	2002. évi ponthatárok
	Szakpár	Forma	Tagozat	Finanszírozott	Költségtérítéses
	ponthatár	ponthatár
	ÁVF                       
	Általános Vállalkozási Főiskola
	nemzetközi kapcsolatok	A	N	-	101
	vállalkozásszervező	A	N	121	100
	vállalkozásszervező	A	L	117	97
	vállalkozásszervező	A	T	-	80
	vállalkozásszervező	D	L	-	120
	non-profit gazdálkodási	A	E	101	62
	reklámszervező szakmenedzser	F	N	105	82
	üzletviteli szakmenedzser	F	N	93	62
	AVKF                    
	Apor Vilmos Katolikus Főiskola
	katolikus hittanár	A	N	62	-
	óvodapedagógus	A	N	74	60
	római katolikus kántor	A	N	90	-
	szociálpedagógus	A	N	90	60
	tanító	A	N	80	60
	óvodapedagógus	A	L	83	60
	tanító	A	L	80	60
	német nemzetiségi óvodapedagógus	D	E	-	90
	BDF                       
	Berzsenyi Dániel Főiskola
	angol-biológia	A	N	91	-
	angol-ének-zene	A	N	106	-
	angol-földrajz	A	N	87	-
	angol-háztartásökonómia-életvitel	A	N	104	-
	angol-horvát nemzetiségi	A	N	86	-
	angol-kommunikáció	A	N	108	-
	angol-magyar	A	N	93	-
	angol-matematika	A	N	75	-
	angol-művelődésszervező	A	N	96	-
	angol-német	A	N	77	-
	angol-olasz	A	N	96	-
	angol-rajz	A	N	90	-
	angol-számítástechnika	A	N	82	-
	angol-tanító	A	N	90	-
	angol-történelem	A	N	91	-
	biológia-egészségtantanár	A	N	100	-
	biológia-fizika	A	N	98	-
	biológia-földrajz	A	N	96	-
	biológia-háztartásökonómia-életvitel	A	N	108	-
	biológia-informatikus könyvtáros	A	N	102	-
	biológia-környezetvédelem	A	N	84	-
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	Szakpár	Forma	Tagozat	Finanszírozott	Költségtérítéses
	ponthatár	ponthatár
	biológia-matematika	A	N	105	-
	biológia-rajz	A	N	100	-
	biológia-testnevelés	A	N	81	-
	biológia-történelem	A	N	96	-
	egészségtantanár-háztartásökonómia-életvitel	A	N	101	-
	egészségtantanár-művelődésszervező	A	N	98	-
	egészségtantanár-technika	A	N	104	-
	egészségtantanár-tanító	A	N	104	-
	egészségtantanár-testnevelés	A	N	78	-
	ének-zene, egyházzene	A	N	94	-
	ének-zene, karvezetés	A	N	96	-
	ének-zene-magyar	A	N	101	-
	ének-zene-rajz	A	N	107	-
	ének-zene-tanító	A	N	93	-
	finnugor-kommunikáció	A	N	115	-
	finnugor-német	A	N	90	-
	finnugor-történelem	A	N	123	-
	fizika-matematika	A	N	84	-
	fizika-számítástechnika	A	N	108	-
	fizika-technika	A	N	102	-
	fizika-történelem	A	N	95	-
	földrajz-háztartásökonómia-életvitel	A	N	108	-
	földrajz-horvát nemzetiségi	A	N	115	-
	földrajz-informatikus könyvtáros	A	N	78	-
	földrajz-környezetvédelem	A	N	101	-
	földrajz-magyar	A	N	92	-
	földrajz-matematika	A	N	110	-
	földrajz-művelődésszervező	A	N	94	-
	földrajz-német	A	N	95	-
	földrajz-olasz	A	N	98	-
	földrajz-technika	A	N	104	-
	földrajz-testnevelés	A	N	86	-
	földrajz-történelem	A	N	87	-
	francia-informatikus könyvtáros	A	N	87	-
	francia-kommunikáció	A	N	96	-
	gazdálkodási	A	N	111	70
	háztartásökonómia-életvitel-horvát nemzetiségi	A	N	112	-
	háztartásökonómia-életvitel-informatikus könyvtáros	A	N	100	-
	háztartásökonómia-életvitel-kémia	A	N	116	-
	háztartásökonómia-életvitel-matematika	A	N	112	-
	háztartásökonómia-életvitel-orosz	A	N	123	-
	háztartásökonómia-életvitel-rajz	A	N	106	-
	háztartásökonómia-életvitel-számítástechnika	A	N	106	-
	háztartásökonómia-életvitel-tanító	A	N	116	-
	háztartásökonómia-életvitel-technika	A	N	106	-
	horvát nemzetiségi-kommunikáció	A	N	113	-
	horvát nemzetiségi-matematika	A	N	105	-
	horvát nemzetiségi-művelődésszervező	A	N	96	-
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	Szakpár	Forma	Tagozat	Finanszírozott	Költségtérítéses
	ponthatár	ponthatár
	horvát nemzetiségi-technika	A	N	112	-
	informatikus könyvtáros-magyar	A	N	81	-
	informatikus könyvtáros-művelődésszervező	A	N	102	-
	informatikus könyvtáros-német	A	N	83	-
	informatikus könyvtáros-rajz	A	N	107	-
	informatikus könyvtáros-számítástechnika	A	N	94	-
	informatikus könyvtáros-történelem	A	N	81	-
	kémia-matematika	A	N	123	-
	kémia-technika	A	N	100	-
	kémia-történelem	A	N	110	-
	kommunikáció-informatikus könyvtáros	A	N	108	-
	kommunikáció-magyar	A	N	100	-
	kommunikáció-művelődésszervező	A	N	110	-
	kommunikáció-német	A	N	90	-
	kommunikáció-orosz	A	N	103	-
	kommunikáció-rajz	A	N	100	-
	kommunikáció-számítástechnika	A	N	105	-
	kommunikáció-tanító	A	N	108	-
	kommunikáció-testnevelés	A	N	94	-
	kommunikáció-történelem	A	N	104	-
	magyar-művelődésszervező	A	N	101	-
	magyar-német	A	N	83	-
	magyar-rajz	A	N	99	-
	magyar-tanító	A	N	96	-
	magyar-technika	A	N	108	-
	magyar-történelem	A	N	94	-
	matematika-német	A	N	105	-
	matematika-olasz	A	N	113	-
	matematika-számítástechnika	A	N	77	-
	matematika-technika	A	N	117	-
	matematika-testnevelés	A	N	76	-
	matematika-történelem	A	N	107	-
	művelődésszervező-német	A	N	83	-
	művelődésszervező-rajz	A	N	100	-
	művelődésszervező-tanító	A	N	102	-
	művelődésszervező-technika	A	N	100	-
	művelődésszervező-testnevelés	A	N	92	-
	művelődésszervező-történelem	A	N	106	-
	német-olasz	A	N	110	-
	német-szlovén nemzetiségi	A	N	-	100
	német-tanító	A	N	100	-
	német-testnevelés	A	N	86	-
	német-történelem	A	N	94	-
	nemzetközi kommunikáció	A	N	90	90
	nemzetközi tanulmányok	A	N	95	85
	orosz-testnevelés	A	N	116	-
	rajz-számítástechnika	A	N	100	100
	rajz-tanító	A	N	90	-
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	Szakpár	Forma	Tagozat	Finanszírozott	Költségtérítéses
	ponthatár	ponthatár
	rajz-technika	A	N	102	-
	rajz-történelem	A	N	98	-
	számítástechnika-szlovén nemzetiségi	A	N	114	-
	számítástechnika-tanító	A	N	100	-
	számítástechnika-technika	A	N	110	-
	számítástechnika-testnevelés	A	N	86	-
	tanító	A	N	96	-
	tanító-testnevelés	A	N	89	-
	technika-történelem	A	N	108	-
	testnevelés (fiú)	A	N	74	-
	testnevelés (lány)	A	N	74	-
	testnevelés-technika	A	N	100	-
	biológia	A	L	-	60
	egészségtantanár	A	L	-	60
	földrajz	A	L	-	60
	gazdálkodási	A	L	-	60
	háztartásökonómia-életvitel	A	L	-	60
	informatikus könyvtáros	A	L	-	60
	művelődésszervező	A	L	-	70
	számítástechnika	A	L	-	60
	tanító	A	L	-	60
	technika	A	L	-	60
	angol-földrajz	A	L	-	60
	angol-kommunikáció	A	L	-	60
	angol-magyar	A	L	-	60
	angol-művelődésszervező	A	L	-	60
	angol-német	A	L	-	60
	angol-olasz	A	L	-	60
	angol-történelem	A	L	-	60
	földrajz-történelem	A	L	-	60
	francia-kommunikáció	A	L	-	60
	francia-német	A	L	-	60
	kommunikáció-magyar	A	L	-	60
	kommunikáció-művelődésszervező	A	L	-	60
	kommunikáció-német	A	L	-	60
	kommunikáció-orosz	A	L	-	60
	kommunikáció-történelem	A	L	-	60
	magyar-német	A	L	-	60
	magyar-orosz	A	L	-	60
	magyar-történelem	A	L	-	60
	művelődésszervező-német	A	L	-	60
	német-olasz	A	L	-	60
	német-történelem	A	L	-	60
	olasz-történelem	A	L	-	60
	művelődésszervező	A	T	-	60
	angol	D	E	-	60
	német	D	E	-	60
	biológia	D	L	-	60
	Országos Felsőoktatási Felvételi Iroda	Oldal: 4 / 69

	Szakpár	Forma	Tagozat	Finanszírozott	Költségtérítéses
	ponthatár	ponthatár
	egészségtantanár	D	L	-	60
	ének-zene	D	L	-	60
	fizika	D	L	-	60
	földrajz	D	L	-	60
	francia	D	L	-	60
	gazdálkodási	D	L	-	60
	háztartásökonómia-életvitel	D	L	-	60
	horvát nemzetiségi	D	L	-	60
	informatikus könyvtáros	D	L	-	60
	kémia	D	L	-	60
	kommunikáció	D	L	-	60
	magyar	D	L	-	60
	matematika	D	L	-	60
	művelődésszervező	D	L	-	60
	olasz	D	L	-	60
	rajz	D	L	-	60
	számítástechnika	D	L	-	60
	tanító	D	L	-	60
	technika	D	L	-	60
	történelem	D	L	-	60
	angol	D	T	-	65
	idegenforgalmi szakmenedzser	F	N	60	-
	idegenforgalmi szakmenedzser	F	L	-	60
	informatikai statisztikus és gazdasági tervező	F	N	60	-
	intézményi kommunikátor	F	N	60	-
	BGF-KVIFK          
	Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskolai Kar
	idegenforgalmi és szálloda (angol nyelven)	A	N	98	74
	idegenforgalmi és szálloda (magyar nyelven)	A	N	118	77
	idegenforgalmi és szálloda (német nyelven)	A	N	93	81
	kereskedelmi (magyar nyelven)	A	N	97	80
	kereskedelmi (német nyelven)	A	N	74	60
	vendéglátó és szálloda	A	N	95	78
	kereskedelmi szakoktatói	A	L	81	65
	vendéglátó szakoktatói	A	L	82	60
	idegenforgalmi és szálloda	A	T	-	61
	kereskedelmi	A	T	-	60
	vendéglátó és szálloda	A	T	-	60
	háztartásökonómia, életvitel tanári	D	L	-	126
	idegenforgalmi és szálloda	D	L	-	126
	kereskedelmi	D	L	-	126
	közgazdász tanár	D	L	-	126
	vendéglátó és szálloda	D	L	-	126
	közgazdász tanár	K	L	-	126
	idegenforgalmi szakmenedzser	F	N	93	60
	kereskedelmi szakmenedzser	F	N	88	60
	vendéglátó szakmenedzser	F	N	83	60
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	Szakpár	Forma	Tagozat	Finanszírozott	Költségtérítéses
	ponthatár	ponthatár
	idegenforgalmi szakmenedzser	F	L	-	62
	kereskedelmi szakmenedzser	F	L	-	60
	BGF-KKFK           
	Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar
	gazdaságdiplomácia és nemzetközi menedzsment	A	N	116	99
	külgazdasági	A	N	104	89
	külgazdasági (angol nyelven)	A	N	104	80
	külgazdasági (francia nyelven)	A	N	85	-
	nemzetközi kommunikáció	A	N	100	95
	nemzetközi marketing és teljes körű minőségirányítás (TQM)	A	N	97	65
	gazdaságdiplomácia és nemzetközi menedzsment	D	L	-	120
	külgazdasági	D	L	-	120
	nemzetközi kommunikáció	D	L	-	120
	nemzetközi marketing és teljes körű minőségirányítás (TQM)	D	L	-	120
	gazdasági idegen nyelvi levelező	F	N	67	67
	BGF-PSZFK-BP   
	Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar - Budapest
	humánerőforrás menedzser	A	N	78	-
	közgazdász	A	N	81	81
	vállalkozásszervező	A	N	63	-
	közgazdász	A	T	-	60
	vállalkozásszervező	A	T	-	61
	közgazdász	D	T	-	112
	vállalkozásszervező	D	T	-	113
	banki szakügyintéző	F	N	79	60
	pénzügyi szakügyintéző	F	N	60	120
	számviteli szakügyintéző	F	N	60	-
	BGF-PSZFK-SA   
	Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar - Salgótarjáni Intézet
	közgazdász	A	N	60	60
	közgazdász	A	T	-	61
	közgazdász	D	T	-	113
	pénzügyi szakügyintéző	F	N	64	-
	számviteli szakügyintéző	F	N	64	-
	BGF-PSZFK-ZA  
	Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar - Zalaegerszegi Intézet
	közgazdász	A	N	60	-
	közgazdász	A	T	-	60
	közgazdász	D	T	-	117
	banki szakügyintéző	F	N	64	-
	pénzügyi szakügyintéző	F	N	64	-
	számviteli szakügyintéző	F	N	60	-
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	BKF                       
	Budapesti Kommunikációs Főiskola
	kommunikáció	A	N	114	94
	üzleti kommunikáció	A	N	113	80
	kommunikáció	A	L	106	75
	üzleti kommunikáció	A	L	106	72
	BKÁE                    
	Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem
	közgazdász	A	N	100	100
	közgazdász tanár	A	N	101	-
	közgazdász	D	N	-	100
	BKÁE-ÁFK          
	Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Államigazgatási Főiskolai Kar
	igazgatásszervező	A	N	98	98
	igazgatásszervező	A	E	-	60
	igazgatásszervező	A	L	-	66
	igazgatásszervező	D	L	-	95
	BKÁE-GTK          
	Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Gazdálkodástudományi Kar
	gazdálkodási (magyar nyelven)	A	N	-	74
	gazdálkodási (angol nyelven)	A	N	-	66
	gazdasági informatika	A	N	90	90
	gazdálkodási (angol nyelven)	K	N	-	116
	gazdálkodási (magyar nyelven)	K	N	81	-
	BKÁE-KTK          
	Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Közgazdaságtudományi Kar
	közgazdasági (angol nyelven)	K	N	-	104
	közgazdasági (magyar nyelven)	K	N	60	-
	BKÁE-TK             
	Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Társadalomtudományi Kar
	nemzetközi tanulmányok	A	N	109	80
	szociológia	A	N	83	70
	politológus-közgazdász (magyar nyelven)	K	N	70	-
	szociálpolitikus-közgazdász	K	N	62	-
	szociológus-közgazdász (magyar nyelven)	K	N	60	60
	nemzetközi kapcsolatok	K	N	90	60
	nemzetközi kapcsolatok	K	E	-	73
	közgazdász tanár	K	E	-	117
	szociológus-közgazdász	K	E	-	77
	BME-GTK             
	Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
	közgazdász-gazdálkodási	A	N	97	75
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	Szakpár	Forma	Tagozat	Finanszírozott	Költségtérítéses
	ponthatár	ponthatár
	műszaki menedzser	A	N	122	97
	műszaki szakoktatói	A	L	82	64
	műszaki menedzser	D	N	-	120
	közgazdász-gazdálkodási	K	L	-	72
	mérnöktanári (egyetemi szint)	K	L	-	71
	mérnöktanári (főiskolai szint)	K	L	-	66
	BME-ÉSZK           
	Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar
	építészmérnöki	A	N	116	64
	építészmérnöki	D	N	-	85
	építészmérnöki	K	L	-	120
	BME-ÉŐK             
	Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar
	építőmérnöki	A	N	108	64
	földmérő és térinformatikai	A	N	104	84
	építőmérnöki	D	N	-	126
	építőmérnöki	K	L	-	126
	földmérő és térinformatikai	K	L	-	126
	BME-GÉK             
	Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar
	energetikai (egyetemi szint)	A	N	81	126
	energetikai (főiskolai szint)	A	N	65	-
	gépészmérnöki (egyetemi szint)	A	N	100	65
	gépészmérnöki (főiskolai szint)	A	N	81	62
	ipari termék- és formatervezői	A	N	100	70
	gépészmérnöki	D	N	-	126
	gépészmérnöki	K	N	120	-
	gépészmérnöki	K	L	-	126
	energetikai mérnök-asszisztens	F	N	66	-
	BME-KSK             
	Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar
	közlekedésmérnöki	A	N	102	74
	közlekedésmérnöki	D	N	-	126
	közlekedésmérnöki	K	N	97	98
	közlekedésmérnöki	K	L	-	126
	BME-TTK             
	Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Természettudományi Kar
	matematikus	A	N	118	81
	mérnök-fizikus	A	N	109	115
	mérnök-fizikus	D	N	-	112
	BME-VEK             
	Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki Kar
