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H A T Á R O Z A T 
 

 

 

 

A(z) Óbudai Egyetem (a továbbiakban: felsőoktatási intézmény) működési engedélyét 

 
 

m ó  d  o  s  í  t  o  m ,  
 

 

és a felsőoktatási intézmény működési engedélyét egységes szerkezetben az alábbiak szerint 

adom ki: 

 

 

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

 

1. A felsőoktatási intézmény neve: Óbudai Egyetem 

 

2. A felsőoktatási intézmény azonosítója: FI12904 

 

3. A felsőoktatási intézmény székhelye: 1034 Budapest, Bécsi út 96/b. 

 

4. Meghirdethető képzések: 
 

Képzés 

kódja 
Képzés neve 

Képzés típusa 

(szintje) 

Képzési terület vagy 

tudományterület 
Képzés helye 

Képzés 

nyelve 

Képzés 

munkarendje 

Meghirdetés 

első féléve 

Meghirdetés 

utolsó féléve 

BSZKEPO építőmérnöki 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 
műszaki képzési terület Budapest magyar levelező 

2020/2021 I. 

félév 
  

BSZKEPO építőmérnöki 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 
műszaki képzési terület Budapest magyar nappali 

2020/2021 I. 
félév 

  

BSZKEPT építészmérnöki 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 
műszaki képzési terület Budapest magyar levelező 

2020/2021 I. 
félév 
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BSZKEPT építészmérnöki 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 
műszaki képzési terület Budapest magyar nappali 

2020/2021 I. 

félév 
  

BSZKFLD 
földmérő és földrendező 

mérnöki 

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 
agrár képzési terület Székesfehérvár angol nappali 

2018/2019 I. 

félév 
  

BSZKFLD 
földmérő és földrendező 

mérnöki 

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 
agrár képzési terület Székesfehérvár magyar levelező 

2013/2014 

II. félév 
  

BSZKFLD 
földmérő és földrendező 

mérnöki 

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 
agrár képzési terület Székesfehérvár magyar nappali 

2013/2014 

II. félév 
  

BSZKGAI gazdaságinformatikus 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 
informatika képzési 

terület 
Budapest magyar esti 

2018/2019 I. 
félév 

  

BSZKGAI gazdaságinformatikus 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 
informatika képzési 

terület 
Budapest magyar nappali 

2018/2019 I. 
félév 

  

BSZKGAM 
gazdálkodási és 

menedzsment 

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

gazdaságtudományok 

képzési terület 
Budapest magyar levelező 

2009/2010 

II. félév 
  

BSZKGAM 
gazdálkodási és 

menedzsment 

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

gazdaságtudományok 

képzési terület 
Budapest magyar nappali 

2009/2010 

II. félév 
  

BSZKGEM gépészmérnöki 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 
műszaki képzési terület Budapest angol nappali 

2016/2017 I. 

félév 
  

BSZKGEM gépészmérnöki 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 
műszaki képzési terület Budapest magyar levelező 

2009/2010 

II. félév 
  

BSZKGEM gépészmérnöki 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 
műszaki képzési terület Budapest magyar nappali 

2009/2010 
II. félév 

  

BSZKGEM gépészmérnöki 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 
műszaki képzési terület Budapest német nappali 

2009/2010 
II. félév 

  

BSZKGEM gépészmérnöki 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 
műszaki képzési terület Székesfehérvár magyar nappali 

2016/2017 I. 

félév 
  

BSZKHAD 
biztonságtechnikai 

mérnöki 

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 
műszaki képzési terület Budapest magyar levelező 

2009/2010 

II. félév 
  

BSZKHAD 
biztonságtechnikai 

mérnöki 

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 
műszaki képzési terület Budapest magyar nappali 

2009/2010 

II. félév 
  

BSZKITF 
ipari termék- és 

formatervező mérnöki 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 
műszaki képzési terület Budapest angol nappali 

2012/2013 I. 
félév 

  

BSZKITF 
ipari termék- és 

formatervező mérnöki 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 
műszaki képzési terület Budapest magyar nappali 

2009/2010 
II. félév 

  

BSZKKEM 
kereskedelem és 

marketing 

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

gazdaságtudományok 

képzési terület 
Budapest magyar levelező 

2010/2011 I. 

félév 
  

BSZKKEM 
kereskedelem és 

marketing 

alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

gazdaságtudományok 

képzési terület 
Budapest magyar nappali 

2010/2011 I. 

félév 
  

BSZKKNN könnyűipari mérnöki 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 
műszaki képzési terület Budapest magyar levelező 

2009/2010 

II. félév 
  

BSZKKNN könnyűipari mérnöki 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 
műszaki képzési terület Budapest magyar nappali 

2009/2010 

II. félév 
  

BSZKKNN könnyűipari mérnöki 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 
műszaki képzési terület Budapest magyar távoktatás 

2009/2010 
II. félév 

  

BSZKKNN könnyűipari mérnöki 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 
műszaki képzési terület Székelyudvarhely magyar levelező 

2014/2015 I. 
félév 

  

BSZKKNN könnyűipari mérnöki 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 
műszaki képzési terület Székelyudvarhely magyar nappali 

2014/2015 I. 

félév 
  

BSZKKOR környezetmérnöki 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 
műszaki képzési terület Budapest angol nappali 

2014/2015 I. 

félév 
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BSZKKOR környezetmérnöki 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 
műszaki képzési terület Budapest magyar levelező 

2009/2010 

II. félév 
  

BSZKKOR környezetmérnöki 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 
műszaki képzési terület Budapest magyar nappali 

2009/2010 

II. félév 
  

BSZKMEC mechatronikai mérnöki 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 
műszaki képzési terület Budapest angol nappali 

2009/2010 

II. félév 
  

BSZKMEC mechatronikai mérnöki 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 
műszaki képzési terület Budapest magyar levelező 

2009/2010 

II. félév 
  

BSZKMEC mechatronikai mérnöki 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 
műszaki képzési terület Budapest magyar nappali 

2009/2010 
II. félév 

  

BSZKMEI mérnökinformatikus 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 
informatika képzési 

terület 
Budapest angol nappali 

2012/2013 I. 
félév 

  

