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Tisztelt Kolléga!

Az idei középiskoláknak szóló kiadványunk kicsit más, mint az előzőek. Ebben az évben a 
rendkívüli helyzet miatt, próbálunk olyan hasznos információkat megosztani, ami segít-
heti a végzős osztályok pedagógusait abban, hogyan tudják segíteni pályaválasztás előtt 
álló diákjaikat.  

Eddig ilyen év még nem volt, mint ami most a járvány helyzet miatt kialakult és nagyban 
érinti a továbbtanulás előtt álló fiatalokat. Nem lesznek megtartva a pályaválasztási dön-
tést segítő rendezvények, mint pl.: Educatio kiállítás, nincsenek nyílt napok. Sok olyan, a 
végzősök életében fontos mozzanat kimarad, amelyek eddig őket segítették. 

Munkatársainkhoz továbbra is bizalommal fordulhatnak a döntés előtt álló diákok és a 
pedagógus kollégák is. Mind azon vagyunk, hogy segítsük a hozzánk fordulókat.

Tóth-Vági Eszter
pályaválasztási tanácsadó pedagógus 

Heves Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
Pályaválasztási Tanácsadás



4

Pályaválasztást, továbbtanulást 
segítő tevékenységeink

Feladatunk a pályaismeret bővítése, az 
önismeret mélyítése, a tanulók támo-
gatása abban, hogy képessé váljanak a 
számukra elérhető lehetőségek mérlege-
lésére, jövőjüket érintő tervek, célok meg-
fogalmazására. 
Feladatunk széleskörű: naprakész infor- 
mációk és átfogó keret biztosítása az 
oktatási rendszerről, továbbtanulási út-
vonalakról, szakmák, pályák világáról, a 
munkaerőpiac sajátosságairól, valamint a 
tanulók adottságainak, tanulási képessé-
geinek, irányultságának szakszerű vizsgá-
lata: erősségeik, készségeik, képességeik, 

érdeklődési irányuk, értékeik, motivációik 
feltérképezése. A tanácsadás során segít-
jük a diákokat, hogy a munkaerő-piaci igé-
nyeket, foglalkoztatási és továbbtanulási 
lehetőségeket figyelembe véve, személyes 
adottságaiknak és érdeklődésüknek meg-
felelő irányba induljanak el.
A tanácsadás igénybevétele az életpálya 
döntési pontjaihoz köthetően, különösen 
a középfokú iskolaválasztás, középiskolai 
fakultációválasztás, a középfokú iskola 
utáni továbbtanulás, iskolaváltás, illetve 
pályakorrekció esetén lehet leginkább in-
dokolt.

10. és 12. évfolyamos tanulók továbbtanulási, pályaválasztási döntésének támogatása

Alapvetően csoportos és egyéni formában is 
dolgozunk a diákokkal. 
A jelenlegi járványügyi helyzet következté-
ben az előző évektől eltérő módon valósul 
meg a tanulók ellátása. Az osztály szintű, 
csoportos tanácsadás az online osztályfő-
nöki órákba bekapcsolódva tud megvaló-
sulni, ha erre lehetőség nyílik. Amennyiben 

kollégánk nem tud online osztályfőnöki órá-
ba bekapcsolódni, abban az esetben egy ál-
talunk szervezett online csoportos tájékoz-
tatón szükséges részt vennie a tanácsadást 
igénylő tanulóknak.

Jelenleg az egyéni tanácsadások igénybe-
vételére főként online formában van lehe-

További tevékenységeink:
•   Iskolaválasztási, információs tanácsadás
•   Egyéni és csoportos pályaválasztási tanácsadás 5-13. évfolyamig
•   Szülői konzultációk, szülői értekezletek
•   Önismereti csoportfoglalkozások
•   Tanulás-módszertani egyéni és csoportos tanácsadás
•   Tehetségfejlesztéssel és tehetséggondozással kapcsolatos tanácsadás
•   Pályaválasztási pszichológiai szaktanácsadás
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tőség, de szükség esetén a Tanácsadóban, a 
járványügyi előírásokat betartva, személyes 
jelenléttel is tudjuk fogadni a diákokat!
Az egyéni tanácsadásra egy általunk ki-
küldésre kerülő jelentkezési űrlapon kell 
jelentkezni, melynek kitöltése után felvesz-
szük a kapcsolatot a kapcsolatot a diákok-
kal és tudunk velük helyszínt és időpontot 
is egyeztetni.  

