
BÖLCSÉSZET- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR

Önköltség/költségtérítés összege 

(Ft/félév) a jogviszony 

keletkezésének féléve szerint

2022/2023. tanév
1. Anglisztika alapképzés nappali 300 000 Ft

2. Anglisztika alapképzés levelező 300 000 Ft

3. Anglisztika (angol nyelven) alapképzés nappali 300 000 Ft

4.

Anglisztika (angol nyelven) - nem 

EGT-tagállamok állampolgárai 

számára meghirdetett képzés 

(kivéve Stipendium Hungaricum 

ösztöndíjasok)

alapképzés nappali 1500 EUR/félév

5.
Germanisztika [néderlandisztika 

szakirány]
alapképzés nappali 300 000 Ft

6.
Germanisztika [néderlandisztika 

szakirány]
alapképzés levelező 300 000 Ft

7. Germanisztika [német szakirány] alapképzés nappali 300 000 Ft

8. Germanisztika [német szakirány] alapképzés levelező 300 000 Ft

9.
Keleti nyelvek és kultúrák [japán 

szakirány]
alapképzés nappali 300 000 Ft

10.
Keleti nyelvek és kultúrák [japán 

szakirány]
alapképzés levelező 300 000 Ft

11.
Keleti nyelvek és kultúrák [kínai 

szakirány]
alapképzés nappali 300 000 Ft

12. Kommunikáció- és médiatudomány alapképzés nappali 250 000 Ft

13. Kommunikáció- és médiatudomány alapképzés levelező 250 000 Ft

14. Magyar alapképzés nappali 300 000 Ft

15. Magyar alapképzés levelező 300 000 Ft

16. Pszichológia alapképzés nappali 300 000 Ft

17. Pszichológia alapképzés levelező 300 000 Ft

18.

Pszichológia (angol nyelven) - 

magyar állampolgárok számára 

központi felvételi eljárásban 

meghirdetett képzés

alapképzés nappali

300 000 Ft/félév + 800 000 

Ft/félév idegen nyelvi 

hozzájárulás

19.

Pszichológia (angol nyelven) - EGT-

tagállamok állampolgárai számára 

meghirdetett képzés (kivéve magyar 

állampolgárok, valamint Stipendium 

Hungaricum, Ösztöndíj Keresztény 

Fiataloknak programok keretében 

ösztöndíjban részesülők)

alapképzés nappali 3100 EUR/félév

20.

Pszichológia (angol nyelven) - nem 

EGT-tagállamok állampolgárai 

számára meghirdetett képzés 

(kivéve Stipendium Hungaricum, 

Ösztöndíj Keresztény Fiataloknak 

programok keretében ösztöndíjban 

részesülők)

alapképzés nappali 3600 EUR/félév

Ssz. Szak Képzési szint Munkarend



21.

Pszichológia (angol nyelven) - 

Stipendium Hungaricum, Diaszpóra, 

Ösztöndíj Keresztény Fiataloknak 

programok keretében meghirdetett 

képzés

alapképzés nappali 805 000 Ft

22. Szabad bölcsészet alapképzés nappali 300 000 Ft

23. Szabad bölcsészet alapképzés levelező 300 000 Ft

24. Szociológia alapképzés nappali 300 000 Ft

25. Szociológia alapképzés levelező 300 000 Ft

26. Történelem alapképzés nappali 300 000 Ft

27. Történelem alapképzés levelező 300 000 Ft

28. Anglisztika (angol nyelven) mesterképzés nappali 375 000 Ft

29. Anglisztika (angol nyelven) mesterképzés levelező 375 000 Ft

30.

Anglisztika (angol nyelven) - nem 

EGT-tagállamok állampolgárai 

számára meghirdetett képzés 

(kivéve Stipendium Hungaricum, 

Ösztöndíj Keresztény Fiataloknak 

programok keretében ösztöndíjban 

részesülők)

mesterképzés nappali 1200 EUR/félév

31.

Anglisztika (angol nyelven) - nem 

EGT-tagállamok állampolgárai 

számára meghirdetett képzés 

(kivéve Stipendium Hungaricum, 

Ösztöndíj Keresztény Fiataloknak 

programok keretében ösztöndíjban 

részesülők)

mesterképzés levelező 1200 EUR/félév

32.

