F 4 kürttanár, kamaraművész kürttanár, kamaraművész

1129 F 4 látássérültek pedagógiája
gyógypedagógus, látássérültek pedagógiája szakos tanár vagy/és
terapeuta

354 F 4 latin nyelv és irodalom latin nyelv és irodalom szakos tanár
1347 F 4 látványtervező látványtervező
1206 F 4 lelkész lelkész
1430 F 4 lelkész és vallástanár lelkész és vallástanár
1209 F 4 lelkészképző lelkész
1207 F 4 lelkipásztori munkatárs lelkipásztori munkatárs
1067 F 4 liturgiatörténet-előadó liturgiatörténet-előadó
1130 F 4 logopédia gyógypedagógus, logopédia szakos tanár vagy/és terapeuta
325 F 4 magánénektanár, ének-kamaraművész magánénektanár, ének-kamaraművész
216 F 4 magyar nyelv és irodalom magyar nyelv és irodalom szakos tanár
217 F 4 matematikatanári matematika szakos tanár
305 F 3 meliorációs mérnöki meliorációs mérnök
1075 F 4 mélyhegedűtanár, kamaraművész mélyhegedűtanár, kamaraművész
318 F 4 mentőtiszt mentőtiszt
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378 F 4 mérnöktanári (agrár) mérnöktanár (agrár)
284 F 3 mérnöktanári (műszaki) mérnöktanár (műszaki)
285 F 3 mezőgazdasági gépészmérnöki mezőgazdasági gépészmérnök
306 F 3 mezőgazdasági mérnöki mezőgazdasági mérnök

309 F 3
mezőgazdasági szakigazgatási szervező
mérnöki mezőgazdasági szakigazgatási szervező mérnök

1203 F 4 misszió missziós
233 F 4 munkaügyi kapcsolatok munkaügyi szervező
234 F 3 munkavállalási tanácsadó munkavállalási tanácsadó
286 F 3 műszaki informatikai mérnök-informatikus
1008 F 4 műszaki informatikai (katonai) mérnök-informatikus
287 F 4 műszaki menedzser műszaki menedzser 
1428 F 4 műszaki szakoktató műszaki szakoktató
218 F 4 művelődésszervező művelődésszervező
219 F 3 művelődésszervező művelődésszervező
356 F 4 német nemzetiségi nyelv és irodalom német nemzetiségi nyelv és irodalom szakos tanár
355 F 4 német nyelv és irodalom német nyelv és irodalom szakos tanár
364 F 3 német nyelvtanári főiskolai szintű német nyelvtanár
993 F 4 nemzetbiztonsági nemzetbiztonsági szervező

247 F 3
nemzetiségi (cigány/roma)
óvodapedagógus nemzetiségi (cigány/roma) óvodapedagógus

249 F 4 nemzetiségi (cigány/roma) tanító nemzetiségi (cigány/roma) tanító
1442 F 3 nemzetiségi (horvát) óvodapedagógus nemzetiségi (horvát) óvodapedagógus
1436 F 4 nemzetiségi (horvát) tanító nemzetiségi (horvát) tanító
1443 F 3 nemzetiségi (német) óvodapedagógus nemzetiségi (német) óvodapedagógus
1437 F 4 nemzetiségi (német) tanító nemzetiségi (német) tanító
1444 F 3 nemzetiségi (román) óvodapedagógus nemzetiségi (román) óvodapedagógus
1438 F 4 nemzetiségi (román) tanító nemzetiségi (román) tanító
1445 F 3 nemzetiségi (szerb) óvodapedagógus nemzetiségi (szerb) óvodapedagógus
1439 F 4 nemzetiségi (szerb) tanító nemzetiségi (szerb) tanító
1446 F 3 nemzetiségi (szlovák) óvodapedagógus nemzetiségi (szlovák) óvodapedagógus
1440 F 4 nemzetiségi (szlovák) tanító nemzetiségi (szlovák) tanító
1447 F 3 nemzetiségi (szlovén) óvodapedagógus nemzetiségi (szlovén) óvodapedagógus
1441 F 4 nemzetiségi (szlovén) tanító nemzetiségi (szlovén) tanító
245 F 4 nemzetközi kapcsolatok nemzetközi kapcsolatok szakreferens
241 F 4 nemzetközi kommunikáció közgazdász nemzetközi kommunikáció szakon

348 F 4
nemzetközi marketing és teljes körú
minőségbiztosítás (TQM)

közgazdász nemzetközi marketing és teljes körú
minőségirányítás (TQM) szakon

1280 F 4 néptánc-színházi tánc néptánc-színházi tánc művész
220 F 3 nevelőtanár nevelőtanár
1120 F 4 non-profit gazdálkodási közgazdász, non-profit gazdálkodási szakon
307 F 3 növénytermesztési mérnöki növénytermesztési mérnök
1080 F 4 oboatanár, kamaraművész oboatanár, kamaraművész
357 F 4 olasz nyelv és irodalom olasz nyelv és irodalom szakos tanár
365 F 3 olasz nyelvtanári főiskolai szintű olasz nyelvtanár
319 F 3 optometrista optometrista
1070 F 4 orgonatanár, kamaraművész orgonatanár, kamaraművész
358 F 4 orosz nyelv és irodalom orosz nyelv és irodalom szakos tanár

321 F 4
orvosdiagnosztikai laboratóriumi
analitikus orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitikus

246 F 3 óvodapedagógus óvodapedagógus,
221 F 4 pedagógia pedagógia szakos nevelő
242 F 4 pénzügyi közgazdász pénzügyi szakon
1011 F 4 pénzügyi  (katonai) közgazdász, pénzügyi szakon
992 F 4 pénzügynyomozói pénzügyi szaknyomozó
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261 F 3 programozó matematikus programozó matematikus
1168 F 3 pszichológia főiskolai szintű pszichológia szakos bölcsész
1169 F 4 pszichológia főiskolai szintű pszichológia szakos bölcsész

1131 F 4 pszichopedagógia
gyógypedagógus, pszichopedagógia szakos tanár vagy/és
terapeuta

346 F 4 rajztanári rajz szakos tanár
1349 F 3 rekreáció rekreáció-szervező
288 F 3 repülőmérnöki repülőmérnök
359 F 4 román nemzetiségi nyelv és irodalom román nemzetiségi nyelv és irodalom szakos tanár
1368 F 4 spanyol nyelv és irodalom spanyol nyelv és irodalom szakos tanár
366 F 4 spanyol nyelvtanári főiskolai szintű spanyol nyelvtanár
263 F 3 sportmenedzser sportmenedzser
262 F 4 szakedző szakedző
252 F 3 szakoktatók (ált.) szakoktató
258 F 4 számítástechnika-tanári számítástechnika szakos tanár
243 F 4 számviteli közgazdász számviteli szakon
222 F 3 személyügyi szervező személyügyi szervező
1390 F 3 színész színész
360 F 4 szlovák nemzetiségi nyelv és irodalom szlovák nemzetiségi nyelv és irodalom szakos tanár
361 F 4 szlovén nemzetiségi nyelv és irodalom szlovén nemzetiségi nyelv és irodalom szakos tanár
1431 F 4 szociális munkás szociális munkás
311 F 4 szociálpedagógus szociálpedagógus
330 F 4 szolfézstanár szolfézstanár

1132 F 4 szomatopedagógia
gyógypedagógus, szomatopedagógia szakos tanár vagy/és
terapeuta

1394 F 3 szőlész-borász szőlész-borász mérnök
1369 F 3 tájgazdálkodási tájgazdálkodási
344 F 3 táncelméleti szakíró táncelméleti szakíró
345 F 4 táncpedagógus táncpedagógus
248 F 4 tanító tanító

1133 F 4 tanulásban akadályozottak pedagógiája
gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos
tanár vagy/és terapeuta

235 F 4 társadalombiztosítás társadalombiztosítási szervező
259 F 4 technikatanári technika szakos tanár
289 F 3 településmérnöki településmérnök
225 F 5 teológia teológus
226 F 4 teológia teológus
1183 F 4 természetvédelmi mérnök természetvédelmi mérnök
265 F 4 testnevelés-rekreáció testnevelés-rekreáció szakos tanár
264 F 4 testnevelő tanár testnevelő tanár
224 F 4 történelem történelem szakos tanár
1084 F 4 trombitatanár, kamaraművész trombitatanár, kamaraművész
1086 F 4 tubatanár, kamaraművész tubatanár, kamaraművész
290 F 3 tűzvédelmi tűzvédelmi mérnök
362 F 4 ukrán nyelv és irodalom ukrán nyelv és irodalom szakos tanár
1170 F 4 ügyviteli ügyviteli szakos tanár
1087 F 4 ütőhangszertanár, kamaraművész ütőhangszertanár, kamaraművész
1298 F 4 üzleti kommunikáció üzleti kommunikátor
308 F 3 vadgazda mérnöki vadgazda mérnök
340 F 3 vágó film- és televízióvágó
244 F 4 vállalkozásszervező közgazdász vállalkozásszervező szakon
299 F 4 vállalkozó-menedzser vállalkozó-menedzser
1212 F 4 vallástudományi és katolikus hittanár vallástud. szakember és kat. hittanár
991 F 4 vámigazgatási vámigazgatási szervező
320 F 4 védőnő védőnő
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376 F 3 vegyész-fizikus laboratóriumi operátor vegyész-fizikus laboratóriumi operátor
291 F 4 vegyészmérnöki vegyészmérnök
1006 F 4 vegyészmérnöki (katonai) vegyészmérnök (katonai)
301 F 4 vendéglátó és szálloda közgazdász vendéglátó és szálloda szakon
1429 F 4 vendéglátó szakoktató vendéglátó szakoktató

300 F 4 vendéglátó-szállodai közgazdász tanári
közgazdász vendéglátó és szálloda szakon és vendéglátó szálloda
szakos közgazdász tanár

1480 F 3 vidékfejlesztési agrármérnöki okleveles vidékfejlesztő agrármérnök
292 F 3 villamosmérnöki villamosmérnök (mérési és automatizálási )
1007 F 4 villamosmérnöki (katonai) villamosmérnök
1091 F 4 viola da gamba tanár, kamaraművész viola da gambatanár, kamaraművész
347 F 4 vizuális kommunikáció  tanári vizuális kommunikáció szakos tanár
332 F 4 zeneelmélet-, szolfézstanár, karvezetés zeneelmélet-, szolfézstanár, karvezető
1342 F 3 zongorakísérő-korrepetítor zongorakísérő-korrepetítor tanár
1069 F 4 zongoratanár, kamaraművész zongoratanár, kamaraművész
1064 F 4 zsidó közösségszervező zsidó közösségi szociális munkás

BSc szintű szakok

1476 b 3 műszaki informatikus (BSc) műszaki informatikus
1477 b 3 programtervező informatikus (BSc) programozó informatikus