BSZKMEI mérnökinformatikus 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

informatika képzési 

terület 
Budapest magyar esti 

2009/2010 

II. félév 
  

BSZKMEI mérnökinformatikus 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

informatika képzési 

terület 
Budapest magyar nappali 

2009/2010 

II. félév 
  

BSZKMEI mérnökinformatikus 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

informatika képzési 

terület 
Kisvárda magyar levelező 

2019/2020 I. 

félév 
  

BSZKMEI mérnökinformatikus 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

informatika képzési 

terület 
Kisvárda magyar nappali 

2018/2019 I. 

félév 
  

BSZKMEI mérnökinformatikus 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 
informatika képzési 

terület 
Nyírbátor magyar levelező 

2020/2021 I. 
félév 

  

BSZKMEI mérnökinformatikus 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 
informatika képzési 

terület 
Salgótarján magyar levelező 

2020/2021 I. 
félév 

  

BSZKMEI mérnökinformatikus 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

informatika képzési 

terület 
Salgótarján magyar nappali 

2018/2019 I. 

félév 
  

BSZKMEI mérnökinformatikus 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

informatika képzési 

terület 
Székesfehérvár magyar nappali 

2009/2010 

II. félév 
  

BSZKMME műszaki menedzser 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 
műszaki képzési terület Budapest angol nappali 

2015/2016 I. 

félév 
  

BSZKMME műszaki menedzser 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 
műszaki képzési terület Budapest magyar levelező 

2009/2010 
II. félév 

  

BSZKMME műszaki menedzser 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 
műszaki képzési terület Budapest magyar nappali 

2009/2010 
II. félév 

  

BSZKMME műszaki menedzser 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 
műszaki képzési terület Budapest magyar távoktatás 

2009/2010 

II. félév 
  

BSZKMME műszaki menedzser 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 
műszaki képzési terület Székesfehérvár magyar nappali 

2009/2010 

II. félév 
  

BSZKMME műszaki menedzser 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 
műszaki képzési terület Székesfehérvár magyar távoktatás 

2009/2010 

II. félév 
  

BSZKMSZ műszaki szakoktató 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 
műszaki képzési terület Budapest magyar levelező 

2009/2010 

II. félév 

2020/2021 

II. félév 

BSZKMSZ műszaki szakoktató 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 
műszaki képzési terület Budapest magyar nappali 

2009/2010 
II. félév 

2020/2021 
II. félév 

BSZKSAA szakoktató 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 
pedagógusképzés 

képzési terület 
Budapest magyar levelező 

2021/2022 I. 
félév 

  

BSZKSAA szakoktató 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Budapest magyar nappali 

2021/2022 I. 

félév 
  

BSZKUFO üzemmérnök-informatikus 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 

informatika képzési 

terület 
Budapest magyar nappali 

2018/2019 I. 

félév 
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BSZKVIL villamosmérnöki 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 
műszaki képzési terület Budapest angol nappali 

2009/2010 

II. félév 
  

BSZKVIL villamosmérnöki 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 
műszaki képzési terület Budapest magyar levelező 

2009/2010 

II. félév 
  

BSZKVIL villamosmérnöki 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 
műszaki képzési terület Budapest magyar nappali 

2009/2010 

II. félév 
  

BSZKVIL villamosmérnöki 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 
műszaki képzési terület Budapest magyar távoktatás 

2009/2010 

II. félév 
  

BSZKVIL villamosmérnöki 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 
műszaki képzési terület Kaposvár magyar nappali 

2020/2021 I. 
félév 

  

BSZKVIL villamosmérnöki 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 
műszaki képzési terület Székesfehérvár magyar levelező 

2009/2010 
II. félév 

  

BSZKVIL villamosmérnöki 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 
műszaki képzési terület Székesfehérvár magyar nappali 

2009/2010 

II. félév 
  

BSZKVIL villamosmérnöki 
alapképzés 

(BA/BSc/BProf) 
műszaki képzési terület Székesfehérvár magyar távoktatás 

2009/2010 

II. félév 
  

DDISAIA 

DDTAINT 

Alkalmazott Informatikai 

és Alkalmazott 

Matematikai Doktori 
Iskola [informatikai 

tudományok] 

doktori képzés 

(PhD/DLA) 

műszaki tudományok 

tudományterület 
Budapest angol nappali 

2016/2017 I. 

félév 
  

DDISAIA 

DDTAINT 

Alkalmazott Informatikai 

és Alkalmazott 
Matematikai Doktori 

Iskola [informatikai 

tudományok] 

doktori képzés 

(PhD/DLA) 

műszaki tudományok 

tudományterület 
Budapest magyar levelező 

2016/2017 I. 

félév 
  

DDISAIA 

DDTAINT 

Alkalmazott Informatikai 

és Alkalmazott 

Matematikai Doktori 
Iskola [informatikai 

tudományok] 

doktori képzés 

(PhD/DLA) 

műszaki tudományok 

tudományterület 
Budapest magyar nappali 

2016/2017 I. 

félév 
  

DDISAIA 

DDTAMAT 

Alkalmazott Informatikai 

és Alkalmazott 

Matematikai Doktori 

Iskola [matematika- és 

számítástudományok] 

doktori képzés 

(PhD/DLA) 

természettudományok 

tudományterület 
Budapest angol nappali 

2016/2017 I. 

félév 
  

DDISAIA 
DDTAMAT 

Alkalmazott Informatikai 
és Alkalmazott 

Matematikai Doktori 

Iskola [matematika- és 
számítástudományok] 

doktori képzés 
(PhD/DLA) 

természettudományok 
tudományterület 

Budapest magyar levelező 
2016/2017 I. 

félév 
  

DDISAIA 

DDTAMAT 

Alkalmazott Informatikai 

és Alkalmazott 
Matematikai Doktori 

Iskola [matematika- és 

számítástudományok] 

doktori képzés 

(PhD/DLA) 

természettudományok 

tudományterület 
Budapest magyar nappali 

2016/2017 I. 

félév 
  

DDISATE 
DDTAANT 

Anyagtudományok és 
Technológiák Doktori 

Iskola képzése 

[anyagtudományok és 
technológiák] 

doktori képzés 
(PhD/DLA) 

műszaki tudományok 
tudományterület 

Budapest angol nappali 
2016/2017 I. 

