
AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM  
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8. SZÁMÚ MELLÉKLET
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A szombathelyi képzési helyszínen működő szakok,  

valamint az azokkal kapcsolatos feladatellátást végző szervezeti egységek 

 

 

Szak neve 
Képzési 

szint 
Képzési terület 

Szakfelelős 

szervezeti 

egység 

Képzés-

szervező 

szervezeti 

egység 

gazdálkodási és menedzsment 
felsőoktatási 

szakképzés 
gazdaságtudományok GTI TÁTK 

gazdálkodási és menedzsment (kis- és 
középvállalkozási)  
meghirdethetőség vége: 2017.06.30. 

felsőoktatási 
szakképzés 

gazdaságtudományok GTI TÁTK 

kereskedelem és marketing (kereskedelmi, 
marketingkommunikáció, kereskedelmi 
logisztika) 

felsőoktatási 

szakképzés 
gazdaságtudományok GTI TÁTK 

kommunikáció és média [kommunikátor] 
meghirdethetőség vége: 2017.06.30. 

felsőoktatási 
szakképzés 

társadalomtudomány BTK BDPK 

programtervező informatikus 
felsőoktatási 
szakképzés 

informatika IK IK 

anglisztika 
alapképzés 
(BA/BSc) 

bölcsészettudomány BTK BDPK 

biológia 
meghirdethetőség vége: 2018.06.30. 

alapképzés 
(BA/BSc) 

természettudomány TTK BDPK  

edző 
alapképzés 
(BA/BSc) 

sporttudomány PPK PPK 

emberi erőforrások 
alapképzés 
(BA/BSc) 

gazdaságtudományok PPK PPK 

ének-zene 
meghirdethetőség vége: 2017.07.31.  

alapképzés 
(BA/BSc) 

művészetközvetítés BTK BDPK 

fizika 
meghirdethetőség vége: 2017.02.01. 

alapképzés 
(BA/BSc) 

természettudomány TTK BDPK 

földrajz 
meghirdethetőség vége: 2018.06.30. 

alapképzés 
(BA/BSc) 

természettudomány TTK BDPK 

gazdálkodási és menedzsment 
alapképzés 
(BA/BSc) 

gazdaságtudományok GTI TÁTK 

gépészmérnöki 
alapképzés 
(BA/BSc) 

műszaki IK IK 

germanisztika (német) 
alapképzés 
(BA/BSc) 

bölcsészettudomány BTK BDPK 

informatikus könyvtáros 
alapképzés 
(BA/BSc) 

társadalomtudomány BTK BDPK 

keleti nyelvek és kultúrák (kínai) 
alapképzés 
(BA/BSc) 

 

bölcsészettudomány BTK BDPK 
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kémia 
meghirdethetőség vége: 2017.02.01. 

alapképzés 
(BA/BSc) 

természettudomány TTK BDPK 

képalkotás 
alapképzés 
(BA/BSc) 

művészetközvetítés BTK BDPK 

képi ábrázolás 
meghirdethetőség vége: 2017.06.30 

alapképzés 
(BA/BSc) 

művészetközvetítés BTK BDPK 

kereskedelem és marketing (kereskedelmi) 
alapképzés 
(BA/BSc) 

gazdaságtudományok GTI TÁTK 

kézműves tárgykultúra 
alapképzés 
(BA/BSc) 

művészetközvetítés TÓK BDPK 

kommunikáció- és médiatudomány 
alapképzés 

(BA/BSc) 
társadalomtudomány BTK BDPK 

környezettan 
meghirdethetőség vége: 2017.02.01. 

alapképzés 
(BA/BSc) 

természettudomány TTK BDPK 

közösségszervezés (humánfejlesztés, 
ifjúsági közösségszervezés) 

alapképzés 
(BA/BSc) 

bölcsészettudomány PPK PPK 

magyar 
alapképzés 

(BA/BSc) 
bölcsészettudomány BTK BDPK 

matematika 
meghirdethetőség vége: 2017.02.01. 

