
SZIE-GTK 

Felvételivel kapcsolatos egyéb elérhetőség: 

•  Telefon: (28) 522-000/1901 

•  Fax: (28) 522-040 

•  E-mail: eder.zsofia@gtk.szie.hu 

•  Honlap: http://www.gtk.szie.hu 

 

AZ ELEKTRONIKUS JELENTKEZÉS ÉS A DOKUMENTUMOK ELEKTRONIKUS 

FELTÖLTÉSÉNEK HATÁRIDEJE: 2017. AUGUSZTUS 7. 
(A dokumentumok - szükség esetén - postai úton is beküldhetők a következő címre: „2017. évi 

felsőoktatási pótfelvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220.) 

 

Alapképzésben, nappali munkarendben meghirdetett szakok 

 

Képz. 

szint 

Munka- 

rend 

Fin. 

forma 

Meghirdetett 

 képzés 

Önköltség 

(félév) 

Képz. 

idő 

(félév) 

Kapacitás 

min. < 

max. 

Érettségi 

vizsgakövetelmény

ek 

A N K 

emberi 

erőforrások 

(Budapest) 

220 000 Ft 7 1 < 25 

kettőt kell 

választani: 

gazdasági ismeretek 

v. matematika v. 

történelem v. 

ágazati szakmai 

érettségi 

vizsgatárgy(10) v. 

egy idegen nyelv(13) 

v. szakmai 

előkészítő tárgy(12) 

A N K 

gazdálkodási és 

menedzsment 

(magyar nyelven) 

(Gödöllő)(4) 

220 000 Ft 7 1 < 40 

A N K 

gazdálkodási és 

menedzsment 

(angol nyelven) 

(Gödöllő)(5) 

350 000 Ft 7 1 < 8 

A N K 

kereskedelem és 

marketing 

(Budapest)(3) 

220 000 Ft 7 1 < 25 

A N K 

kereskedelem és 

marketing 

(Gödöllő)(2) 

220 000 Ft 7 1 < 40 

A N K 

pénzügy és 

számvitel 

(Gödöllő)(6) 

220 000 Ft 7 1 < 40 

A N K 

turizmus-

vendéglátás 

(Budapest) 

220 000 Ft 7 1 < 25 

A N K 

turizmus-

vendéglátás 

(Gödöllő) 

220 000 Ft 7 1 < 40 

A N K 
vidékfejlesztési 

agrármérnöki(1) 
220 000 Ft 7 1 < 60 

kettőt kell választani: 

biológia v. fizika v. 

földrajz v. informatika 

v. kémia v. matematika 

v. természettudomány 

v. ágazati szakmai 

érettségi vizsgatárgy(9) 

v. egy idegen nyelv(14) 

v. szakmai előkészítő 

tárgy(11) 

 

 

 

https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft17p/%21FFT/index.php/#lab_246_A-202
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft17p/%21FFT/index.php/#lab_246_A-205
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft17p/%21FFT/index.php/#lab_246_A-204
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft17p/%21FFT/index.php/#lab_246_A-105
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft17p/%21FFT/index.php/#lab_246_A-106
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft17p/%21FFT/index.php/#lab_246_A-104
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft17p/%21FFT/index.php/#lab_246_A-103
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft17p/%21FFT/index.php/#lab_246_A-107
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft17p/%21FFT/index.php/#lab_246_A-102
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft17p/%21FFT/index.php/#lab_246_A-201
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft17p/%21FFT/index.php/#lab_246_A-206
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft17p/%21FFT/index.php/#lab_246_A-203


 

Felsőoktatási szakképzésben, nappali munkarendben meghirdetett szakok 

 

Képz. 

szint 

Munka- 

rend 

Fin. 

forma 

Meghirdetett 

 képzés 

Önköltség 

(félév) 

Képz. 

idő 

(félév) 

Kapacitás 

min. < 

max. 