félév 
  

DDISATE 

DDTAANT 

Anyagtudományok és 

Technológiák Doktori 

Iskola képzése 
[anyagtudományok és 

technológiák] 

doktori képzés 

(PhD/DLA) 

műszaki tudományok 

tudományterület 
Budapest magyar levelező 

2016/2017 I. 

félév 
  

DDISATE 
DDTAANT 

Anyagtudományok és 
Technológiák Doktori 

Iskola képzése 

[anyagtudományok és 
technológiák] 

doktori képzés 
(PhD/DLA) 

műszaki tudományok 
tudományterület 

Budapest magyar nappali 
2016/2017 I. 

félév 
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DDISBTE 

DDTAKAD 

Biztonságtudományi 
Doktori Iskola képzése 

[katonai műszaki 

tudományok] 

doktori képzés 

(PhD/DLA) 

műszaki tudományok 

tudományterület 
Budapest angol nappali 

2016/2017 I. 

félév 
  

DDISBTE 

DDTAKAD 

Biztonságtudományi 
Doktori Iskola képzése 

[katonai műszaki 

tudományok] 

doktori képzés 

(PhD/DLA) 

műszaki tudományok 

tudományterület 
Budapest magyar levelező 

2016/2017 I. 

félév 
  

DDISBTE 

DDTAKAD 

Biztonságtudományi 
Doktori Iskola képzése 

[katonai műszaki 

tudományok] 

doktori képzés 

(PhD/DLA) 

műszaki tudományok 

tudományterület 
Budapest magyar nappali 

2016/2017 I. 

félév 
  

MSZKALM alkalmazott matematikus 
mesterképzés 

(MA/MSc) 

természettudomány 

képzési terület 
Budapest angol nappali 

2014/2015 I. 

félév 
  

MSZKALM alkalmazott matematikus 
mesterképzés 

(MA/MSc) 

természettudomány 

képzési terület 
Budapest magyar esti 

2013/2014 I. 

félév 
  

MSZKALM alkalmazott matematikus 
mesterképzés 
(MA/MSc) 

természettudomány 
képzési terület 

Budapest magyar nappali 
2013/2014 I. 

félév 
  

MSZKBME 
biztonságtechnikai 

mérnöki 
mesterképzés 
(MA/MSc) 

műszaki képzési terület Budapest magyar levelező 
2009/2010 

II. félév 
  

MSZKBME 
biztonságtechnikai 

mérnöki 

mesterképzés 

(MA/MSc) 
műszaki képzési terület Budapest magyar nappali 

2009/2010 

II. félév 
  

MSZKEPI építész 
mesterképzés 

(MA/MSc) 
műszaki képzési terület Budapest angol levelező 

2020/2021 I. 

félév 
  

MSZKEPI építész 
mesterképzés 

(MA/MSc) 
műszaki képzési terület Budapest angol nappali 

2020/2021 I. 

félév 
  

MSZKEPI építész 
mesterképzés 

(MA/MSc) 
műszaki képzési terület Budapest magyar levelező 

2020/2021 I. 

félév 
  

MSZKEPI építész 
mesterképzés 
(MA/MSc) 

műszaki képzési terület Budapest magyar nappali 
2020/2021 I. 

félév 
  

MSZKGEP gépészmérnöki 
mesterképzés 
(MA/MSc) 

műszaki képzési terület Budapest magyar levelező 
2015/2016 I. 

félév 
  

MSZKGEP gépészmérnöki 
mesterképzés 

(MA/MSc) 
műszaki képzési terület Budapest magyar nappali 

2015/2016 I. 

félév 
  

MSZKITM 
ipari terméktervező 

mérnöki 

mesterképzés 

(MA/MSc) 
műszaki képzési terület Budapest magyar levelező 

2018/2019 I. 

félév 
  

MSZKITM 
ipari terméktervező 

mérnöki 

mesterképzés 

(MA/MSc) 
műszaki képzési terület Budapest magyar nappali 

2018/2019 I. 

félév 
  

MSZKKIM könnyűipari mérnöki 
mesterképzés 

(MA/MSc) 
műszaki képzési terület Budapest magyar levelező 

2009/2010 

II. félév 
  

MSZKKIM könnyűipari mérnöki 
mesterképzés 
(MA/MSc) 

műszaki képzési terület Budapest magyar nappali 
2009/2010 

II. félév 
  

MSZKMEI mérnökinformatikus 
mesterképzés 
(MA/MSc) 

informatika képzési 
terület 

Budapest angol nappali 
2009/2010 

II. félév 
  

MSZKMEI mérnökinformatikus 
mesterképzés 

(MA/MSc) 

informatika képzési 

terület 
Budapest magyar esti 

2009/2010 

II. félév 
  

MSZKMEI mérnökinformatikus 
mesterképzés 

(MA/MSc) 

informatika képzési 

terület 
Budapest magyar nappali 

2009/2010 

II. félév 
  

MSZKMEI mérnökinformatikus 
mesterképzés 

(MA/MSc) 

informatika képzési 

terület 
Komárom magyar nappali 

2016/2017 

II. félév 
  

MSZKMEM mechatronikai mérnöki 
mesterképzés 
(MA/MSc) 

műszaki képzési terület Budapest angol nappali 
2014/2015 I. 

félév 
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MSZKMEM mechatronikai mérnöki 
mesterképzés 

(MA/MSc) 
műszaki képzési terület Budapest magyar esti 

2009/2010 

II. félév 
  

MSZKMEM mechatronikai mérnöki 
mesterképzés 

(MA/MSc) 
műszaki képzési terület Budapest magyar levelező 

2009/2010 

II. félév 
  

MSZKMEM mechatronikai mérnöki 
mesterképzés 

(MA/MSc) 
műszaki képzési terület Budapest magyar nappali 

2009/2010 

II. félév 
  

MSZKMEM mechatronikai mérnöki 
mesterképzés 

(MA/MSc) 
műszaki képzési terület Szabadka magyar levelező 

2014/2015 I. 

félév 
  

MSZKMEM mechatronikai mérnöki 
mesterképzés 
(MA/MSc) 

műszaki képzési terület Szabadka magyar nappali 
2014/2015 I. 

félév 
  

MSZKMEM mechatronikai mérnöki 
mesterképzés 
(MA/MSc) 

műszaki képzési terület Székesfehérvár magyar levelező 
2012/2013 I. 