alapképzés 
(BA/BSc) 

természettudomány TTK BDPK 

műszaki menedzser 
alapképzés 
(BA/BSc) 

műszaki IK IK 

nemzetközi tanulmányok 
alapképzés 

(BA/BSc) 
társadalomtudomány GTI TÁTK 

pedagógia 
alapképzés 
(BA/BSc) 

bölcsészettudomány PPK PPK 

pénzügy és számvitel 
alapképzés 
(BA/BSc) 

gazdaságtudomány GTI TÁTK 

programtervező informatikus (fejlesztő) 
alapképzés 

(BA/BSc) 
informatika IK IK 

pszichológia 
alapképzés 
(BA/BSc) 

bölcsészettudomány PPK PPK 

rekreációszervezés és egészségfejlesztés 
meghirdethetőség vége: 2017.06.30. 

alapképzés 
(BA/BSc) 

sporttudomány PPK PPK 

sport- és rekreációszervezés 

(rekreációszervezés és egészségfejlesztés, 
sportszervezés) 

alapképzés 
(BA/BSc) 

sporttudomány PPK PPK 

sportszervező 
meghirdethetőség vége: 2017.01.31. 

alapképzés 
(BA/BSc) 

sporttudomány PPK PPK 

szabad bölcsészet 
alapképzés 
(BA/BSc) 

bölcsészettudomány BTK BDPK 

szlavisztika (horvát, horvát nemzetiségi, 
orosz, szlovén, szlovén nemzetiségi) 

alapképzés 
(BA/BSc) 

bölcsészettudomány BTK BDPK 

tanító 
alapképzés 
(BA/BSc) 

pedagógusképzés TÓK BDPK 

testnevelő-edző 
meghirdethetőség vége: 2017.06.30.  

alapképzés 
(BA/BSc) 

sporttudomány PPK PPK 

történelem 
alapképzés 
(BA/BSc) 

bölcsészettudomány BTK BDPK 

turizmus-vendéglátás 
alapképzés 
(BA/BSc) 

gazdaságtudományok TÁTK TÁTK 

újlatin nyelvek és kultúrák (francia, olasz) 
alapképzés 
(BA/BSc) 
 

bölcsészettudomány BTK BDPK 



zenekultúra  
alapképzés 
(BA/BSc) 

művészetközvetítés BTK BDPK 

andragógia 
mesterképzés 
(MA/MSc) 

bölcsészettudomány PPK PPK 

emberi erőforrás tanácsadó 
mesterképzés 
(MA/MSc) 

bölcsészettudomány PPK PPK 

esztétika 
mesterképzés 
(MA/MSc) 

bölcsészettudomány BTK BDPK 

geográfus 
meghirdethetőség vége: 2017.02.01. 

mesterképzés 
(MA/MSc) 

természettudomány TTK BDPK 

gépészmérnöki 
mesterképzés 

(MA/MSc) 
műszaki IK IK 

könyvtártudomány 
mesterképzés 
(MA/MSc) 

társadalomtudomány BTK BDPK 

neveléstudomány 
mesterképzés 
(MA/MSc) 

bölcsészettudomány PPK PPK 

programtervező informatikus 
mesterképzés 

(MA/MSc) 
informatika IK IK 

rekreáció 
mesterképzés 
(MA/MSc) 

sporttudomány PPK PPK 

szlavisztika 
mesterképzés 
(MA/MSc) 

bölcsészettudomány BTK BDPK 

szociális munka 
mesterképzés 

(MA/MSc) 
társadalomtudomány TÁTK TÁTK 

szociálpolitika 
mesterképzés 
(MA/MSc) 

társadalomtudomány TÁTK TÁTK 

Ftv. szerinti, kifutó tanári mesterszak 
mesterképzés 
(MA/MSc) 

pedagógusképzés PPK BDPK 

Nftv. hatálya alá tartozó tanárszak 

osztatlan 

képzés, 
mesterképzés 
(MA/MSc) 

pedagógusképzés 
HKR 5.sz. 
melléklete 
alapján 

BDPK 

a magyar kultúra képviselete 
szakirányú 

továbbképzés 
bölcsészettudomány BTK BDPK 

a magyar nyelv oktatása külföldieknek 
szakirányú 
továbbképzés 

bölcsészettudomány BTK BDPK 

általános és családügyi mediáció 
(közvetítés) 

szakirányú 
továbbképzés 

bölcsészettudomány PPK PPK 

andragógus pedagógus 
szakirányú 
továbbképzés 

pedagógusképzés PPK BDPK 

az oktatási egyenlőtlenségek és a korai 
iskolaelhagyás (drop out) társadalmi 
aspektusai 