Érettségi 

vizsgakövetelmény

ek 

F N K 

gazdálkodási és 

menedzsment 

(Budapest) 

150 000 Ft 4 1 < 13 

bármelyik két 

érettségi 

vizsgatárgy 

F N K 

gazdálkodási és 

menedzsment 

(Gödöllő) 

150 000 Ft 4 1 < 21 

F N K 

kereskedelem és 

marketing 

[logisztika] 

(Budapest) 

150 000 Ft 4 1 < 13 

F N K 

kereskedelem és 

marketing 

[logisztika] 

(Gödöllő) 

150 000 Ft 4 1 < 21 

F N K 

pénzügy és 

számvitel 

[vállalkozási] 

(Gödöllő) 

150 000 Ft 4 1 < 21 

F N K 

turizmus-

vendéglátás 

[turizmus] 

(Budapest) 

150 000 Ft 4 1 < 12 

F N K 

turizmus-

vendéglátás 

[turizmus] 

(Gödöllő) 

150 000 Ft 4 1 < 20 

F N K 

turizmus-

vendéglátás 

[vendéglátás] 

(Budapest) 

150 000 Ft 4 1 < 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Alapképzésben, levelező munkarendben meghirdetett szakok 

 

Képz. 

szint 

Munka 

rend 

Fin. 

forma 

Meghirdetett 

 képzés 

Önköltség 

(félév) 

Képz. 

idő 

(félév) 

Kapacitás 

min. < 

max. 

Érettségi 

vizsgakövetelmény

ek 

A L K 

emberi 

erőforrások 

(Budapest)(7) 

200 000 Ft 7 1 < 30 

kettőt kell 

választani: 

gazdasági ismeretek 

v. matematika v. 

történelem v. 

ágazati szakmai 

érettségi 

vizsgatárgy(10) v. 

egy idegen nyelv(13) 

v. szakmai 

előkészítő tárgy(12) 

A L K 

gazdálkodási és 

menedzsment 

(Budapest)(4)(7) 

200 000 Ft 7 1 < 35 

A L K 

gazdálkodási és 

menedzsment 

(Gödöllő)(4)(8) 

200 000 Ft 7 1 < 40 

A L K 

kereskedelem és 

marketing 

(Budapest)(2)(7) 

200 000 Ft 7 1 < 25 

A L K 

pénzügy és 

számvitel 

(Budapest)(6)(7) 

200 000 Ft 7 1 < 30 

A L K 

turizmus-

vendéglátás 

(Budapest)(7) 

200 000 Ft 7 1 < 22 

A L K 
vidékfejlesztési 

agrármérnöki(1)(8) 
200 000 Ft 7 1 < 40 

kettőt kell 

választani: biológia 

v. fizika v. földrajz 

v. informatika v. 

kémia v. 

matematika v. 

természettudomány 

v. ágazati szakmai 

érettségi 

vizsgatárgy(9) v. egy 

idegen nyelv(14) v. 

szakmai előkészítő 

tárgy(11) 

 

(1) Választható specializációk: agrárgazdasági, vidéki térségek fejlesztése. 

(2) Választható specializációk: élelmiszermarketing menedzsment, ellátási lánc menedzsment, marketing 

információ menedzsment. 

(3) Választható specializációk: élelmiszermarketing menedzsment, ellátási lánc menedzsment, marketing 

információ menedzsment, marketing információs menedzsment. 

(4) Választható specializációk: ellátási lánc menedzsment, marketing, üzleti információs rendszerek, 

üzletviteli menedzser, vállalati pénzügyek. 

( 

(8) A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal kötött megállapodásnak megfelelően a 

hallgatók tanóráira tömbösítve, a félév során egyszer, két héten keresztül kerül sor. 