Az egyéni információs tanácsadások, tanu-
lónként 45-60 percesek. A tanácsadó beszél-
getés során megbeszéljük a tanuló terveit, 
céljait, elképzeléseit, a továbbtanulás irá-
nyait és a lehetséges felvételi stratégiákat. 
A 10. évfolyamon a fakultációválasztás, míg 

a 12. évfolyamon a jelentkezéssel kapcsola-
tos teendők a hangsúlyos témakörök.
Természetesen amennyiben a járványügyi 
helyzet függvényében, később a szokásos 
módon az iskolában is megvalósulhat a ta-
nácsadás. 

Amennyiben iskolai körülmények között 
történik a csoportos tanácsadás, számí-
tógép által támogatott, önértékelő érdek-
lődés kérdőíveket töltenek ki a tanulók és 
ismertetésre kerülnek a felsőoktatási rend-
szer sajátosságai, bemeneti követelményei 
és a pontszámítási rendszer. A csoportos 
foglalkozásokat követően kerül sor az egyé-
ni információs tanácsadásra. 

A fenti, pályaválasztást segítő ellátásokat az iskolák térítésmentesen igényelhetik 
a palyavalasztas.szakszolgalat@gmail.com email címen.

A szülők és a diákok térítésmentes egyéni pályaválasztási tanácsadásra jelentkezhetnek 
a www.hmpedszakszolgalat.hu honlapon.

Elérhetőségeink:
Heves Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás
3300 Eger, Bem tábornok u. 3.   •   3200 Gyöngyös, Dr. Puky Árpád u. 5-7. fsz/3.
telefonszám: 06 30/783 8048   •   honlap: www.hmpedszakszolgalat.hu
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Online pályaválasztási tanácsadás jellemzői

A Heves Megyei Pedagógiai Szakszolgálat a jelenlegi járványügyi helyzetre való tekin-
tettel lehetőséget biztosít online tanácsadásra; egyéni és csoportos formában egyaránt.

Mit is jelent ez pontosan? 
Az online tanácsadás, egy olyan lehetőség, 
amelyet mindenki igénybe vehet, akinek 
van internet kapcsolata és valamilyen in-
formatikai eszköze (lehet ez okostelefon, 
laptop vagy asztali gép). A tanácsadás 
megvalósulhat különböző alkalmazásokon 
(zoom, skype, teams) keresztül, e-mailben, 
esetleg telefonon, attól függően, hogy a 
tanácskérő pontosan milyen kérdések-
ben, témában kér segítséget.  Igyekszünk 
alkalmazkodni a tanácskérő igényeihez 
és lehetőségeihez, így a diákokkal minden 
esetben egyeztetünk, hogy számára melyik 
a legalkalmasabb módja az online tanács-
adásnak. 

Kiknek ajánljuk az online tanácsadást? 
Azoknak, akik jelenleg valamilyen pálya-
választási döntés előtt állnak és szükségük 
van segítségre a megfelelő döntés megho-
zásához. 
Természetesen az online tanácsadás eseté-
ben is lehetséges, hogy akár több alkalom-
mal is sor kerüljön a beszélgetésre. Ez min-
dig az adott esettől függ, hiszen van, akinek 
csak pár kérdése van, amit szeretne szak-
emberrel megbeszélni, de van, aki teljesen 
bizonytalan a pályaválasztását illetően és 
az önismerete, valamint pályaismerete is 
hiányos. Ilyen esetben különböző önisme-
reti kérdőívek kitöltésére van lehetőség, 
amelynek eredményeit a tanácsadás során 
megbeszéljük a tanácskérővel. 

Hogyan valósulhat meg? 
Az online tanácsadás többféle formában 
is megvalósulhat. Szükség esetén email-
ben, amely nem igényel adott időpontban 
személyes jelenlétet. Egy interaktívabb 
formája az online tanácsadásnak egy chat-
felületen (pl.messenger) vagy valamilyen 
alkalmazáson keresztül (pl. zoom, skype) 
történő kommunikáció. Az eddigi tapasz-
talataink azt mutatják, hogy a tanácsadás 
legnépszerűbb formája a fiatalok körében 
a videó alapú beszélgetés. Ennek előnye, 
hogy a tanácsadó és tanácskérő valós idő-
ben látják és hallják egymást. Itt hasonlóan 
egy személyes beszélgetéshez, láthatják 
egymás testbeszédét, könnyebb pontosíta-
ni a felmerülő kérdéseket, és lehetőség van 
hosszabb, a személyes tanácsadáshoz ha-
sonló beszélgetések megvalósítására is. A 
különböző videóhívást lehetővé tevő alkal-
mazások további előnye, hogy segítségük-
kel megoszthatóvá válnak különböző doku-
mentumok és hasznos weboldalak linkjei, 
amik segítik a fiatalokat a pályaválasztással 
kapcsolatos döntéseik meghozásában.