Anglisztika (angol nyelven) - 

Stipendium Hungaricum, Diaszpóra, 

Ösztöndíj Keresztény Fiataloknak 

programok keretében meghirdetett 

képzés

mesterképzés nappali 300 000 Ft

33. Irodalom- és kultúratudomány mesterképzés nappali 375 000 Ft

34. Irodalom- és kultúratudomány mesterképzés levelező 375 000 Ft

35. Japanológia mesterképzés nappali 375 000 Ft

36. Japanológia mesterképzés levelező 375 000 Ft

37. Kommunikáció- és médiatudomány mesterképzés nappali 400 000 Ft

38. Kommunikáció- és médiatudomány mesterképzés levelező 400 000 Ft

39. Néderlandisztika mesterképzés nappali 375 000 Ft

40. Néderlandisztika mesterképzés levelező 375 000 Ft

41. Művészettörténet mesterképzés nappali 375 000 Ft

42. Művészettörténet mesterképzés levelező 375 000 Ft

43. Német nyelv, irodalom és kultúra mesterképzés nappali 375 000 Ft

44. Német nyelv, irodalom és kultúra mesterképzés levelező 375 000 Ft

45.
Német nyelv, irodalom és kultúra 

(német nyelven)
mesterképzés nappali 375 000 Ft

46.
Német nyelv, irodalom és kultúra 

(német nyelven)
mesterképzés levelező 375 000 Ft



47.

Német nyelv, irodalom és kultúra 

(német nyelven) - nem EGT-

tagállamok állampolgárai számára 

meghirdetett képzés (kivéve 

Stipendium Hungaricum, Ösztöndíj 

Keresztény Fiataloknak programok 

keretében ösztöndíjban részesülők)

mesterképzés nappali 1200 EUR/félév

48.

Német nyelv, irodalom és kultúra 

(német nyelven) - nem EGT-

tagállamok állampolgárai számára 

meghirdetett képzés (kivéve 

Stipendium Hungaricum, Ösztöndíj 

Keresztény Fiataloknak programok 

keretében ösztöndíjban részesülők)

mesterképzés levelező 1200 EUR/félév

49.

Német nyelv, irodalom és kultúra 

(német nyelven) - Stipendium 

Hungaricum, Diaszpóra, Ösztöndíj 

Keresztény Fiataloknak programok 

keretében meghirdetett képzés

mesterképzés nappali 300 000 Ft

50. Pszichológia mesterképzés nappali 400 000 Ft

51. Színháztudomány mesterképzés nappali 375 000 Ft

52. Színháztudomány mesterképzés levelező 375 000 Ft

53. Szociológia mesterképzés nappali 400 000 Ft

54. Szociológia mesterképzés levelező 400 000 Ft

55. Társadalmi-viselkedéselemzés mesterképzés nappali 400 000 Ft

56. Társadalmi-viselkedéselemzés mesterképzés levelező 400 000 Ft

57. Történelem mesterképzés nappali 375 000 Ft

58. Történelem mesterképzés levelező 375 000 Ft

59. Vallástudomány mesterképzés nappali 375 000 Ft

60. Vallástudomány mesterképzés levelező 375 000 Ft

61.
tanári [2 félév [angol nyelv és 

kultúra tanára]]
mesterképzés (osztott tanárképzés) nappali 380 000 Ft

62.
tanári [2 félév [angol nyelv és 

kultúra tanára]] (angol nyelven)
mesterképzés (osztott tanárképzés) nappali 1200 EUR/félév

63.
tanári [2 félév [angol nyelv és 

kultúra tanára]] (angol nyelven)
mesterképzés (osztott tanárképzés) levelező 1200 EUR/félév

64.
tanári [2 félév [holland nyelv és 

kultúra tanára]]
mesterképzés (osztott tanárképzés) nappali 380 000 Ft

65.
tanári [2 félév [holland nyelv és 

kultúra tanára]]
mesterképzés (osztott tanárképzés) nappali 380 000 Ft

66.
tanári [2 félév [holland nyelv és 

kultúra tanára]]
mesterképzés (osztott tanárképzés) levelező 380 000 Ft

67. tanári [2 félév [magyartanár]] mesterképzés (osztott tanárképzés) nappali 380 000 Ft

68. tanári [2 félév [magyartanár]] mesterképzés (osztott tanárképzés) levelező 380 000 Ft

69.
tanári [2 félév [magyar mint idegen 

nyelv tanára]]
mesterképzés (osztott tanárképzés) nappali 380 000 Ft

70.
tanári [2 félév [magyar mint idegen 

nyelv tanára]]
mesterképzés (osztott tanárképzés) levelező 380 000 Ft

71.
tanári [2 félév [német nyelv és 

kultúra tanára]]
mesterképzés (osztott tanárképzés) nappali 380 000 Ft

72.
tanári [2 félév [német nyelv és 

kultúra tanára]]
mesterképzés (osztott tanárképzés) levelező 380 000 Ft

73.
tanári [2 félév [történelemtanár és 

állampolgári ismeretek tanára]]
mesterképzés (osztott tanárképzés) nappali 380 000 Ft