félév 
  

MSZKMEM mechatronikai mérnöki 
mesterképzés 

(MA/MSc) 
műszaki képzési terület Székesfehérvár magyar nappali 

2012/2013 I. 

félév 
  

MSZKTAO 

MEGYOF2 

MSZTMKT 

tanári [2 félév 

[mérnöktanár]] 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Budapest angol levelező 

2019/2020 I. 

félév 
  

MSZKTAO 
MEGYOF2 

MSZTMKT 

tanári [2 félév 

[mérnöktanár]] 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Budapest angol nappali 

2019/2020 I. 

félév 
  

MSZKTAO 

MEGYOF2 
MSZTMKT 

tanári [2 félév 

[mérnöktanár]] 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Budapest magyar levelező 

2019/2020 I. 

félév 
  

MSZKTAO 

MEGYOF2 

MSZTMKT 

tanári [2 félév 
[mérnöktanár]] 

mesterképzés 
(MA/MSc) 

pedagógusképzés 
képzési terület 

Budapest magyar nappali 
2019/2020 I. 

félév 
  

MSZKTAO 

MEGYOF2 

MSZTMKT 

tanári [2 félév 
[mérnöktanár]] 

mesterképzés 
(MA/MSc) 

pedagógusképzés 
képzési terület 

Salgótarján magyar levelező 
2019/2020 I. 

félév 
  

MSZKTAO 
MEGYOF2 

MSZTMKT 

tanári [2 félév 

[mérnöktanár]] 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Székesfehérvár magyar nappali 

2019/2020 I. 

félév 
  

MSZKTAO 

MEGYOF3 
MSZTMKT 

tanári [3 félév 

[mérnöktanár]] 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Budapest angol levelező 

2019/2020 I. 

félév 
  

MSZKTAO 

MEGYOF3 
MSZTMKT 

tanári [3 félév 

[mérnöktanár]] 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Budapest angol nappali 

2019/2020 I. 

félév 
  

MSZKTAO 

MEGYOF3 

MSZTMKT 

tanári [3 félév 
[mérnöktanár]] 

mesterképzés 
(MA/MSc) 

pedagógusképzés 
képzési terület 

Budapest magyar levelező 
2019/2020 I. 

félév 
  

MSZKTAO 
MEGYOF3 

MSZTMKT 

tanári [3 félév 

[mérnöktanár]] 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Budapest magyar nappali 

2019/2020 I. 

félév 
  

MSZKTAO 

MEGYOF3 
MSZTMKT 

tanári [3 félév 

[mérnöktanár]] 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Salgótarján magyar levelező 

2019/2020 I. 

félév 
  

MSZKTAO 

MEGYOF3 
MSZTMKT 

tanári [3 félév 

[mérnöktanár]] 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Székesfehérvár magyar nappali 

2019/2020 I. 

félév 
  

MSZKTAO 

MEGYOF4 

MSZTMKT 

tanári [4 félév 
[mérnöktanár]] 

mesterképzés 
(MA/MSc) 

pedagógusképzés 
képzési terület 

Budapest angol levelező 
2019/2020 I. 

félév 
  

MSZKTAO 
MEGYOF4 

MSZTMKT 

tanári [4 félév 

[mérnöktanár]] 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Budapest angol nappali 

2019/2020 I. 

félév 
  

MSZKTAO 
MEGYOF4 

MSZTMKT 

tanári [4 félév 

[mérnöktanár]] 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Budapest magyar levelező 

2019/2020 I. 

félév 
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MSZKTAO 
MEGYOF4 

MSZTMKT 

tanári [4 félév 

[mérnöktanár]] 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Budapest magyar nappali 

2019/2020 I. 

félév 
  

MSZKTAO 

MEGYOF4 
MSZTMKT 

tanári [4 félév 

[mérnöktanár]] 

mesterképzés 

(MA/MSc) 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Salgótarján magyar levelező 

2019/2020 I. 

félév 
  

MSZKTAO 

MEGYOF4 

MSZTMKT 

tanári [4 félév 
[mérnöktanár]] 

mesterképzés 
(MA/MSc) 

pedagógusképzés 
képzési terület 

Székesfehérvár magyar nappali 
2019/2020 I. 

félév 
  

MSZKVIL villamosmérnöki 
mesterképzés 

(MA/MSc) 
műszaki képzési terület Budapest magyar levelező 

2011/2012 I. 

félév 
  

MSZKVIL villamosmérnöki 
mesterképzés 

(MA/MSc) 
műszaki képzési terület Budapest magyar nappali 

2011/2012 I. 

félév 
  

MSZKVJS vállalkozásfejlesztés 
mesterképzés 
(MA/MSc) 

gazdaságtudományok 
képzési terület 

Budapest angol levelező 
2017/2018 

II. félév 
  

MSZKVJS vállalkozásfejlesztés 
mesterképzés 
(MA/MSc) 

gazdaságtudományok 
képzési terület 

Budapest angol nappali 
2017/2018 

II. félév 
  

MSZKVJS vállalkozásfejlesztés 
mesterképzés 

(MA/MSc) 

gazdaságtudományok 

képzési terület 
Budapest magyar levelező 

2009/2010 

II. félév 
  

MSZKVJS vállalkozásfejlesztés 
mesterképzés 

(MA/MSc) 

gazdaságtudományok 

képzési terület 
Budapest magyar nappali 

2009/2010 

II. félév 
  

OSZKTAN 

OEGYT10 

OSZTMKT 

osztatlan tanári [10 félév 
[mérnöktanár]] 

osztatlan képzés 
pedagógusképzés 

képzési terület 
Budapest magyar levelező 

2019/2020 I. 
félév 

  

OSZKTAN 
OEGYT10 

OSZTMKT 

osztatlan tanári [10 félév 

[mérnöktanár]] 
osztatlan képzés 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Budapest magyar nappali 

2019/2020 I. 

félév 
  

SFOKGAF gazdaságinformatikus 
felsőoktatási 
szakképzés 

informatika képzési 
terület 

Budapest magyar esti 
2019/2020 I. 

félév 
  

SFOKGAF gazdaságinformatikus 
felsőoktatási 

szakképzés 

informatika képzési 

terület 
Budapest magyar nappali 

2019/2020 I. 