Egyetemi szintú szakok

160 E 5 ábrázológeometria-tanári okleveles ábrázológeometria szakos tanár
202 E 5 agrárkémikus agrármérnöki okleveles agrárkémikus agrármérnök
203 E 5 agrármérnöki okleveles agrármérnök
146 E 5 alkalmazott matematikus okleveles alkalmazott matematikus
1151 E 5 alkalmazott növénybiológus okleveles alkalmazott növénybiológus
17 E 4 alkalmazott nyelvészet okleveles alkalmazott nyelvészet szakos bölcsész
200 E 5 alkalmazott zoológus okleveles alkalmazott zoológus
211 E 5 állatorvosi állatorvos doktor
45 E 5 altajisztika okleveles altajisztika szakos bölcsész
208 E 6 általános orvostudományi általános orvos
46 E 4 amerikanisztika okleveles amerikanisztika szakos bölcsész/tanár
47 E 5 angol nyelv és irodalom okleveles angol nyelv és irodalom szakos bölcsész/tanár
48 E 4 angol nyelv és irodalom okleveles angol nyelv és irodalom szakos bölcsész/tanár
175 E 5 anyagmérnöki okleveles anyagmérnök
1370 E 5 ápoló okleveles ápoló
49 E 5 arab okleveles arab szakos bölcsész
50 E 5 asszirológia okleveles asszirológia szakos bölcsész
176 E 5 bánya- és geotechnikai (bányászati) okleveles bánya- és geotechnikai mérnök
1123 E 5 biofizikus okleveles biofizikus
161 E 5 biológiatanári okleveles biológia szakos tanár
147 E 5 biológus okleveles biológus
177 E 5 biomérnöki okleveles biomérnök
999 E 5 biztonság- és védelempolitika okleveles biztonság- és védelempolitikai szakértő
52 E 4 bolgár nyelv és irodalom okleveles bolgár nyelv és irodalom szakos bölcsész
51 E 5 bolgár nyelv és irodalom okleveles bolgár nyelv és irodalom szakos bölcsész/tanár
53 E 5 cseh nyelv és irodalom okleveles cseh nyelv és irodalom szakos bölcsész
1104 E 5 csembalóművész, tanár okleveles csembalóművész, -tanár
148 E 5 csillagász okleveles csillagász
116 E 5 design menedzser okleveles disign menedzser
168 E 5 egészségtantanár okleveles egészségtan-tanár
1184 E 5 egészségügyi informatikus okleveles egészségügyi informatikus
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1344 E 3 egészségügyi mérnök okleveles egészségügyi mérnök
1397 E 5 egészségügyi-tanár okleveles egészségügyi szaktanár
134 E 5 egyházzene, tanár okleveles egyházzenész, tanár
54 E 5 egyiptológia okleveles egyiptológia szakos bölcsész
192 E 5 élelmiszer minőségbiztosító agrármérnöki okleveles élelmiszer minőségbiztosító agrármérnök
178 E 5 élelmiszermérnöki okleveles élelmiszermérnök
18 E 4 elméleti nyelvészet okleveles elméleti nyelvészet szakos bölcsész
179 E 5 előkészítéstechnikai okleveles előkészítéstechnikai mérnök
138 E 5 énekművész, -tanár okleveles énekművész, -tanár
135 E 5 ének-zenetanár, karvezetés okleveles ének-zenetanár, karvezető
371 E 5 energetikai okleveles energetikai mérnök
109 E 5 építész okleveles építész tervező művész
180 E 5 építészmérnöki okleveles építészmérnök
181 E 5 építőmérnöki okleveles építőmérnök
204 E 5 erdőmérnöki okleveles erdőmérnök
104 E 4 eszperantó okleveles eszperantó szakos bölcsész/tanár
368 E 5 észt okleveles észt szakos bölcsész
105 E 5 esztétika okleveles esztétika szakos bölcsész
1348 E 5 etika, ember- és társadalomismeret okleveles etika, ember- és társadalomismeret szakos tanár
1113 E 5 fagott-művész, tanár okleveles fagottművész, -tanár
182 E 5 faipari mérnöki okleveles faipari mérnök
126 E 5 festő festőművész
121 E 5 film- és televízióoperatőr okleveles film- és televízióoperatőr
122 E 5 film- és televízióproducer okleveles film- és televízióproducer
120 E 5 film- és televíziórendező okleveles film- és televíziórendező
1161 E 5 filmelmélet és filmtörténet okleveles filmelmélet és filmtörténet szakos bölcsész/tanár
19 E 5 filozófia okleveles filozófia szakos bölcsész/tanár
1155 E 4 filozófia okleveles filozófia szakos bölcsész/tanár
55 E 5 finn nyelv és irodalom okleveles finn nyelv és irodalom szakos bölcsész
20 E 5 finnugor okleveles finnugor szakos bölcsész
162 E 5 fizikatanári okleveles fizika szakos tanár
149 E 5 fizikus okleveles fizikus
1359 E 5 fizikus informatikus okleveles fizikus informatikus
150 E 5 fizikus-mérnök okleveles fizikus-mérnök
209 E 5 fogorvostudományi fogorvos
1371 E 5 folyamatszabályozó mérnöki okleveles folyamatszabályozó mérnöki
110 E 5 formatervező okleveles formatervező művész
183 E 5 földmérő és térinformatikai okleveles földmérő és térinformatikai mérnük
163 E 5 földrajztanári okleveles földrajz szakos tanár
56 E 5 francia nyelv és irodalom okleveles francia nyelv és irodalom szakos bölcsész/tanár
57 E 4 francia nyelv és irodalom okleveles francia nyelv és irodalom szakos bölcsész/tanár
1110 E 5 fuvolaművész, tanár okleveles fuvolaművész, -tanár
4 E 5 gazdálkodási okleveles közgazdász gazdálkodási szakon

5 E 5 gazdálkodási szakos közgazdász tanári 
okleveles közgazdász gazdálkodási szakon és okleveles
gazdálkodási szakos közgazdász tanár

201 E 5 gazdasági agrármérnöki okleveles gazdasági agrármérnök
1153 E 5 gazdasági informatika okleveles gazdaságinformatikus
1393 E 5 gazdaságmatematikai elemző okleveles gazdaságmatematikai elemző szakos közgazdász
151 E 5 geofizikus okleveles geofizikus
152 E 5 geográfus okleveles geográfus
153 E 5 geológus okleveles geológus
184 E 5 gépészmérnöki okleveles gépészmérnök
1372 E 5 gitárművész, tanár okleveles gitárművész, tanár
1108 E 5 gordonkaművész, tanár okleveles gordonkaművész, -tanár
1109 E 5 gordonművész, tanár okleveles gordonművész, -tanár
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1125 E 5 gyógypedagógia okleveles gyógypedagógus
1126 E 5 gyógypedagógia szakos tanár okleveles gyógypedagógus és gyógypedagógia szakos tanár
210 E 5 gyógyszerésztudományi okleveles gyógyszerész
172 E 5 gyógytestnevelő okleveles gyógytestnevelő
1001 E 5 haditechnikai menedzser okleveles haditechnikai menedzser
1105 E 5 hárfaművész, tanár okleveles hárfaművész, -tanár
1116 E 5 harsonaművész, tanár okleveles harsonaművész, -tanár
997 E 5 határrendészeti és -védelmi vezetői okleveles határrendészeti és -védelmi vezető
61 E 4 hebraisztika okleveles hebraisztika szakos bölcsész
60 E 5 hebraisztika okleveles hebraisztika szakos bölcsész/tanár
1106 E 5 hegedűművész, tanár okleveles hegedűművész, -tanár
42 E 6 hittanár okleveles hittanár
43 E 5 hittanár okleveles hittanár
44 E 4 hittanár okleveles hittanár
62 E 5 horvát nyelv és irodalom okleveles horvát nyelv és irodalom szakos bölcsész/tanár
173 E 4 humánkinezológia okleveles kineziológus
21 E 5 humánszervező okleveles humánszervező
63 E 5 indológia okleveles indológia szakos bölcsész

164 E 5
informatikatanári (számítástechnika-
tanári) okleveles informatika szakos tanár 

1392 E 5 informatikus agrármérnök okleveles informatikus agrármérnök
1399 E 5 informatikus egészségügyi menedzser informatikus egészségügyi menedzser
1417 E 5 informatikus fizika okleveles informatikus fizikus 
154 E 5 informatikus könyvtáros okleveles informatikus könyvtáros
1416 E 5 informatikus vegyész okleveles informatikus vegyész
130 E 5 intermédia médiaművész
370 E 5 ipari termék- és formatervezői okleveles ipari termék- és formatervező mérnök
64 E 5 iranisztika okleveles iranisztika szakos bölcsész
66 E 4 japán okleveles japán szakos bölcsész
65 E 5 japán okleveles japán szakos bölcsész/tanár
1 E 5 jogász jogász
1418 E 1 kánonjogász okleveles kánonjogász
137 E 5 karmesterképző okleveles karmester
1000 E 5 katonai logisztikai okleveles katonai logisztikai vezető
995 E 5 katonai vezetői okleveles katonai vezető
1281 E 5 kémiai informatikus okleveles kémiai informatikus
165 E 5 kémiatanári okleveles kémia szakos tanár
128 E 5 képgrafika képgrafikus művész
205 E 5 kertészmérnöki okleveles kertészmérnök
67 E 5 kínai okleveles kínai szakos bölcsész
1112 E 5 klarinétművész, tanár okleveles klarinétművész, -tanár
1282 E 5 klinikai kémikus okleveles klinikai kémikus
185 E 5 kohómérnöki okleveles kohómérnök
22 E 5 kommunikáció okleveles kommunikáci szakos bölcsész
119 E 4 koreográfus okleveles koreográfus
1341 E 5 könnyűipari mérnök okleveles könnyűipari mérnök
23 E 5 könyvtár okleveles könyvtáros
206 E 5 környezetgazdálkodási agrármérnöki okleveles környezetgazdálkodási agrármérnök
186 E 5 környezetmérnöki okleveles környezetmérnök
166 E 5 környezettan-tanári okleveles környezettan szakos tanár
369 E 5 környezettudományi okleveles környezetkutató
6 E 5 közgazdasági okleveles közgazdász közgazdasági szakon 
155 E 5 közgazdasági programozó matematikus okleveles közgazdasági programozó matematikus

7 E 5 közgazdasági szakos közgazdász tanári 
okleveles közgazdász közgazdasági szakon és okleveles
közgazdasági szakos közgazdász tanár
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1396 E 5 közigazgatási okleveles közigazgatási szakértő
187 E 5 közlekedésmérnöki okleveles közlekedésmérnök
25 E 4 kulturális antropológia okleveles kulturális antropológia szakos bölcsész
24 E 5 kulturális antropológia okleveles kulturális antropológia szakos bölcsész/tanár
1114 E 5 kürtművész, tanár okleveles kürtművész, -tanár
68 E 5 latin nyelv és irodalom okleveles latin nyelv és irodalom szakos bölcsész/tanár
69 E 4 latin nyelv és irodalom okleveles latin nyelv és irodalom szakos bölcsész/tanár
132 E 5 látványtervező látványtervező-művész
71 E 4 lengyel nyelv és irodalom okleveles lengyel nyelv és irodalom szakos bölcsész
70 E 5 lengyel nyelv és irodalom okleveles lengyel nyelv és irodalom szakos bölcsész/tanár
26 E 5 levéltár okleveles levéltár szakos bölcsész
27 E 4 levéltár okleveles levéltár szakos bölcsész
106 E 4 magyar mint idegen nyelv okleveles magyar mint idegen nyelv szakos bölcsész/tanár
1156 E 4 magyar nyelv és irodalom okleveles magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész
28 E 5 magyar nyelv és irodalom okleveles magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész/tanár
29 E 5 matematikatanári okleveles matematika szakos tanár
12 E 5 matematikus okleveles matematikus
1107 E 5 mélyhegedűművész, tanár okleveles mélyhegedűművész, -tanár
188 E 5 mérnök-fizikus okleveles mérnök-fizikus
374 E 2 mérnöktanári (agrár) okleveles mérnöktanár (agrár)
189 E 2 mérnöktanári (műszaki) okleveles mérnöktanár (műszaki)
156 E 5 meteorológus okleveles meteorológus
191 E 5 mezőgazdasági gépészmérnöki okleveles mezőgazdasági gépészmérnök