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	Szakpár	Forma	Tagozat	Finanszírozott	Költségtérítéses
	ponthatár	ponthatár
	biomérnöki	A	N	100	124
	környezetmérnöki	A	N	115	123
	vegyészmérnöki	A	N	100	84
	biomérnöki	D	N	-	120
	környezetmérnöki	D	N	-	126
	vegyészmérnöki	D	N	-	126
	környezetmérnöki	K	L	-	126
	BME-VIK              
	Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar
	műszaki informatikai	A	N	118	112
	villamosmérnöki	A	N	113	64
	villamosmérnöki	D	N	-	126
	műszaki informatikai	K	N	78	77
	villamosmérnöki	K	N	67	69
	BMF-BGK             
	Budapesti Műszaki Főiskola Bánki Donát Gépészmérnöki Főiskolai Kar
	biztonságtechnikai	A	N	84	63
	gépészmérnöki	A	N	78	61
	biztonságtechnikai	A	L	-	62
	gépészmérnöki	A	L	-	60
	biztonságtechnikai	D	N	-	120
	biztonságtechnikai	D	L	-	120
	gépészmérnöki	D	L	-	120
	gépipari mérnökasszisztens	F	N	62	-
	BMF-KVK            
	Budapesti Műszaki Főiskola Kandó Kálmán Villamosmérnöki Főiskolai Kar
	villamosmérnöki	A	N	77	60
	villamosmérnöki	A	L	73	62
	szakoktatói	A	L	-	72
	villamosmérnöki	A	T	-	86
	villamosmérnöki	D	N	-	120
	villamosmérnöki	D	L	-	120
	villamosmérnöki	D	T	-	120
	villamos mérnökasszisztens	F	N	92	84
	villamos mérnökasszisztens	F	L	-	87
	BMF-KGK            
	Budapesti Műszaki Főiskola Keleti Károly Gazdasági Főiskolai Kar
	gazdasági informatika	A	N	108	87
	műszaki menedzser	A	N	95	60
	műszaki menedzser	A	L	86	62
	műszaki menedzser	A	T	-	82
	gazdasági informatika	D	N	-	120
	műszaki menedzser	D	N	-	120
	műszaki menedzser	D	L	-	120
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	Szakpár	Forma	Tagozat	Finanszírozott	Költségtérítéses
	ponthatár	ponthatár
	műszaki menedzser	D	T	-	120
	BMF-NIK              
	Budapesti Műszaki Főiskola Neumann János Informatikai Főiskolai Kar
	műszaki informatikai	A	N	100	95
	műszaki informatikai	A	E	85	86
	műszaki informatikai	D	N	-	95
	műszaki informatikai	D	E	-	90
	BMF-RKK            
	Budapesti Műszaki Főiskola Rejtő Sándor Könnyűipari Mérnöki Főiskolai Kar
	könnyűipari mérnöki	A	N	70	60
	könnyűipari mérnöki	A	L	85	67
	könnyűipari mérnöki	D	N	-	120
	könnyűipari mérnöki	D	L	-	120
	könnyűipari mérnökasszisztens	F	N	70	-
	könnyűipari mérnökasszisztens	F	L	-	70
	DE-ÁOK               
	Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar
	általános orvos	A	N	109	86
	fogorvos	A	N	108	91
	gyógyszerész	A	N	102	81
	DE-BTK                
	Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar
	angol	A	N	98	98
	angol-filozófia	A	N	96	96
	angol-finn	A	N	97	-
	angol-francia	A	N	99	-
	angol-magyar	A	N	97	-
	angol-művelődésszervező	A	N	91	91
	angol-néderlandisztika	A	N	92	-
	angol-német	A	N	94	94
	angol-néprajz	A	N	96	-
	angol-olasz	A	N	91	-
	angol-pedagógia	A	N	96	-
	angol-politológia	A	N	96	-
	angol-történelem	A	N	91	-
	filozófia	A	N	100	-
	filozófia-magyar	A	N	90	-
	filozófia-művelődésszervező	A	N	88	-
	filozófia-néprajz	A	N	98	-
	filozófia-pedagógia	A	N	92	-
	filozófia-történelem	A	N	96	-
	földrajz-történelem	A	N	66	-
	francia	A	N	68	-
	francia-néderlandisztika	A	N	85	-
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	Szakpár	Forma	Tagozat	Finanszírozott	Költségtérítéses
	ponthatár	ponthatár
	francia-német	A	N	109	-
	francia-néprajz	A	N	92	-
	francia-történelem	A	N	111	-
	latin-magyar	A	N	111	-
	latin-német	A	N	112	-
	latin-ógörög	A	N	108	-
	latin-történelem	A	N	88	-
	lengyel-magyar	A	N	116	-
	lengyel-német	A	N	114	-
	lengyel-néprajz	A	N	100	-
	lengyel-történelem	A	N	112	-
	magyar	A	N	88	88
	magyar-finn	A	N	93	-
	magyar-művelődésszervező	A	N	95	-
	magyar-néderlandisztika	A	N	100	-
	magyar-német	A	N	92	92
	magyar-néprajz	A	N	98	-
	magyar-olasz	A	N	89	-
	magyar-orosz	A	N	104	-
	magyar-pedagógia	A	N	94	-
	magyar-történelem	A	N	84	-
	művelődésszervező-német	A	N	92	92
	művelődésszervező-olasz	A	N	103	-
	művelődésszervező-pedagógia	A	N	90	-
	művelődésszervező-politológia	A	N	103	-
	művelődésszervező-történelem	A	N	91	-
	német	A	N	90	90
	német-finn	A	N	101	-
	német-néderlandisztika	A	N	90	-
	német-néprajz	A	N	122	-
	német-olasz	A	N	113	-
	német-orosz	A	N	106	-
	német-pedagógia	A	N	104	-
	német-történelem	A	N	94	-
	néprajz-finn	A	N	94	94
	néprajz-olasz	A	N	118	-
	néprajz-pedagógia	A	N	106	106
	néprajz-történelem	A	N	93	-
	olasz	A	N	64	64
	olasz-pedagógia	A	N	104	-
	orosz	A	N	100	100
	pedagógia-történelem	A	N	96	-
	politológia	A	N	95	-
	politológia-történelem	A	N	96	96
	pszichológia	A	N	105	105
	szociálpolitikai	A	N	63	-
	szociológia	A	N	60	60
	történelem	A	N	97	-
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	Szakpár	Forma	Tagozat	Finanszírozott	Költségtérítéses
	ponthatár	ponthatár
	történelem-finn	A	N	97	-
	történelem-néderlandisztika	A	N	101	-
	általános szociális munkás	A	L	-	104
	filozófia	D	L	-	120
	néprajz	D	L	-	120
	pedagógia	D	L	-	120
	pszichológia	D	L	76	-
	szociálpolitikai	D	L	-	120
	angol	K	L	-	120
	francia	K	L	-	120
	magyar	K	L	-	120
	művelődésszervező	K	L	-	120
	német	K	L	-	120
	pedagógia	K	L	-	120
	történelem	K	L	-	120
	angol	K	T	-	120
	DE-EFK                 
	Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar
	általános szociális munkás	A	N	90	70
	diplomás ápoló	A	N	63	66
	egészségügyi ügyvitelszervező	A	N	84	-
	gyógytornász	A	N	101	64
	mentőtiszt	A	N	82	74
	orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitikus	A	N	62	-
	védőnő	A	N	60	-
	általános szociális munkás	A	L	110	80
	diplomás ápoló	A	L	107	72
	egészségügyi ügyvitelszervező	A	L	103	70
	orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitikus	A	L	81	62
	egészségügyi ügyvitelszervező	D	N	-	123
	általános szociális munkás	D	L	-	120
	egészségügyi ügyvitelszervező	D	L	-	98
	szülésznő	F	N	60	-
	szülésznő	F	L	81	81
	orvosdiagnosztikai laboratóriumi technológus	F	L	60	-
	DE-HPFK              
	Debreceni Egyetem Hajdúböszörményi Wargha István Pedagógiai Főiskolai Kar
	óvodapedagógus	A	N	88	60
	szociálpedagógus	A	N	97	78
	óvodapedagógus	A	L	93	80
	szociálpedagógus	A	L	108	102
	óvodapedagógus	D	L	-	120
	szociálpedagógus	D	L	-	120
	DE-JÁTI                
	Debreceni Egyetem Jog- és Államtudományi Intézet
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	Szakpár	Forma	Tagozat	Finanszírozott	Költségtérítéses
	ponthatár	ponthatár
	jogász	A	N	97	97
	jogász	A	L	-	74
	jogász	D	L	-	87
	DE-K                      
	Debreceni Egyetem Konzervatóriuma
	ének-zenetanár, karvezetés	A	N	114	-
	énekművész, -tanár	A	N	99	-
	gordon (egyetemi szint)	A	N	-	108
	harsona (egyetemi szint)	A	N	112	-
	hegedű (egyetemi szint)	A	N	110	-
	mélyhegedű (egyetemi szint)	A	N	112	-
	orgona (egyetemi szint)	A	N	115	-
	trombita (egyetemi szint)	A	N	111	-
	ütőhangszer (egyetemi szint)	A	N	116	-
	zongora (egyetemi szint)	A	N	105	105
	énekművész, -tanár	D	N	-	114
	ének-zenetanár, karvezetés	K	N	-	111
	énekművész, -tanár	K	N	120	-
	fagott (egyetemi szint)	K	N	115	-
	fuvola (egyetemi szint)	K	N	118	-
	gordon (egyetemi szint)	K	N	119	-
	gordonka (egyetemi szint)	K	N	115	100
	hegedű (egyetemi szint)	K	N	119	116
	klarinét (egyetemi szint)	K	N	115	-
	kürt (egyetemi szint)	K	N	110	-
	mélyhegedű (egyetemi szint)	K	N	119	-
	oboa (egyetemi szint)	K	N	118	-
	zongora (egyetemi szint)	K	N	112	-
	magánénektanár, ének-kamaraművész	A	N	110	-
	zeneelmélet- szolfézstanár, karvezetés	A	N	104	104
	fuvola (főiskolai szint)	A	N	120	-
	gitár (főiskolai szint)	A	N	113	105
	hegedű (főiskolai szint)	A	N	109	-
	kürt (főiskolai szint)	A	N	104	-
	oboa (főiskolai szint)	A	N	111	-
	trombita (főiskolai szint)	A	N	109	-
	tuba (főiskolai szint)	A	N	107	-
	ütőhangszer (főiskolai szint)	A	N	108	-
	zongora (főiskolai szint)	A	N	101	101
	fúvószenekari karnagy	D	N	-	110
	szolfézstanár	D	N	-	110
	DE-KTK                
	Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Kar
	közgazdász-gazdálkodási közgazdasági	A	N	95	95
	közgazdász-gazdálkodási	K	L	-	68
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	Szakpár	Forma	Tagozat	Finanszírozott	Költségtérítéses
	ponthatár	ponthatár
	DE-MTK               
	Debreceni Egyetem Mezőgazdaságtudományi Kar
	agrár mérnöktanári	A	N	101	-
	agrárkémikus agrármérnöki	A	N	65	-
	agrármérnöki	A	N	106	106
	élelmiszer-minőségbiztosító agrármérnöki	A	N	108	63
	gazdasági agrármérnöki	A	N	115	64
	kertészmérnöki	A	N	94	64
	környezetgazdálkodási agrármérnöki	A	N	113	68
	mezőgazdasági szakigazgatási szervező mérnöki	A	N	107	60
	vidékfejlesztési agrármérnöki	A	N	109	60
	mezőgazdasági szakigazgatási szervező mérnöki	A	L	-	70
	természetvédelmi mérnöki	A	L	-	102
	vadgazda mérnöki	A	L	-	102
	agrár mérnöktanári	D	L	-	126
	agrármérnöki	K	L	-	126
	hulladékgazdálkodási technológus	F	N	60	-
	informatikai statisztikus és gazdasági tervező	F	N	79	-
	DE-MFK               
	Debreceni Egyetem Műszaki Főiskolai Kar
	építészmérnöki	A	N	92	60
	építőmérnöki	A	N	90	60
	gépészmérnöki	A	N	78	60
	környezetmérnöki	A	N	91	60
	műszaki menedzser	A	N	88	60
	településmérnöki	A	N	86	60
	vegyészmérnöki	A	N	68	60
	villamosmérnöki	A	N	85	60
	építészmérnöki	A	L	-	60
	építőmérnöki	A	L	-	60
	gépészmérnöki	A	L	80	60
	környezetmérnöki	A	L	-	60
	műszaki menedzser	A	L	-	60
	településmérnöki	A	L	-	60
	vegyészmérnöki	A	L	-	60
	villamosmérnöki	A	L	-	60
	építészmérnöki	D	N	-	120
	építőmérnöki	D	N	-	120
	környezetmérnöki	D	N	-	122
	műszaki menedzser	D	N	-	120
	településmérnöki	D	N	-	120
	vegyészmérnöki	D	N	-	123
	villamosmérnöki	D	N	-	122
	építészmérnöki	D	L	-	120
	építőmérnöki	D	L	-	120
	gépészmérnöki	D	L	-	120
	környezetmérnöki	D	L	-	120
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	Szakpár	Forma	Tagozat	Finanszírozott	Költségtérítéses
	ponthatár	ponthatár
	műszaki menedzser	D	L	-	120
	településmérnöki	D	L	-	120
	vegyészmérnöki	D	L	-	120
	villamosmérnöki	D	L	-	120
	mérnöktanári	K	L	-	120
	DE-TTK                
	Debreceni Egyetem Természettudományi Kar
	ábrázológeometria-matematika	A	N	80	-
	biológia-angol	A	N	107	-
	biológia-fizika	A	N	105	-
	biológia-földrajz	A	N	74	-
	biológia-informatika	A	N	81	-
	biológia-kémia	A	N	66	-
	biológia-környezettan	A	N	72	-
	biológia-matematika	A	N	69	-
	biológia-német	A	N	91	-
	fizika-angol	A	N	112	-
	fizika-informatika	A	N	72	-
	fizika-matematika	A	N	75	-
	földrajz-angol	A	N	76	76
	földrajz-informatika	A	N	79	-
	földrajz-környezettan	A	N	61	61
	földrajz-német	A	N	66	-
	informatika-angol	A	N	72	72
	informatika-matematika	A	N	62	62
	informatika-német	A	N	66	-
	informatikus könyvtáros-angol	A	N	104	-
	informatikus könyvtáros-matematika	A	N	63	63
	informatikus könyvtáros-német	A	N	105	-
	kémia-környezettan	A	N	122	-
	kémia-matematika	A	N	120	-
	matematika-angol	A	N	102	-
	matematika-francia	A	N	112	-
	matematika-német	A	N	97	-
	alkalmazott matematikus	A	N	73	-
	alkalmazott fizikus	A	N	99	-
	biológus	A	N	89	89
	fizikus	A	N	84	-
	fizikus informatikus	A	N	78	78
	geográfus	A	N	63	63
	környezettudományi	A	N	69	69
	matematikus	A	N	61	-
	molekuláris biológus	A	N	102	102
	programozó matematikus	A	N	73	73
	programtervező matematikus	A	N	79	79
	vegyész	A	N	63	63
	vegyész-fizikus laboratóriumi operátor	A	N	77	-
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	Szakpár	Forma	Tagozat	Finanszírozott	Költségtérítéses
	ponthatár	ponthatár
	programozó matematikus	A	E	-	126
	biológus	D	N	-	126
	fizika	D	N	-	126
	földrajz	D	N	-	126
	informatika	D	N	-	126
	informatikus könyvtáros	D	N	-	126
	matematika	D	N	-	126
	matematikus	D	N	-	126
	programozó matematikus	D	N	-	126
	programtervező matematikus	D	N	-	126
	vegyész	D	N	-	126
	informatika	D	L	-	126
	informatikus könyvtáros	D	L	-	126
	biológia	K	N	120	-
	fizika	K	N	124	-
	földrajz	K	N	104	-
	informatika	K	N	102	-
	kémia	K	N	122	-
	matematika	K	N	123	-
	biológia	K	L	-	126
	fizika	K	L	-	126
	földrajz	K	L	-	126
	informatika	K	L	-	126
	informatikus könyvtáros	K	L	-	126
	kémia	K	L	-	126
	matematika	K	L	-	126
	DF                          
	Dunaújvárosi Főiskola
	anyagmérnöki	A	N	71	68
	gépészmérnök-mérnöktanári	A	N	63	-
	gépészmérnöki	A	N	72	-
	kohómérnöki	A	N	63	-
	anyagmérnöki	A	L	-	86
	gépészmérnöki	A	L	-	62
	kohómérnöki	A	L	-	60
	műszaki szakoktatói	A	L	94	86
	mérnöktanári	D	L	-	120
	gépipari mérnökasszisztens	F	N	67	-
	műszaki informatika-mérnöktanári	A	N	66	-
	műszaki informatikai	A	N	82	60
	műszaki informatikai	A	L	-	60
	gazdálkodási	A	N	114	88
	műszaki menedzser	A	N	85	64
	gazdálkodási	A	L	-	60
	műszaki menedzser	A	L	-	60
	banki szakügyintéző	F	N	61	-
	idegenforgalmi szakmenedzser	F	N	71	-
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	Szakpár	Forma	Tagozat	Finanszírozott	Költségtérítéses
	ponthatár	ponthatár
	pénzügyi szakügyintéző	F	N	74	-
	számviteli szakügyintéző	F	N	66	-
	EJF-M                    
	Eötvös József Főiskola Műszaki Fakultás
	építőmérnöki	A	N	70	60
	környezetmérnöki	A	N	72	60
	építőmérnöki	A	L	-	60
	környezetmérnöki	A	L	-	61
	építőmérnöki	D	L	-	78
	környezetmérnöki	D	L	-	70
	EJF                         
	Eötvös József Főiskola Pedagógiai Fakultás
	vállalkozásszervező	A	N	108	89
	horvát nemzetiségi óvodapedagógus	A	N	-	96
	horvát nemzetiségi tanító	A	N	66	-
	informatikus könyvtáros-művelődésszervező	A	N	89	67
	német nemzetiségi óvodapedagógus	A	N	80	115
	német nemzetiségi tanító	A	N	80	-
	óvodapedagógus	A	N	95	-