74.
tanári [2 félév [történelemtanár és 

állampolgári ismeretek tanára]]
mesterképzés (osztott tanárképzés) levelező 380 000 Ft

75.
tanári [4 félév [angol nyelv és 

kultúra tanára]]
mesterképzés (osztott tanárképzés) nappali 380 000 Ft

76.
tanári [4 félév [angol nyelv és 

kultúra tanára]]
mesterképzés (osztott tanárképzés) levelező 380 000 Ft

77.
tanári [4 félév [angol nyelv és 

kultúra tanára]] (angol nyelven)
mesterképzés (osztott tanárképzés) nappali 1200 EUR/félév

78.
tanári [4 félév [angol nyelv és 

kultúra tanára]] (angol nyelven)
mesterképzés (osztott tanárképzés) levelező 1200 EUR/félév

79.
tanári [4 félév [holland nyelv és 

kultúra tanára]]
mesterképzés (osztott tanárképzés) nappali 380 000 Ft

80.
tanári [4 félév [holland nyelv és 

kultúra tanára]]
mesterképzés (osztott tanárképzés) levelező 380 000 Ft

81. tanári [4 félév [magyartanár]] mesterképzés (osztott tanárképzés) nappali 380 000 Ft

82. tanári [4 félév [magyartanár]] mesterképzés (osztott tanárképzés) levelező 380 000 Ft

83.
tanári [4 félév [magyar mint idegen 

nyelv tanára]]
mesterképzés (osztott tanárképzés) nappali 380 000 Ft

84.
tanári [4 félév [magyar mint idegen 

nyelv tanára]]
mesterképzés (osztott tanárképzés) levelező 380 000 Ft

85.
tanári [4 félév [média-, mozgókép- 

és kommunikációtanár]]
mesterképzés (osztott tanárképzés) nappali 380 000 Ft

86.
tanári [4 félév [média-, mozgókép- 

és kommunikációtanár]]
mesterképzés (osztott tanárképzés) levelező 380 000 Ft

87.
tanári [4 félév [német nyelv és 

kultúra tanára]]
mesterképzés (osztott tanárképzés) nappali 380 000 Ft

88.
tanári [4 félév [német nyelv és 

kultúra tanára]]
mesterképzés (osztott tanárképzés) levelező 380 000 Ft

89.
tanári [4 félév [történelemtanár és 

állampolgári ismeretek tanára]]
mesterképzés (osztott tanárképzés) nappali 380 000 Ft

90.
tanári [4 félév [történelemtanár és 

állampolgári ismeretek tanára]]
mesterképzés (osztott tanárképzés) levelező 380 000 Ft

91.

Európai lexikográfia - magyar 

állampolgárok számára központi 

felvételi eljárásban meghirdetett 

képzés

nemzetközi közös mesterképzés nappali

375 000 Ft/félév + 375 000 

Ft/félév idegen nyelvi 

hozzájárulás

92.

Európai lexikográfia (EU tagállamok 

és Törökország, Észak-Macedónia, 

Szerbia, Norvégia, Liechtenstein, 

Izland állampolgárai részére)

nemzetközi közös mesterképzés nappali 1500 EUR/félév 

93.

Európai lexikográfia (nem EU 

tagállamok állampolgárai részére, 

kivéve: Törökország, Észak-

Macedónia, Szerbia, Norvégia, 

Liechtenstein, Izland állampolgárai)

nemzetközi közös mesterképzés nappali 1800 EUR/félév

94.
Angol nyelv és kultúra tanára - 

holland nyelv és kultúra tanára
osztatlan képzés nappali 500 000 Ft

95.
Angol nyelv és kultúra tanára - 

magyartanár
osztatlan képzés nappali 500 000 Ft

96.

Angol nyelv és kultúra tanára - 

média-, mozgókép- és 

kommunikációtanár

osztatlan képzés nappali 500 000 Ft

97.
Angol nyelv és kultúra tanára - 

német nyelv és kultúra tanára
osztatlan képzés nappali 500 000 Ft



98.