190 E 5
mezőgazdasági gépészmérnöki, páncélos
és gépjármű mérnöktiszti

okleveles mezőgazdasági gépészmérnöki, páncélos és gépjármű
mérnöktiszt

1357 E 5 molekuláris biológus Okleveles molekuláris biológus
72 E 5 mongol okleveles mongol szakos bölcsész
125 E 5 mozgókép-tudományi okleveles mozgóképdramaturg-esztéta 
124 E 4 multimédia programszerkesztő�rendező okleveles multimédia programszerkesztő�rendező
193 E 5 műszaki földtudományi okleveles műszaki földtudományi mérnök
194 E 5 műszaki informatikai okleveles mérnök-informatikus
195 E 5 műszaki menedzser okleveles műszaki menedzser
30 E 5 művelődési (és felnőttképzési) menedzser okleveles művelődési (és felnőttképzési) menedzser
1066 E 5 művelődéstörténet művelődéstörténész
1162 E 5 művelődésszervező okleveles művelődésszervező
31 E 5 művészettörténet okleveles művészettörténet szakos bölcsész/tanár
32 E 4 művészettörténet okleveles művészettörténet szakos bölcsész/tanár
33 E 5 művészettudomány okleveles múvészettudomány szakos bölcsész/tanár
74 E 4 néderlandisztika okleveles néderlandisztika szakos bölcsész
73 E 5 néderlandisztika okleveles néderlandisztika szakos bölcsész/tanár
75 E 5 német nemzetiségi nyelv és irodalom okleveles német nemzetiségi szakos bölcsész/tanár
1158 E 4 német nemzetiségi nyelv és irodalom okleveles német nemzetiségi szakos bölcsész/tanár
76 E 5 német nyelv és irodalom okleveles német nyelv és irodalom szakos bölcsész/tanár
77 E 4 német nyelv és irodalom okleveles német nyelv és irodalom szakos bölcsész/tanár
8 E 5 nemzetközi kapcsolatok okleveles nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdász
1358 E 5 nemzetközi tanulmányok okleveles nemzetközi kapcsolatok szakértő
1479 E 5 népegészségügyi felügyelő okleveles népegészségügyi felügyelő
34 E 5 néprajz okleveles néprajz szakos bölcsész/tanár
1356 E 2 növényorvosi okleveles növényorvos
1111 E 5 oboaművész, tanár okleveles oboaművész, -tanár
79 E 4 ógörög okleveles ógörög szakos bölcsész
78 E 5 ógörög okleveles ógörög szakos bölcsész/tanár
196 E 5 olaj- és gázmérnöki (fluidumbányászati ) okleveles olaj- és gázmérnök
80 E 5 olasz nyelv és irodalom okleveles olasz nyelv és irodalom szakos bölcsés/tanár
81 E 4 olasz nyelv és irodalom okleveles olasz nyelv és irodalom szakos bölcsés/tanár
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139 E 5 operaénekes, magánének tanár okleveles operaénekes, magánénektanár
1103 E 5 orgonaművész, tanár okleveles orgonaművész, -tanár
82 E 5 orosz nyelv és irodalom okleveles orosz nyelv és irodalom szakos bölcsész/tanár
83 E 4 orosz nyelv és irodalom okleveles orosz nyelv és irodalom szakos bölcsész/tanár
373 E 3 orvosbiológiai mérnök okleveles orvosbiológiai mérnök
107 E 4 összehasonlító irodalomtörténet okleveles összehasonlító irodalomtörténet szakos bölcsész
35 E 4 összehasonlító irodalomtudomány okleveles összehasonlító irodalomtudomány szakos bölcsész
197 E 5 papíripari mérnöki okleveles papíripari mérnök
37 E 4 pedagógia okleveles pedagógia szakos bölcsész
36 E 5 pedagógia okleveles pedagógia szakos bölcsész/tanár
1345 E 5 pénzügyi okleveles közgazdász pénzügyi szakon
2 E 6 politikaelmélet okleveles politikaelmélet szakos bölcsész/tanár
3 E 5 politológia okleveles politológus
1448 E 5 politológia okleveles politológus és politológia szakos tanár
9 E 5 politológus-közgazdász okleveles politológus-közgazdász
84 E 5 portugál nyelv és irodalom okleveles portugál nyelv és irodalom szakos bölcsész/tanár
1159 E 4 portugál nyelv és irodalom okleveles portugál nyelv és irodalom szakos bölcsész/tanár
157 E 5 programtervező matematikus okleveles programtervező matematikus
1160 E 5 pszichológia okleveles pszichológus
169 E 5 pszichológia okleveles pszichológus és pszichológia szakos tanár
1065 E 5 rabbiképző okleveles rabbi
144 E 6 rádió- és televíziós zenei rendező okleveles rádió- és televíziós zenei rendező
112 E 5 rajz-vizuális nevelés rajz-vizuális nevelés
13 E 5 régészet okleveles régészet szakos bölcsész
14 E 4 régészet okleveles régészet szakos bölcsész
372 E 5 rendszerinformatika okleveles rendszerinformatikus
133 E 5 restaurátor restaurátorművész
86 E 4 román nyelv és irodalom okleveles román nyelv és irodalom szakos bölcsész
85 E 5 román nyelv és irodalom okleveles román nyelv és irodalom szakos bölcsész/tanár
1163 E 5 romológia okleveles romológia szakos bölcsész
87 E 4 skandinavisztika okleveles skandinavisztika (dán, norvég, svéd) szakos bölcsész
88 E 5 spanyol nyelv és irodalom okleveles spanyol nyelv és irodalom szakos bölcsész/tanár
89 E 4 spanyol nyelv és irodalom okleveles spanyol nyelv és irodalom szakos bölcsész/tanár
91 E 4 szerb nyelv és irodalom okleveles szerb nyelv és irodalom szakos bölcsész
90 E 5 szerb nyelv és irodalom okleveles szerb nyelv és irodalom szakos bölcsész/tanár
93 E 4 szerbhorvát okleveles szerbhorvát szakos bölcsész
92 E 5 szerbhorvát okleveles szerbhorvát szakos bölcsész/tanár
113 E 5 szilikátipari tervező okleveles szilikátipari tervezőművész
117 E 4 színész okleveles színész
118 E 5 színházrendező okleveles színházrendező
38 E 5 színháztörténet okleveles színháztörténet szakos bölcsész
15 E 5 színháztudományi okleveles színházdramaturg-esztéta
95 E 4 szlavisztika okleveles szlavisztika szakos bölcsész
94 E 5 szlavisztika okleveles szlavisztika szakos bölcsész/tanár
97 E 4 szlovák nyelv és irodalom okleveles szlovák nyelv és irodalom szakos bölcsész
96 E 5 szlovák nyelv és irodalom okleveles szlovák nyelv és irodalom szakos bölcsész/tanár
99 E 4 szlovén nyelv és irodalom okleveles szlovén nyelv és irodalom szakos bölcsész
98 E 5 szlovén nyelv és irodalom okleveles szlovén nyelv és irodalom szakos bölcsész/tanár
127 E 5 szobrász szobrászművész
170 E 5 szociális munkás okleveles szociális munkás
171 E 5 szociálpolitikai okleveles szociálpolitikus
10 E 5 szociálpolitikus-közgazdász okleveles szociálpolitikus-közgazdász
16 E 5 szociológia okleveles szociológus
1449 E 5 szociológia okleveles szociológus és szociológia szakos tanár



STA2004� Kézikönyv a felsőoktatás-statisztikai adatgyűjtéshez

44    Melléklet

11 E 5 szociológus-közgazdász okleveles szociológus-közgazdász
1346 E 2 szolfézstanár okleveles szolfézstanár
207 E 5 tájépítészeti, -védelmi és -fejlesztési okleveles tájépítész mérnök
167 E 5 technikatanári okleveles technika szakos tanár
1343 E 5 településmérnöki okleveles településmérnök
123 E 4 televíziós műsorvezető, rendező okleveles televíziós műsorvezető, rendező
40 E 6 teológia okleveles teológus
41 E 5 teológia teológus
158 E 5 térképész okleveles térképész
129 E 5 tervezőgrafika tervezőgrafikus művész
174 E 5 testnevelő tanár okleveles testnevelő tanár
114 E 5 textiltervező okleveles textiltervező művész
100 E 5 tibeti okleveles tibeti szakos bölcsész
101 E 5 török okleveles török szakos bölcsész
1157 E 4 történelem okleveles történelem szakos bölcsész
39 E 5 történelem okleveles történelem szakos bölcsész/tanár
1115 E 5 trombitaművész, tanár okleveles trombitaművész, -tanár
1117 E 5 tubaművész, tanár okleveles tubaművész, -tanár

108 E 4 új- és legújabbkori történeti muzeológia
okleveles új- és legújabbkori történeti muzeológia szakos
bölcsész

59 E 4 újgörög nyelv és irodalom okleveles újgörög nyelv és irodalom szakos bölcsész
58 E 5 újgörög nyelv és irodalom okleveles újgörög nyelv és irodalom szakos bölcsész/tanár
103 E 4 ukrán nyelv és irodalom okleveles ukrán nyelv és irodalom szakos bölcsész
102 E 5 ukrán nyelv és irodalom okleveles ukrán nyelv és irodalom szakos bölcsész/tanár
1118 E 5 ütőhangszer okleveles ütőhangszerművész, -tanár
1165 E 4 vallástudomány okleveles vallástudomány szakos bölcsész
1164 E 5 vallástudomány okleveles vallástudomány szakos bölcsész/tanár
1211 E 5 vallástudományi és katolikus hittanár okleveles vallástud. szakember és kat. hittanár
1002 E 5 védelmi igazgatási okleveles védelmi igazgatási menedzser
1478 E 5 védőnő okleveles védőnő
159 E 5 vegyész okleveles vegyész
198 E 5 vegyészmérnöki okleveles vegyészmérnök
1124 E 5 vidékfejlesztési agrármérnöki okleveles vidékfejlesztő agrármérnök
199 E 5 villamosmérnöki okleveles villamosmérnök

111 E 6
vizuális és környezetkultúra-tanári (rajz-
környezetkultúra-tanári) okleveles vizuális és környezetkultúra szakos tanár

115 E 5 vizuális kommunikáció okleveles vizuális kommunikációs tervezőművész
131 E 5 vizuális nevelőtanár okleveles vizuális nevelőtanár
140 E 6 zeneelmélet-tanár okleveles zenenelmélet-tanár
145 E 6 zenei menedzser okleveles zenei menedzser
141 E 5 zeneszerzés, tanár okleveles zeneszerző, tanár
142 E 5 zenetudományi tanár okleveles muzikológus, tanár
143 E 6 zongorakísérő-korrepetitor okleveles zongorakísérő-korrepetitor
1102 E 5 zongoraművész, tanár okleveles zongoraművész, -tanár
1198 E 5 zsidó művelődéstörténeti okleveles zsidó művelődéstörténész

Szakirányú továbbképzési szakok

795 s 1 acélgyártó főiskolai szakmérnök, acélgyártó szakon
401 s 2 addiktológiai konzulens addiktológiai konzulens
1499 s 3 adójogi szakjogász adójogi szakjogász
460 s 2 agrárközgazdasági agrárközgazdasági szakértő
459 s 2 agrárközgazdasági egyetemi szakközgazdász, agrárközgazdasági szakon
462 s 2 agrármenedzsment agrármenedzsment szakértő
461 s 2 agrármenedzsment egyetemi szakközgazdász, agrármenedzsment szakon
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464 s 2 aktuárius aktuárius szakértő
463 s 2 aktuárius egyetemi szakközgazdász, aktuárius szakon

1291 s 2
algoritmikus matematika szakirányú
tanári algoritmikus matematika szakirányú szakos tanár

836 s 2
állat-egészségügyi igazgatási és
járványügyi igazgatási és járványügyi szakállatorvos

832 s 2 állatorvosi mikrobiológia állatorvosi mikrobiológus
830 s 2 állatorvosi toxikológia állatorvosi toxikológus
831 s 2 állatorvosi toxikológia experimentális toxikológus
760 s 1 általános informatikus általános informatikus szakember
759 s 1 általános informatikus főiskolai szakmérnök, általános informatikus szakon
466 s 3 általános menedzsment általános menedzsment szakértő
468 s 3 általános menedzsment általános menedzsment szakértő, értékesítési szakirány

470 s 3 általános menedzsment
általános menedzsment szakértő, logisztikai menedzsment
szakirány

472 s 3 általános menedzsment általános menedzsment szakértő, pénzügyi szakirány
474 s 3 általános menedzsment általános menedzsment szakértő, PR menedzsment szakirány
465 s 3 általános menedzsment egyetemi szakközgazdász, általános menedzsment szakon

467 s 3 általános menedzsment
egyetemi szakközgazdász, általános menedzsment szakon,
értékesítési szakirány