	tanító	A	N	61	-
	informatikus könyvtáros	A	L	90	60
	művelődésszervező	A	L	100	61
	informatikus könyvtáros-művelődésszervező	A	L	-	64
	óvodapedagógus	A	L	80	66
	tanító	A	L	81	61
	informatikus könyvtáros-művelődésszervező	D	N	-	97
	informatikus könyvtáros	D	L	-	96
	informatikus könyvtáros-művelődésszervező	D	L	-	96
	német nemzetiségi óvodapedagógus	D	L	-	120
	német nemzetiségi tanító	D	L	-	120
	óvodapedagógus	D	L	-	77
	tanító	D	L	-	72
	ELTE-ÁJK            
	Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar
	jogász	A	N	104	104
	politológus	A	N	95	85
	társadalombiztosítás	A	L	-	108
	jogász	D	N	-	104
	politológus	D	N	-	85
	jogász	D	E	-	96
	jogász	D	L	-	87
	ELTE-GYFK          
	Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar
	általános szociális munkás	A	N	65	85
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	Szakpár	Forma	Tagozat	Finanszírozott	Költségtérítéses
	ponthatár	ponthatár
	gyógypedagógiai	A	N	84	60
	általános szociális munkás	A	E	74	60
	gyógypedagógiai	A	E	60	81
	általános szociális munkás	D	E	-	60
	gyógypedagógiai	D	E	-	60
	gyógypedagógiai	D	L	113	-
	ELTE-BTK            
	Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
	amerikanisztika-angol	A	N	94	94
	amerikanisztika-francia	A	N	98	98
	amerikanisztika-magyar	A	N	97	-
	amerikanisztika-olasz	A	N	103	-
	amerikanisztika-orosz	A	N	90	-
	amerikanisztika-portugál	A	N	105	-
	angol	A	N	102	107
	arab-filozófia	A	N	98	-
	arab-francia	A	N	92	-
	arab-magyar	A	N	97	-
	arab-német	A	N	123	-
	arab-olasz	A	N	121	-
	arab-orosz	A	N	121	-
	arab-történelem	A	N	95	-
	bolgár-orosz	A	N	99	-
	cseh-orosz	A	N	106	-
	egyiptológia-portugál	A	N	117	-
	egyiptológia-történelem	A	N	99	-
	esztétika-angol	A	N	104	-
	esztétika-filozófia	A	N	106	106
	esztétika-francia	A	N	103	109
	esztétika-magyar	A	N	92	90
	esztétika-művészettörténet	A	N	104	-
	esztétika-német	A	N	89	-
	esztétika-portugál	A	N	120	-
	esztétika-spanyol	A	N	106	-
	esztétika-történelem	A	N	97	-
	filmelmélet és filmtörténet-angol	A	N	98	98
	filmelmélet és filmtörténet-filozófia	A	N	104	104
	filmelmélet és filmtörténet-francia	A	N	98	-
	filmelmélet és filmtörténet-magyar	A	N	104	-
	filmelmélet és filmtörténet-művészettörténet	A	N	90	-
	filmelmélet és filmtörténet-német	A	N	82	-
	filmelmélet és filmtörténet-olasz	A	N	114	-
	filmelmélet és filmtörténet-portugál	A	N	93	-
	filmelmélet és filmtörténet-történelem	A	N	94	-
	filozófia	A	N	100	119
	francia	A	N	85	96
	horvát-angol	A	N	100	-
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	Szakpár	Forma	Tagozat	Finanszírozott	Költségtérítéses
	ponthatár	ponthatár
	horvát-történelem	A	N	86	-
	informatikus könyvtáros-magyar	A	N	82	-
	informatikus könyvtáros-német	A	N	120	-
	informatikus könyvtáros-történelem	A	N	94	-
	japán-angol	A	N	96	-
	japán-filozófia	A	N	115	-
	japán-magyar	A	N	117	-
	japán-német	A	N	97	-
	japán-történelem	A	N	109	-
	kínai-angol	A	N	98	98
	kínai-filozófia	A	N	103	-
	kínai-olasz	A	N	103	-
	kommunikáció-angol	A	N	102	99
	kommunikáció-francia	A	N	94	94
	kommunikáció-magyar	A	N	97	-
	kommunikáció-művészettörténet	A	N	96	-
	kommunikáció-német	A	N	93	-
	kommunikáció-olasz	A	N	99	-
	kommunikáció-portugál	A	N	96	-
	kommunikáció-spanyol	A	N	100	-
	kommunikáció-történelem	A	N	93	-
	latin-angol	A	N	96	-
	latin-filozófia	A	N	94	-
	latin-francia	A	N	101	-
	latin-magyar	A	N	99	-
	latin-német	A	N	112	-
	latin-portugál	A	N	104	-
	lengyel-angol	A	N	104	-
	lengyel-magyar	A	N	116	-
	lengyel-olasz	A	N	123	-
	magyar	A	N	91	90
	mongol-filozófia	A	N	99	-
	mongol-történelem	A	N	108	-
	művészettörténet	A	N	96	93
	német	A	N	93	119
	néprajz-francia	A	N	111	-
	néprajz-magyar	A	N	90	-
	néprajz-német	A	N	107	-
	néprajz-olasz	A	N	96	-
	néprajz-történelem	A	N	105	-
	ógörög-latin	A	N	106	-
	olasz	A	N	88	88
	orosz	A	N	81	81
	pedagógia-angol	A	N	103	-
	pedagógia-magyar	A	N	90	-
	pedagógia-német	A	N	117	-
	pedagógia-spanyol	A	N	98	-
	pedagógia-történelem	A	N	96	-
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	Szakpár	Forma	Tagozat	Finanszírozott	Költségtérítéses
	ponthatár	ponthatár
	portugál	A	N	89	99
	pszichológia	A	N	100	112
	régészet	A	N	103	102
	skandinavisztika-angol	A	N	99	99
	skandinavisztika-filozófia	A	N	98	-
	skandinavisztika-magyar	A	N	109	-
	skandinavisztika-művészettörténet	A	N	102	-
	skandinavisztika-német	A	N	94	-
	skandinavisztika-portugál	A	N	97	-
	spanyol	A	N	80	91
	szlovák-magyar	A	N	112	-
	szlovák-portugál	A	N	110	-
	szociális munkás	A	N	83	83
	szociálpolitikai	A	N	90	90
	szociológia	A	N	90	90
	tibeti-filozófia	A	N	121	-
	tibeti-művészettörténet	A	N	106	-
	tibeti-német	A	N	100	-
	történelem	A	N	91	91
	angol (főiskolai)-francia	A	N	100	-
	angol (főiskolai)-magyar	A	N	93	-
	angol (főiskolai)-művészettörténet	A	N	91	-
	angol (főiskolai)-olasz	A	N	104	-
	angol (főiskolai)-orosz	A	N	96	-
	angol (főiskolai)-portugál	A	N	95	-
	angol (főiskolai)-spanyol	A	N	95	-
	angol (főiskolai)-történelem	A	N	94	-
	német (főiskolai)-angol	A	N	93	-
	német (főiskolai)-magyar	A	N	96	-
	német (főiskolai)-olasz	A	N	91	-
	német (főiskolai)-portugál	A	N	99	-
	német (főiskolai)-történelem	A	N	94	-
	alkalmazott nyelvészet	A	N	126	126
	assziriológia	A	N	-	96
	elméleti nyelvészet	A	N	-	117
	észt	A	N	-	108
	finn	A	N	-	100
	finnugor	A	N	-	107
	hebraisztika	A	N	-	102
	iranisztika	A	N	-	123
	kulturális antropológia	A	N	-	97
	levéltár	A	N	80	-
	magyar mint idegen nyelv	A	N	126	-
	néderlandisztika	A	N	-	95
	összehasonlító irodalomtudomány	A	N	99	-
	politikaelmélet	A	N	90	90
	török	A	N	-	83
	új- és legújabb kori történeti muzeológia	A	N	103	-
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	Szakpár	Forma	Tagozat	Finanszírozott	Költségtérítéses
	ponthatár	ponthatár
	pszichológia	A	E	100	106
	alkalmazott nyelvészet	D	N	-	126
	amerikanisztika	D	N	-	97
	angol	D	N	-	96
	arab	D	N	-	120
	cseh	D	N	-	116
	egyiptológia	D	N	-	94
	elméleti nyelvészet	D	N	-	119
	eszperantó (főiskolai)	D	N	-	114
	észt	D	N	-	103
	esztétika	D	N	-	98
	filmelmélet és filmtörténet	D	N	-	99
	filozófia	D	N	-	101
	finn	D	N	-	100
	francia	D	N	-	101
	hebraisztika	D	N	-	104
	horvát	D	N	-	100
	indológia	D	N	-	100
	informatikus könyvtáros	D	N	-	93
	iranisztika	D	N	-	117
	kínai	D	N	-	112
	kommunikáció	D	N	-	80
	kulturális antropológia	D	N	-	103
	latin	D	N	-	95
	lengyel	D	N	-	119
	magyar mint idegen nyelv	D	N	-	126
	mongol	D	N	-	102
	művészettörténet	D	N	-	104
	néderlandisztika	D	N	-	93
	német	D	N	-	105
	néprajz	D	N	-	93
	ógörög	D	N	-	102
	olasz	D	N	-	110
	orosz	D	N	-	92
	összehasonlító irodalomtudomány	D	N	101	-
	pedagógia	D	N	-	95
	politikaelmélet	D	N	-	94
	portugál	D	N	-	97
	pszichológia	D	N	-	104
	régészet	D	N	-	103
	román	D	N	-	112
	skandinavisztika	D	N	-	108
	spanyol	D	N	-	101
	szerb	D	N	-	107
	szociológia	D	N	-	98
	tibeti	D	N	-	125
	török	D	N	-	92
	történelem	D	N	-	107
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	Szakpár	Forma	Tagozat	Finanszírozott	Költségtérítéses
	ponthatár	ponthatár
	új- és legújabb kori történeti muzeológia	D	N	-	104
	angol (főiskolai)	D	E	-	70
	német (főiskolai)	D	E	-	72
	pedagógia	D	E	-	72
	pszichológia	D	E	-	100
	szociológia	D	E	-	105
	szociális munkás	D	L	-	100
	szociológia	D	L	-	104
	angol	K	N	99	99
	horvát	K	N	100	100
	német	K	N	91	91
	olasz	K	N	110	-
	ukrán	K	N	86	-
	francia	K	E	-	104
	informatikus könyvtáros	K	E	-	98
	magyar	K	E	-	88
	német	K	E	-	80
	pedagógia	K	E	-	80
	történelem	K	E	-	79
	szociális munkás	K	L	-	94
	szociálpolitikai	K	L	-	110
	ELTE-TFK            
	Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanárképző Főiskolai Kar
	angol-földrajz	A	N	77	-
	angol-francia	A	N	72	-
	angol-informatikus könyvtáros	A	N	71	-
	angol-magyar	A	N	62	-
	angol-matematika	A	N	89	108
	angol-művelődésszervező	A	N	94	88
	angol-német	A	N	96	68
	angol-olasz	A	N	79	92
	angol-orosz	A	N	92	-
	angol-számítástechnika	A	N	93	76
	angol-testnevelés	A	N	86	72
	angol-történelem	A	N	74	72
	biológia-fizika	A	N	80	-
	biológia-földrajz	A	N	77	-
	biológia-kémia	A	N	73	-
	biológia-testnevelés	A	N	66	-
	ének-zene, karvezetés	A	N	80	-
	fizika-matematika	A	N	114	-
	fizika-számítástechnika	A	N	88	-
	földrajz-matematika	A	N	83	-
	földrajz-német	A	N	84	-
	földrajz-testnevelés	A	N	79	60
	földrajz-történelem	A	N	70	65
	francia-magyar	A	N	86	-
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	Szakpár	Forma	Tagozat	Finanszírozott	Költségtérítéses
	ponthatár	ponthatár
	francia-művelődésszervező	A	N	112	-
	francia-német	A	N	92	-
	francia-számítástechnika	A	N	79	-
	informatikus könyvtáros-magyar	A	N	73	-
	informatikus könyvtáros-matematika	A	N	118	-
	informatikus könyvtáros-történelem	A	N	78	-
	kémia-matematika	A	N	104	102
	magyar-művelődésszervező	A	N	84	-
	magyar-német	A	N	84	-
	magyar-olasz	A	N	102	-
	magyar-történelem	A	N	82	-
	matematika-számítástechnika	A	N	78	-
	német-olasz	A	N	90	-
	német-orosz	A	N	94	100
	német-számítástechnika	A	N	75	-
	német-testnevelés	A	N	80	-
	német-történelem	A	N	76	-
	olasz-orosz	A	N	120	-
	olasz-történelem	A	N	100	-
	testnevelés-rekreáció	A	N	102	94
	testnevelés-történelem	A	N	83	63
	biológia	A	E	-	80
	ének-zene, karvezetés	A	E	-	80
	földrajz	A	E	-	80
	földrajz-történelem	A	E	-	68
	magyar-művelődésszervező	A	E	-	60
	magyar-történelem	A	E	-	104
	matematika	A	E	-	91
	számítástechnika	A	E	-	69
	testnevelés	A	E	-	60
	informatikus könyvtáros	A	L	-	96
	művelődésszervező	A	L	-	72
	biológia	D	E	-	80
	ének-zene	D	E	-	91
	ének-zene, karvezetés	D	E	-	81
	földrajz	D	E	-	80
	francia	D	E	-	112
	informatikus könyvtáros	D	E	-	104
	magyar	D	E	-	72
	matematika	D	E	-	60
	német	D	E	-	91
	számítástechnika	D	E	-	76
	szolfézstanár	D	E	-	120
	történelem	D	E	-	112
	ELTE-TÓFK         
	Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképzőképző Főiskolai Kar
	német nemzetiségi tanító	A	N	95	95
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	Szakpár	Forma	Tagozat	Finanszírozott	Költségtérítéses
	ponthatár	ponthatár
	szerb nemzetiségi tanító	A	N	120	-
	óvodapedagógus	A	N	95	85
	tanító	A	N	93	88
	óvodapedagógus	A	E	83	103
	tanító	A	E	85	70
	művelődésszervező	A	L	-	87
	óvodapedagógus	D	E	-	120
	tanító	D	E	-	120
	ELTE-TTK            
	Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar
	biológia	A	N	102	-
	biológia-földrajz	A	N	62	94
	biológia-kémia	A	N	80	85
	biológia-környezettan	A	N	99	101
	fizika	A	N	64	103
	fizika-matematika	A	N	65	103
	földrajz	A	N	81	126
	földrajz-környezettan	A	N	75	62
	informatika	A	N	81	126
	informatika-matematika	A	N	60	71
	kémia	A	N	66	92
	kémia-környezettan	A	N	64	108
	kémia-matematika	A	N	73	-
	matematika	A	N	60	116
	technika	A	N	126	126
	alkalmazott fizikus	A	N	100	-
	alkalmazott matematikus	A	N	61	100
	biológus	A	N	94	125
	csillagász	A	N	64	87
	fizikus	A	N	65	96
	fizikus-mérnök	A	N	77	-
	geofizikus	A	N	68	60
	geográfus	A	N	92	120
	geológus	A	N	65	96
	matematikus	A	N	68	73
	meteorológus	A	N	108	105
	programtervező matematikus	A	N	62	93
	térképész	A	N	74	83
	vegyész	A	N	64	76
	programozó matematikus	A	E	-	126
	matematika	D	N	-	126
	vegyész	D	N	-	126
	csillagász	D	L	-	126
	informatika	D	L	-	126
	technika	D	L	-	126
	fizika	K	N	126	126
	informatika	K	N	126	126
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	Szakpár	Forma	Tagozat	Finanszírozott	Költségtérítéses
	ponthatár	ponthatár
	kémia	K	N	126	126
	matematika	K	N	126	126
	biológia	K	N	126	126
	biológia	K	E	-	126
	földrajz	K	E	-	126
	matematika	K	E	-	126
	fizika	K	L	-	126
	informatika	K	L	-	126
	kémia	K	L	-	126
	technika	K	L	-	126
	EKF                        
	Eszterházy Károly Főiskola
	angol-biológia	A	N	91	-
	angol-ének-zene	A	N	70	-
	angol-földrajz	A	N	97	-
	angol-francia	A	N	76	-
	angol-gazdaságismeret	A	N	83	-
	angol-informatikus könyvtáros	A	N	80	-
	angol-kémia	A	N	85	-
	angol-kommunikáció	A	N	95	66
	angol-magyar	A	N	102	-
	angol-matematika	A	N	85	-
	angol-művelődésszervező	A	N	94	-
	angol-német	A	N	81	-
	angol-számítástechnika	A	N	100	-
	angol-történelem	A	N	65	-
	angol-történelem (egyetemi)	A	N	64	-
	biológia-fizika	A	N	62	-
	biológia-földrajz	A	N	65	-
	biológia-francia	A	N	119	-
	biológia-kémia	A	N	87	60
	biológia-környezetvédelem	A	N	88	-
	biológia-magyar	A	N	114	-
	biológia-német	A	N	99	-
	biológia-testnevelés	A	N	85	-
	biológus laboratóriumi operátor	A	N	80	-
	ének-zene-francia	A	N	91	-
	ének-zene-hittanár	A	N	62	-
	ének-zene-kommunikáció	A	N	73	-
	ének-zene-magyar	A	N	73	-
	ének-zene-művelődésszervező	A	N	87	-
	ének-zene-német	A	N	108	-
	ének-zene-történelem	A	N	86	-
	fizika-kémia	A	N	120	-
	fizika-magyar	A	N	112	-
	fizika-matematika	A	N	120	-
	fizika-számítástechnika	A	N	105	-
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	Szakpár	Forma	Tagozat	Finanszírozott	Költségtérítéses
	ponthatár	ponthatár
	földrajz-francia	A	N	120	-
	földrajz-környezetvédelem	A	N	120	-
	földrajz-magyar	A	N	120	-
	földrajz-matematika	A	N	104	-
	földrajz-német	A	N	98	-
	földrajz-testnevelés	A	N	74	98
	földrajz-történelem	A	N	120	60
	földrajz-történelem (egyetemi)	A	N	89	-
	francia-informatikus könyvtáros	A	N	86	-
	francia-kémia	A	N	105	-
	francia-kommunikáció	A	N	95	-
	francia-magyar	A	N	68	-
	francia-matematika	A	N	114	-
	francia-művelődésszervező	A	N	83	-
	gazdálkodási	A	N	113	80
	gazdaságismeret-kommunikáció	A	N	102	-