(9) Ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy: élelmiszeripar ismeretek, építőipar ismeretek, erdészet és 

vadgazdálkodás ismeretek, faipar ismeretek, földmérés ismeretek, gépészet ismeretek, informatika ismeretek, 

kereskedelem ismeretek, kertészet és parképítés ismeretek, környezetvédelem-vízgazdálkodás ismeretek, 

közgazdaság ismeretek, közlekedés ismeretek, mezőgazdaság ismeretek, mezőgazdasági gépész ismeretek, 

vegyész ismeretek, vegyipar ismeretek, villamosipar és elektronika ismeretek. 5) Választható specializációk: 

logisztika, üzleti információs rendszerek. 

(6) Választható specializációk: pénzügy, számvitel. 

https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft17p/%21FFT/index.php/#lab_246_A388
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft17p/%21FFT/index.php/#lab_246_A-202
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft17p/%21FFT/index.php/#lab_246_A-205
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft17p/%21FFT/index.php/#lab_246_A-204
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft17p/%21FFT/index.php/#lab_246_A-105
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft17p/%21FFT/index.php/#lab_246_A-105
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft17p/%21FFT/index.php/#lab_246_A-105
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft17p/%21FFT/index.php/#lab_246_A-105
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft17p/%21FFT/index.php/#lab_246_A-103
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft17p/%21FFT/index.php/#lab_246_A-103
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft17p/%21FFT/index.php/#lab_246_A-107
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft17p/%21FFT/index.php/#lab_246_A-107
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft17p/%21FFT/index.php/#lab_246_A388
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft17p/%21FFT/index.php/#lab_246_A-102
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft17p/%21FFT/index.php/#lab_246_A-102
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft17p/%21FFT/index.php/#lab_246_A-201
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft17p/%21FFT/index.php/#lab_246_A-206
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft17p/%21FFT/index.php/#lab_246_A-203


(7) A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal kötött megállapodásnak megfelelően a 

hallgatók tanóráira hetente, pénteken és szombaton kerül sor. 

 

(10) Ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy: informatika ismeretek, kereskedelem ismeretek, közgazdaság 

ismeretek, turisztika ismeretek, ügyvitel ismeretek, vendéglátóipar ismeretek. 

(11) Szakmai előkészítő tárgy: elektronikai alapismeretek, építészeti és építési alapismeretek, faipari 

alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek, kereskedelmi és marketing alapismeretek, 

környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek, közgazdasági alapismeretek, közlekedési alapismeretek 

(közlekedés-üzemvitel), közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika), mezőgazdasági alapismeretek. 

(12) Szakmai előkészítő tárgy: kereskedelmi és marketing alapismeretek, közgazdasági alapismeretek, 

vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek. 

(13) Választható nyelvek: angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol. 

(14) Választható nyelvek: angol, német. 

Csatolandó dokumentumok 

A 2017. augusztus 7-i jelentkezési határidővel egy időben kell a jelentkezéshez szükséges dokumentumokat 

megküldeni. Az ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók "Az érvényes jelentkezéshez szükséges 

dokumentumok" c. fejezetben. 

Szak 
Képz. 

szint 

Munka- 

rend 
Dokumentumok 

minden 

alapképzés 
    

Felvétel feltétele: érettségi bizonyítvány, érettségi tanúsítvány, középiskolai 

bizonyítvány 

Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó 

dokumentumok: felsőfokú oklevél, felsőfokú tanulmányi eredmények, 

felsőoktatási szakképzés igazolása, fogyatékosság igazolása, 

gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát 

igazoló dokumentum, OKJ bizonyítvány, sporteredmény igazolása, 

tanulmányi, művészeti versenyeredmény igazolása 

minden 

felsőoktatási 

szakképzés 

    

Felvétel feltétele: érettségi bizonyítvány, érettségi tanúsítvány, középiskolai 

bizonyítvány 

Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó 

dokumentumok: felsőfokú oklevél, felsőfokú tanulmányi eredmények, 

felsőoktatási szakképzés igazolása, fogyatékosság igazolása, 

gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát 

igazoló dokumentum, OKJ bizonyítvány, sporteredmény igazolása, 

tanulmányi, művészeti versenyeredmény igazolása 

 