469 s 3 általános menedzsment
egyetemi szakközgazdász, általános menedzsment szakon,
logisztikai szakirány

471 s 3 általános menedzsment
egyetemi szakközgazdász, általános menedzsment szakon,
pénzügyi szakirány

473 s 3 általános menedzsment
egyetemi szakközgazdász, általános menedzsment szakon, PR
menedzsment szakirány

646 s 2 analitikai kémiai analitikai kémiai szakember
645 s 2 analitikai kémiai egyetemi szakmérnök, analitikai kémiai szakon
732 s 2 analitikai mérések minőségbiztosítása analitikai minőségbiztosítási szakember
731 s 2 analitikai mérések minőségbiztosítása egyetemi szakmérnök, analitikai minőségbiztosítási szakon
842 s 3 antropológus/humánbiológus antropológus/humánbiológus
647 s 2 anyagmozgató gépész egyetemi szakmérnök, anyagmozgató gépész szakon
813 s 2 anyagszerkezet szakirányú tanári anyagszerkezet szakirányú szakos tanár
715 s 2 anyagtudományi mérnök-fizikus anyagtudományi szakember
714 s 2 anyagtudományi mérnök-fizikus egyetemi szakmérnök, anyagtudományi mérnök-fizikus szakon
597 s 2 áruforgalmi menedzsment áruforgalmi menedzsment szakértő
596 s 2 áruforgalmi menedzsment főiskolai szakközgazdász, áruforgalmi menedzsment szakon
1502 s 2 balkanisztika balkán-szakértő
432 s 3 bank szakjogász bank szakjogász
649 s 2 bankinformatikus bankinformatikus szakember
648 s 2 bankinformatikus egyetemi szakmérnök, bankinformatikus szakon
476 s 2 bankmenedzsment bankmenedzsment szakértő
475 s 2 bankmenedzsment egyetemi szakközgazdász, bankmenedzsment szakon
478 s 2 belügyi gazdasági belügyi gazdasági szakértő
477 s 2 belügyi gazdasági egyetemi szakközgazdász, belügyi gazdasági szakon
766 s 1 biztonságszervező biztonságszervező szakember
765 s 1 biztonságszervező főiskolai szakmérnök, biztonságszervező szakon
480 s 2 biztosítási biztosítási szakértő
479 s 2 biztosítási egyetemi szakközgazdász, biztosítási szakon
1119 s 2 biztosítási orvostani biztosítási orvostani szakokleveles orvos
433 s 3 biztosítási szakjogász biztosítási szakjogász
1411 s 2 bűnmegelőzési szervező bűnmegelőzési szervező
1301 s 2 bűnügyi vezető bűnügyi vezető

823 s 3 család- és gyermekvédelem pedagógiája
család- és gyermekvédelem pedagógiája szakirányú szakos
pedagógus, családpedagógiai specializáció 

824 s 3 család- és gyermekvédelem pedagógiája család- és gyermekvédelem pedagógiája szakirányú szakos
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pedagógus, gyermek- és ifjúságvédelmi specializáció
1182 s 2 családgondozó ápoló családgondozó ápoló
956 s 2 családgondozó szakvédőnő családgondozó szakvédőnő
434 s 3 családjogi szakjogász családjogi szakjogász
769 s 1 csatornázási-szennyvíztisztítási főiskolai szakmérnök, csatornázási-szennyvíztisztítási szakon
446 s 3 demográfus demográfus
1450 s 2 diáktanácsadás diáktanácsadó (felsőoktatási)
1451 s 2 diáktanácsadás diáktanácsadó (közoktatási)
1331 s 2 diáktanácsadás diáktanácsadó (szakképzési)
424 s 2 drámapedagógia drámapedagógus kisgyermekkori drámapedagógiai specializáció
425 s 2 drámapedagógia drámapedagógus színi nevelési specializáció
426 s 2 drámapedagógia drámapedagógus, idegen nyelvi drámapedagógiai specializáció
812 s 2 drámapedagógia tánc- és drámapedagógus
1171 s 2 egészségfejlesztés egészségfejlesztési szakember
1135 s 2 egészségfejlesztő egészségfejlesztő szakokleveles orvos
408 s 2 egészségfejlesztő mentálhigiénikus egészségfejlesztő mentálhigiénikus

1489 s 3
egészségtudományi szakfordító és
tolmács

egészségtudományi szakirányú szakfordító és tolmács idegen
nyelvből és magyar nyelvből

482 s 2 egészségügyi menedzsment egészségügyi menedzsment szakértő
481 s 2 egészségügyi menedzsment egyetemi szakközgazdász, egészségügyi menedzsment szakon

1315 s 2
egészségügyi minőségbiztosítási és
minőségfejlesztési

egészségügyi minőségbiztosítási és minőségfejlesztési
szakember

837 s 2 egészségügyi szakmenedzser egészségügyi szakmenedzser
1373 s 2 élelmiszer-biztonsági élelmiszer-biztonsági szakmérnök
834 s 3 élelmiszer-higiénikus élelmiszer-higiénikus szakállatorvos
835 s 3 élelmiszer-higiénikus élelmiszer-higiénikus szakorvos
1405 s 2 élelmiszeripari (vállalati, üzemi) higiénia élelmiszeripari higiénikus szakmérnök
1146 s 2 élelmiszer-ipari menedzsment élelmiszer-ipari menedzsment szakértő
1181 s 2 élelmiszer-minősítő egyetemi szakmérnök élelmiszer-minősítő szakon
1308 s 2 élelmiszer-minősítő élelmiszer-minősítő szakember
483 s 2 elemző statisztikus egyetemi szakközgazdász, elemző statisztikus szakon
484 s 2 elemző statisztikus elemző statisztikus szakértő
1454 s 2 ember-, erkölcs- és vallásismeret ember-, erkölcs- és vallásismeret szakos hitoktató
1453 s 2 ember-, erkölcs- és vallásismeret ember-, erkölcs- és vallásismeret szakos hittanár
1452 s 2 ember-, erkölcs- és vallásismeret ember-, erkölcs- és vallásismeret szakos pedagógus
1150 s 2 ember-, erkölcs- és vallásismeret ember-, erkölcs- és vallásismeret szakos teológus
1333 s 1 energiagazdálkodási energiagazdálkodási szakértő
1335 s 2 energiagazdálkodási energiagazdálkodási szakértő
1332 s 1 energiagazdálkodási energiagazdálkodási szakmérnök
1334 s 2 energiagazdálkodási energiagazdálkodási szakmérnök
775 s 1 energiagazdálkodási főiskolai szakmérnök, energiagazdálkodási szakon
1145 s 2 epidemológia epidemiológus
650 s 2 építésgépesítési egyetemi szakmérnök, építésgépesítési szakon
804 s 1 építésztervezői főiskolai szakmérnök, építésztervezői szakon
651 s 2 építőipari gazdasági egyetemi szakmérnök, építőipari gazdasági szakon
652 s 2 építőipari igazságügyi egyetemi szakmérnök, építőipari igazságügyi szakon
653 s 2 építőipari igazságügyi építőipari igazságügyi szakember
753 s 1 építőmester főiskolai szakmérnök, építőmester szakon
654 s 2 épületfelújítási és -fenntartási egyetemi szakmérnök, épületfelújítási és -fenntartásiszakon
655 s 2 épületfelújítási és -fenntartási épületfelújítási és -fenntartási szakember
763 s 1 épületfenntartási épületfenntartási szakember
762 s 1 épületfenntartási főiskolai szakmérnök, épületfenntartási szakon
791 s 1 épületgépészet főiskolai szakmérnök, épületgépészet szakon
656 s 2 épületszigetelő egyetemi szakmérnök, épületszigetelő szakon
657 s 2 épületszigetelő épületszigetelő szakember
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1383 s 2 érdekérvényesítő (lobbi) érdekérvényesítő (lobbi) szakember
1382 s 2 érdekérvényesítő (lobbi) érdekérvényesítő (lobbi) szakközgazdász
485 s 2 értékelemző egyetemi szakközgazdász, értékelemző szakon
486 s 2 értékelemző értékelemző szakértő
611 s 2 euromenedzser euromenedzser
610 s 2 euromenedzser főiskolai szakközgazdász, euromenedzser szakon
435 s 3 Európa jogi szakjogász Európa jogi szakjogász
1395 s 2 Európa szakértő Európa szakértő

487 s 2 Európa tanulmányok
egyetemi szakközgazdász, Európa tanulmányok szakon, európai
adójogi és számviteli szakirány

488 s 2 Európa tanulmányok
egyetemi szakközgazdász, Európa tanulmányok szakon, európai
menedzsment szakirány

489 s 2 Európa tanulmányok
Európa tanulmányok szakértő, európai adójogi és számviteli
szakirány

490 s 2 Európa tanulmányok Európa tanulmányok szakértő, európai menedzsment szakirány
613 s 2 Európai Unió Európai Unió szakértő
612 s 2 Európai Unió főiskolai szakközgazdász, Európai Unió szakon
1306 s 1 európai uniós agrárszakértő Európai uniós agrárszakértő

1288 s 2
Európai Uniós szakfordító és
konferenciatolmács

Európai Uniós konferenciatolmács ... nyelvből, ... nyelvből és
magyar nyelvből

1287 s 2
Európai Uniós szakfordító és
konferenciatolmács

Európai Uniós szakfordító  ... nyelvből, ... nyelvből és magyar
nyelvből

1286 s 2
Európai Uniós szakfordító és
konferenciatolmács

Európai Uniós szakfordító és konferenciatolmács ... nyelvből, ...
nyelvből és magyar nyelvből

398 s 2 felnőttoktatási szakértő felnőttoktatási szakértő
1325 s 2 felszámolási és vagyonfelügyeleti felszámolási és vagyonfelügyeleti szakember
1324 s 2 felszámolási és vagyonfelügyeleti felszámolási és vagyonfelügyeleti szakközgazdász
659 s 2 fényforrások fejlesztése és gyártása fényforrásfejlesztő és -gyártó szakember
658 s 2 fényforrások fejlesztése és gyártása fényforrásfejlesztő és -gyártó szakmérnök
733 s 2 finomkémiai műveleti egyetemi szakmérnök, finomkémiai műveleti szakon
734 s 2 finomkémiai műveleti finomkémiai műveleti szakember
1389 s 2 fizika fizika

409 s 2
fogyatékosok együttnevelési (integrációs)
pedagógiája fogyatékosokat együttnevelő pedagógus

1374 s 2 földügyi informatikus szakmérnöki földügyi informatikus szakmérnök földmérési szakirányban

1375 s 2 földügyi informatikus szakmérnöki
földügyi informatikus szakmérnök ingatlan-nyilvántartási
szakirányban

491 s 2 fővállalkozás (projektmenedzsment) egyetemi szakközgazdász, projektmenedzsment szakon
492 s 2 fővállalkozás (projektmenedzsment) projektmenedzsment szakértő
493 s 2 gazdálkodástudományi egyetemi szakközgazdász, gazdálkodástudományi szakon
494 s 2 gazdálkodástudományi gazdálkodástudományi szakértő
436 s 3 gazdasági büntetőjogi szakjogász gazdasági büntetőjogi szakjogász
495 s 2 gazdasági ellenőrző egyetemi szakközgazdász, gazdasági ellenőrző szakon
496 s 2 gazdasági ellenőrző gazdasági ellenőrzési szakértő

1504 s 2 gazdasági és üzleti szaknyelvtanár
gazdasági és üzleti (angol, német vagy francia) szakirányú
szaknyelvtanár

626 s 2 gazdasági informatikai menedzsment
főiskolai szakközgazdász, gazdasági informatikai menedzsment
szakon