	gazdaságismeret-matematika	A	N	83	-
	gazdaságismeret-német	A	N	80	-
	gazdaságismeret-számítástechnika	A	N	112	-
	gazdaságismeret-történelem	A	N	122	-
	gazdaságismeret-történelem (egyetemi)	A	N	94	-
	hittanár-kommunikáció	A	N	76	-
	hittanár-magyar	A	N	77	60
	hittanár-történelem	A	N	78	-
	informatikus könyvtáros-kommunikáció	A	N	86	75
	informatikus könyvtáros-matematika	A	N	63	-
	informatikus könyvtáros-német	A	N	73	-
	informatikus könyvtáros-történelem	A	N	96	76
	informatikus könyvtáros-történelem (egyetemi)	A	N	83	-
	kémia-magyar	A	N	90	-
	kémia-matematika	A	N	84	-
	kommunikáció-magyar	A	N	107	69
	kommunikáció-művelődésszervező	A	N	96	66
	kommunikáció-német	A	N	98	86
	kommunikáció-számítástechnika	A	N	100	82
	kommunikáció-történelem	A	N	104	66
	kommunikáció-történelem (egyetemi)	A	N	78	-
	magyar-matematika	A	N	91	-
	magyar-művelődésszervező	A	N	96	106
	magyar-német	A	N	66	-
	magyar-számítástechnika	A	N	84	-
	magyar-történelem	A	N	105	86
	magyar-történelem (egyetemi)	A	N	87	-
	matematika-német	A	N	95	-
	matematika-számítástechnika	A	N	102	-
	matematika-testnevelés	A	N	78	-
	művelődésszervező-német	A	N	84	-
	művelődésszervező-történelem	A	N	102	-
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	Szakpár	Forma	Tagozat	Finanszírozott	Költségtérítéses
	ponthatár	ponthatár
	művelődésszervező-történelem (egyetemi)	A	N	86	-
	német-számítástechnika	A	N	90	-
	német-történelem	A	N	93	-
	pedagógia-számítástechnika	A	N	98	76
	pedagógia-történelem	A	N	83	60
	programozó matematikus	A	N	96	-
	rajz-vizuális kommunikáció	A	N	101	82
	számítástechnika-történelem	A	N	70	-
	szociálpedagógus	A	N	84	63
	testnevelés	A	N	77	-
	történelem (egyetemi)	A	N	80	81
	programozó matematikus	A	E	60	-
	számítástechnika	A	E	91	64
	biológia	A	L	120	60
	biológus laboratóriumi operátor	A	L	120	-
	ének-zene-kommunikáció	A	L	-	72
	ének-zene-művelődésszervező	A	L	-	66
	fizika	A	L	120	-
	földrajz	A	L	60	-
	földrajz-történelem	A	L	60	-
	gazdálkodási	A	L	102	72
	informatikus könyvtáros	A	L	87	77
	kémia	A	L	-	120
	kommunikáció-művelődésszervező	A	L	82	68
	kommunikáció-történelem	A	L	74	63
	magyar-pedagógia	A	L	88	61
	magyar-történelem	A	L	70	-
	matematika	A	L	60	-
	művelődésszervező	A	L	76	-
	pedagógia-történelem	A	L	70	70
	szociálpedagógus	A	L	102	84
	testnevelés	A	L	76	60
	történelem (egyetemi)	A	L	87	64
	informatikus könyvtáros	A	T	-	60
	angol	D	E	-	64
	francia	D	E	-	104
	német	D	E	-	80
	programozó matematikus	D	E	-	126
	számítástechnika	D	E	-	126
	biológia	D	L	-	126
	ének-zene	D	L	-	72
	fizika	D	L	-	126
	földrajz	D	L	-	126
	gazdálkodási	D	L	-	126
	informatikus könyvtáros	D	L	-	126
	kémia	D	L	-	126
	kommunikáció	D	L	-	126
	környezetvédelem	D	L	-	126
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	Szakpár	Forma	Tagozat	Finanszírozott	Költségtérítéses
	ponthatár	ponthatár
	magyar	D	L	-	126
	matematika	D	L	-	126
	művelődésszervező	D	L	-	126
	szociálpedagógus	D	L	-	126
	testnevelés	D	L	-	72
	történelem	D	L	-	126
	történelem	K	L	-	72
	idegenforgalmi szakmenedzser	F	N	98	66
	informatikai statisztikus és gazdasági tervező	F	N	60	-
	intézményi kommunikátor	F	N	71	-
	számviteli szakügyintéző	F	N	64	-
	idegenforgalmi szakmenedzser	F	L	98	66
	informatikai statisztikus és gazdasági tervező	F	L	66	66
	intézményi kommunikátor	F	L	60	60
	számviteli szakügyintéző	F	L	70	60
	GDF                       
	Gábor Dénes Főiskola
	gazdasági informatika	A	N	96	60
	műszaki informatikai	A	N	88	60
	gazdasági informatika	A	T	-	72
	műszaki informatikai	A	T	-	72
	informatikai statisztikus és gazdasági tervező	F	N	60	-
	HFF                        
	Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája
	idegenforgalmi és szálloda	A	N	-	77
	gazdálkodási	A	N	-	77
	idegenforgalmi és szálloda	A	L	-	67
	gazdálkodási	A	L	-	67
	idegenforgalmi és szálloda	D	L	-	120
	gazdálkodási	D	L	-	120
	KE-ÁTK                
	Kaposvári Egyetem Állattudományi Kar
	agrár mérnöktanári	A	N	76	-
	agrármérnöki	A	N	74	64
	állattenyésztő mérnöki	A	N	62	60
	gazdasági agrármérnöki	A	N	83	63
	állattenyésztő mérnöki	A	L	74	60
	agrármérnöki	K	N	-	95
	agrármérnöki	K	L	-	95
	KE-CSPFK            
	Kaposvári Egyetem Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai Főiskolai Kar
	művelődésszervező-tanulásban akadályozottak pedagógiája	A	N	64	-
	informatikus könyvtáros-tanulásban akadályozottak pedagógiája	A	N	80	-
	kommunikáció-informatikus könyvtáros	A	N	90	-
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	Szakpár	Forma	Tagozat	Finanszírozott	Költségtérítéses
	ponthatár	ponthatár
	kommunikáció-művelődésszervező	A	N	98	-
	informatikus könyvtáros-művelődésszervező	A	N	-	62
	óvodapedagógus	A	N	94	-
	rajztanár-művelődésszervező	A	N	62	-
	rajztanár-kommunikáció	A	N	60	-
	rajztanár-vizuális kommunikáció tanár	A	N	109	-
	tanító	A	N	92	-
	tanulásban akadályozottak pedagógiája-tanító	A	N	66	-
	informatikus könyvtáros	A	E	81	60
	művelődésszervező	A	L	109	60
	óvodapedagógus	A	L	92	60
	tanító	A	L	90	60
	tanulásban akadályozottak pedagógiája	A	L	100	63
	informatikus könyvtáros	D	L	-	126
	óvodapedagógus	D	L	-	126
	rajztanár	D	L	-	60
	tanító	D	L	-	126
	vizuális kommunikáció-tanár	D	L	-	126
	kommunikáció	D	L	-	60
	tanulásban akadályozottak pedagógiája	D	L	60	60
	intézményi kommunikátor	F	N	64	-
	KRE-ÁJK              
	Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Képzés
	jogász	A	N	98	84
	jogász	D	N	-	82
	KRE-BTK              
	Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi  Kar
	angol	A	N	111	106
	angol-japán	A	N	80	-
	angol-kommunikáció	A	N	95	95
	angol-magyar	A	N	80	84
	angol-néderlandisztika	A	N	88	-
	angol-német	A	N	90	-
	angol-történelem	A	N	88	-
	japán	A	N	98	105
	japán-kommunikáció	A	N	84	-
	kommunikáció	A	N	-	96
	kommunikáció-magyar	A	N	95	95
	kommunikáció-néderlandisztika	A	N	84	84
	kommunikáció-német	A	N	93	93
	kommunikáció-történelem	A	N	94	-
	magyar	A	N	90	86
	magyar-néderlandisztika	A	N	93	-
	magyar-német	A	N	91	-
	magyar-történelem	A	N	88	-
	néderlandisztika	A	N	104	85
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	Szakpár	Forma	Tagozat	Finanszírozott	Költségtérítéses
	ponthatár	ponthatár
	néderlandisztika-német	A	N	89	-
	néderlandisztika-történelem	A	N	95	-
	német	A	N	100	100
	német-történelem	A	N	84	-
	pszichológia	A	N	98	96
	történelem	A	N	91	88
	angol	K	N	-	96
	KRE-TFK              
	Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kar
	általános szociális munkás-diakónus	A	N	90	81
	tanító-hittanoktató	A	N	90	100
	tanító-kántor	A	N	108	-
	általános szociális munkás	A	L	99	86
	hittanoktató	A	L	80	108
	tanító	A	L	109	100
	tanító	D	L	-	88
	KF-KFK                
	Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kar
	kertészmérnöki	A	N	91	60
	kertészmérnöki	A	L	83	60
	kertészmérnöki	A	T	-	60
	kertészmérnöki	D	N	-	126
	kertészmérnöki	D	L	-	126
	kertészmérnöki	D	T	-	126
	KF-MFK               
	Kecskeméti Főiskola Műszaki Főiskolai Kar
	gépészmérnöki	A	N	76	60
	műszaki informatikai	A	N	84	60
	műszaki menedzser	A	N	95	64
	gépészmérnöki	A	L	91	60
	műszaki informatikai	A	L	-	70
	műszaki menedzser	A	L	-	60
	műszaki informatikai	D	N	-	120
	műszaki menedzser	D	N	-	120
	gépészmérnöki	D	L	-	120
	műszaki informatikai	D	L	-	120
	műszaki menedzser	D	L	-	120
	gépipari mérnök-asszisztens	F	N	60	-
	gépipari mérnök-asszisztens	F	L	-	62
	logisztikai műszaki menedzser-asszisztens	F	L	-	60
	KF-TFK                 
	Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar
	óvodapedagógus	A	N	81	62
	tanító	A	N	81	64
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	Szakpár	Forma	Tagozat	Finanszírozott	Költségtérítéses
	ponthatár	ponthatár
	tanító-óvodapedagógus	A	N	81	76
	óvodapedagógus	A	L	96	64
	tanító	A	L	94	62
	óvodapedagógus	D	L	-	120
	tanító	D	L	-	120
	KJF                        
	Kodolányi János Főiskola
	angol-kommunikáció	A	N	123	90
	francia-kommunikáció	A	N	-	96
	gazdálkodási	A	N	119	90
	idegenforgalmi és szálloda	A	N	121	80
	kommunikáció-gazdálkodási	A	N	-	90
	nemzetközi kapcsolatok	A	N	-	90
	német-kommunikáció	A	N	120	90
	vendéglátó és szálloda	A	N	-	80
	angol-kommunikáció	A	L	-	80
	általános szociális munkás	A	L	-	74
	francia-kommunikáció	A	L	-	78
	gazdálkodási	A	L	-	86
	idegenforgalmi és szálloda	A	L	-	80
	német-kommunikáció	A	L	-	80
	kommunikáció-gazdálkodási	A	L	-	75
	vendéglátó és szálloda	A	L	-	72
	nemzetközi kapcsolatok	A	L	-	75
	angol	D	L	-	80
	francia	D	L	-	78
	kommunikáció	D	L	-	126
	német	D	L	-	84
	idegenforgalmi szakmenedzser	F	N	62	126
	intézményi kommunikátor	F	N	66	-
	KTIF                      
	Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola
	tanító	A	N	75	65
	tanító-hitoktató	A	N	80	-
	tanító-kántor	A	N	114	-
	tanító-kommunikáció	A	N	87	-
	tanító-informatikus könyvtáros	A	N	68	-
	kommunikáció-informatikus könyvtáros	A	N	88	65
	tanító	A	E	67	60
	hitoktató	D	L	-	120
	kommunikáció	D	L	-	120
	informatikus könyvtáros	D	L	-	120
	tanító	D	L	-	120
	LFZE                      
	Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
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	Szakpár	Forma	Tagozat	Finanszírozott	Költségtérítéses
	ponthatár	ponthatár
	ének-zenetanár, karvezetés	A	N	82	91
	énekművész, -tanár	A	N	94	110
	karmesterképző	A	N	119	111
	zeneszerzés, tanár	A	N	112	-
	zenetudományi tanár	A	N	-	107
	zongora	A	N	104	120
	csembaló	A	N	106	110
	fagott	A	N	115	-
	fuvola	A	N	106	-
	gitár	A	N	100	-
	gordon	A	N	100	-
	gordonka	A	N	108	-
	hárfa	A	N	96	-
	harsona	A	N	106	-
	hegedű	A	N	105	-
	klarinét	A	N	115	-
	kürt	A	N	105	-
	mélyhegedű	A	N	105	-
	oboa	A	N	112	-
	orgona	A	N	91	115
	trombita	A	N	104	-
	egyházzene, tanár (egyetemi szint)	D	N	-	113
	egyházzene, tanár (főiskolai szint)	D	N	-	115
	ének-zenetanár, karvezetés	D	N	-	91
	énekművész, -tanár	D	N	-	120
	operaénekes, magánénektanár	D	N	-	100
	zongorakísérő-korrepetítor	D	N	-	110
	fagott	K	N	120	-
	fuvola	K	N	118	-
	gitár	K	N	105	-
	gordon	K	N	118	-
	gordonka	K	N	105	-
	harsona	K	N	118	-
	hegedű	K	N	105	-
	klarinét	K	N	109	-
	orgona	K	N	105	107
	trombita	K	N	118	-
	zongora	K	N	120	-
	LFZE-BP               
	Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Budapesti Tanárképző Intézet
	magánénektanár, ének-kamaraművész	A	N	91	-
	zeneelmélet- szolfézstanár, karvezetés	A	N	75	75
	zongora	A	N	105	105
	fagott	A	N	110	-
	fuvola	A	N	100	-
	gitár	A	N	100	-
	gordon	A	N	109	-
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	Szakpár	Forma	Tagozat	Finanszírozott	Költségtérítéses
	ponthatár	ponthatár
	gordonka	A	N	95	95
	harmonika	A	N	112	-
	harsona	A	N	118	-
	hegedű	A	N	94	-
	klarinét	A	N	110	-
	kürt	A	N	120	-
	mélyhegedű	A	N	100	-
	oboa	A	N	112	-
	trombita	A	N	119	-
	ütőhangszer	A	N	102	-
	jazz-zeneszerzés és hangszerelés, jazzelmélet tanár	A	N	100	-
	jazzének előadóművész, tanár	A	N	98	-
	jazz-zongora	A	N	91	-
	jazz basszusgitár	A	N	104	-
	jazz bőgő	A	N	78	-
	jazz dob	A	N	103	-
	jazz gitár	A	N	118	-
	jazz harsona	A	N	81	-
	jazz szaxofon	A	N	101	-
	jazz trombita	A	N	81	-
	magánénektanár, ének-kamaraművész	D	N	-	96
	fuvola	D	N	-	107
	hárfa	D	N	-	120
	hegedű	D	N	-	93
	oboa	D	N	-	110
	jazz-zongora	D	N	-	99
	jazz dob	D	N	-	107
	MIE                        
	Magyar Iparművészeti Egyetem
	építész	A	N	80	80
	formatervező	A	N	78	-
	szilikátipari tervező	A	N	81	-
	textiltervező	A	N	97	97
	vizuális kommunikáció	A	N	100	96
	design menedzser	A	N	87	87
	vizuális és környezetkultúra-tanári	A	N	76	76
	vizuális és környezetkultúra-tanári	D	L	-	78
	vizuális kommunikáció	K	N	-	120
	MKE                      
	Magyar Képzőművészeti Egyetem
	festő	A	N	61	-
	intermédia	A	N	100	100
	képgrafika	A	N	70	70
	látványtervező	A	N	98	98
	restaurátor	A	N	65	65
	szobrász	A	N	65	65
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	Szakpár	Forma	Tagozat	Finanszírozott	Költségtérítéses
	ponthatár	ponthatár
	tervezőgrafika	A	N	62	-
	restaurátor	A	L	64	76
	MTF                      
	Magyar Táncművészeti Főiskola
	balettművész	A	N	120	-
	koreográfus	A	E	76	76
	táncpedagógus	A	E	98	90
	táncpedagógus	D	E	-	90
	ME-ÁJK                
	Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar
	jogász	A	N	96	96
	igazságügyi ügyintéző	A	L	-	110
	jogász	A	L	-	81
	jogász	D	L	-	99
	ME-AKK              
	Miskolci Egyetem Anyag- és Kohómérnöki Kar
	anyagmérnöki	A	N	81	-
	kohómérnöki	A	N	63	-
	fizikus-mérnök	A	N	73	-
	kohómérnöki	D	L	-	126
	ME-BBZI              
	Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Intézete
	magánénektanár, ének-kamaraművész	A	N	101	-
	zeneelmélet- szolfézstanár, karvezetés	A	N	81	-
	fagott	A	N	102	-
	fuvola	A	N	101	-
	gitár	A	N	99	-
	gordon	A	N	95	-
	gordonka	A	N	98	-
	harsona	A	N	104	-
	hegedű	A	N	85	-
	klarinét	A	N	101	-
	mélyhegedű	A	N	103	-
	trombita	A	N	85	-
	tuba	A	N	102	-
	ütőhangszer	A	N	111	-
	zongora	A	N	87	-
	fúvószenekari karnagy	D	N	-	87
	zeneelmélet- szolfézstanár, karvezetés	A	E	-	86
	fagott	A	E	-	97
	fuvola	A	E	-	87
	gitár	A	E	-	84
	harsona	A	E	-	99
	hegedű	A	E	-	83
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	Szakpár	Forma	Tagozat	Finanszírozott	Költségtérítéses
	ponthatár	ponthatár
	klarinét	A	E	-	86
	oboa	A	E	-	86
	trombita	A	E	-	87
	tuba	A	E	-	88