félév 
  

SFOKGME 
gazdálkodási és 

menedzsment 

felsőoktatási 

szakképzés 

gazdaságtudományok 

képzési terület 
Budapest magyar levelező 

2013/2014 I. 

félév 
  

SFOKGME 
gazdálkodási és 

menedzsment 

felsőoktatási 

szakképzés 

gazdaságtudományok 

képzési terület 
Budapest magyar nappali 

2017/2018 I. 

félév 
  

SFOKKMA 
SSZIMRK 

kereskedelem és 

marketing 

[marketingkommunikáció] 

felsőoktatási 
szakképzés 

gazdaságtudományok 
képzési terület 

Budapest magyar levelező 
2013/2014 I. 

félév 
  

SFOKKMA 
SSZIMRK 

kereskedelem és 

marketing 

[marketingkommunikáció] 

felsőoktatási 
szakképzés 

gazdaságtudományok 
képzési terület 

Budapest magyar nappali 
2013/2014 I. 

félév 
  

SFOKMAK műszaki 
felsőoktatási 

szakképzés 
műszaki képzési terület Budapest magyar levelező 

2017/2018 I. 

félév 
  

SFOKMAK műszaki 
felsőoktatási 

szakképzés 
műszaki képzési terület Budapest magyar nappali 

2017/2018 I. 

félév 
  

SFOKMAK műszaki 
felsőoktatási 

szakképzés 
műszaki képzési terület Kisvárda magyar nappali 

2017/2018 I. 

félév 
  

SFOKMAK műszaki 
felsőoktatási 
szakképzés 

műszaki képzési terület Salgótarján magyar levelező 
2017/2018 I. 

félév 
  

SFOKMAK műszaki 
felsőoktatási 
szakképzés 

műszaki képzési terület Salgótarján magyar nappali 
2017/2018 I. 

félév 
  

SFOKME2 

SSZIHIN 

mérnökinformatikus 

[hálózati informatika] 

felsőoktatási 

szakképzés 

informatika képzési 

terület 
Székesfehérvár magyar nappali 

2013/2014 I. 

félév 
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SFOKME2 

SSZIREN 

mérnökinformatikus 

[rendszergazda] 

felsőoktatási 

szakképzés 

informatika képzési 

terület 
Székesfehérvár magyar nappali 

2013/2014 I. 

félév 
  

TTOVAVZ 
adat- és 

információvédelmi 

szakember 

szakirányú 

továbbképzés 
műszaki képzési terület Budapest magyar levelező 

2013/2014 I. 

félév 
  

TTOVAVZ 
adat- és 

információvédelmi 

szakember 

szakirányú 

továbbképzés 
műszaki képzési terület Budapest magyar nappali 

2013/2014 I. 

félév 
  

TTOVBAD Big Data adatelemző 
szakirányú 

továbbképzés 
műszaki képzési terület Budapest magyar levelező 

2016/2017 
II. félév 

  

TTOVCGO 
csomagolástechnológus 

szakember 

szakirányú 

továbbképzés 
műszaki képzési terület Budapest magyar levelező 

2015/2016 I. 

félév 
  

TTOVCKL 
csomagolástechnológus 

szakmérnök 

szakirányú 

továbbképzés 
műszaki képzési terület Budapest magyar levelező 

2015/2016 I. 

félév 
  

TTOVDOT 
digitális oktatási 

menedzser 

szakirányú 

továbbképzés 
műszaki képzési terület Budapest magyar levelező 

2021/2022 I. 

félév 
  

TTOVESK EHS szakember 
szakirányú 

továbbképzés 
műszaki képzési terület Budapest magyar levelező 

2021/2022 I. 

félév 
  

TTOVEON EHS szakmérnök 
szakirányú 

továbbképzés 
műszaki képzési terület Budapest magyar levelező 

2021/2022 I. 
félév 

  

TTOVEBM 
ergonómia és emberi 
tényezők szakember 

szakirányú 
továbbképzés 

műszaki képzési terület Budapest magyar levelező 
2020/2021 I. 

félév 
  

TTOVEGE építési geodézia 
szakirányú 

továbbképzés 
műszaki képzési terület Székesfehérvár magyar nappali 

2013/2014 

II. félév 
  

TTOVEGE építési geodézia 
szakirányú 

továbbképzés 
műszaki képzési terület Székesfehérvár magyar távoktatás 

2013/2014 

II. félév 
  

TTOVELA e-mobilitás szakember 
szakirányú 

továbbképzés 
műszaki képzési terület Budapest magyar levelező 

2020/2021 I. 

félév 
  

TTOVENA e-mobilitás szakmérnök 
szakirányú 

továbbképzés 
műszaki képzési terület Budapest magyar levelező 

2020/2021 I. 

félév 
  

TTOVENN 

települési 

szennyvízgazdálkodási 
szakmérnök 

szakirányú 
továbbképzés 

műszaki képzési terület Budapest magyar levelező 
2011/2012 I. 

félév 
  

TTOVENN 

települési 

szennyvízgazdálkodási 

szakmérnök 

szakirányú 
továbbképzés 

műszaki képzési terület Budapest magyar nappali 
2011/2012 I. 

félév 
  

TTOVFRH 
foglalkoztatási 

rehabilitációs humán és 

műszaki szaktanácsadó 

szakirányú 

továbbképzés 
műszaki képzési terület Budapest magyar levelező 

2018/2019 I. 

félév 
  

TTOVFUZ 
fürdőfenntartási és -

üzemeltetési szakmérnöki 

szakirányú 

továbbképzés 
műszaki képzési terület Budapest magyar levelező 

2020/2021 I. 

félév 
  

TTOVGAT ingatlanjogi szervező 
szakirányú 

továbbképzés 
agrár képzési terület Székesfehérvár magyar nappali 

2013/2014 

II. félév 
  

TTOVGEH 
számítógép-hálózati 

szakember 

szakirányú 

továbbképzés 
műszaki képzési terület Székesfehérvár magyar levelező 

2011/2012 I. 

félév 
  

TTOVGKS 
gépészeti karbantartó 

szakember 

szakirányú 

továbbképzés 
műszaki képzési terület Budapest magyar levelező 

2013/2014 

II. félév 
  

TTOVGNF 
geoinformatikai 

szakmérnök 
szakirányú 

továbbképzés 
műszaki képzési terület Székesfehérvár magyar nappali 

2013/2014 
II. félév 

  