Angol nyelv és kultúra tanára - 

történelemtanár és állampolgári 

ismeretek tanára

osztatlan képzés nappali 500 000 Ft

99.
Magyartanár - holland nyelv és 

kultúra tanára
osztatlan képzés nappali 500 000 Ft

100.
Magyartanár - média-, mozgókép- 

és kommunikációtanár
osztatlan képzés nappali 500 000 Ft

101.
Magyartanár - német nyelv és 

kultúra tanára
osztatlan képzés nappali 500 000 Ft

102.
Magyartanár - történelem és 

állampolgári ismeretek tanára
osztatlan képzés nappali 500 000 Ft

103.

Német nyelv és kultúra tanára - 

média-, mozgókép- és 

kommunikációtanár

osztatlan képzés nappali 500 000 Ft

104.
Német nyelv és kultúra tanára - 

holland nyelv és kultúra tanára
osztatlan képzés nappali 500 000 Ft

105.

Német nyelv és kultúra tanára - 

történelemtanár és állampolgári 

ismeretek tanára

osztatlan képzés nappali 500 000 Ft

106.

Történelemtanár és állampolgári 

ismeretek tanára  - holland nyelv és 

kultúra tanára

osztatlan képzés nappali 500 000 Ft

107.

Történelemtanár és állampolgári 

ismeretek tanára - média-, 

mozgókép- és kommunikációtanár -

osztatlan képzés nappali 500 000 Ft

108.
Hittanár-nevelőtanár - angol nyelv 

és kultúra tanára
osztatlan képzés nappali 500 000 Ft

109.
Hittanár-nevelőtanár - holland nyelv 

és kultúra tanára
osztatlan képzés nappali 500 000 Ft

110.
Hittanár-nevelőtanár - média-, 

mozgókép- és kommunikációtanár
osztatlan képzés nappali 500 000 Ft

111.
Hittanár-nevelőtanár - német nyelv 

és kultúra tanára
osztatlan képzés nappali 500 000 Ft

112. Hittanár-nevelőtanár - magyartanár osztatlan képzés nappali 500 000 Ft

113.

Hittanár-nevelőtanár - 

történelemtanár és állampolgári 

ismeretek tanára

osztatlan képzés nappali 500 000 Ft

114.
tanári [2 félév [angol nyelv és 

kultúra tanára]]
osztatlan [rövid ciklusú] képzés nappali 380 000 Ft

115.
tanári [2 félév [angol nyelv és 

kultúra tanára]] (angol nyelven)
osztatlan [rövid ciklusú] képzés nappali 1200 EUR/félév

116.
tanári [2 félév [angol nyelv és 

kultúra tanára]] (angol nyelven)
osztatlan [rövid ciklusú] képzés levelező 1200 EUR/félév

117.
tanári [2 félév [holland nyelv és 

kultúra tanára]]
osztatlan [rövid ciklusú] képzés nappali 380 000 Ft

118.
tanári [2 félév [holland nyelv és 

kultúra tanára]]
osztatlan [rövid ciklusú] képzés nappali 380 000 Ft

119.
tanári [2 félév [holland nyelv és 

kultúra tanára]]
osztatlan [rövid ciklusú] képzés levelező 380 000 Ft

120. tanári [2 félév [magyartanár]] osztatlan [rövid ciklusú] képzés nappali 380 000 Ft

121. tanári [2 félév [magyartanár]] osztatlan [rövid ciklusú] képzés levelező 380 000 Ft

122.
tanári [2 félév [magyar mint idegen 

nyelv tanára]]
osztatlan [rövid ciklusú] képzés nappali 380 000 Ft

123.
tanári [2 félév [magyar mint idegen 

nyelv tanára]]
osztatlan [rövid ciklusú] képzés levelező 380 000 Ft

124.
tanári [2 félév [német nyelv és 

kultúra tanára]]
osztatlan [rövid ciklusú] képzés nappali 380 000 Ft

125.
tanári [2 félév [német nyelv és 

kultúra tanára]]
osztatlan [rövid ciklusú] képzés levelező 380 000 Ft



126.
tanári [2 félév [történelemtanár és 

állampolgári ismeretek tanára]]
osztatlan [rövid ciklusú] képzés nappali 380 000 Ft

127.
tanári [2 félév [történelemtanár és 

állampolgári ismeretek tanára]]
osztatlan [rövid ciklusú] képzés levelező 380 000 Ft

128.

Bölcsészettudományi, egyházi, jogi, 

gazdasági, műszaki, európai uniós 

és társadalomtudományi 

szakfordítói és műfordítói 

(választható nyelvek: angol, francia, 

holland, japán, kínai, német nyelv)

szakirányú továbbképzés levelező 220 000 Ft

129.