	zongora	A	E	-	83
	ME-BTK               
	Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar
	angol-filozófia	A	N	80	-
	angol-magyar	A	N	86	84
	angol-német	A	N	67	-
	angol-politológia	A	N	64	-
	angol-szociológia	A	N	78	-
	angol-történelem	A	N	67	-
	filozófia	A	N	83	76
	filozófia-kulturális antropológia	A	N	90	-
	filozófia-magyar	A	N	97	-
	filozófia-német	A	N	81	-
	filozófia-történelem	A	N	66	-
	kulturális antropológia-magyar	A	N	83	-
	kulturális antropológia-politológia	A	N	63	-
	kulturális antropológia-szociológia	A	N	80	-
	kulturális antropológia-történelem	A	N	67	-
	magyar	A	N	75	64
	magyar-német	A	N	64	-
	magyar-politológia	A	N	69	-
	magyar-szociológia	A	N	80	-
	magyar-történelem	A	N	101	-
	német-szociológia	A	N	68	-
	német-történelem	A	N	67	-
	politológia	A	N	71	64
	politológia-szociológia	A	N	76	-
	politológia-történelem	A	N	71	-
	szociológia	A	N	102	67
	szociológia-történelem	A	N	66	-
	történelem	A	N	74	66
	kulturális antropológia	A	L	-	112
	politológia	A	L	-	96
	szociológia	A	L	-	80
	angol nyelv és irodalom	D	L	-	64
	német nyelv és irodalom	D	L	-	64
	kulturális antropológia	D	L	-	112
	magyar	K	L	-	64
	történelem	K	L	-	64
	védőnő	A	N	72	-
	ME-CTFK             
	Miskolci Egyetem Comenius Tanítóképző Főiskolai Kar
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	Szakpár	Forma	Tagozat	Finanszírozott	Költségtérítéses
	ponthatár	ponthatár
	óvodapedagógus	A	N	80	68
	tanító	A	N	87	64
	óvodapedagógus	A	L	88	60
	tanító	A	L	89	60
	tanító	D	L	-	100
	óvodapedagógus	D	L	-	100
	ME-GTK               
	Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar
	közgazdász-gazdálkodási	A	N	92	82
	közgazdász-gazdálkodási	A	L	-	80
	közgazdász-gazdálkodási	K	N	83	-
	közgazdász-gazdálkodási	K	L	-	83
	ME-GÉK                
	Miskolci Egyetem Gépészmérnöki Kar
	energetikai	A	N	72	-
	gépészmérnöki (egyetemi szint)	A	N	71	60
	gépészmérnöki (főiskolai szint)	A	N	78	60
	műszaki informatikai	A	N	95	70
	műszaki menedzser	A	N	102	72
	programozó matematikus	A	N	73	117
	villamosmérnöki	A	N	79	75
	gépészmérnöki	A	L	-	60
	műszaki szakoktatói	A	L	-	60
	villamosmérnöki	A	L	-	60
	műszaki informatikai	K	N	126	-
	műszaki informatikai	K	L	-	126
	ME-MFK              
	Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar
	bánya- és geotechnikai (egyetemi szint)	A	N	62	62
	bánya- és geotechnikai (főiskolai szint)	A	N	63	-
	előkészítéstechnikai	A	N	75	-
	geográfus	A	N	82	82
	környezetmérnöki	A	N	87	87
	műszaki földtudományi	A	N	69	-
	olaj- és gázmérnöki	A	N	64	-
	geográfus	D	N	-	120
	környezetmérnöki	D	N	-	120
	bánya- és geotechnikai (főiskolai szint)	D	L	-	120
	MÜTF                   
	Modern Üzleti Tudományok Főiskolája
	gazdálkodási	A	N	-	84
	kereskedelmi	A	N	99	86
	gazdálkodási	A	E	-	60
	gazdálkodási	A	L	-	64
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	Szakpár	Forma	Tagozat	Finanszírozott	Költségtérítéses
	ponthatár	ponthatár
	kereskedelmi	A	L	-	60
	MPANNI              
	Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézete
	konduktor-tanító	A	N	76	70
	konduktor-tanító	D	N	-	120
	NÜF                       
	Nemzetközi Üzleti Főiskola (International Business School)
	gazdálkodási	A	N	-	70
	gazdálkodási (ingyenes)	A	N	-	110
	európai közszolgálati és üzleti szervező	A	N	-	70
	vállalkozásszervező	A	N	-	70
	pénzügyi	A	N	-	70
	NYF-BMFK          
	Nyíregyházi Főiskola Bölcsészettudományi és Művészeti Főiskolai Kar
	angol-ének-zene	A	N	102	102
	angol-francia	A	N	87	-
	angol-hittanár	A	N	83	-
	angol-német	A	N	79	-
	angol-orosz	A	N	98	98
	angol-számítástechnika	A	N	100	65
	angol-szociálpedagógus	A	N	79	-
	angol-ügyviteli	A	N	69	-
	ének-zene, karvezetés	A	N	93	93
	ének-zene, népzene	A	N	96	96
	ének-zene-hittanár	A	N	95	-
	ének-zene-matematika	A	N	104	-
	francia-biológia	A	N	123	-
	francia-földrajz	A	N	120	-
	francia-német	A	N	95	-
	francia-számítástechnika	A	N	92	92
	francia-szociálpedagógus	A	N	96	-
	magyar-angol	A	N	73	-
	magyar-ének-zene	A	N	97	-
	magyar-francia	A	N	87	-
	magyar-hittanár	A	N	68	68
	magyar-német	A	N	85	85
	magyar-történelem	A	N	108	-
	német-hittanár	A	N	110	-
	német-kémia	A	N	120	-
	német-rajz	A	N	90	90
	német-szociálpedagógus	A	N	80	-
	orosz-szociálpedagógus	A	N	116	-
	orosz-testnevelés	A	N	92	92
	orosz-ukrán	A	N	120	120
	rajz-hittanár	A	N	73	73
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	Szakpár	Forma	Tagozat	Finanszírozott	Költségtérítéses
	ponthatár	ponthatár
	rajz-számítástechnika	A	N	77	-
	rajz-történelem	A	N	107	107
	rajz-vizuális kommunikáció	A	N	95	66
	szociálpedagógus-biológia	A	N	100	-
	szociálpedagógus-matematika	A	N	96	-
	tanító	A	N	74	60
	történelem-angol	A	N	91	-
	történelem-francia	A	N	122	-
	történelem-hittanár	A	N	81	-
	történelem-kommunikáció	A	N	116	-
	történelem-német	A	N	96	-
	történelem-orosz	A	N	98	-
	történelem-ukrán	A	N	120	-
	történelem-ügyviteli	A	N	96	96
	ukrán-szociálpedagógus	A	N	81	81
	ügyviteli-kommunikáció	A	N	101	-
	ügyviteli-magyar	A	N	63	63
	ügyviteli-német	A	N	73	-
	ügyviteli-számítástechnika	A	N	98	98
	ének-zene-népzene	A	L	-	90
	szociálpedagógus	A	L	122	104
	ügyviteli-kommunikáció	A	L	112	60
	magyar	D	L	-	80
	rajz	D	L	-	88
	szociálpedagógus	D	L	-	112
	történelem	D	L	-	112
	vizuális kommunikáció	D	L	-	113
	titkárságvezető	F	N	82	-
	titkárságvezető	F	L	78	-
	NYF-GTFK           
	Nyíregyházi Főiskola Gazdasági és Társadalomtudományi Főiskolai Kar
	gazdálkodási	A	N	111	60
	kommunikáció-francia	A	N	96	-
	kommunikáció-magyar	A	N	99	70
	kommunikáció-művelődésszervező	A	N	121	70
	kommunikáció-német	A	N	116	112
	művelődésszervező-francia	A	N	104	104
	művelődésszervező-magyar	A	N	68	-
	művelődésszervező-történelem	A	N	96	96
	nemzetközi kapcsolatok	A	N	110	67
	gazdálkodási	A	L	109	60
	gazdálkodási	A	E	-	60
	kommunikáció-magyar	A	L	-	70
	kommunikáció-művelődésszervező	A	L	-	70
	kommunikáció-művelődésszervező	A	E	112	70
	művelődésszervező	A	L	-	70
	nemzetközi kapcsolatok	A	L	109	68
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	Szakpár	Forma	Tagozat	Finanszírozott	Költségtérítéses
	ponthatár	ponthatár
	gazdálkodási	D	N	-	98
	gazdálkodási	D	L	-	100
	nemzetközi kapcsolatok	D	L	-	64
	NYF-MMFK         
	Nyíregyházi Főiskola Műszaki és Mezőgazdasági Főiskolai Kar
	mezőgazdasági gépészmérnöki	A	N	80	60
	mezőgazdasági mérnöki	A	N	86	60
	repülőmérnöki	A	N	101	-
	mezőgazdasági gépészmérnöki	A	L	84	60
	mezőgazdasági mérnöki	A	L	87	60
	NYF-TTFK           
	Nyíregyházi Főiskola Természettudományi Főiskolai Kar
	biológia-földrajz	A	N	84	-
	biológia-háztartásökonómia-életvitel	A	N	67	-
	biológia-informatikus könyvtáros	A	N	104	-
	biológia-kémia	A	N	96	-
	biológia-környezetvédelem	A	N	77	77
	biológia-számítástechnika	A	N	76	76
	fizika-matematika	A	N	96	-
	fizika-számítástechnika	A	N	74	-
	földrajz-környezetvédelem	A	N	92	-
	földrajz-matematika	A	N	72	-
	földrajz-rajz	A	N	72	-
	földrajz-történelem	A	N	90	-
	háztartásökonómia-életvitel-technika	A	N	73	-
	informatikus könyvtáros-angol	A	N	78	-
	informatikus könyvtáros-magyar	A	N	72	-
	informatikus könyvtáros-matematika	A	N	71	-
	informatikus könyvtáros-német	A	N	78	78
	informatikus könyvtáros-számítástechnika	A	N	106	84
	informatikus könyvtáros-történelem	A	N	92	-
	informatikus könyvtáros-ügyviteli	A	N	63	-
	kémia-környezetvédelem	A	N	90	-
	kémia-számítástechnika	A	N	92	-
	kémia-testnevelés	A	N	100	-
	matematika-angol	A	N	99	-
	matematika-német	A	N	120	-
	matematika-rajz	A	N	120	-
	matematika-számítástechnika	A	N	62	116
	számítástechnika-technika	A	N	68	88
	testnevelés-biológia	A	N	62	-
	testnevelés-fizika	A	N	106	-
	testnevelés-földrajz	A	N	92	80
	testnevelés-matematika	A	N	80	84
	biológia	A	L	88	72
	fizika	A	L	64	-
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	ponthatár	ponthatár
	földrajz	A	L	80	64
	háztartásökonómia-életvitel	A	L	88	64
	informatikus könyvtáros	A	L	93	64
	informatikus könyvtáros-ügyviteli	A	L	-	92
	kémia	A	L	104	60
	matematika	A	L	72	-
	számítástechnika	A	L	115	91
	számítástechnika-ügyviteli	A	L	-	76
	technika	A	L	72	-
	testnevelés	A	L	96	68
	biológia	D	L	-	112
	fizika	D	L	-	99
	földrajz	D	L	-	120
	háztartásökonómia-életvitel	D	L	-	88
	informatikus könyvtáros	D	L	-	112
	matematika	D	L	-	72
	számítástechnika	D	L	-	104
	technika	D	L	-	96
	NYME-ATFK       
	Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolai Kar
	művelődésszervező-szociálpedagógus	A	N	88	80
	szociálpedagógus	A	N	82	60
	tanító	A	N	82	70
	tanító-művelődésszervező	A	N	94	80
	művelődésszervező	A	L	101	62
	szociálpedagógus	A	L	89	80
	tanító	A	L	60	-
	szociálpedagógus	D	L	-	98
	idegenforgalmi szakmenedzser	F	N	90	71
	idegenforgalmi szakmenedzser	F	L	68	60
	tanulásban akadályozottak pedagógiája	A	N	-	82
	tanulásban akadályozottak pedagógiája-tanító	A	N	83	-
	tanulásban akadályozottak pedagógiája	A	L	92	-
	tanulásban akadályozottak pedagógiája	D	L	-	120
	NYME-BPFK        
	Nyugat-Magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Főiskolai Kar
	német nemzetiségi óvodapedagógus	A	N	70	-
	óvodapedagógus	A	N	61	60
	szociálpedagógus	A	N	77	100
	szociálpedagógus	A	E	95	61
	óvodapedagógus	A	L	60	100
	szociálpedagógus	A	L	104	86
	német nemzetiségi óvodapedagógus	D	L	-	120
	óvodapedagógus	D	L	-	120
	szociálpedagógus	D	L	-	100
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	NYME-EMK         
	Nyugat-Magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar
	erdőmérnöki	A	N	98	66
	környezetmérnöki	A	N	96	60
	környezettudományi	A	N	65	-
	vadgazda mérnöki	A	N	87	60
	vadgazda mérnöki	A	L	84	60
	NYME-FMK         
	Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki Kar
	építész	A	N	103	-
	faipari mérnöki (egyetemi szint)	A	N	69	119
	faipari mérnöki (főiskolai szint)	A	N	88	61
	formatervező	A	N	103	-
	könnyűipari mérnöki	A	N	68	111
	rendszerinformatikai	A	N	79	79
	faipari mérnöki	A	L	-	64
	műszaki szakoktatói	A	L	95	83
	mérnöktanári (egyetemi szint)	K	L	-	126
	mérnöktanári (főiskolai szint)	K	L	-	126
	NYME-GEO          
	Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Főiskolai Kar
	földmérő mérnöki, földrendező mérnöki	A	N	76	75
	ingatlan nyilvántartási szervező	A	N	94	65
	földmérő mérnöki, földrendező mérnöki	A	L	73	64
	ingatlan nyilvántartási szervező	A	L	-	83
	NYME-KTK         
	Nyugat-Magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar
	közgazdász-gazdálkodási	A	N	116	67
	közgazdász-gazdálkodási	A	L	99	66
	közgazdász-gazdálkodási	K	L	-	118
	pénzügyi szakügyintéző	F	N	74	-
	számviteli szakügyintéző	F	N	62	-
	idegenforgalmi szakmenedzser	F	N	60	126
	informatikai statisztikus és gazdasági tervező	F	N	76	-
	NYME-MTK        
	Nyugat-Magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar
	agrármérnöki	A	N	60	60
	élelmiszer minőségbiztosító agrármérnöki	A	N	62	60
	gazdasági agrármérnöki	A	N	60	60
	agrármérnöki	A	L	63	72
	agrármérnöki	K	N	-	120
	gazdasági agrármérnöki	K	N	-	120
	agrármérnöki	K	L	-	120
	élelmiszer minőségbiztosító agrármérnöki	K	L	-	120
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	gazdasági agrármérnöki	K	L	-	120
	PPKE-BTK            
	Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar
	angol-arab	A	N	87	-
	angol-cseh	A	N	84	-
	angol-filozófia	A	N	109	83
	angol-francia	A	N	104	-
	angol-hittanár	A	N	83	-
	angol-kommunikáció	A	N	85	77
	angol-latin	A	N	105	-
	angol-lengyel	A	N	98	-
	angol-magyar	A	N	83	-
	angol-művészettörténet	A	N	80	-
	angol-német	A	N	97	-
	angol-olasz	A	N	86	-
	angol-szlovák	A	N	108	72
	angol-szociológia	A	N	87	-
	angol-történelem	A	N	83	100
	arab-latin	A	N	112	-
	arab-német	A	N	101	-
	arab-történelem	A	N	101	-
	cseh-filozófia	A	N	99	-
	cseh-történelem	A	N	111	-
	esztétika-filozófia	A	N	80	-
	esztétika-kommunikáció	A	N	82	60
	esztétika-magyar	A	N	84	-
	esztétika-művészettörténet	A	N	74	-
	esztétika-történelem	A	N	82	-
	filozófia-francia	A	N	-	86
	filozófia-hittanár	A	N	104	-
	filozófia-kommunikáció	A	N	81	74
	filozófia-magyar	A	N	86	-
	filozófia-szociológia	A	N	106	-
	filozófia-történelem	A	N	81	-
	francia-hebraisztika	A	N	103	-
	francia-hittanár	A	N	103	-
	francia-kommunikáció	A	N	80	-
	francia-latin	A	N	112	-
	francia-magyar	A	N	99	-
	francia-művészettörténet	A	N	88	-
	francia-német	A	N	89	-
	francia-történelem	A	N	94	-
	hebraisztika-magyar	A	N	102	-
	hittanár-latin	A	N	119	-
	hittanár-magyar	A	N	83	-
	hittanár-német	A	N	99	-
	hittanár-olasz	A	N	87	-
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	hittanár-történelem	A	N	81	60
	kommunikáció-magyar	A	N	89	79
	kommunikáció-művészettörténet	A	N	85	-
	kommunikáció-német	A	N	83	-
	kommunikáció-olasz	A	N	87	-
	kommunikáció-szociológia	A	N	90	-
	kommunikáció-történelem	A	N	87	89
	latin-magyar	A	N	100	-
	latin-német	A	N	115	-
	latin-ógörög	A	N	-	121
	latin-történelem	A	N	93	-
	lengyel-magyar	A	N	90	-
	lengyel-művészettörténet	A	N	89	-
	lengyel-német	A	N	120	-
	lengyel-olasz	A	N	109	-
	lengyel-történelem	A	N	97	-
	magyar-művészettörténet	A	N	82	-
	magyar-német	A	N	81	-
	magyar-olasz	A	N	90	-
	magyar-szlovák	A	N	100	-
	magyar-történelem	A	N	87	-
	művészettörténet-német	A	N	105	-
	művészettörténet-olasz	A	N	91	-
	művészettörténet-szlovák	A	N	-	84
	művészettörténet-történelem	A	N	82	-
	német-szociológia	A	N	100	-