TTOVGNF 
geoinformatikai 

szakmérnök 
szakirányú 

továbbképzés 
műszaki képzési terület Székesfehérvár magyar távoktatás 

2013/2014 
II. félév 

  

TTOVGSI 
geoinformatikai 

szakember 

szakirányú 

továbbképzés 
műszaki képzési terület Székesfehérvár magyar távoktatás 

2016/2017 I. 

félév 
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TTOVGSZ gazdálkodási szakmérnök 
szakirányú 

továbbképzés 

gazdaságtudományok 

képzési terület 
Budapest magyar levelező 

2009/2010 

II. félév 
  

TTOVGYM 
gyakorlatvezető 

mentortanár pedagógus-

szakvizsgára felkészítő 

szakirányú 

továbbképzés 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Budapest magyar levelező 

2010/2011 I. 

félév 
  

TTOVGYM 
gyakorlatvezető 

mentortanár pedagógus-

szakvizsgára felkészítő 

szakirányú 

továbbképzés 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Budapest magyar nappali 

2010/2011 I. 

félév 
  

TTOVGYM 

gyakorlatvezető 

mentortanár pedagógus-
szakvizsgára felkészítő 

szakirányú 

továbbképzés 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Székesfehérvár magyar levelező 

2016/2017 I. 

félév 
  

TTOVHEE 
humanitárius műveletek 

menedzser 

szakirányú 

továbbképzés 
műszaki képzési terület Budapest angol levelező 

2021/2022 I. 

félév 
  

TTOVHEE 
humanitárius műveletek 

menedzser 
szakirányú 

továbbképzés 
műszaki képzési terület Budapest magyar levelező 

2021/2022 I. 
félév 

  

TTOVHOZ 
számítógép-hálózati 

szakmérnök 
szakirányú 

továbbképzés 
műszaki képzési terület Székesfehérvár magyar levelező 

2011/2012 I. 
félév 

  

TTOVHOZ 
számítógép-hálózati 

szakmérnök 

szakirányú 

továbbképzés 
műszaki képzési terület Székesfehérvár magyar nappali 

2011/2012 I. 

félév 
  

TTOVIAG 
információbiztonsági 

szakember 

szakirányú 

továbbképzés 
műszaki képzési terület Budapest magyar levelező 

2017/2018 I. 

félév 
  

TTOVIAG 
információbiztonsági 

szakember 

szakirányú 

továbbképzés 
műszaki képzési terület Szabadka magyar levelező 

2020/2021 I. 

félév 
  

TTOVIBA 
ipari robotizálási 

szakember 

szakirányú 

továbbképzés 
műszaki képzési terület Székesfehérvár magyar levelező 

2019/2020 I. 

félév 
  

TTOVIEO 
információbiztonsági 

szakmérnök 
szakirányú 

továbbképzés 
műszaki képzési terület Budapest magyar levelező 

2017/2018 I. 
félév 

  

TTOVIEO 
információbiztonsági 

szakmérnök 
szakirányú 

továbbképzés 
műszaki képzési terület Szabadka magyar levelező 

2020/2021 I. 
félév 

  

TTOVIFE ingatlanfejlesztési 
szakirányú 

továbbképzés 

gazdaságtudományok 

képzési terület 
Székesfehérvár magyar nappali 

2013/2014 

II. félév 
  

TTOVIKO infokommunikációs 
szakirányú 

továbbképzés 
műszaki képzési terület Budapest magyar nappali 

2009/2010 

II. félév 
  

TTOVIOB 
minőségbiztosítási 

szakmérnök 

szakirányú 

továbbképzés 
műszaki képzési terület Budapest magyar levelező 

2009/2010 

II. félév 
  

TTOVIOB 
minőségbiztosítási 

szakmérnök 

szakirányú 

továbbképzés 
műszaki képzési terület Budapest magyar nappali 

2009/2010 

II. félév 
  

TTOVIOI 
ipari robotizálási 

szakmérnök 
szakirányú 

továbbképzés 
műszaki képzési terület Székesfehérvár magyar levelező 

2019/2020 I. 
félév 

  

TTOVKKI kiberbiztonsági szakember 
szakirányú 

továbbképzés 
informatika képzési 

terület 
Budapest magyar levelező 

2017/2018 I. 
félév 

  

TTOVKKI kiberbiztonsági szakember 
szakirányú 

továbbképzés 

informatika képzési 

terület 
Budapest magyar nappali 

2017/2018 I. 

félév 
  

TTOVKNB 
kiberbiztonsági 

szakmérnök 

szakirányú 

továbbképzés 

informatika képzési 

terület 
Budapest magyar levelező 

2017/2018 I. 

félév 
  

TTOVKNB 
kiberbiztonsági 

szakmérnök 

szakirányú 

továbbképzés 

informatika képzési 

terület 
Budapest magyar nappali 

2017/2018 I. 

félév 
  

TTOVKRB gépészeti karbantartó 
szakirányú 

továbbképzés 
műszaki képzési terület Budapest magyar levelező 

2013/2014 

II. félév 
  

TTOVKSM 
környezetgazdálkodási 

szakmérnöki 
szakirányú 

továbbképzés 
műszaki képzési terület Budapest magyar levelező 

2020/2021 I. 
félév 
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TTOVKVH 
kórház- és orvostechnikai 

szakmérnök 

szakirányú 

továbbképzés 
műszaki képzési terület Budapest magyar levelező 

2018/2019 

II. félév 
  

TTOVKVP 
közoktatási vezető és 

pedagógus-szakvizsga 

szakirányú 

továbbképzés 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Budapest magyar levelező 

2018/2019 I. 

félév 
  

TTOVLNO 
vállalkozásmenedzsment 

szakmérnök 

szakirányú 

továbbképzés 

gazdaságtudományok 

képzési terület 
Budapest magyar levelező 

2012/2013 I. 

félév 
  

TTOVLOK logisztika-kontrolling 
szakirányú 

továbbképzés 

gazdaságtudományok 

képzési terület 
Budapest magyar levelező 

2009/2010 

II. félév 
  

TTOVMEF 

mérési-értékelési 

feladatokra és pedagógus 
szakvizsgára felkészítő 

szakirányú 

továbbképzés 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Budapest magyar levelező 