627 s 2 gazdasági informatikai menedzsment gazdasági informatika szakértő
800 s 1 gazdasági menedzser főiskolai szakmérnök, gazdasági menedzser szakon
801 s 1 gazdasági menedzser gazdasági menedzser szakképesítésű
792 s 1 gazdasági-szervező főiskolai szakmérnök, gazdasági-szervező szakon
497 s 2 gazdaságpolitika egyetemi szakközgazdász, gazdaságpolitika szakon
498 s 2 gazdaságpolitika gazdaságpolitikai szakértő
1487 s 2 gazdaságszociológiai mérnök gazdaságszociológiai szakokleveles mérnök
716 s 2 gázipari (egyetemi) egyetemi szakmérnök, gázipari szakon
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717 s 2 gázipari (egyetemi) gázipari szakember
752 s 1 gázipari (főiskolai) főiskolai szakmérnök, gázipari szakon
660 s 2 geodéziai és térinformatikai egyetemi szakmérnök, geodéziai-térinformatikai szakon
661 s 2 geodéziai és térinformatikai geodéziai-térinformatikai szakember
843 s 2 geomatematikai szakgeológus geomatematikai szakgeológus
662 s 2 geotechnikai egyetemi szakmérnök, geotechnikai szakon
663 s 2 geotechnikai geotechnikai szakember
820 s 2 gyakorlatvezető tanító gyakorlatvezető tanító
1376 s 2 gyermek-és ifjúságvédelmi tanácsadó gyermek-és ifjúságvédelmi tanácsadó
400 s 2 gyermektáncoktató gyermektáncoktató
819 s 2 gyermektáncoktató óvodapedagógus gyermektáncoktató óvodapedagógus

410 s 2
gyógypedagógiai rehabilitációs
konzultáns gyógypedagógiai rehabilitációs konzultáns

567 s 3 gyógyszerész-közgazdász gyógyszerész-közgazdász
1387 s 2 gyógyszerkémiai gyógyszerkémiai szakember
1386 s 2 gyógyszerkémiai gyógyszerkémiai szakmérnök
499 s 2 gyógyszerügyi menedzsment egyetemi szakközgazdász, gyógyszerügyi menedzsment szakon
500 s 2 gyógyszerügyi menedzsment gyógyszerügyi menedzsment szakértő

1404 s 2
gyümölcstermesztési (integrált
termesztési) gyümölcstermesztő szakmérnök

1293 s 2 hagyományismeret oktató hagyományismeret oktató
1407 s 2 halászati halászati szakelőadó
1406 s 2 halászati halászati szakmérnök
920 s 2 halászati (egyetemi) szakmérnöki halászati (egyetemi) szakmérnöki

431 s 2
hallássérült gyermekek korai
fejlesztésének gyógypedagógiája hallássérült gyermekek korai fejlesztő gyógypedagógusa

796 s 1 hegesztett szerkezetek főiskolai szakmérnök, hegesztett szerkezetek szakon
642 s 2 hegesztő (egyetemi) egyetemi szakmérnök, hegesztő szakon
797 s 1 hegesztő (főiskolai) főiskolai szakmérnök, hegesztő szakon
1462 s 2 helyi jogszabályszerkesztő helyi jogszabályszerkesztő
798 s 1 hengerműi gyártmányfejlesztő főiskolai szakmérnök, hengerműi gyártmányfejlesztő szakon
718 s 2 hidraulika-pneumatika (egyetemi) egyetemi szakmérnök, hidraulika-pneumatika szakon
751 s 1 hidraulika-pneumatika (főiskolai) főiskolai szakmérnök, hidraulika-pneumatika szakon
719 s 2 hőkezelő egyetemi szakmérnök, hőkezelő szakon
720 s 2 hőkezelő hőkezelő szakember

501 s 3 humánmenedzsment
egyetemi szakközgazdász, humánmenedzsment szakon, emberi
erőforrás menedzsment szakirány

502 s 3 humánmenedzsment
egyetemi szakközgazdász, humánmenedzsment szakon, kutatási
és fejlesztési menedzsment szakirány

503 s 3 humánmenedzsment
egyetemi szakközgazdász, humánmenedzsment szakon, oktatási
menedzsment szakirány

504 s 3 humánmenedzsment
humánmenedzsment szakértő, emberi erőforrás menedzsment
szakirány

505 s 3 humánmenedzsment
humánmenedzsment szakértő, kutatási és fejlesztési
menedzsment szakirány

506 s 3 humánmenedzsment humánmenedzsment szakértő, oktatási menedzsment szakirány
844 s 2 humánökológus humánökológus
1310 s 2 hús- és baromfiipari hús- és baromfiipari szakmérnök

604 s 2 idegenforgalmi és szálloda vállalkozási
főiskolai szakközgazdász, idegenforgalmi és szálloda
vállalkozási szakon

605 s 2 idegenforgalmi és szálloda vállalkozási idegenforgalmi és szálloda vállalkozási szakértő
822 s 2 ifjúsági védőnő ifjúsági védőnő
452 s 2 igazgatási rendszerszervező igazgatási rendszerszervező
1491 s 2 igazságügyi szociális tanácsadó igazságügyi szociális tanácsadó
780 s 1 informatikai menedzser főiskolai szakmérnök, informatikai menedzser szakon
781 s 1 informatikai menedzser informatikai menedzser szakképesítésű
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508 s 2 informatikai menedzsment
egyetemi szakközgazdász, informatikai menedzsment szakon,
gazdaságinformatika szakirány

507 s 2 informatikai menedzsment
egyetemi szakközgazdász, informatikai menedzsment szakon,
kiadói menedzsment szakirány

510 s 2 informatikai menedzsment
informatikai menedzsment szakértő, gazdaságinformatika
szakirány

509 s 2 informatikai menedzsment
informatikai menedzsment szakértő, kiadói menedzsment
szakirány

437 s 3 ingatlanforgalmi szakjogász ingatlanforgalmi szakjogász
511 s 2 ingatlangazdálkodási egyetemi szakközgazdász, ingatlangazdálkodási szakon
512 s 2 ingatlangazdálkodási ingatlangazdálkodási szakértő
664 s 2 ingatlanszakértő egyetemi szakmérnök, ingatlanszakértő szakon
665 s 2 ingatlanszakértő ingatlanszakértő

783 s 1
intelligens energetikai monitoring
rendszerek energetikai informatikus szakember

782 s 1
intelligens energetikai monitoring
rendszerek főiskolai szakmérnök, energetikai informatika szakon

721 s 2 ipari kemencék egyetemi szakmérnök, ipari kemencék szakon
722 s 2 ipari kemencék ipari kemencék szakember
666 s 2 ipariforma-tervezési egyetemi szakmérnök, ipariforma-tervezési szakon
667 s 2 ipariforma-tervezési ipariforma-tervezési szakember
513 s 2 iparjogvédelmi egyetemi szakközgazdász, iparjogvédelmi szakon
514 s 2 iparjogvédelmi iparjogvédelmi szakértő
668 s 2 irányítástechnikai informatika egyetemi szakmérnök, irányítástechnikai informatika szakon
669 s 2 irányítástechnikai informatika irányítástechnikai informatikus szakember
670 s 2 járműgépész egyetemi szakmérnök, járműgépész szakon
671 s 2 járműgépész járműgépész szakember
1284 s 2 járműipari tervező járműipari tervező szakember
672 s 2 járműtechnikai menedzser egyetemi szakmérnök, járműtechnikai menedzser szakon
817 s 2 játék és szabadidő pedagógus játék és szabadidő pedagógus
515 s 3 jogász-közgazdász jogász-közgazdász
1297 s 2 jogi és igazgatási informatikus igazgatási informatikus
1296 s 2 jogi és igazgatási informatikus jogi informatikus szakjogász

1497 s 3
jogi szakokleveles általános orvos,
fogorvos, gyógyszerész jogi szakokleveles fogorvos

1498 s 3
jogi szakokleveles általános orvos,
fogorvos, gyógyszerész jogi szakokleveles gyógyszerész

444 s 3
jogi szakokleveles általános orvos,
fogorvos, gyógyszerész jogi szakokleveles orvos

445 s 3
jogi szakokleveles családvédelmi
tanácsadó jogi szakokleveles családvédelmi tanácsadó

442 s 3 jogi szakokleveles közgazdász jogi szakokleveles közgazdász
443 s 3 jogi szakokleveles mérnök jogi szakokleveles mérnök

516 s 2
jövőkutatás, előrejelzés
(stratégiaformálás) egyetemi szakközgazdász, jövőkutatás, előrejelzés szakon

517 s 2
jövőkutatás, előrejelzés
(stratégiaformálás) jövőkutatási szakértő

673 s 2 karbantartási és járműfenntartási egyetemi szakmérnök, karbantartási és járműfenntartási szakon
674 s 2 karbantartási és járműfenntartási karbantartási és járműfenntartási szakember
799 s 1 karbantartó főiskolai szakmérnök, karbantartó szakon
1490 s 2 kardiotechnikus kardiotechnikus
723 s 2 képlékeny hidegalakító egyetemi szakmérnök, képlékeny hidegalakító szakon
724 s 2 kerámiaipari egyetemi szakmérnök, kerámiaipari szakon
1500 s 3 kereskedelmi jogi szakjogász kereskedelmi jogi szakjogász
606 s 2 kereskedelmi menedzsment főiskolai szakközgazdász, kereskedelmi menedzsment szakon
607 s 2 kereskedelmi menedzsment kereskedelmi szakértő
1403 s 2 kertépítő és zöldfelület-fenntartó kertépítő és zöldfelület-fenntartó szakmérnők
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838 s 2
kertészeti és élelmiszer-gazdasági
szaktanácsadó

kertészeti és élelmiszer-gazdasági szaktanácsadó szakmérnök,
élelmiszeripari szakirány

839 s 2
kertészeti és élelmiszer-gazdasági
szaktanácsadó

kertészeti és élelmiszer-gazdasági szaktanácsadó szakmérnök,
kertészeti szakirány

841 s 2
kertészeti és élelmiszer-gazdasági
szaktanácsadó

kertészeti és élelmiszer-gazdasági szaktanácsadó szakmérnök,
táj- és kertépítési szakirány

840 s 2
kertészeti és élelmiszer-gazdasági
szaktanácsadó

kertészeti és élelmiszer-gazdasági szaktanácsadó szakmérnök,
zöldfelület-üzemeltetési szakirány

1503 s 2 kiadói szerkesztő kiadói szerkesztő
833 s 3 kisállatgyógyász kisállatgyógyász szakállatorvos
816 s 2 kisérleti fizika szakirányú tanári kisérleti fizika szakirányú szakos tanár
675 s 2 kivitelező egyetemi szakmérnök, kivitelező szakon
676 s 2 kivitelező kivitelező szakember
1149 s 2 klasszikus és elektronikus látványtervezés klasszikus és elektronikus látványtervező művész
725 s 2 kohászati automatizálási egyetemi szakmérnök, kohászati automatizálási szakon
726 s 2 kohászati automatizálási kohászati automatizálási szakember
677 s 2 korróziós (egyetemi) egyetemi szakmérnök, korróziós szakon
678 s 2 korróziós (egyetemi) korróziós szakember
764 s 1 korróziós (főiskolai) főiskolai szakmérnök, korróziós szakon
453 s 2 költségvetési ellenőrzés költségvetési ellenőr
829 s 2 környezet-egészségügyi környezet-egészségügyi szakember

1292 s 2
környezetegészségügyi-környezetvédelmi
szakfelügyelő környezetegészségügyi-környezetvédelmi szakfelügyelő