	német-történelem	A	N	86	-
	pszichológia	A	N	104	100
	szlovák-történelem	A	N	96	-
	szociológia	A	N	87	76
	szociológia-történelem	A	N	91	-
	angol	A	N	-	84
	kommunikáció	A	N	-	84
	művészettörténet	A	N	-	79
	olasz	A	N	-	76
	történelem	A	N	-	91
	francia	D	E	-	115
	kommunikáció	D	E	-	110
	angol	K	E	-	90
	francia	K	E	-	120
	magyar	K	E	-	120
	német	K	E	-	90
	történelem	K	E	-	120
	PPKE-ITK             
	Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai Kar
	műszaki informatikai	A	N	100	100
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	Szakpár	Forma	Tagozat	Finanszírozott	Költségtérítéses
	ponthatár	ponthatár
	PPKE-JÁK            
	Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar
	jogász	A	N	104	104
	jogász	A	L	97	92
	jogász	A	T	-	67
	jogász	D	L	-	87
	jogász	D	T	-	82
	PTE-ÁJK               
	Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar
	jogász	A	N	100	93
	jogász	D	L	-	105
	jogi asszisztens	F	N	70	-
	jogi asszisztens	F	L	-	72
	PTE-ÁJK-KAP     
	Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Kaposvári Képzési Hely
	igazságügyi ügyintéző	A	L	-	113
	PTE-ÁOK             
	Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar
	általános orvos	A	N	105	91
	fogorvos	A	N	106	60
	gyógyszerész	A	N	85	60
	PTE-BTK              
	Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
	angol	A	N	97	80
	angol-esztétika	A	N	-	111
	angol-filozófia	A	N	78	-
	angol-francia	A	N	90	-
	angol-kommunikáció	A	N	109	104
	angol-magyar	A	N	90	-
	angol-német	A	N	84	-
	angol-német nemzetiségi	A	N	98	-
	angol-néprajz	A	N	78	60
	angol-olasz	A	N	89	-
	angol-orosz	A	N	80	-
	angol-romológia	A	N	86	-
	angol-spanyol	A	N	105	-
	angol-történelem	A	N	90	-
	esztétika-filozófia	A	N	89	-
	esztétika-kommunikáció	A	N	114	106
	esztétika-magyar	A	N	97	-
	esztétika-néprajz	A	N	82	-
	esztétika-történelem	A	N	87	-
	filozófia	A	N	99	84
	filozófia-kommunikáció	A	N	117	-
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	Szakpár	Forma	Tagozat	Finanszírozott	Költségtérítéses
	ponthatár	ponthatár
	filozófia-magyar	A	N	87	-
	filozófia-történelem	A	N	91	-
	francia	A	N	81	108
	francia-kommunikáció	A	N	100	-
	francia-magyar	A	N	101	-
	francia-német	A	N	98	-
	francia-olasz	A	N	123	-
	francia-történelem	A	N	114	-
	horvát nemzetiségi-magyar	A	N	79	-
	horvát nemzetiségi-orosz	A	N	87	-
	kommunikáció-magyar	A	N	108	100
	kommunikáció-német	A	N	109	-
	kommunikáció-néprajz	A	N	104	-
	kommunikáció-olasz	A	N	108	-
	kommunikáció-orosz	A	N	120	-
	kommunikáció-romológia	A	N	106	-
	kommunikáció-történelem	A	N	105	-
	latin-magyar	A	N	123	-
	latin-történelem	A	N	114	-
	magyar	A	N	81	80
	magyar-német	A	N	87	-
	magyar-német nemzetiségi	A	N	109	-
	magyar-néprajz	A	N	85	-
	magyar-orosz	A	N	115	-
	magyar-romológia	A	N	112	-
	magyar-spanyol	A	N	89	-
	magyar-történelem	A	N	87	-
	német	A	N	88	-
	német-néprajz	A	N	98	-
	német-olasz	A	N	88	-
	német-orosz	A	N	100	-
	német-spanyol	A	N	112	-
	német-történelem	A	N	78	-
	német nemzetiségi	A	N	83	-
	német nemzetiségi-történelem	A	N	113	-
	néprajz-orosz	A	N	109	-
	néprajz-romológia	A	N	76	-
	olasz	A	N	76	-
	olasz-történelem	A	N	101	-
	orosz	A	N	96	80
	orosz-spanyol	A	N	116	-
	orosz-történelem	A	N	116	-
	politológia	A	N	83	75
	pszichológia	A	N	101	100
	romológia-történelem	A	N	93	-
	szociális munkás	A	N	82	116
	szociálpolitikai	A	N	73	92
	szociológia	A	N	79	64
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	Szakpár	Forma	Tagozat	Finanszírozott	Költségtérítéses
	ponthatár	ponthatár
	történelem	A	N	80	76
	alkalmazott nyelvészet	A	N	120	-
	esztétika	A	N	-	116
	kommunikáció	A	N	-	100
	latin	A	N	-	123
	magyar mint idegen nyelv	A	N	123	-
	néprajz	A	N	-	109
	romológia	A	N	-	71
	szociológia	A	L	-	80
	angol	D	N	-	80
	magyar	D	N	-	95
	német	D	N	-	88
	olasz	D	N	-	126
	pszichológia	D	N	-	100
	szociálpolitikai	D	N	-	84
	szociológia	D	N	-	63
	történelem	D	N	-	91
	francia	K	N	117	-
	angol	D	L	-	64
	filozófia	D	L	-	120
	kommunikáció	D	L	-	111
	magyar mint idegen nyelv	D	L	-	120
	német	D	L	-	64
	néprajz	D	L	-	120
	politológia	D	L	-	120
	pszichológia	D	L	92	-
	romológia	D	L	-	120
	szociálpolitikai	D	L	-	100
	szociológia	D	L	-	120
	történelem	D	L	-	108
	angol	K	L	-	96
	kommunikáció	K	L	-	104
	magyar	K	L	-	120
	német	K	L	-	120
	német nemzetiségi	K	L	-	120
	olasz	K	L	-	120
	szociális munkás	K	L	-	120
	szociálpolitikai	K	L	-	97
	történelem	K	L	-	120
	spanyol-történelem	A	N	126	-
	PTE-EFK               
	Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar
	általános szociális munkás	A	N	60	-
	dietetikus	A	N	71	-
	diplomás ápoló	A	N	60	122
	egészségbiztosítás	A	N	96	-
	egészségtan-tanár	A	N	67	-
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	Szakpár	Forma	Tagozat	Finanszírozott	Költségtérítéses
	ponthatár	ponthatár
	gyógytornász	A	N	97	67
	orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitikus	A	N	67	-
	védőnő	A	N	73	66
	általános szociális munkás	A	L	118	80
	diplomás ápoló	A	L	103	60
	egészségbiztosítás	A	L	100	64
	egészségtan-tanár	A	L	70	60
	orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitikus	A	L	104	74
	ápoló (egyetemi szint)	K	N	105	86
	ápoló (egyetemi szint)	K	L	-	60
	orvosdiagnosztikai laboratóriumi technológus	F	L	82	-
	PTE-FEEFI            
	Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Intézet
	művelődésszervező (egyetemi)-latin	A	N	104	-
	művelődésszervező (egyetemi)-német nemzetiségi	A	N	86	-
	művelődésszervező (egyetemi)-orosz	A	N	88	-
	művelődésszervező (egyetemi)-földrajz	A	N	72	-
	művelődésszervező (főiskolai)-számítástechnika	A	N	-	74
	művelődésszervező (főiskolai)-technika	A	N	-	104
	személyügyi szervező	A	N	-	72
	személyügyi szervező-humán szervező	A	N	103	66
	művelődésszervező (főiskolai)	A	L	-	66
	személyügyi szervező	A	L	-	62
	humán szervező	D	L	-	102
	művelődésszervező (egyetemi)	D	L	-	105
	humán szervező	K	L	-	120
	művelődésszervező (egyetemi)	K	L	-	120
	PTE-IFK                
	Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Kar
	általános szociális munkás	A	N	85	60
	gazdálkodási	A	N	80	60
	német nemzetiségi óvodapedagógus	D	L	-	120
	német nemzetiségi óvodapedagógus	A	N	106	-
	óvodapedagógus	A	N	96	60
	tanító	A	N	94	60
	általános szociális munkás	A	L	104	60
	óvodapedagógus	A	L	94	60
	tanító	A	L	96	60
	általános szociális munkás	D	L	-	120
	óvodapedagógus	D	L	-	120
	tanító	D	L	-	120
	PTE-KTK              
	Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar
	közgazdász-gazdálkodási (magyar nyelven)	A	N	103	93
	közgazdász-gazdálkodási (angol nyelven)	A	N	-	64
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	Szakpár	Forma	Tagozat	Finanszírozott	Költségtérítéses
	ponthatár	ponthatár
	közgazdász-gazdálkodási (angol nyelven)	K	N	-	105
	közgazdász-gazdálkodási (magyar nyelven)	K	N	111	-
	közgazdász-gazdálkodási	K	L	-	101
	PTE-MK                
	Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar
	ének-zenetanár, karvezetés	A	N	75	79
	festő	A	N	103	-
	magánénektanár, ének-kamaraművész	A	N	84	90
	szobrász	A	N	102	-
	vizuális nevelőtanár	A	N	95	113
	fuvola	A	N	96	-
	harsona	A	N	100	-
	hegedű	A	N	90	-
	klarinét	A	N	85	-
	kürt	A	N	111	-
	oboa	A	N	95	-
	trombita	A	N	84	-
	tuba	A	N	110	-
	ütőhangszer	A	N	92	-
	zongora	A	N	71	-
	magánénektanár, ének-kamaraművész	A	L	-	85
	fuvola	A	L	-	81
	gitár	A	L	-	100
	harsona	A	L	-	82
	hegedű	A	L	-	100
	klarinét	A	L	-	81
	kürt	A	L	-	101
	trombita	A	L	-	81
	tuba	A	L	-	80
	ütőhangszer	A	L	-	80
	zongora	A	L	-	80
	fúvószenekari karnagy	D	N	-	92
	ének-zenetanár, karvezetés	K	N	108	-
	vizuális nevelőtanár	K	L	-	100
	PTE-PMMFK       
	Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar
	építész	A	N	99	76
	építészmérnöki	A	N	86	61
	építőmérnöki	A	N	81	70
	gépészmérnöki	A	N	74	61
	környezetmérnöki	A	N	91	75
	műszaki informatikai	A	N	82	71
	településmérnöki	A	N	82	62
	villamosmérnöki	A	N	78	62
	építészmérnöki	A	L	-	75
	építőmérnöki	A	L	-	73
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	Szakpár	Forma	Tagozat	Finanszírozott	Költségtérítéses
	ponthatár	ponthatár
	gépészmérnöki	A	L	-	62
	műszaki szakoktatói	A	L	92	70
	műszaki informatikai	A	T	-	60
	villamosmérnöki	A	L	-	60
	környezetmérnöki	D	N	-	126
	műszaki informatikai	D	N	-	126
	műszaki informatikai	D	T	-	94
	villamosmérnöki	D	T	-	126
	építész	K	N	-	120
	építész	K	L	-	120
	villamos mérnökasszisztens	F	N	60	-
	építőmérnöki (egyetemi szint)	A	N	98	-
	PTE-TI                   
	Pécsi Tudományegyetem Tanárképző Intézet
	pedagógia	D	L	-	60
	pedagógia	K	L	-	60
	PTE-TTK              
	Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar
	alkalmazott fizikus	A	N	80	-
	biológus	A	N	101	81
	geográfus	A	N	87	60
	biológia-kémia	A	N	83	-
	biológia-környezettan	A	N	98	80
	fizika	A	N	76	-
	fizika-matematika	A	N	100	-
	fizika-számítástechnika	A	N	104	-
	földrajz	A	N	75	69
	földrajz-környezettan	A	N	74	-
	kémia-környezettan	A	N	63	60
	kémia-matematika	A	N	113	-
	matematika-számítástechnika	A	N	79	-
	számítástechnika-technika	A	N	94	60
	testnevelés (főiskolai szint)	A	N	-	90
	testnevelés	A	N	102	90
	biológus laboratóriumi operátor	A	L	-	120
	vegyész-fizikus laboratóriumi operátor	A	L	-	120
	számítástechnika-technika	A	L	-	72
	testnevelés (főiskolai szint)	A	L	-	90
	testnevelés	A	L	-	106
	biológia	D	L	-	120
	fizika	D	L	-	120
	fizika (főiskolai szint)	D	L	-	120
	földrajz	D	L	-	120
	kémia	D	L	-	120
	kémia (főiskolai szint)	D	L	-	120
	matematika	D	L	-	120
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	Szakpár	Forma	Tagozat	Finanszírozott	Költségtérítéses
	ponthatár	ponthatár
	számítástechnika	D	L	-	120
	technika	D	L	-	120
	testnevelés	D	L	-	120
	biológia	K	L	-	120
	fizika	K	L	-	120
	földrajz	K	L	-	120
	kémia	K	L	-	120
	környezettan	K	L	-	120
	testnevelés	K	L	-	120
	fizika-környezettan	A	N	120	-
	RTF                        
	Rendőrtiszti Főiskola
	büntetés-végrehajtási	A	N	66	-
	bűnügyi	A	N	75	-
	gazdaságvédelmi	A	N	75	-
	határrendészeti	A	N	63	-
	igazgatásrendészeti	A	N	77	-
	közlekedésrendészeti	A	N	60	-
	közrendvédelmi	A	N	78	-
	vámigazgatási	A	N	80	-
	büntetés-végrehajtási	A	L	70	-
	bűnügyi	A	L	79	-
	gazdaságvédelmi	A	L	79	-
	határrendészeti	A	L	72	72
	közlekedésrendészeti	A	L	79	-
	közrendvédelmi	A	L	86	-
	pénzügynyomozói	A	L	76	76
	vámigazgatási	A	L	87	-
	SE-ÁOK                
	Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar
	általános orvos	A	N	106	96
	általános orvos	D	N	-	99
	SE-EFK                  
	Semmelweis Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar
	dietetikus	A	N	84	82
	diplomás ápoló	A	N	60	72
	gyógytornász	A	N	93	60
	közegészségügyi járványügyi felügyelő	A	N	84	62
	védőnő	A	N	78	62
	diplomás ápoló	A	L	100	60
	egészségügyi szakoktató	A	L	72	120
	közegészségügyi járványügyi felügyelő	A	L	-	80
	mentőtiszt	A	L	92	92
	optometrista	A	L	80	64
	gyógytornász	D	E	-	90
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	Szakpár	Forma	Tagozat	Finanszírozott	Költségtérítéses
	ponthatár	ponthatár
	szülésznő	F	N	62	-
	képi diagnosztikai és intervenciós asszisztens	F	L	96	112
	szülésznő	F	L	72	120
	SE-FOK                 
	Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar
	fogorvos	A	N	107	90
	fogorvos	D	N	-	115
	SE-GYTK              
	Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar
	gyógyszerész	A	N	87	75
	gyógyszerész	D	N	-	123
	SE-TSK                 
	Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar
	edzői-rekreáció	A	N	81	120
	humánkineziológia	A	N	83	90
	testnevelőtanár	A	N	82	62
	testnevelőtanár-egészségtan-tanár	A	N	75	-
	testnevelőtanár-gyógytestnevelő tanár	A	N	92	66
	testnevelőtanár-rekreáció	A	N	68	-
	edzői (kajak-kenu)	A	L	92	84
	edzői (röplabda)	A	L	83	-
	edzői (tenisz)	A	L	98	94
	edzői (lovas)	A	L	88	70
	edzői (öttusa)	A	L	86	-
	edzői (ökölvívás)	A	L	88	66
	edzői (úszás)	A	L	94	88
	edzői (triatlon)	A	L	90	99
	sportmenedzser	A	L	89	82
	egészségtan-tanár	D	L	-	88
	gyógytestnevelo tanár	D	L	-	96
	testnevelőtanár	D	L	-	108
	rekreáció	D	L	-	72
	testnevelőtanár	K	L	-	72
	SZE                        
	Széchenyi István Egyetem
	építészmérnöki (egyetemi szint)	A	N	101	-
	építészmérnöki	A	N	77	-
	építőmérnöki (egyetemi)	A	N	103	-
	építőmérnöki	A	N	84	-
	gépészmérnöki	A	N	80	80
	környezetmérnöki	A	N	91	91
	közlekedésmérnöki (egyetemi)	A	N	96	-
	közlekedésmérnöki	A	N	89	89
	mérnöktanári	A	N	80	80
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	Szakpár	Forma	Tagozat	Finanszírozott	Költségtérítéses
	ponthatár	ponthatár
	műszaki informatikai	A	N	87	87
	műszaki menedzser	A	N	97	97
	településmérnöki	A	N	84	84
	villamosmérnöki	A	N	81	81
	építőmérnöki	A	T	-	60
	gépészmérnöki	A	T	-	60
	környezetmérnöki	A	T	-	60
	közlekedésmérnöki	A	T	-	60
	műszaki informatikai	A	T	-	61
	műszaki menedzser	A	T	-	60
	építőmérnöki	D	N	-	100
	építőmérnöki (egyetemi)	D	N	-	110
	gépészmérnöki	D	N	-	100
	környezetmérnöki	D	N	-	87
	közlekedésmérnöki (egyetemi)	D	N	-	103
	közlekedésmérnöki	D	N	-	90
	műszaki informatikai	D	N	-	80
	műszaki menedzser	D	N	-	80
	településmérnöki	D	N	-	89
	villamosmérnöki	D	N	-	111
	építőmérnöki	D	T	-	80
	gépészmérnöki	D	T	-	100
	környezetmérnöki	D	T	-	80
	közlekedésmérnöki	D	T	-	80
	műszaki informatikai	D	T	-	80
	műszaki menedzser	D	T	-	86