2012/2013 

II. félév 
  

TTOVMOJ 
műszaki 

projektkoordinátor 

szakirányú 

továbbképzés 
műszaki képzési terület Budapest magyar levelező 

2019/2020 

II. félév 
  

TTOVMRE metrológus szakember 
szakirányú 

továbbképzés 
műszaki képzési terület Budapest magyar levelező 

2018/2019 I. 
félév 

  

TTOVMRK metrológus szakmérnök 
szakirányú 

továbbképzés 
műszaki képzési terület Budapest magyar levelező 

2018/2019 I. 

félév 
  

TTOVMVE 
munkavédelmi 

szakmérnök 

szakirányú 

továbbképzés 
műszaki képzési terület Budapest magyar levelező 

2010/2011 I. 

félév 
  

TTOVMVE 
munkavédelmi 

szakmérnök 

szakirányú 

továbbképzés 
műszaki képzési terület Budapest magyar nappali 

2010/2011 I. 

félév 
  

TTOVNEA 
napelemes rendszerek 

létesítése (szakember) 

szakirányú 

továbbképzés 
műszaki képzési terület Budapest magyar levelező 

2017/2018 I. 

félév 
  

TTOVNKO 
nyomtatott kommunikáció 

szakmérnök 

szakirányú 

továbbképzés 
műszaki képzési terület Budapest magyar levelező 

2013/2014 I. 

félév 
  

TTOVNRN 
napelemes rendszerek 

létesítése 
szakirányú 

továbbképzés 
műszaki képzési terület Budapest magyar levelező 

2016/2017 
II. félév 

  

TTOVNTC 
nyomtatott kommunikáció 

szakember 
szakirányú 

továbbképzés 
műszaki képzési terület Budapest magyar levelező 

2015/2016 I. 
félév 

  

TTOVOEB 
minőségbiztosítási 

szakember 

szakirányú 

továbbképzés 
műszaki képzési terület Budapest magyar levelező 

2009/2010 

II. félév 
  

TTOVOEB 
minőségbiztosítási 

szakember 

szakirányú 

továbbképzés 
műszaki képzési terület Budapest magyar nappali 

2009/2010 

II. félév 
  

TTOVOOA 

orvostechnikai 

eszközgyártási és -

forgalmazási minőség és 
megfelelőség biztosítása 

szakember 

szakirányú 

továbbképzés 
műszaki képzési terület Budapest magyar levelező 

2019/2020 

II. félév 
  

TTOVOSK 

orvostechnikai 

eszközgyártási és -
forgalmazási minőség és 

megfelelőség biztosítása 

szakmérnök 

szakirányú 

továbbképzés 
műszaki képzési terület Budapest magyar levelező 

2019/2020 

II. félév 
  

TTOVPAK építőmester szakmérnöki 
szakirányú 

továbbképzés 
műszaki képzési terület Budapest magyar levelező 

2020/2021 I. 

félév 
  

TTOVPCD 
precíziós gazdálkodási 

szakmérnök 

szakirányú 

továbbképzés 
műszaki képzési terület Székesfehérvár magyar levelező 

2017/2018 

II. félév 
  

TTOVPOP 

pályaorientáció 

szakterületen pedagógus-

szakvizsgára felkészítő 

szakirányú 
továbbképzés 

pedagógusképzés 
képzési terület 

Budapest magyar levelező 
2016/2017 I. 

félév 
  

TTOVPOP 

pályaorientáció 

szakterületen pedagógus-

szakvizsgára felkészítő 

szakirányú 
továbbképzés 

pedagógusképzés 
képzési terület 

Székesfehérvár magyar levelező 
2016/2017 I. 

félév 
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TTOVPZS 
presztízsmárka menedzser 

szakember 

szakirányú 

továbbképzés 
műszaki képzési terület Budapest magyar levelező 

2015/2016 I. 

félév 
  

TTOVPZZ 
precíziós gazdálkodási 

szakember 

szakirányú 

továbbképzés 
agrár képzési terület Székesfehérvár magyar levelező 

2017/2018 

II. félév 
  

TTOVRAK 
robbantástechnikai 

szakember 

szakirányú 

továbbképzés 
műszaki képzési terület Budapest magyar levelező 

2016/2017 I. 

félév 
  

TTOVRIK 
robbantástechnikai 

szakmérnök 

szakirányú 

továbbképzés 
műszaki képzési terület Budapest magyar levelező 

2016/2017 I. 

félév 
  

TTOVROG 
logisztika-kontrolling 

szakember 
szakirányú 

továbbképzés 
gazdaságtudományok 

képzési terület 
Budapest magyar levelező 

2011/2012 I. 
félév 

  

TTOVRON 
rehabilitációs 

környezettervező 
szakirányú 

továbbképzés 
műszaki képzési terület Budapest magyar levelező 

2018/2019 I. 
félév 

  

TTOVRTJ 
ruhaipari termékfejlesztő 

szakember 

szakirányú 

továbbképzés 
műszaki képzési terület Budapest magyar levelező 

2015/2016 I. 

félév 
  

TTOVRUJ 
ruhaipari termékfejlesztő 

szakmérnök 

szakirányú 

továbbképzés 
műszaki képzési terület Budapest magyar levelező 

2015/2016 I. 

félév 
  

TTOVSMF 

specialista 

munkabalesetek és 

foglalkozási 
megbetegedések 

kivizsgálása területén 

szakirányú 

továbbképzés 
műszaki képzési terület Budapest magyar levelező 

2016/2017 I. 

félév 
  

TTOVSOR smart city szakmérnök 
szakirányú 

továbbképzés 
műszaki képzési terület Budapest magyar levelező 

2020/2021 I. 
félév 

  

TTOVTEN világítástechnikai 
szakirányú 

továbbképzés 
műszaki képzési terület Budapest magyar levelező 

2009/2010 

II. félév 
  

TTOVTEN világítástechnikai 
szakirányú 

továbbképzés 
műszaki képzési terület Budapest magyar nappali 

2009/2010 

II. félév 
  

TTOVTSE 
tűzvédelmi 

szakmenedzser 

szakirányú 

továbbképzés 
műszaki képzési terület Budapest magyar levelező 

2020/2021 I. 