Hogyan vehetem igénybe?
A honlapunkon lévő jelentkezési lap ki-
töltésével lehet jelentkezni tanácsadásra, 
majd ezt követően kollegánk telefonon fog-
ja keresni időpont egyeztetés miatt.

www.hmpedszakszolgalat.hu
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A fakultációválasztás jelentősége

Talán az egyik legfontosabb kérdés, amit a  
10. évfolyamon kell eldönteni a diákoknak, 
hogy melyik tantárgyat szeretnék tanulni ma-
gasabb szinten, azaz milyen fakultációt/tago-
zatot szeretnének választani. 
Általában azokból a tárgyakból fognak emelt 
szinten érettségit tenni, amelyet magasabb 
óraszámban tanulnak. A megfelelő emelt 
szintű érettségi kiválasztása nagyban hozzá-
járul a sikeres továbbtanuláshoz. Arról nem 
is beszélve, hogy meghatározza a továbbta-
nulás irányát. Vannak olyan tantárgyak, me-
lyekből, ha valaki emelt szintű érettségit tesz, 
igen széles körben tudja hasznosítani a felvé-
teli során és vannak olyan tárgyak, amelyek 
behatárolják a diákok szakválasztását. 
Vannak olyan tudományterületek, melyek 
bármely tárgyból befogadják az emelt szintű 
érettségit (ugyanakkor nem jár értük a plusz 
50 pont) és vannak olyan képzési területek, 
ahol az emelt szintű érettségi, mint felvételi 
követelmény csak a bemeneti tárgyak közül 
teljesíthető, azaz nem fogadnak el bármely 
tárgyból emelt érettségit. Fontos tehát, hogy 
tudatos, megfontolt döntés legyen a fakultá-
ció kiválasztása. 

Sokat segíthetünk a diákoknak, ha támogatjuk 
őket az alábbi 3 fontos kérdés végiggondolásá-
ban: mi az, ami érdekel, mivel foglalkozom 
szívesen? milyen területen érzem magam 
jónak?   Egyszerűnek tűnő kérdések, ám a leg-
több diák csak ritkán gondolja végig, mit is csi-
nálna szívesen, azzal pedig még kevésbé van 
tisztában, hogy mik az erősségei. Nem egysze-
rű kérdések ezek, hiszen még sok tevékenysé-
get nem is próbálhattak ki, nem ismerik milyen 

területek, szakmák közül választhatnak. Ha 
maguktól nem sikerül megfogalmazniuk mi is 
érdekli őket, miben jók, szakembereink segít-
séget nyújtanak különböző önismereti kérdő-
ívek kitöltésével és kiértékelésével. 
Amit mindenképp tisztázni kell fakultációvá-
lasztás előtt: melyik tantárgy áll hozzám a 
legközelebb, melyiket tanulom a legszíve-
sebben? Nem mindegy mi az, amit magasabb 
szinten, emelt óraszámban kell tanulni, majd 
a lehető legjobb eredményű emelt szintű 
érettségit tenni belőle. Fontos tájékozódni, 
hogy a tantárgy, amit választani szeretnék, 
mely tudományterületeken elfogadott. A pá-
lyaismeretnek is jelentős szerepe van a tuda-
tos döntés meghozatalában. Ha már megvan, 
hogy mi érdekli a diákot, mely tudományterü-
let/ek, jöhetnek szóba, a felvi.hu nyújt segítsé-
get abban, hogy adott területen belül milyen 
szakok választhatóak és adott szakokon mi-
lyen érettségi követelmények vannak. Emel-
lett fontos, hogy a diákok a 8-9. oldalakon 
említett honlapokon minél szélesebb körben 
tájékozódjanak, hogy milyen tartalommal bír 
az általuk választott szak, milyen tevékenysé-
geket végez, milyen specializációi vannak, hol 
lehet vele elhelyezkedni stb. 