814 s 2 környezetfizika szakirányú tanári környezetfizika szakirányú szakos tanár
805 s 1 környezetgazdálkodási főiskolai szakmérnök, környezetgazdálkodási szakon
936 s 2 környezetgazdálkodás-környezetvédelem környezetgazdálkodás-környezetvédelem
770 s 1 környezeti menedzser főiskolai szakmérnök, környezeti menedzser szakon
518 s 2 környezeti menedzsment egyetemi szakközgazdász, környezeti menedzsment szakon
519 s 2 környezeti menedzsment környezeti menedzsment szakértő
1377 s 2 környezetirányítási szakértő környezetirányítási szakértő
1327 s 2 környezettechnológiai környezettechnológiai szakmérnök
639 s 2 környezetvédelmi (egyetemi) környezetvédelmi szakember
749 s 1 környezetvédelmi (főiskolai) főiskolai szakmérnök, környezetvédelmi szakon
750 s 1 környezetvédelmi (főiskolai) környezetvédelmi szakember
454 s 2 környezetvédelmi igazgatás környezetvédelmi szakigazgatás szervező
1496 s 3 környezetvédelmi jogi környezetvédelmi jogi szakokleveles közgazdász, mérnök stb.
438 s 3 környezetvédelmi jogi környezetvédelmi szakjogász
845 s 2 környezetvédelmi-ökológus környezetvédelmi-ökológus
846 s 2 környezetvédő környezetvédő
1302 s 2 közbiztonsági vezető közbiztonsági vezető
1303 s 2 Közép-Európa tanulmányok Közép-Európa szakértő
632 s 2 közgazdász szakmérnök főiskolai közgazdász szakmérnök, vállalkozási szakon
414 s 2 közhasznú menedzser közhasznú menedzser

520 s 2 közigazgatási gazdálkodás
egyetemi szakközgazdász, közigazgatási gazdálkodás szakon,
informatika szakirány

521 s 2 közigazgatási gazdálkodás
egyetemi szakközgazdász, közigazgatási gazdálkodás
szakon,ellenőrzése szakirány

522 s 2 közigazgatási gazdálkodás
szakértő a közigazgatási gazdálkodás témában, informatika
szakirány

523 s 2 közigazgatási gazdálkodás
szakértő a közigazgatási gazdálkodása témában, ellenőrzése
szakirány

679 s 2 közlekedés műszaki szakértő egyetemi szakmérnök, közlekedés műszaki szakértő szakon
680 s 2 közlekedés műszaki szakértő közlekedés műszaki szakértő
681 s 2 közlekedésépítő egyetemi szakmérnök, közlekedésépítő szakon
682 s 2 közlekedésépítő közlekedésépítő szakember
683 s 2 közlekedési menedzser gazdasági mérnök egyetemi szakmérnök, közlekedési menedzser gazdasági mérnök
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szakon
684 s 2 közlekedési menedzser gazdasági mérnök közlekedési menedzser
439 s 3 közlekedési szakjogász közlekedési szakjogász
806 s 1 közműfenntartási főiskolai szakmérnök, közműfenntartási szakon
394 s 2 közoktatási vezető közoktatási vezető
524 s 2 közszolgálati menedzsment egyetemi szakközgazdász, közszolgálati menedzsment szakon
525 s 2 közszolgálati menedzsment közszolgálati menedzsment szakértő
1385 s 2 kulturális vállalkozásszervező kulturális vállalkozásszervező
1384 s 2 kulturális vállalkozásszervező kulturális vállalkozásszervező szakközgazdász
735 s 2 kutató-fejlesztő egyetemi szakmérnök, kutatófejlesztő szakon
736 s 2 kutató-fejlesztő kutatófejlesztő szaktanácsadó

618 s 2 külgazdasági pénzügyi menedzsment
főiskolai szakközgazdász, külgazdasági pénzügyi menedzsment
szakon

619 s 2 külgazdasági pénzügyi menedzsment külgazdasági pénzügyi menedzsment szakértő
1147 s 2 külkereskedelmi irányítás főiskolai szakközgazdász külkereskedelmi irányítás szakon
1148 s 2 külkereskedelmi irányítás külkereskedelmi irányítás szakértő
440 s 3 külkereskedelmi szakjogász külkereskedelmi szakjogász
1173 s 2 külügyi szakértő külügyi szakértő
1172 s 2 külügyi szakértő szakközgazdász külügyi szakértő szakon
1338 s 3 lelkigondozó kórházi lelkigondozó
1337 s 3 lelkigondozó sport és ifjúsági lelkigondozó
1336 s 3 lelkigondozó szociális és családsegítő lelkigondozó

802 s 1 logisztikai és szállítmányozási menedzser
főiskolai szakmérnök, logisztikai és szállítmányozási menedzser
szakon

803 s 1 logisztikai és szállítmányozási menedzser logisztikai és szállítmányozási menedzser szakképesítésű
526 s 2 logisztikai menedzsment egyetemi szakközgazdász,logisztikai menedzsment szakon
527 s 2 logisztikai menedzsment logisztikai menedzsment szakértő
897 s 2 lótenyésztő szakmérnök lótenyésztő szakmérnök
528 s 2 marketing egyetemi szakközgazdász, marketing szakon
529 s 2 marketing marketing szakértő
594 s 2 marketingkommunikáció főiskolai szakközgazdász, marketingkommunikáció szakon
595 s 2 marketingkommunikáció marketingkommunikáció szakértő
600 s 2 marketingvezető főiskolai szakközgazdász, marketingvezető szakon
601 s 2 marketingvezető marketingvezető szakértő
737 s 2 másodnyersanyag-hasznosító egyetemi szakmérnök, másodnyersanyag-hasznosító szakon
738 s 2 másodnyersanyag-hasznosító másodnyersanyag-hasznosító szakember

531 s 2 Master of Business Administration
egyetemi szakközgazdász, MBA (Master of Business
Administration) szakon, angol MBA szakirány

530 s 2 Master of Business Administration
egyetemi szakközgazdász, MBA (Master of Business
Administration) szakon, magyar MBA szakirány

532 s 2 Master of Business Administration

egyetemi szakközgazdász, MBA (Master of Business
Administration) szakon, MBA amerikai-francia-magyar változat
szakirány

533 s 2 Master of Business Administration

egyetemi szakközgazdász, MBA (Master of Business
Administration) szakon, MBA közgazdasági szakokleveles
menedzser szakirány

535 s 2 Master of Business Administration
MBA (Master of Business Administration) szakirányú
menedzser, angol MBA szakirány

534 s 2 Master of Business Administration
MBA (Master of Business Administration) szakirányú
menedzser, magyar MBA szakirány

536 s 2 Master of Business Administration
MBA (Master of Business Administration) szakirányú
menedzser, MBA amerikai-francia-magyar változat szakirány

537 s 2 Master of Business Administration

MBA (Master of Business Administration) szakirányú
menedzser, MBA közgazdasági szakokleveles menedzser
szakirány

1488 s 3 média-kommunikációs média-kommunikációs szakértő
1381 s 2 médiatervező médiatervező szakember
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1380 s 2 médiatervező médiatervező szakmérnök
640 s 2 menedzser (egyetemi) egyetemi szakmérnök, menedzser szakon
641 s 2 menedzser (egyetemi) menedzser
754 s 1 menedzser (főiskolai) főiskolai szakmérnök, menedzser szakon
755 s 1 menedzser (főiskolai) menedzser szakképesítésű
395 s 2 mentálhigiénés mentálhigiénés szakember
547 s 3 mérnök-közgazdász biológus-közgazdász, külgazdasági szakirány
549 s 3 mérnök-közgazdász biológus-közgazdász, mezőgazdasági szakirány
548 s 3 mérnök-közgazdász biológus-közgazdász, vállalatgazdasági szakirány
541 s 3 mérnök-közgazdász fizikus-közgazdász, külgazdasági szakirány
543 s 3 mérnök-közgazdász fizikus-közgazdász, mezőgazdasági szakirány
542 s 3 mérnök-közgazdász fizikus-közgazdász, vállalatgazdasági szakirány
553 s 3 mérnök-közgazdász geofizikus-közgazdász, külgazdasági szakirány
555 s 3 mérnök-közgazdász geofizikus-közgazdász, mezőgazdasági szakirány
554 s 3 mérnök-közgazdász geofizikus-közgazdász, vállalatgazdasági szakirány
550 s 3 mérnök-közgazdász geológus-közgazdász, külgazdasági szakirány
552 s 3 mérnök-közgazdász geológus-közgazdász, mezőgazdasági szakirány
551 s 3 mérnök-közgazdász geológus-közgazdász, vállalatgazdasági szakirány
556 s 3 mérnök-közgazdász matematikus-közgazdász, külgazdasági szakirány
558 s 3 mérnök-közgazdász matematikus-közgazdász, mezőgazdasági szakirány
557 s 3 mérnök-közgazdász matematikus-közgazdász, vállalatgazdasági szakirány
538 s 3 mérnök-közgazdász mérnök-közgazdász külgazdasági szakirány
540 s 3 mérnök-közgazdász mérnök-közgazdász mezőgazdasági szakirány
539 s 3 mérnök-közgazdász mérnök-közgazdász vállalatgazdasági szakirány

559 s 3 mérnök-közgazdász
számítástechnikus (informatikus)-közgazdász, külgazdasági
szakirány

561 s 3 mérnök-közgazdász
számítástechnikus (informatikus)-közgazdász, mezőgazdasági
szakirány

560 s 3 mérnök-közgazdász
számítástechnikus (informatikus)-közgazdász, vállalatgazdasági
szakirány

544 s 3 mérnök-közgazdász vegyész-közgazdász, külgazdasági szakirány
546 s 3 mérnök-közgazdász vegyész-közgazdász, mezőgazdasági szakirány
545 s 3 mérnök-közgazdász vegyész-közgazdász, vállalatgazdasági szakirány
1316 s 2 mezőgazdasági környezetgazdálkodási mezőgazdasági környezetgazdálkodási szakmérnök
850 s 2 mezőgazdasági szaktanácsadó mezőgazdasági szaktanácsadó szakmérnök
1311 s 2 mezőgazdasági termékminősítő mezőgazdasági termékminősítő szakmérnök
1379 s 2 mezőgazdasági vízgazdálkodási mezőgazdasági vízgazdálkodási szakmérnök
847 s 3 mikrobiológus szakmikrobiológus
784 s 1 mikrohullámú PCM hírközlés főiskolai szakmérnök, digitális távközlési szakon
884 s 2 minőségbiztosítási minőségbiztosítási
685 s 2 minőségmenedzsment egyetemi szakmérnök, minőségmenedzsment szakon
686 s 2 minőségmenedzsment minőségmenedzsment szakember
643 s 2 minőségügyi (egyetemi) egyetemi szakmérnök, minőségügyi szakon
644 s 2 minőségügyi (egyetemi) minőségügyi szakember
756 s 1 minőségügyi (főiskolai) főiskolai szakmérnök, minőségügyi szakon
757 s 1 minőségügyi (főiskolai) minőségügyi szakember
1289 s 2 molekuláris biológia szakirányú tanári molekuláris biológia szakirányú szakos tanár
825 s 2 Montessori-pedagógia Montessori-pedagógia szakirányú szakos pedagógus
411 s 2 mozgókép- és médiakultúra mozgókép- és médiakultúra-pedagógus

420 s 3 munka- és szervezetpszichológia
munka- és szervezetpszichológiai szakpszichológus fegyveres
szervezetpszichológiai specializáció

419 s 3 munka- és szervezetpszichológia
munka- és szervezetpszichológiai szakpszichológus
közlekedéspszichológiai specializáció

417 s 3 munka- és szervezetpszichológia
munka- és szervezetpszichológiai szakpszichológus
munkapszichológiai specializáció