	gépipari mérnökaszisztens	F	N	87	76
	gazdálkodási	A	N	113	113
	közgazdász-gazdálkodási	A	N	85	85
	nemzetközi kapcsolatok	A	N	119	-
	gazdasági informatika	A	N	103	103
	gazdálkodási	A	T	-	60
	nemzetközi kapcsolatok	A	T	-	60
	gazdálkodási	D	N	-	95
	nemzetközi kapcsolatok	D	N	-	100
	gazdálkodási	D	T	-	80
	nemzetközi kapcsolatok	D	T	-	80
	gazdálkodási	K	N	95	74
	jogász	A	N	96	90
	jogász	D	N	-	90
	általános szociális munkás	A	N	84	-
	diplomás ápoló	A	N	63	-
	általános szociális munkás	A	T	-	84
	diplomás ápoló	A	T	-	68
	általános szociális munkás	D	T	-	100
	magánénektanár, ének-kamaraművész	A	N	95	-
	fagott	A	N	118	-
	fuvola	A	N	108	-
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	Szakpár	Forma	Tagozat	Finanszírozott	Költségtérítéses
	ponthatár	ponthatár
	harsona	A	N	116	-
	hegedű	A	N	114	-
	kürt	A	N	118	-
	oboa	A	N	110	-
	trombita	A	N	115	-
	tuba	A	N	120	-
	ütőhangszer	A	N	110	-
	zongora	A	N	96	-
	SZTE-ÁJK            
	Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar
	jogász	A	N	98	83
	munkaügyi kapcsolatok	A	N	91	63
	társadalombiztosítás	A	N	86	64
	jogász (Kecskemét)	A	L	-	70
	jogász (Szeged)	A	L	-	76
	munkaügyi kapcsolatok	A	L	-	70
	társadalombiztosítás	A	L	-	115
	jogász (Kecskemét)	D	L	-	108
	jogász (Szeged)	D	L	-	113
	munkaügyi kapcsolatok	D	L	-	126
	társadalombiztosítás	D	L	-	126
	SZTE-ÁOK           
	Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar
	általános orvos	A	N	107	64
	fogorvos	A	N	104	64
	általános orvos	D	N	-	77
	fogorvos	D	N	-	108
	SZTE-BTK            
	Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
	altajisztika-informatikus könyvtáros	A	N	106	-
	altajisztika-néprajz	A	N	80	-
	amerikanisztika-angol	A	N	93	102
	amerikanisztika-filozófia	A	N	106	-
	amerikanisztika-kommunikáció	A	N	82	-
	amerikanisztika-magyar	A	N	92	-
	amerikanisztika-német	A	N	97	-
	amerikanisztika-spanyol	A	N	105	-
	amerikanisztika-történelem	A	N	89	-
	amerikanisztika-vallástudomány	A	N	99	-
	angol	A	N	99	83
	angol-informatikus könyvtáros	A	N	101	-
	angol-kommunikáció	A	N	104	69
	angol-latin	A	N	113	-
	angol-néprajz	A	N	109	-
	angol-pedagógia	A	N	99	-
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	Szakpár	Forma	Tagozat	Finanszírozott	Költségtérítéses
	ponthatár	ponthatár
	angol-szerb	A	N	99	60
	bolgár-néprajz	A	N	114	-
	bolgár-szerb	A	N	103	-
	bolgár-vallástudomány	A	N	104	-
	filozófia	A	N	88	60
	filozófia-néprajz	A	N	108	-
	francia	A	N	63	113
	francia-kommunikáció	A	N	76	104
	francia-néprajz	A	N	98	-
	informatikus könyvtáros-magyar	A	N	86	-
	informatikus könyvtáros-német	A	N	92	-
	informatikus könyvtáros-olasz	A	N	92	-
	informatikus könyvtáros-történelem	A	N	69	-
	kommunikáció-latin	A	N	77	-
	kommunikáció-magyar	A	N	111	97
	kommunikáció-német	A	N	106	81
	kommunikáció-néprajz	A	N	-	108
	kommunikáció-olasz	A	N	94	-
	kommunikáció-orosz	A	N	96	-
	kommunikáció-pedagógia	A	N	102	-
	kommunikáció-spanyol	A	N	96	-
	kommunikáció-történelem	A	N	114	74
	kommunikáció-vallástudomány	A	N	87	-
	latin-magyar	A	N	117	-
	latin-történelem	A	N	117	-
	magyar	A	N	85	70
	magyar-néprajz	A	N	96	-
	magyar-pedagógia	A	N	108	-
	német	A	N	79	92
	német-néprajz	A	N	116	-
	német-pedagógia	A	N	107	-
	néprajz-történelem	A	N	94	-
	néprajz-ukrán	A	N	102	-
	néprajz-vallástudomány	A	N	89	108
	olasz	A	N	75	121
	orosz	A	N	115	126
	orosz-szerb	A	N	123	-
	orosz-ukrán	A	N	104	-
	pedagógia-történelem	A	N	101	-
	pszichológia	A	N	102	88
	spanyol	A	N	72	78
	szerb-történelem	A	N	87	-
	szociológia	A	N	77	100
	történelem	A	N	76	63
	vallástudomány	A	N	69	68
	altajisztika	A	N	-	98
	amerikanisztika	A	N	93	-
	informatikus könyvtáros	A	N	-	108
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	Szakpár	Forma	Tagozat	Finanszírozott	Költségtérítéses
	ponthatár	ponthatár
	kommunikáció	A	N	-	67
	latin	A	N	107	-
	pedagógia	A	N	118	-
	szerb	A	N	67	-
	kommunikáció	A	L	-	84
	kommunikáció-informatikus könyvtáros	A	L	75	-
	kommunikáció-magyar	A	L	60	70
	filozófia	D	L	-	120
	informatikus könyvtáros	D	L	-	80
	kommunikáció	D	L	-	72
	néprajz	D	L	-	120
	pszichológia	D	L	112	88
	spanyol	D	L	-	93
	szociológia	D	L	-	120
	vallástudomány	D	L	-	104
	angol	K	N	84	80
	francia	K	N	85	-
	magyar	K	N	64	-
	német	K	N	96	-
	olasz	K	N	120	-
	orosz	K	N	120	104
	spanyol	K	N	104	-
	történelem	K	N	78	-
	angol	K	L	-	88
	francia	K	L	-	90
	informatikus könyvtáros	K	L	-	72
	kommunikáció	K	L	-	80
	magyar	K	L	-	80
	német	K	L	-	96
	pedagógia	K	L	-	120
	tanári képesítés	K	L	-	120
	történelem	K	L	-	101
	SZTE-EFK            
	Szegedi Tudományegyetem Egészségügyi Főiskolai Kar
	általános szociális munkás	A	N	93	60
	diplomás ápoló	A	N	67	60
	gyógytornász	A	N	94	60
	védőnő	A	N	60	-
	általános szociális munkás	A	L	116	60
	diplomás ápoló	A	L	89	60
	gyógytornász	D	N	-	120
	általános szociális munkás	D	L	-	80
	diplomás ápoló	D	L	-	120
	SZTE-GTK            
	Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar
	közgazdász-gazdálkodási	A	N	91	69
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	Szakpár	Forma	Tagozat	Finanszírozott	Költségtérítéses
	ponthatár	ponthatár
	közgazdász-gazdálkodási	A	T	-	60
	közgazdász-gazdálkodási	D	T	-	104
	közgazdász-gazdálkodási	K	N	100	75
	közgazdász-gazdálkodási	K	L	-	62
	banki szakügyintéző	F	N	60	-
	pénzügyi szakügyintéző	F	N	64	-
	számviteli szakügyintéző	F	N	77	-
	SZTE-GYTK         
	Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kar
	gyógyszerész	A	N	75	74
	gyógyszerész	D	N	-	77
	SZTE-JTFK          
	Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar
	angol-biológia	A	N	93	-
	angol-egészségtan-tanár	A	N	116	-
	angol-ének-zene	A	N	90	-
	angol-földrajz	A	N	94	120
	angol-francia	A	N	90	-
	angol-informatikus könyvtáros	A	N	104	-
	angol-magyar	A	N	91	101
	angol-matematika	A	N	105	-
	angol-művelődésszervező	A	N	98	96
	angol-német	A	N	98	-
	angol-olasz	A	N	92	-
	angol-orosz	A	N	70	-
	angol-pedagógia	A	N	102	-
	angol-rajz	A	N	76	-
	angol-román nemzetiségi	A	N	100	120
	angol-számítástechnika	A	N	77	104
	angol-szlovák nemzetiségi	A	N	114	-
	angol-technika	A	N	90	-
	angol-történelem	A	N	91	-
	biológia-egészségtan-tanár	A	N	90	102
	biológia-fizika	A	N	118	-
	biológia-földrajz	A	N	102	-
	biológia-kémia	A	N	102	-
	biológia-környezetvédelem	A	N	82	84
	biológia-német	A	N	120	-
	biológia-testnevelés	A	N	85	-
	egészségtan-tanár-magyar	A	N	92	-
	egészségtan-tanár-német	A	N	102	-
	egészségtan-tanár-testnevelés	A	N	78	-
	ének-zene, karvezetés	A	N	102	-
	ének-zene-magyar	A	N	88	-
	ének-zene-matematika	A	N	104	-
	ének-zene-művelődésszervező	A	N	76	105
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	Szakpár	Forma	Tagozat	Finanszírozott	Költségtérítéses
	ponthatár	ponthatár
	ének-zene-német	A	N	92	-
	ének-zene-olasz	A	N	96	-
	ének-zene-szlovák nemzetiségi	A	N	97	-
	ének-zene-tanító	A	N	91	-
	ének-zene-történelem	A	N	94	-
	értelmileg akadályozottak pedagógiája-pedagógia	A	N	116	-
	értelmileg akadályozottak pedagógiája-tanító	A	N	86	-
	fizika-matematika	A	N	114	-
	fizika-számítástechnika	A	N	106	-
	földrajz-francia	A	N	98	-
	földrajz-környezetvédelem	A	N	84	108
	földrajz-német	A	N	86	-
	földrajz-olasz	A	N	100	-
	földrajz-számítástechnika	A	N	70	-
	földrajz-szlovák nemzetiségi	A	N	120	-
	földrajz-testnevelés	A	N	78	-
	földrajz-történelem	A	N	98	92
	francia-matematika	A	N	77	-
	francia-művelődésszervező	A	N	83	103
	francia-orosz	A	N	-	82
	informatikus könyvtáros-magyar	A	N	92	106
	informatikus könyvtáros-orosz	A	N	106	-
	informatikus könyvtáros-számítástechnika	A	N	86	-
	informatikus könyvtáros-történelem	A	N	86	-
	magyar-művelődésszervező	A	N	100	105
	magyar-német	A	N	91	-
	magyar-német nemzetiségi	A	N	104	-
	magyar-olasz	A	N	106	-
	magyar-orosz	A	N	86	-
	magyar-rajz	A	N	94	-
	magyar-számítástechnika	A	N	85	-
	magyar-szlovák nemzetiségi	A	N	108	-
	magyar-történelem	A	N	95	-
	matematika-művelődésszervező	A	N	68	87
	matematika-német	A	N	112	-
	matematika-olasz	A	N	105	-
	matematika-orosz	A	N	112	114
	matematika-rajz	A	N	106	-
	matematika-számítástechnika	A	N	89	118
	matematika-technika	A	N	86	-
	matematika-testnevelés	A	N	100	-
	művelődésszervező-német	A	N	76	60
	művelődésszervező-olasz	A	N	80	-
	művelődésszervező-orosz	A	N	98	94
	művelődésszervező-rajz	A	N	72	-
	művelődésszervező-számítástechnika	A	N	77	102
	művelődésszervező-szlovák nemzetiségi	A	N	100	-
	művelődésszervező-technika	A	N	80	-
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	Szakpár	Forma	Tagozat	Finanszírozott	Költségtérítéses
	ponthatár	ponthatár
	művelődésszervező-történelem	A	N	99	85
	német nemzetiségi-orosz	A	N	100	-
	német nemzetiségi-pedagógia	A	N	86	-
	német nemzetiségi-testnevelés	A	N	96	-
	német-orosz	A	N	86	-
	német-pedagógia	A	N	82	-
	német-rajz	A	N	99	-
	német-román nemzetiségi	A	N	-	82
	német-számítástechnika	A	N	77	97
	német-szlovák nemzetiségi	A	N	106	-
	német-technika	A	N	73	-
	német-történelem	A	N	98	-
	olasz-orosz	A	N	108	-
	olasz-pedagógia	A	N	81	-
	olasz-technika	A	N	104	-
	orosz-pedagógia	A	N	100	-
	orosz-szlovák nemzetiségi	A	N	90	-
	orosz-történelem	A	N	80	-
	pedagógia-számítástechnika	A	N	68	-
	pedagógia-szlovák nemzetiségi	A	N	100	60
	pedagógia-tanító	A	N	89	-
	pedagógia-tanulásban akadályozottak pedagógiája	A	N	66	-
	pedagógia-technika	A	N	77	-
	rajz-számítástechnika	A	N	86	96
	rajz-tanító	A	N	86	-
	román nemzetiségi-tanító	A	N	116	-
	számítástechnika-technika	A	N	74	-
	szlovák nemzetiségi-történelem	A	N	100	-
	tanító	A	N	79	110
	tanító-tanulásban akadályozottak pedagógiája	A	N	117	-
	tanító-testnevelés	A	N	76	-
	technika-testnevelés	A	N	77	-
	testnevelés-rekreáció	A	N	80	93
	vallástudományi és katolikus hittanár-magyar	A	N	121	-
	egészségtan-tanár	A	L	-	96
	informatikus könyvtáros	A	L	80	-
	kémia-pedagógia	A	L	68	-
	művelődésszervező	A	L	-	72
	pedagógia-számítástechnika	A	L	-	88
	pedagógia-technika	A	L	-	90
	rajz	A	L	-	70
	számítástechnika	A	L	-	96
	technika	A	L	-	92
	angol	D	N	-	60
	egészségtan-tanár	D	N	-	94
	ének-zene	D	N	-	112
	fizika	D	N	-	104
	földrajz	D	N	-	76
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	Szakpár	Forma	Tagozat	Finanszírozott	Költségtérítéses
	ponthatár	ponthatár
	francia	D	N	-	80
	informatikus könyvtáros	D	N	-	92
	környezetvédelem	D	N	-	100
	magyar	D	N	-	68
	művelődésszervező	D	N	-	100
	német	D	N	-	88
	német nemzetiségi	D	N	-	60
	olasz	D	N	-	120
	orosz	D	N	-	104
	pedagógia	D	N	-	88
	rajz	D	N	-	64
	technika	D	N	-	112
	történelem	D	N	-	72
	angol	D	L	-	64
	ének-zene	D	L	-	72
	értelmileg akadályozottak pedagógiája	D	L	-	120
	fizika	D	L	-	96
	földrajz	D	L	-	96
	francia	D	L	-	112
	informatikus könyvtáros	D	L	-	104
	kémia	D	L	-	120
	környezetvédelem	D	L	-	120
	magyar	D	L	-	80
	matematika	D	L	-	80
	művelődésszervező	D	L	-	104
	német	D	L	-	72
	olasz	D	L	-	104
	pedagógia	D	L	-	80
	rajz	D	L	-	64
	román nemzetiségi	D	L	-	112
	számítástechnika	D	L	-	104
	tanulásban akadályozottak pedagógiája	D	L	-	120
	technika	D	L	-	120
	testnevelés	D	L	-	120
	történelem	D	L	-	112
	SZTE-K                 
	Szegedi Tudományegyetem Konzervatórium
	énekművész, -tanár	A	N	115	-
	fuvola (egyetemi szint)	A	N	118	-
	gordonka (egyetemi szint)	A	N	110	-
	kürt (egyetemi szint)	A	N	120	-
	orgona (egyetemi szint)	A	N	114	-
	zongora (egyetemi szint)	A	N	117	-
	énekművész, -tanár	D	N	-	109
	énekművész, -tanár	K	N	117	107
	fagott (egyetemi)	K	N	115	-
	fuvola (egyetemi)	K	N	117	-
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	Szakpár	Forma	Tagozat	Finanszírozott	Költségtérítéses
	ponthatár	ponthatár
	gordon (egyetemi)	K	N	-	100
	hegedű (egyetemi)	K	N	115	-
	klarinét (egyetemi)	K	N	115	-
	mélyhegedű (egyetemi)	K	N	100	-
	orgona (egyetemi)	K	N	116	-
	trombita (egyetemi)	K	N	118	-
	zongora (egyetemi)	K	N	118	-
	magánénektanár, ének-kamaraművész	A	N	111	-
	szolfézstanár	A	N	-	110
	fuvola (főiskolai szint)	A	N	116	-
	gitár (főiskolai szint)	A	N	112	-
	gordonka (főiskolai szint)	A	N	100	-
	harsona (főiskolai szint)	A	N	115	-
	hegedű (főiskolai szint)	A	N	105	-
	klarinét (főiskolai szint)	A	N	117	-
	kürt (főiskolai szint)	A	N	114	-
	mélyhegedű (főiskolai szint)	A	N	-	110
	oboa (főiskolai szint)	A	N	115	-
	trombita (főiskolai szint)	A	N	115	-
	ütohangszer (főiskolai szint)	A	N	117	-
	zongora (főiskolai szint)	A	N	112	-
	blockflőte	A	N	117	-
	magánénektanár, ének-kamaraművész	D	N	-	105
	szolfézstanár	D	N	-	105
	SZTE-MFK           
	Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Főiskolai Kar
	mezőgazdasági mérnöki	A	N	79	60
	mezőgazdasági mérnöki	A	L	86	60
	mezőgazdasági mérnöki	A	T	-	60
	SZTE-SZÉFK       
	Szegedi Tudományegyetem Szegedi Élelmiszeripari Főiskolai Kar
	élelmiszeripari gépészmérnöki	A	N	78	60
	élelmiszertechnológus mérnöki	A	N	61	-
	vállalkozómenedzser mérnöki	A	N	92	60
	élelmiszeripari gépészmérnöki	A	L	-	100
	műszaki tanári	K	L	-	100
	élelmiszertechnológus mérnöki	A	L	-	100
	vállalkozómenedzser mérnöki	A	L	-	100
	SZTE-TTK            
	Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Kar
	biológia	A	N	84	70
	biológia-földrajz	A	N	120	-
	biológia-kémia	A	N	98	-
	biológia-környezettan	A	N	78	-
	fizika	A	N	92	82
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	Szakpár	Forma	Tagozat	Finanszírozott	Költségtérítéses
	ponthatár	ponthatár