Pályaválasztási tanácsadó kollégáink minde-
zen kérdéseket körbejárják a diákokkal a fa-
kultációválasztást segítő tanácsadásunkon. A 
cél az, hogy a diákok olyan fakultációt válasz-
szanak, amelyet nem csak szívesen tanulnak, 
hanem minél szélesebb körben fel tudnak 
használni a továbbtanulásuk során és a hoz-
zájuk közel álló szakok befogadják az adott 
tantárgy érettségi eredményét.
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www.felvi.hu
Azok a pályaválasztás előtt álló fiatalok, 
akik felsőoktatási intézményben szeretné-
nek továbbtanulni, biztosan ismerik a www.
felvi.hu nevű oldalt. Széleskörű információt 
nyújt a felsőoktatás minden területéről. Az 
aktuális felvételi eljárással, a jelentkezés 
menetével, szakokkal kapcsolatos informá-

ciókkal és az ügyintézéssel kapcsolatban itt 
lehet tájékozódni. Aki végzős, már azzal is 
bizonyára tisztában van, hogy regisztráci-
ót követően ezen az oldalon keresztül kell 
jelentkezni a felsőoktatási intézményekbe. 
A 2021-es felvételi eljárásra vonatkozó in-
formációk már elérhetőek az oldalon. 

www.szakkepzes.ikk.hu

Több oldal is segítheti azokat a diákokat, 
akik nem szeretnének felsőoktatásban foly-
tatni tanulmányaikat, hanem érettségi után 
inkább szakmát tanulnának. Egyre több 
fiatal szeretne jól fizető szakmát, amelyek 
nagy része hiányszakma és nagyon jó elhe-
lyezkedési lehetőségeket rejt magában. A 
www.szakkepzes.ikk.hu oldalon a megújuló 
szakképzési és felnőttképzési rendszerről 
tájékozódhatunk. Megnézhetjük, hogy mi-
lyen továbbtanulási lehetőségek érhetőek 
el a szakképzés területén. Olvashatunk a 

régi OKJ megszűnéséről, rákereshetünk, 
hogy a régi OKJ-s szakma melyik szakkép-
zésbe épült be. Jelenleg 24 ágazat, 174 alap-
szakmája közül válogathatunk.  Az oldalon 
működik egy országos intézménykereső is, 
mely segítségével megnézhetjük, hogy adott 
szakmát hol tanulhatunk a közelünkben. To-
vábbá található az oldalon egy alapszakmák 
leírását tartalmazó kiadvány is. A tájékozta-
tó kiadvány az alábbi linken található: 
https://szakkepzes.ikk.hu/tajekoztato/
fuzet.html

http://eduline.hu/
 

Az eduline egy olyan oktatással foglal-
kozó portál, ahol naprakész informáci-
ók olvashatóak, mind a közoktatásról, a 
szakképzésről, mind a felsőoktatásról, de 
tájékozódhatunk a nyelvtanulásról és a 

felnőttképzési lehetőségekről is. Továbbta-
nulás előtt állóknak mindenképp ajánljuk, 
mert egy helyen olvashatják az aktuális hí-
reket és tájékoztató anyagokat.
http://eduline.hu/ 

https://palyaorientacio.nive.hu/

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési 
Hivatal, pályaorientációval foglalkozó ol-
dala is hasznos felület lehet a diákoknak. 

Korosztályos bontásban tájékozódhatnak, 
hiszen általános és középiskolás diákok-
nak, felnőtteknek, szülőknek és szakem-

Fontos weboldalak továbbtanulás előtt állóknak
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bereknek szóló tematikus rész is van az 
oldalon. Rengeteg információ található az 
iskolarendszerről, szakmákról, tölthetünk 

ki pályaválasztást segítő kérdőíveket és 
akár az álláskeresésről is olvashatunk. 
https://palyaorientacio.nive.hu/

www.euroguidance.hu

Ha valaki külföldön szeretne tanulni az 
Euroguidance honlapján nagyon sok hasz-
nos információt és linket talál a különböző 
országok oktatási rendszeréről, tandíjakról, 
továbbtanulás feltételeiről. 
Jelenleg három ország; Ausztria, Dánia és 
Németország oktatási rendszeréről, pályá-

zati és oktatási lehetőségeiről találhatunk 
részletes információkat az Euroguidance 
honlapján. Természetesen, ha valakit más 
ország érdekel, az oldalon található elérhe-
tőségeken tud tájékoztatást kérni.
www.euroguidance.hu