418 s 3 munka- és szervezetpszichológia munka- és szervezetpszichológiai szakpszichológus
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szervezetpszichológiai specializáció
447 s 3 munkaügyi kapcsolatok munkaügyi szakjogász
448 s 3 munkaügyi kapcsolatok munkaügyi szaktanácsadó
687 s 2 munkavédelmi egyetemi szakmérnök, munkavédelmi szakon
688 s 2 munkavédelmi munkavédelmi szakember
827 s 2 múzeumpedagógia múzeumpedagógia szakirányú szakos közművelődési szakember
826 s 2 múzeumpedagógia múzeumpedagógia szakirányú szakos pedagógus
689 s 2 műemlékvédelmi egyetemi szakmérnök, műemlékvédelmi szakon
695 s 2 műemlékvédelmi műemlékvédelmi szakképesítésű jogász
694 s 2 műemlékvédelmi műemlékvédelmi szakképesítésű múzeológus
691 s 2 műemlékvédelmi műemlékvédelmi szakképesítésű művészettörténész
693 s 2 műemlékvédelmi műemlékvédelmi szakképesítésű néprajzos
690 s 2 műemlékvédelmi műemlékvédelmi szakképesítésű régész
692 s 2 műemlékvédelmi műemlékvédelmi szakképesítésű restaurátor
696 s 2 műszaki diagnosztikai egyetemi szakmérnök, műszaki diagnosztikai szakon
697 s 2 műszaki diagnosztikai műszaki diagnosztikai szakember
776 s 1 műszaki informatika főiskolai szakmérnök, műszaki informatika szakon
767 s 1 műszaki környezeti főiskolai szakmérnök, műszaki környezeti szakon
768 s 1 műszaki környezeti műszaki környezeti szakember
739 s 2 műszeres analitikai egyetemi szakmérnök, műszeres analitikai szakon
740 s 2 műszeres analitikai műszeres analitikai szakember
1483 s 3 művészetterápia művészetterapeuta (képzőművészet-terápiás)
1484 s 3 művészetterápia művészetterapeuta (mozgásművészet-terápiás)
1482 s 3 művészetterápia művészetterapeuta (zeneterápiás)

562 s 2
nemzetközi gazdasági (és üzleti)
kapcsolatok - nemzetközi vállalkozások

egyetemi szakközgazdász, nemzetközi gazdasági és üzleti
kapcsolatok szakon

563 s 2
nemzetközi gazdasági (és üzleti)
kapcsolatok - nemzetközi vállalkozások nemzetközi gazdasági és üzleti kapcsolatok szakértő

592 s 2 nemzetközi marketing főiskolai szakközgazdász, nemzetközi marketing szakon
593 s 2 nemzetközi marketing nemzetközi marketing szakértő

1138 s 2

nemzetközi marketing és teljeskörű
minőségirányító szakirányú
továbbképzési szak

közgazdász, nemzetközi marketing és teljeskörű minőségirányító
szakon

564 s 2 nemzetközi reklámmenedzser egyetemi szakközgazdász, nemzetközi reklámmenedzser szakon
565 s 2 nemzetközi reklámmenedzser nemzetközi reklámmenedzser szakértő
624 s 2 nemzetközi szállítmányozási főiskolai szakközgazdász, nemzetközi szállítményozási szakon
625 s 2 nemzetközi szállítmányozási nemzetközi szállítményozási szakértő
828 s 2 népegészségügyi népegészségügyi szakember
1314 s 2 növénygenetikai és növénynemesítési növénygenetikai és növénynemesítési szakelőadó
1313 s 2 növénygenetikai és növénynemesítési növénygenetikai és növénynemesítési szakmérnök
1409 s 2 növényvédelmi szakmérnök növényvédelmi szakelőadó
1330 s 2 növényvédelmi szakmérnök növényvédelmi szakmérnök
396 s 2 nyelv- és beszédfejlesztő pedagógus nyelv- és beszédfejlesztő pedagógus
727 s 2 olajipari egyetemi szakmérnök, olajipari szakon
728 s 2 olajipari olajipari szakember

566 s 3
orvos-közgazdász, gyógyszerész-
közgazdász orvos-közgazdász

427 s 2 óvodai környezeti nevelő óvodai környezeti nevelő
821 s 2 óvodai szakértő óvodai szakértő
403 s 2 óvodapedagógus, fejlesztési óvodapedagógus, fejlesztési szakirányon

406 s 2
óvodapedagógusi, tanítói
gyógytestnevelés óvodapedagógus, gyógytestnevelés szakirányon

407 s 2
óvodapedagógusi, tanítói
gyógytestnevelés tanító, gyógytestnevelés szakirányon

1290 s 2
ökológia-környezetvédelem szakirányú
tanári ökológia-környezetvédelem szakirányú szakos tanár
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455 s 2 önkormányzati gazdálkodás önkormányzati gazdaságszervező

1304 s 2
összehasonlító állam- és jogtudományi
szakjogász összehasonlító állam- és jogtudományi szakon szakjogász

811 s 2 pályaorientációs tanár pályaorientációs szakirányú szakos tanár
808 s 2 pedagógiai értékelés pedagógiai értékelési szakértő
416 s 3 pedagógiai pszichológia pedagógiai szakpszichológus
1473 s 2 pedagógus-szakvizsga pedagógus-szakvizsga követelményeinek eleget tett
568 s 2 pénzügy egyetemi szakközgazdász, pénzügy szakon
569 s 2 pénzügy pénzügyi szakértő

630 s 2 pénzügy adó és pénzügyi ellenőrzési
főiskolai szakközgazdász, pénzügy adó és pénzügyi ellenőrzési
szakon

631 s 2 pénzügy adó és pénzügyi ellenőrzési pénzügyi adó és pénzügyi ellenőrzési szakértő
637 s 2 pénzügy adó, illeték, vám főiskolai szakközgazdász, pénzügy adó-, illeték-, vámszakon
638 s 2 pénzügy adó, illeték, vám pénzügyi adó-, illeték-, vámszakértő
628 s 2 pénzügy pénzintézeti főiskolai szakközgazdász, pénzügy pénzintézeti szakon
629 s 2 pénzügy pénzintézeti pénzügyi szakértő
633 s 2 pénzügy-vállalkozási főiskolai szakközgazdász, pénzügy-vállalkozási szakon
634 s 2 pénzügy-vállalkozási pénzügyi vállalkozási szakértő
741 s 2 petrolkémiai egyetemi szakmérnök, petrolkémiai szakon
572 s 2 politikai szakértő politikai szakértő
570 s 2 politikai szakértő politikai szakértő, közpolitika szakirány
571 s 2 politikai szakértő politikai szakértő, politikai kommunikáció szakirány
616 s 2 Public Relations főiskolai szakközgazdász, Public Relations szakon
617 s 2 Public Relations PR szakértő
698 s 2 reaktortechnika egyetemi szakmérnök, reaktortechnika szakon
699 s 2 reaktortechnika reaktortechnika szakember
1174 s 2 regionális gazdasági szakértő főiskolai szakközgazdász regionális gazdasági szakértő szakon
1175 s 2 regionális gazdasági szakértő regionális gazdasági szakértő
412 s 2 rehabilitációs foglalkoztató terapeuta mozgásszervi rehabilitációs foglalkoztató terapeuta
1340 s 2 rehabilitációs környezettervező rehabilitációs környezettervező szakember
1339 s 2 rehabilitációs környezettervező szakmérnök rehabilitációs környezettervező szakon
430 s 2 rehabilitációs úszásoktatás rehabilitációs úszásoktató
608 s 2 reklám főiskolai szakközgazdász, reklám szakon
609 s 2 reklám reklám szakértő
1294 s 2 roma társadalom ismerete roma társadalomismeret szakirányú szakos pedagógus
1412 s 1 ruhaipari ruhaipari szakmérnök
815 s 2 statisztikus fizika szakirányú tanári statisztikus fizika szakirányú szakos tanár
1501 s 3 szabályozási (kodifikátor) szabályozási (kodifikátor) szakjogász
614 s 2 szakdiplomácia főiskolai szakközgazdász, szakdiplomácia szakon
615 s 2 szakdiplomácia szakdiplomáciai szakértő

700 s 2 szakfordító-tolmács
idegen nyelv (megjelölve az adott nyelvet) - magyar szakfordító-
tolmács

761 s 1 szakipari főiskolai szakmérnök, szakipari szakon
451 s 3 szakokleveles politológus szakokleveles politológus
1388 s 2 szakpszichológus szakpszichológus

1312 s 2

szaktárgy oktatására idegen nyelven vagy
nemzeti, etnikai kisebbség nyelvén
felkészítő idegen nyelven oktató szakos tanár

848 s 2 számítástudományi szakinformatikus számítástudományi szakinformatikus
787 s 1 számítógépek az automatizálásban főiskolai szakmérnök, irányítástechnikai szakon
785 s 1 számítógép-hálózati főiskolai szakmérnök, számítógép-hálózati szakon
786 s 1 számítógép-hálózati számítógép-hálózati szakember
635 s 2 számvitel-vállalkozási főiskolai szakközgazdász, számvitel-vállalkozási szakon
636 s 2 számvitel-vállalkozási számvitel-vállalkozási szakértő
1323 s 2 szarvasmarha-tenyésztési és tejgazdasági szarvasmarha-tenyésztési és tejgazdasági szakmérnök
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573 s 2 személyügyi egyetemi szakközgazdász, személyügyi szakon
574 s 2 személyügyi személyügyi szakértő
456 s 2 személyügyi igazgatás személyügyi szakigazgatás-szervező
701 s 2 szerkezetépítő egyetemi szakmérnök, szerkezetépítő szakon
702 s 2 szerkezetépítő szerkezetépítő szakember
729 s 2 szerszámszerkesztő és -gyártó egyetemi szakmérnök, szerszámszerkesztő és -gyártó szakon
777 s 1 szervező főiskolai szakmérnök, szervező szakon
778 s 1 szervező szervező szakember
742 s 2 szilikátipari üzletviteli egyetemi szakmérnök, szilikátipari üzletviteli szakon
743 s 2 szilikátipari üzletviteli szilikátipari üzletviteli szakember
703 s 2 színdinamikai egyetemi szakmérnök, színdinamikai szakon
704 s 2 színdinamikai színdinamikai szakértő
457 s 2 szociális igazgatás szociális szakigazgatás-szervező
413 s 3 szociális menedzser szociális menedzser
1378 s 2 szociális terepgyakorlat-vezetés szociális terepgyakorlat-vezető
1408 s 2 szőlész-borász szőlész-borász szakelőadó
851 s 2 szőlész-borász szőlész-borász szakmérnök
415 s 2 szupervizor szupervizor
1329 s 2 takarmánykeverék-gyártási takarmánykeverék-gyártási szakmérnök

1322 s 2
takarmányozási és
takarmánygazdálkodási takarmányozási és takarmánygazdálkodási szakmérnök

901 s 2 takarmányozási szakmérnök takarmányozási szakmérnök
1410 s 2 talajtani talajtani szakelőadó
1321 s 2 talajtani talajtani szakmérnök

422 s 3 tanácsadás-pszichológia
tanácsadó szakpszichológus családi és párkapcsolati tanácsadás
specializáció

423 s 3 tanácsadás-pszichológia tanácsadó szakpszichológus krízis-tanácsadás specializáció

421 s 3 tanácsadás-pszichológia
tanácsadó szakpszichológus munka- és pályatanácsadás
specializáció

402 s 2 tanító, fejlesztési (differenciáló) tanító, fejlesztési (differenciáló) szakirányon
809 s 2 tantervfejlesztés tantervi szakértő
429 s 2 tanulási és pályatanácsadás tanulási és pályatanácsadó-pedagógus
397 s 2 tanügyigazgatási tanügyigazgatási szakértő
1326 s 2 tápanyag-gazdálkodási tápanyag-gazdálkodási szakmérnök
810 s 2 társadalom- és állampolgári ismeret társadalom- és állampolgári ismeret szakirányú szakos tanár
449 s 3 társadalombiztosítási társadalombiztosítási szakjogász
450 s 3 társadalombiztosítási társadalombiztosítási szaktanácsadó

1285 s 1
társadalomtudományi és gazdasági
szakfordító és tolmács

társadalomtudományi és gazdasági szakirányú szakfordító és
tolmács idegen nyelvből és magyar nyelvből

1305 s 1
társadalomtudományi és gazdasági
szakfordító és tolmács

társadalomtudományi és gazdasági szakirányú szakfordító idegen
nyelvből és magyar nyelvből

441 s 3 társasági szakjogász társasági szakjogász
1413 s 1 távközlés-technikai szakmérnök távközlés-technikai szakon
1414 s 1 távközlés-technikai távközlés-technikai szakember

622 s 2 távol-keleti interkulturális menedzsment
főiskolai szakközgazdász, távol-keleti interkulturális
menedzsment szakon