	fizika-környezettan	A	N	114	-
	földrajz	A	N	93	70
	földrajz-környezettan	A	N	92	-
	informatika	A	N	67	68
	kémia	A	N	84	-
	kémia-környezettan	A	N	-	125
	matematika	A	N	91	80
	matematika-informatika	A	N	64	-
	alkalmazott fizikus	A	N	64	60
	alkalmazott matematikus	A	N	67	126
	alkalmazott növénybiológus	A	N	80	108
	biofizikus	A	N	102	-
	biológus	A	N	102	80
	biológus laboratóriumi operátor	A	N	73	65
	csillagász	A	N	81	126
	fizikus	A	N	79	-
	fizikus informatikus	A	N	68	-
	geográfus	A	N	100	81
	klinikai kémikus	A	N	111	-
	környezettudományi	A	N	103	62
	közgazdasági programozó matematikus	A	N	77	60
	matematikus	A	N	60	109
	műszaki informatikai	A	N	66	65
	programozó matematikus	A	N	67	90
	programtervező matematikus	A	N	77	64
	vegyész	A	N	65	87
	vegyész-fizikus laboratóriumi operátor	A	N	62	66
	programozó matematikus	A	L	73	63
	informatika	D	L	-	72
	környezettudományi	D	L	-	72
	programozó matematikus	D	L	-	72
	programtervező matematikus	D	L	-	64
	biológia	K	N	88	-
	földrajz	K	N	72	-
	kémia	K	N	88	-
	matematika	K	N	88	-
	biológia	K	L	-	96
	földrajz	K	L	-	72
	matematika	K	L	-	60
	SZIE-ÁOTK         
	Szent István Egyetem Állatorvostudományi Kar
	alkalmazott zoológus	A	N	100	-
	állatorvos	A	N	103	-
	SZIE-ÉTK             
	Szent István Egyetem Élelmiszertudományi Kar
	élelmiszermérnöki	A	N	92	66
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	élelmiszertechnológus mérnöki	A	N	82	66
	élelmiszertechnológus mérnöki	A	L	-	64
	élelmiszermérnöki	D	N	-	120
	élelmiszertechnológus mérnöki	D	N	-	120
	élelmiszermérnöki	K	L	-	78
	SZIE-GMFK         
	Szent István Egyetem Gazdálkodási és Mezőgazdasági Főiskolai Kar
	gazdálkodási	A	N	113	80
	gazdasági mérnöki	A	N	110	60
	idegenforgalmi és szálloda	A	N	115	84
	mezőgazdasági mérnöki	A	N	97	60
	pénzügyi	A	N	113	70
	gazdálkodási	A	L	111	99
	gazdasági mérnöki	A	L	107	60
	idegenforgalmi és szálloda	A	L	114	60
	mezőgazdasági mérnöki	A	L	97	60
	pénzügyi	A	L	114	87
	gazdálkodási	A	T	-	60
	gazdasági mérnöki	A	T	-	60
	idegenforgalmi és szálloda	A	T	-	60
	mezőgazdasági mérnöki	A	T	-	60
	pénzügyi	A	T	-	60
	gazdálkodási	D	N	-	60
	gazdasági mérnöki	D	N	-	60
	idegenforgalmi és szálloda	D	N	-	60
	mezőgazdasági mérnöki	D	N	-	60
	pénzügyi	D	N	-	60
	gazdálkodási	D	L	-	60
	gazdasági mérnöki	D	L	-	60
	idegenforgalmi és szálloda	D	L	-	60
	mezőgazdasági mérnöki	D	L	-	60
	pénzügyi	D	L	-	60
	agrárkereskedelmi menedzser-asszisztens	F	N	62	-
	mezőgazdasági menedzser-asszisztens	F	N	60	60
	agrárkereskedelmi menedzser-asszisztens	F	L	-	60
	mezőgazdasági menedzser-asszisztens	F	L	-	60
	SZIE-GTK             
	Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
	gazdasági agrármérnöki	A	N	110	90
	közgazdász-gazdálkodási	A	N	83	65
	munkavállalási tanácsadó	A	N	102	-
	gazdasági agrármérnöki	A	L	-	65
	munkavállalási tanácsadó	A	L	-	90
	szakoktatói	A	L	100	90
	közgazdász-gazdálkodási	K	L	-	126
	humánerőforrás menedzser	A	T	-	91
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	gazdasági agrármérnöki	K	L	-	60
	mérnöktanári (egyetemi)	D	L	-	110
	mérnöktanári (főiskolai)	D	L	-	110
	SZIE-KVA            
	Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Kereskedelmi és Vállalkozási Akadémia
	vállalkozásszervező	A	N	106	96
	vállalkozásszervező	A	L	-	88
	SZIE-VTI               
	Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Vezető- és Továbbképző Intézet
	agrármenedzser	A	N	104	60
	agrármenedzser	A	E	-	60
	titkárságvezető	F	N	67	-
	titkárságvezető	F	L	-	74
	informatikai statisztikus és  gazdasági tervező	F	N	71	-
	informatikai statisztikus és  gazdasági tervező	F	L	-	62
	SZIE-GÉK             
	Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar
	gépészmérnöki (egyetemi szint)	A	N	80	60
	gépészmérnöki (főiskolai szint)	A	N	83	61
	kommunikáció-technikai mérnöki	A	N	92	63
	mezőgazdasági gépészmérnöki	A	N	65	63
	műszaki menedzser	A	N	64	91
	gépészmérnöki (egyetemi szint)	A	L	-	60
	gépészmérnöki (főiskolai szint)	A	L	-	67
	kommunikáció-technikai mérnöki	A	L	-	62
	mezőgazdasági gépészmérnöki	A	L	-	97
	mezőgazdasági gépészmérnöki	D	N	-	82
	mezőgazdasági gépészmérnöki	D	L	-	66
	SZIE-JFK              
	Szent István Egyetem Jászberényi Főiskolai Kar
	informatikus könyvtáros-művelődésszervező	A	N	107	62
	szociálpedagógus	A	N	98	78
	tanító	A	N	84	80
	informatikus könyvtáros	A	L	-	68
	művelődésszervező	A	L	-	79
	szociálpedagógus	A	L	95	63
	szociálpedagógus	D	L	-	120
	SZIE-KTK             
	Szent István Egyetem Kertészettudományi Kar
	kertészmérnöki (egyetemi szint)	A	N	106	60
	kertészmérnöki (főiskolai szint)	A	N	-	60
	kertészmérnöki	A	L	-	60
	kertészmérnöki	K	L	-	60
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	SZIE-MKK           
	Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar
	agrármérnöki	A	N	99	63
	környezetgazdálkodási agrármérnöki	A	N	112	68
	környezetmérnöki	A	N	107	60
	agrármérnöki	A	T	-	60
	agrármérnöki	K	N	-	72
	környezetgazdálkodási agrármérnöki	K	N	-	120
	mezőgazdasági menedzser asszisztens	F	N	62	-
	SZIE-TK                
	Szent István Egyetem Tájépítészeti -védelmi és -fejlesztési Kar
	tájépítész mérnöki	A	N	109	64
	tájépítész mérnöki	D	N	-	126
	SZIE-YMMFK     
	Szent István Egyetem Ybl Miklós Műszaki Főiskolai Kar
	építészmérnöki	A	N	89	60
	építőmérnöki	A	N	91	60
	műszaki menedzser	A	N	101	60
	településmérnöki	A	N	84	-
	tűzvédelmi	A	N	88	-
	építészmérnöki	A	L	-	60
	építőmérnöki	A	L	-	60
	műszaki menedzser	A	L	-	60
	településmérnöki	A	L	-	60
	tűzvédelmi	A	L	-	60
	építészmérnöki	D	N	-	126
	építőmérnöki	D	N	-	126
	műszaki menedzser	D	N	-	126
	településmérnöki	D	N	-	126
	építészmérnöki	D	L	-	126
	építőmérnöki	D	L	-	126
	műszaki menedzser	D	L	-	126
	településmérnöki	D	L	-	126
	tűzvédelmi	D	L	-	126
	SZFE                      
	Színház- és Filmművészeti Egyetem
	adásrendező	A	N	120	-
	film- és televízió operatőr	A	N	120	-
	film- és televízió rendező	A	N	120	-
	film- és televízió vágó	A	N	120	-
	kameraman	A	N	120	-
	színész	A	N	120	120
	színházrendező	A	N	120	-
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	ponthatár	ponthatár
	SZF                        
	Szolnoki Főiskola
	idegenforgalmi és szálloda	A	N	118	91
	kereskedelmi	A	N	111	72
	külgazdasági	A	N	116	66
	vendéglátó és szálloda	A	N	112	77
	idegenforgalmi és szálloda	A	L	-	60
	kereskedelmi	A	L	111	72
	külgazdasági	A	L	112	60
	vendéglátó és szálloda	A	L	-	60
	idegenforgalmi és szálloda	A	T	-	60
	kereskedelmi	A	T	-	60
	külgazdasági	A	T	-	60
	vendéglátó és szálloda	A	T	-	60
	kereskedelmi	D	L	-	120
	külgazdasági	D	L	-	120
	TSF-GFK               
	Tessedik Sámuel Főiskola Gazdasági Főiskolai Kar
	gazdálkodási	A	N	101	63
	diplomás ápoló	A	N	64	-
	pénzügyi	A	N	101	74
	diplomás ápoló	A	L	86	60
	személyügyi szervező	A	N	91	64
	gazdálkodási	A	L	105	64
	pénzügyi	A	L	97	64
	személyügyi szervező	A	L	102	84
	gazdálkodási	D	L	-	120
	pénzügyi	D	L	-	120
	TSF-MFK             
	Tessedik Sámuel Főiskola Mezőgazdasági Főiskolai Kar, Mezőtúr
	mezőgazdasági gépészmérnöki	A	N	81	61
	mezőgazdasági mérnöki	A	N	91	60
	tájgazdálkodási	A	N	98	64
	mezőgazdasági gépészmérnöki	A	L	84	60
	mezőgazdasági mérnöki	A	L	97	60
	tájgazdálkodási	A	L	100	60
	TSF-MVK             
	Tessedik Sámuel Főiskola Mezőgazdasági Víz- és Környetgazdálkodási Főiskolai Kar
	környezetgazdálkodási agrármérnöki	A	N	100	72
	meliorációs mérnöki	A	N	82	-
	növénytermesztési mérnöki	A	N	84	64
	környezetgazdálkodási agrármérnöki	A	L	98	76
	növénytermesztési mérnöki	A	L	92	60
	hulladékgazdálkodási technológus	F	N	66	-
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	TSF-PFK               
	Tessedik Sámuel Főiskola Pedagógiai Főiskolai Kar
	tanító	A	N	91	109
	szlovák nemzetiségi tanító	A	N	117	-
	óvodapedagógus	A	N	93	86
	román nemzetiségi óvodapedagógus	A	N	121	-
	szlovák nemzetiségi óvodapedagógus	A	N	122	-
	tanító	A	L	118	60
	óvodapedagógus	A	L	119	60
	román nemzetiségi óvodapedagógus	A	L	122	-
	szlovák nemzetiségi óvodapedagógus	A	L	121	-
	tanító	D	L	-	120
	román nemzetiségi tanító	D	L	-	120
	szlovák nemzetiségi tanító	D	L	-	120
	óvodapedagógus	D	L	-	120
	román nemzetiségi óvodapedagógus	D	L	-	125
	VE-GMK               
	Veszprémi Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar
	agrármérnöki	A	N	62	-
	gazdasági agrármérnöki	A	N	90	60
	növényorvosi	A	N	62	-
	növényorvosi	K	N	100	107
	növényorvosi	D	N	-	97
	informatikai statisztikus és gazdasági tervező	F	N	74	-
	VE-MK                  
	Veszprémi Egyetem Mérnöki Kar
	anyagmérnöki	A	N	60	-
	gazdálkodási	A	N	111	60
	gépészmérnöki	A	N	74	64
	idegenforgalmi és szálloda	A	N	86	84
	kémiai informatikus	A	N	73	-
	környezetmérnöki	A	N	80	71
	környezettudományi	A	N	80	-
	közgazdász-gazdálkodási	A	N	73	85
	műszaki informatikai (egyetemi szint)	A	N	102	65
	műszaki informatikai (főiskolai szint)	A	N	82	67
	műszaki menedzser	A	N	98	60
	vegyész	A	N	62	-
	vegyészmérnöki (egyetemi szint)	A	N	74	99
	vegyészmérnöki (főiskolai szint)	A	N	67	64
	villamosmérnöki	A	N	76	64
	idegenforgalmi és szálloda	A	L	62	93
	közgazdász-gazdálkodási	K	N	-	72
	műszaki informatikai	K	N	-	100
	műszaki informatikai	K	L	-	100
	gépipari mérnökasszisztens	F	N	78	-
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	Szakpár	Forma	Tagozat	Finanszírozott	Költségtérítéses
	ponthatár	ponthatár
	idegenforgalmi szakmenedzser	F	N	67	-
	logisztikai műszaki menedzser asszisztens	F	N	69	-
	műszaki informatikai mérnökasszisztens	F	N	70	-
	pénzügyi szakügyintéző	F	N	65	-
	számviteli szakügyintéző	F	N	72	-
	gépipari mérnökasszisztens	F	L	-	105
	műszaki informatikai mérnökasszisztens	F	L	-	75
	VE-TK                   
	Veszprémi Egyetem Tanárképző Kar
	alkalmazott nyelvészet	A	N	120	120
	angol (Egyetemi)	A	N	88	60
	angol (Egyetemi)-francia (Egyetemi)	A	N	96	-
	angol (Egyetemi)-francia (Főiskolai)	A	N	106	-
	angol (Főiskolai)-francia (Egyetemi)	A	N	105	-
	angol (Egyetemi)-magyar (Egyetemi)	A	N	82	82
	angol (Egyetemi)-német (Egyetemi)	A	N	80	-
	angol (Főiskolai)-német (Főiskolai)	A	N	82	-
	angol (Egyetemi)-színháztörténet (Egyetemi)	A	N	71	-
	francia (Egyetemi)	A	N	77	-
	francia (Főiskolai)-hittanár (Egyetemi)	A	N	114	-
	francia (Egyetemi)-német (Egyetemi)	A	N	81	-
	informatika (Egyetemi)	A	N	63	-
	informatika (Egyetemi)-magyar (Egyetemi)	A	N	103	-
	informatika (Egyetemi)-német (Egyetemi)	A	N	104	-
	kémia (Egyetemi)	A	N	75	-
	magyar (Egyetemi)	A	N	72	80
	magyar (Egyetemi)-hittanár (Egyetemi)	A	N	86	86
	magyar (Egyetemi)-német (Egyetemi)	A	N	91	-
	magyar (Egyetemi)-színháztörténet (Egyetemi)	A	N	79	-
	német (Egyetemi)	A	N	84	67
	német (Egyetemi)-hittanár (Egyetemi)	A	N	84	-
	német (Egyetemi)-színháztörténet (Egyetemi)	A	N	98	-
	színháztörténet (Egyetemi)-hittanár (Egyetemi)	A	N	76	-
	angol (Egyetemi)	D	L	-	68
	informatika (Egyetemi)	D	L	-	72
	német (Egyetemi)	D	L	-	76
	színháztörténet (Egyetemi)	D	L	-	74
	angol (Egyetemi)	K	L	-	95
	francia (Egyetemi)	K	L	-	120
	informatika (Egyetemi)	K	L	-	72
	kémia (Egyetemi)	K	L	-	98
	környezettan (Egyetemi)	K	L	-	96
	német (Egyetemi)	K	L	-	96
	VHF                       
	Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola
	általános szociális munkás	A	N	70	-
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	VTIF                      
	Vitéz János Római Katolikus Tanítóképző Főiskola
	kommunikáció-művelődésszervező	A	N	101	60
	német nemzetiségi tanító	A	N	68	-
	szlovák nemzetiségi tanító	A	N	76	-
	szociálpedagógus	A	N	80	80
	tanító	A	N	70	89
	kommunikáció-művelődésszervező	A	T	-	70
	szociálpedagógus	A	T	-	92
	kommunikáció	D	T	-	120
	szociálpedagógus	D	T	-	120
	WJLF                     
	Wesley János Lelkészképző Főiskola
	általános szociális munkás	A	N	78	66
	általános szociális munkás	A	L	84	70
	ZMNE-BKMFK   
	Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Főiskolai Kar
	építőmérnöki	A	N	77	-
	gépészmérnöki	A	N	62	-
	műszaki informatikai	A	N	64	-
	villamosmérnöki	A	N	60	-
	közlekedésmérnöki	A	N	60	-
	biztonságtechnikai	A	L	-	70
	gépészmérnöki	A	L	-	80
	közlekedésmérnöki	A	L	-	80
	villamosmérnöki	A	L	-	110
	ZMNE-HTK         
	Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Hadtudományi Kar
	biztonság- és védelempolitikai	A	N	-	64
	határrendészeti és -védelmi vezetői	A	N	69	-
	katonai vezetői	A	N	64	-
	katonai vezetői	K	N	91	-
	biztonság- és védelempolitikai	K	L	101	-
	katonai vezetői	K	L	73	-
	határrendészeti és -védelmi vezetői	K	L	111	-
	ZMNE-VSZTK     
	Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Vezetés- és Szervezéstudományi Kar
	védelmi igazgatási	A	N	-	61
	gazdálkodási	A	N	82	-
	pénzügyi	A	N	81	-
	gazdálkodási	A	L	-	80
	haditechnikai menedzser	K	N	94	-
	haditechnikai menedzser	K	L	89	-
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	Szakpár	Forma	Tagozat	Finanszírozott	Költségtérítéses
	ponthatár	ponthatár
	katonai logisztikai	K	L	98	-
	védelmi igazgatási	K	L	-	74
	ZSKF                     
	Zsigmond Király Főiskola
	humánerőforrás-menedzser	A	N	-	86
	nemzetközi kapcsolatok	A	N	-	88
	humánerőforrás-menedzser	A	L	-	82
	művelődésszervező	A	L	-	82
	nemzetközi kapcsolatok	A	L	-	80
	művelődésszervező	D	L	-	72
	nemzetközi kapcsolatok	D	L	-	79
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