szakirányú 
továbbképzés 

pedagógusképzés PPK PPK 

életmód tanácsadó és terapeuta 
szakirányú 
továbbképzés 

bölcsészettudomány PPK PPK 

fejlesztő, differenciáló pedagógia területen 

pedagógus-szakvizsgára felkészítő 

szakirányú 

továbbképzés 
pedagógusképzés PPK BDPK 

gyakorlatvezető mentorpedagógus 
szakirányú 
továbbképzés 

pedagógusképzés PPK BDPK 

igazságügyi klinikai szakpszichológus 
szakirányú 
továbbképzés 

bölcsészettudomány PPK PPK 

interkulturális kommunikáció és 
menedzsment 

szakirányú 

továbbképzés 
 

bölcsészettudomány BTK BDPK 



iskolai sportkör tartására képzett szakember 
szakirányú 
továbbképzés 

sporttudomány PPK PPK 

iskolai tanácsadás és konzultáció 
szakterületen pedagógus-szakvizsgára 
felkészítő 

szakirányú 

továbbképzés 
pedagógusképzés PPK BDPK 

katasztrófa- és kríziskezelő 
szakpszichológus 

szakirányú 
továbbképzés 

bölcsészettudomány PPK PPK 

közoktatási vezető és pedagógus-
szakvizsga 

szakirányú 
továbbképzés 

pedagógusképzés PPK BDPK 

kutatásmódszertan és angol nyelvű 
tudományos publikálás a 
sporttudományban 

szakirányú 
továbbképzés 

sporttudomány PPK PPK 

meddőségi, reprodukciós és örökbefogadási 
szaktanácsadó 

szakirányú 
továbbképzés 

bölcsészettudomány PPK PPK 

mentorpedagógus pedagógus-szakvizsgára 

felkészítő 

szakirányú 

továbbképzés 
pedagógusképzés PPK BDPK 

mérési-értékelési feladatokra és pedagógus 
szakvizsgára felkészítő 

szakirányú 
továbbképzés 

pedagógusképzés PPK BDPK 

munkahelyi egészségfejlesztés 
szakirányú 
továbbképzés 

társadalomtudomány PPK PPK 

műszaki/informatikai/gazdasági/agrár 

szakfordító és szakterminológus 

szakirányú 

továbbképzés 
bölcsészettudomány BTK BDPK 

műszaki/informatikai/gazdasági/agrár 
szakfordító és tolmács 

szakirányú 
továbbképzés 

bölcsészettudomány BTK BDPK 

orosz szaknyelvi referens 
szakirányú 
továbbképzés 

bölcsészettudomány BTK BDPK 

pedagógus-szakvizsga 
szakirányú 

továbbképzés 
pedagógusképzés PPK BDPK 

szaktárgyak oktatása idegen/nemzetiségi 
nyelven 

szakirányú 
továbbképzés 

pedagógusképzés BTK BDPK 

tananyag- és taneszköz-innovátor 
pedagógus-szakvizsgára felkészítő 

szakirányú 
továbbképzés 

pedagógusképzés PPK BDPK 

tankerület-igazgatási vezető pedagógus-

szakvizsgára felkészítő 

szakirányú 

továbbképzés 
pedagógusképzés PPK BDPK 

társadalomtudományi és gazdasági 
szakfordító és tolmács 

szakirányú 
továbbképzés 

társadalomtudomány BTK BDPK 

társadalomtudományi/bölcsészettudományi/ 
pedagógiai/művészeti/ 
művészetközvetítési szakfordító és 
szakterminológus 

szakirányú 
továbbképzés 

bölcsészettudomány BTK BDPK 

társadalomtudományi/bölcsészettudományi/
pedagógiai/művészeti/művészetközvetítési 
szakfordító és tolmács 

szakirányú 

továbbképzés 
bölcsészettudomány BTK BDPK 

teljesítményelemzés a sportban 
szakirányú 
továbbképzés 

sporttudomány PPK PPK 

természettudományi/orvos- és 
egészségtudományi/sporttudományi 
szakfordító és szakterminológus 

szakirányú 
továbbképzés 

bölcsészettudomány BTK BDPK 

természettudományi/orvos- és 

egészségtudományi/sporttudományi 
szakfordító és tolmács 

szakirányú 
továbbképzés 

bölcsészettudomány BTK BDPK 

 