623 s 2 távol-keleti interkulturális menedzsment távol-keleti interkulturális menedzsment szakértő
744 s 2 technológiai menedzser egyetemi szakmérnök, technológiai menedzser szakon
745 s 2 technológiai menedzser technológiai menedzser szakképesítésű
404 s 2 tehetségfejlesztési tehetségfejlesztési szakértő
1309 s 2 tejipari tejipari szakmérnök
793 s 1 településfenntartási és igazgatási főiskolai szakmérnök, településfenntartási és igazgatási szakon
620 s 2 teljes körű minőségbiztosítási (TQM) főiskolai szakközgazdász, TQM szakon
621 s 2 teljes körű minőségbiztosítási (TQM) szakokleveles TQM szakértő
758 s 1 termékfejlesztő főiskolai szakmérnök, termékfejlesztő szakon
428 s 2 természetismeret és környezetkultúra természetismeret és környezetkultúra-pedagógus
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906 s 2 természetvédelmi szakmérnök terrnészetvédelmi szakmérnök
575 s 2 terület- és településfejlesztési egyetemi szakközgazdász, terület- és településfejlesztési szakon
576 s 2 terület- és településfejlesztési terület- és településfejlesztési szakértő
794 s 1 tervező főiskolai szakmérnök, tervező szakon
746 s 2 tribológiai egyetemi szakmérnök, tribológiai szakon
577 s 2 turizmus egyetemi szakközgazdász, turizmus szakon
578 s 2 turizmus turizmus szakértő
730 s 2 üvegipari egyetemi szakmérnök, üvegipari szakon
779 s 1 üzemfenntartó főiskolai szakmérnök, üzemfenntartó szakon
705 s 2 üzemi logisztikai egyetemi szakmérnök, üzemi logisztikai szakon
579 s 3 üzleti gazdaságtani közgazdásztanár üzleti közgazdaságtani közgazdásztanár
1319 s 2 vadgazdálkodási vadgazdálkodási szakmérnök
1320 s 2 vadgazdálkodási vadgazdálkodó
590 s 2 vállalkozás és marketing főiskolai szakközgazdász, vállalkozás és marketing szakon
591 s 2 vállalkozás és marketing vállalkozás és marketing szakértő
807 s 1 vállalkozási főiskolai szakmérnök, vállalkozási szakon
580 s 2 vállalkozási menedzsment egyetemi szakközgazdász, vállalkozási menedzsment szakon
581 s 2 vállalkozási menedzsment vállalkozási menedzsment szakértő
598 s 2 vállalkozásmenedzser főiskolai szakközgazdász, vállalkozásmenedzser szakon
599 s 2 vállalkozásmenedzser vállalkozásmenedzser szakértő
458 s 2 vámigazgatási vámigazgatás-szervező
706 s 2 városépítés-városgazdaság egyetemi szakmérnök, városépítés-városgazdasági szakon
707 s 2 városépítés-városgazdaság városépítés-városgazdasági szakember
582 s 2 városmenedzsment (városgazdasági) egyetemi szakközgazdász, városmenedzsment szakon
583 s 2 városmenedzsment (városgazdasági) városgazdasági szakértő

584 s 2 védelemgazdasági
egyetemi szakközgazdász, védelemgazdasági szakon,
gazdálkodási szakirány

585 s 2 védelemgazdasági
egyetemi szakközgazdász, védelemgazdasági szakon, pénzügyi
szakirány

586 s 2 védelemgazdasági védelemgazdasági szakértő, gazdálkodási szakirány
587 s 2 védelemgazdasági védelemgazdasági szakértő, pénzügyi szakirány
747 s 2 vegyipari rendszertechnikai egyetemi szakmérnök, vegyipari rendszertechnikai szakon
748 s 2 vegyipari rendszertechnikai vegyipari rendszertechnikai szakember

602 s 2 vendéglátó és szálloda vállalkozási
főiskolai szakközgazdász, vendéglátó és szálloda vállalkozási
szakon

603 s 2 vendéglátó és szálloda vállalkozási vendéglátó és szálloda vállalkozási szakértő
1328 s 2 vetőmag-gazdálkodási vetőmag-gazdálkodási szakmérnök
588 s 2 vezetési és szervezési egyetemi szakközgazdász, vezetési és szervezési szakon
589 s 2 vezetési és szervezési vezetési és szervezési szakértő
399 s 2 vezető óvodapedagógus vezető óvodapedagógus
1485 s 2 vezető tanári szakos vezető tanár
1486 s 2 vezető tanári szakvizsgázott pedagógus
1188 s 2 vidékfejlesztési vidékfejlesztési szakmérnök
1402 s 2 vidéki erőforrás-szervező vidéki erőforrás-szervező szakelőadó
1401 s 2 vidéki erőforrás-szervező vidéki erőforrás-szervező szakmérnök
788 s 1 világítástechnikai főiskolai szakmérnök, világítástechnikai szakon
789 s 1 világítástechnikai világítástechnikai szakember
708 s 2 villamos gépek és hajtások egyetemi szakmérnök, villamos gépek és hajtások szakon
709 s 2 villamos gépek és hajtások villamos gépek és hajtások szakember

790 s 1
villamos gépek számítógéppel segített
tervezése, szerkesztése és mérése főiskolai szakmérnök, villamos gépek szakon

710 s 2
villamosenergetikai gépek és
berendezések

egyetemi szakmérnök, villamosenergetikai gépek és
berendezések szakon

711 s 2
villamosenergetikai gépek és
berendezések villamosenergetikai gépek és berendezések szakember

771 s 1 vízellátási-víztisztítási főiskolai szakmérnök, vízellátási-víztisztítási szakon
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772 s 1 vízépítési főiskolai szakmérnök, vízépítési szakon
712 s 2 vízépítő egyetemi szakmérnök, vízépítő szakon
713 s 2 vízépítő vízépítő szakember
773 s 1 vízgazdálkodási menedzser főiskolai szakmérnök, vízgazdálkodási menedzser szakon
774 s 1 vízrendezési főiskolai szakmérnök, vízrendezési szakon
818 s 2 zenei nevelési óvodáskorúak zenei nevelését végző pedagógus
1415 s 3 zeneterapeuta zeneterapeuta
849 s 3 zoológus szakzoológus

1318 s 2
zöldség-gyümölcs termesztési és
feldolgozási zöldség-gyümölcs termesztési és feldolgozási szakmérnök

1317 s 2 zöldséghajtatási zöldséghajtatási szakmérnök

PhD, DLA szakok

1012 p 3
1.1.  Matematika- és
számítástudományok 1.1.  Matematika- és számítástudományok

1013 p 3 1.2.  Fizikai tudományok 1.2.  Fizikai tudományok
1014 p 3 1.3.  Kémiai tudományok 1.3.  Kémiai tudományok
1015 p 3 1.4.  Földtudományok 1.4.  Földtudományok
1016 p 3 1.5.  Biológiai tudományok 1.5.  Biológiai tudományok
1017 p 3 1.6.  Környezettudományok 1.6.  Környezettudományok

1018 p 3
1.7.  Multidiszciplináris
természettudományok 1.7.  Multidiszciplináris természettudományok

1019 p 3 2.1.  Építőmérnöki tudományok 2.1.  Építőmérnöki tudományok
1028 p 3 2.10. Katonai műszaki tudományok 2.10. Katonai műszaki tudományok

1029 p 3
2.11. Multidiszciplináris műszaki
tudományok 2.11. Multidiszciplináris műszaki tudományok

1020 p 3 2.2.  Villamosmérnöki tudományok 2.2.  Villamosmérnöki tudományok
1021 p 3 2.3.  Építészmérnöki tudományok 2.3.  Építészmérnöki tudományok
1022 p 3 2.4.  Anyagtudományok és technológiák 2.4.  Anyagtudományok és technológiák
1023 p 3 2.5.  Gépészeti tudományok 2.5.  Gépészeti tudományok
1024 p 3 2.6.  Közlekedéstudományok 2.6.  Közlekedéstudományok
1025 p 3 2.7.  Vegyészmérnöki tudományok 2.7.  Vegyészmérnöki tudományok
1026 p 3 2.8.  Informatikai tudományok 2.8.  Informatikai tudományok
1027 p 3 2.9.  Agrár műszaki tudományok 2.9.  Agrár műszaki tudományok
1030 p 3 3.1.  Elméleti orvostudományok 3.1.  Elméleti orvostudományok
1031 p 3 3.2.  Klinikai orvostudományok 3.2.  Klinikai orvostudományok
1032 p 3 3.3.  Egészségtudományok 3.3.  Egészségtudományok
1033 p 3 3.4.  Gyógyszertudományok 3.4.  Gyógyszertudományok

1034 p 3
3.5.  Multidiszciplináris
orvostudományok 3.5.  Multidiszciplináris orvostudományok

1035 p 3
4.1.  Növénytermesztési és kertészeti
tudományok 4.1.  Növénytermesztési és kertészeti tudományok

1036 p 3 4.2.  Állatorvosi tudományok 4.2.  Állatorvosi tudományok
1037 p 3 4.3.  Állattenyésztési tudományok 4.3.  Állattenyésztési tudományok
1038 p 3 4.4.  Élelmiszertudományok 4.4.  Élelmiszertudományok

1039 p 3
4.5.  Erdészeti és vadgazdálkodási
tudományok 4.5.  Erdészeti és vadgazdálkodási tudományok

1040 p 3 4.6.  Multidiszciplináris agrártudományok 4.6.  Multidiszciplináris agrártudományok

1041 p 3
5.1.  Gazdálkodás- és
szervezéstudományok 5.1.  Gazdálkodás- és szervezéstudományok

1045 p 3
5.10.  Multidiszciplináris
társadalomtudományok 5.10.  Multidiszciplináris társadalomtudományok

1042 p 3 5.2.  Közgazdaság-tudományok 5.2.  Közgazdaság-tudományok
1043 p 3 5.3.  Állam- és jogtudományok 5.3.  Állam- és jogtudományok
1140 p 3 5.4.  Szociológiai tudományok 5.4.  Szociológiai tudományok
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1051 p 3 5.5.  Pszichológiai tudományok 5.5.  Pszichológiai tudományok
1492 p 3 5.6. Neveléstudományok 5.6. Neveléstudományok
1493 p 3 5.7. Sporttudományok 5.7. Sporttudományok
1141 p 3 5.8.  Politikai tudományok 5.8.  Politikai tudományok
1044 p 3 5.9.  Hadtudományok 5.9.  Hadtudományok
1046 p 3 6.1.  Történelemtudományok 6.1.  Történelemtudományok
1047 p 3 6.2.  Irodalomtudományok 6.2.  Irodalomtudományok
1048 p 3 6.3.  Nyelvtudományok 6.3.  Nyelvtudományok
1049 p 3 6.4.  Filozófiai tudományok 6.4.  Filozófiai tudományok

1052 p 3
6.5.  Néprajz és kulturális antropológiai
tudományok 6.5.  Néprajz és kulturális antropológiai tudományok

1053 p 3
6.6.  Művészeti és művelődéstörténeti
tudományok 6.6.  Művészeti és művelődéstörténeti tudományok

1054 p 3 6.7.  Vallástudományok 6.7.  Vallástudományok

1055 p 3
6.8. Média- és kommunikációs
tudományok 6.8. Média- és kommunikációs tudományok

1056 p 3
6.9. Multidiszciplináris
bölcsészettudományok 6.9. Multidiszciplináris bölcsészettudományok

1142 p 3 7.1.  Építőművészet 7.1.  Építőművészet
1057 p 3 7.2.  Iparművészet 7.2.  Iparművészet
1058 p 3 7.3.  Képzőművészet 7.3.  Képzőművészet
1059 p 3 7.4.  Színházművészet 7.4.  Színházművészet
1060 p 3 7.5.  Film- és videoművészet 7.5.  Film- és videoművészet
1061 p 3 7.6.  Zeneművészet 7.6.  Zeneművészet
1143 p 3 7.7.  Tánc- és mozdulatművészet 7.7.  Tánc- és mozdulatművészet
1144 p 3 7.8.  Multimédia 7.8.  Multimédia
1062 p 3 8.1.  Hittudományok 8.1.  Hittudományok