félév 
  

TTOVTTF 
talajtérképező és 

földminősítő 

szakirányú 

továbbképzés 
agrár képzési terület Székesfehérvár magyar nappali 

2013/2014 

II. félév 
  

TTOVUCT üzleti coach tanácsadás 
szakirányú 

továbbképzés 
gazdaságtudományok 

képzési terület 
Budapest magyar levelező 

2009/2010 
II. félév 

  

TTOVUCT üzleti coach tanácsadás 
szakirányú 

továbbképzés 
gazdaságtudományok 

képzési terület 
Budapest magyar nappali 

2009/2010 
II. félév 

  

TTOVULI 
üzleti 

információmenedzsment 

szakmérnök 

szakirányú 

továbbképzés 

informatika képzési 

terület 
Székesfehérvár magyar levelező 

2012/2013 I. 

félév 
  

TTOVULI 

üzleti 

információmenedzsment 
szakmérnök 

szakirányú 

továbbképzés 

informatika képzési 

terület 
Székesfehérvár magyar nappali 

2012/2013 I. 

félév 
  

TTOVUNR 
közműfenntartási és -

üzemeltetési szakmérnöki 

szakirányú 

továbbképzés 
műszaki képzési terület Budapest magyar levelező 

2020/2021 I. 

félév 
  

TTOVUZA tűzvédelmi szakmérnök 
szakirányú 

továbbképzés 
műszaki képzési terület Budapest magyar levelező 

2017/2018 
II. félév 

  

TTOVUZI 

üzleti 

információmenedzsment 
szakember 

szakirányú 

továbbképzés 

informatika képzési 

terület 
Székesfehérvár magyar levelező 

2013/2014 

II. félév 
  

TTOVVAM vállalati mentor 
szakirányú 

továbbképzés 
műszaki képzési terület Budapest magyar levelező 

2018/2019 I. 
félév 

  

TTOVVGR 
veterán-gépjármű 

restaurátor 
szakirányú 

továbbképzés 
műszaki képzési terület Budapest magyar levelező 

2009/2010 
II. félév 

  



 

 

 

12 

TTOVVGR 
veterán-gépjármű 

restaurátor 

szakirányú 

továbbképzés 
műszaki képzési terület Budapest magyar nappali 

2009/2010 

II. félév 
  

TTOVVLI munkavédelmi 
szakirányú 

továbbképzés 
műszaki képzési terület Budapest magyar levelező 

2010/2011 I. 

félév 
  

TTOVVLI munkavédelmi 
szakirányú 

továbbképzés 
műszaki képzési terület Budapest magyar nappali 

2010/2011 I. 

félév 
  

TTOVVLT vállalati instruktor 
szakirányú 

továbbképzés 
műszaki képzési terület Budapest magyar levelező 

2018/2019 I. 

félév 
  

TTOVVME 
vállalkozásmenedzsment 

szakember 
szakirányú 

továbbképzés 
gazdaságtudományok 

képzési terület 
Budapest magyar levelező 

2012/2013 
II. félév 

  

TTOVVOF 

vizsgaelnöki feladatokra 

felkészítő pedagógus 
szakvizsga 

szakirányú 

továbbképzés 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Budapest magyar levelező 

2012/2013 

II. félév 
  

TTOVVTS 
világítástechnikai 

szakember 
szakirányú 

továbbképzés 
műszaki képzési terület Budapest magyar levelező 

2012/2013 I. 
félév 

  

TTOVWAI 
Waldorf - általános iskolai 

pedagógia 

szakirányú 

továbbképzés 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Budapest magyar levelező 

2012/2013 I. 

félév 
  

TTOVWKI 
Waldorf - középiskolai 

pedagógia 

szakirányú 

továbbképzés 

pedagógusképzés 

képzési terület 
Budapest magyar levelező 

2012/2013 I. 

félév 
  

 

5. A felsőoktatási intézmény maximális hallgatói létszáma: 
 

Képzési hely 
Munkarend 

Teljes idős Részidős Távoktatási 

Budapest 9426 4379 265 

Kaposvár 120 0 0 

Kisvárda 6 24 0 

Salgótarján 40 70 0 

Szabadka 0 110 0 

Székelyudvarhely 0 180 0 

Székesfehérvár 935 259 11 

Összesen 
10527 5022 276 

15825 

 

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

gyakorlóintézményi besorolása: - 

 

7. A felsőoktatási intézmény megfelelése a felsőoktatási minőségbiztosítás európai 

sztenderdjeinek (ESG): 
 

Szervezet(i egység) Minősítés Minősítés hatálya 

Óbudai Egyetem Megfelel 2023-12-31 

”  

 

A jelen eljárásért a felsőoktatási intézményt terhelő eljárási költség megállapításáról és 

viseléséről külön végzésben rendelkeztem. 
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I N D O K O L Á S 
 

 

A felsőoktatási intézmény kérelmet nyújtott be képzés indításának engedélyezésére és 

nyilvántartásba vételére, melynek külön döntésben helyt adtam, egyúttal e képzéssel  

a felsőoktatási intézmény működési engedélyét kiegészítettem. 

 

A döntést megalapozó jogszabályhelyek: a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. 

törvény 2. melléklet I. rész 2. pont a), c) és d) alpontja. 

 

Tekintettel arra, hogy az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény  

(a továbbiakban: Ákr.) 41. § (1) bekezdésére figyelemmel a rendelkezésemre álló adatok 

alapján a tényállás nem volt tisztázott, a sommás eljárás feltételei nem álltak fenn, ezért az Ákr. 

41. § (2) bekezdése alapján a kérelmet teljes eljárásban bíráltam el, melyről az ügyfelet az Ákr. 

43. § (2) bekezdése szerint tájékoztattam. 

 

A felsőoktatási intézmény mint ügyfél kérelmének teljes egészében helyt adtam, és az ügyben 

nincs ellenérdekű ügyfél, ezért a rendelkező részben a jogorvoslatról szóló tájékoztatást  

az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 81. § (2) bekezdésének 

megfelelően mellőztem, az indokolásban pedig csak a döntést megalapozó jogszabályhelyeket 

tüntettem fel. 

 

 

Budapest, az elektronikus dátumbélyegző szerint 

 

 

 

 Brassói Sándor mb. elnök nevében és megbízásából:

  

  

 Dr. Fekete Zsolt 

 főosztályvezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kapják: 
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