Bölcsészettudományi, egyházi, jogi, 

gazdasági, műszaki, európai uniós 

és társadalomtudományi két idegen 

nyelvű szakfordítói és műfordítói 

(választható nyelvek: angol, francia, 

holland, japán, kínai, német nyelv)

szakirányú továbbképzés levelező 220 000 Ft

130. Drámapedagógia szakirányú továbbképzés levelező 135 000 Ft

131. Erkölcstan, etika szakos pedagógus szakirányú továbbképzés levelező 150 000 Ft

132. Etika keresztyén szempontból szakirányú továbbképzés levelező 120 000 Ft

133.
Gazdaságpszichológia, üzleti etika, 

szervezeti önismeret
szakirányú továbbképzés levelező 220 000 Ft

134.
Gyakorlatvezető mentortanár 

pedagógus-szakvizsgára felkészítő
szakirányú továbbképzés levelező 180 000 Ft

135.
Gyermek- és ifjúsági irodalmi 

szakember
szakirányú továbbképzés levelező 180 000 Ft

136. IKT-oktatásmódszertan szakirányú továbbképzés levelező 160 000 Ft

137. Képi kifejezéspszichológiai szakirányú továbbképzés levelező 160 000 Ft

138.
Kodály-kultúra Magyarországon és 

külföldön
szakirányú továbbképzés levelező 100 000 Ft

139.
Kodály-kultúra Magyarországon és 

külföldön (angol nyelven)
szakirányú továbbképzés levelező 200 000 Ft

140. Latin-Amerika szakreferens szakirányú továbbképzés levelező 120 000 Ft

141.
Magyar mint idegen nyelv szakos 

pedagógus - Budapest
szakirányú továbbképzés levelező 160 000 Ft

142.
Magyar mint idegen nyelv szakos 

pedagógus - Beregszász
szakirányú továbbképzés levelező 5 000 Ft

143.
Magyar mint idegen nyelv szakos 

pedagógus - Szabadka
szakirányú továbbképzés levelező 10 000 Ft

144. Mentálhigiénés segítő - Budapest szakirányú továbbképzés levelező 230 000 Ft

145. Mentálhigiénés segítő - Beregszász szakirányú továbbképzés levelező 5 000 Ft

146. Mentálhigiénés segítő - Illyefalva szakirányú továbbképzés levelező 0 Ft

147. Mentálhigiénés segítő - Léva szakirányú továbbképzés levelező 40 000 Ft

148. Mentálhigiénés segítő - Szabadka szakirányú továbbképzés levelező 10 000 Ft

149.
Művészeti igazgatás és 

művészetmenedzsment 
szakirányú továbbképzés levelező 180 000 Ft

150. Online mentálhigiénés tanácsadás szakirányú továbbképzés levelező 130 000 Ft

151. Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzés levelező 170 000 Ft

152. Rajzvizsgálati szaktanácsadó szakirányú továbbképzés levelező 200 000 Ft



153.
Színház- és filmművészeti szakíró, 

kritikus
szakirányú továbbképzés levelező 120 000 Ft

154. Szupervizor szakirányú továbbképzés levelező 250 000 Ft

155. Szupervizor-coach szakirányú továbbképzés levelező 260 000 Ft

156. Részismereti képzés levelező 5000 Ft/kredit

157. Történelemtudományok doktori képzés nappali 325 000 Ft

158. Történelemtudományok doktori képzés levelező 325 000 Ft

159.
A veszteségélmények és a gyász 

kezelése a pedagógiai munkában 
pedagógus továbbképzés 60 000 Ft

160.

Bevezetés az írás-, olvasás- és 

biblioterápiás technikák pedagógiai 

alkalmazásába

pedagógus továbbképzés 60 000 Ft

161.

Családi életre nevelés. A NAT 

alapján a családi életre nevelésben 

és kapcsolati kultúra fejlesztésében 

résztvevők felkészítését elősegítő 

továbbképzés

pedagógus továbbképzés 40 000 Ft

162.

Identitás, befogadás, elutasítás: a 

külföldi és a hazai föld viszonyainak 

megítélése az ókortól napjainkig

pedagógus továbbképzés 20 000 Ft

163.
Innovatív módszerek és technkikák 

a mai német-nyelvoktatásban
pedagógus továbbképzés 30 000 Ft

164.
Személyközpontú 

művészetpedagógia
pedagógus továbbképzés 30 000 Ft

165. Vizuális kultúra, vizuális nevelés pedagógus továbbképzés 60 000 Ft