https://palyaorientacio.munka.hu/

A Nemzeti Pályaorientációs Portál oldalán 
szintén korosztályos bontásban tájékozód-
hatunk a továbbtanulásról. Amit mi szak-
emberként ajánlunk, az a szakmabemutató 
kisfilmek, illetve a foglalkozás leírások ta-
nulmányozása.. Ha valaki bővíteni szeretné 

a pályaismeretét, itt szinte minden foglalko-
zásról talál videót és/vagy részletes szakma 
leírást. Nagyon fontos a megfelelő döntés 
meghozatalában, hogy minél alaposabban 
ismerjük meg az általunk választani kívánt 
pályát.  https://palyaorientacio.munka.hu/

+1    www.unilife.hu

Ez a weboldal már a felsőoktatásról, az 
egyetemi életről szól. Nem árt nézegetni 
azoknak a diákoknak, akik mindenképp 
valamely felsőoktatási intézményben sze-
retnének továbbtanulni. 
Tanácsadásaink során azt tapasztaljuk, 
hogy a diákoknak kevés információja van 
arról, mi vár majd rájuk az egyetemen. Mi az 
a kreditrendszer? Hogyan kell kollégiumot 

igényleni? Milyen ösztöndíjat igényelhet-
nek, kaphatnak? Ilyen és hasonló kérdések 
nagyon gyakran elhangzanak, amelyekre 
választ kaphatunk az oldalt böngészve. Az 
igen hasznos cikkek, információk mellett a 
szórakozás is helyet kapott az oldalon: kví-
zek, érdekességek a világból vagy épp túl-
élési tippek a vizsgaidőszakhoz.

A továbbtanulással, ösztöndíjakkal, önismerettel kapcsolatos 
további hasznos linkek találhatók még honlapunkon:

https://palyavalasztas.hmpedszakszolgalat.hu/hasznos-linkek/
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„Magyarországon továbbra is megéri felsőfokú végzettséget szerezni, a diplomával 
rendelkezők könnyebb elhelyezkedéssel, jó szakmai karriert kínáló munkahelyekkel 
és növekvő jövedelemmel számolhatnak.” – mondta a pénzügyminiszter az Óbudai 
Egyetem tanévnyitó ünnepségén 2020. augusztus 31- én. (MTI)

A pandémiás időszak és az ezt követő gaz-
dasági kihívások talán az eddigieknél is 
jobban indokolják a duális képzési forma 
létjogosultságát, mely fő célkitűzése szerint 
a felsőoktatás és a munkaerőpiac igényei 
közelebb kerülnek egymáshoz. A duális hall-
gatók képzése a cégek számára hosszú távú 
befektetés.

A duális képzés agrár, egészségtudományi, 
gazdaságtudományok, informatika, mű-
szaki vagy természettudomány képzési te-
rületen indított, gyakorlatigényes alap- és 
mesterképzési szakokon, valamint szociális 
munka alapképzési szakon folytatható.
A képzésben a hallgató a felsőoktatási ta-
nulmányai mellett vállalja, hogy egy minő-
sített partnerszervezetnél a képzési idő alatt 
gyakorlatot végez. Kurzusai, vizsgakövetel-
ményei megegyeznek társaiéval. A duális 
képzésben részt vevő hallgató a gyakorlati 
időszakát tölti a partnerszervezetnél, jel-
lemzően a szünetekben és a vizsgaidőszak-
ban. Egyes partnereknél ez heti néhány na-
pos rendszerességgel is történhet.

Miért jó ez a képzési forma a hallgatónak? 
Munkatapasztalatot szerez, szakmai kom-
petenciáit már a képzés alatt megerősíti. 
Esetleg már munkaszerződéssel a zsebé-
ben veszi át diplomáját, de nem köteles 
diplomaszerzés után a duális partnernél 

elhelyezkedni. Kapcsolatrendszerének kié- 
pítése szempontjából mindenképp hasz-
nos ennek a képzési formának a válasz-
tása. Egész évben díjazásban részesül, 
minimum a minimálbér 65%-a illeti meg, 
jelenleg ez százezer forint körüli összeg, és 
a munka törvénykönyvében szabályozott 
szabadnapokkal kell számolnia. A nappali 
tagozatos hallgatói juttatások, ösztöndíjak 
is megilletik a duális hallgatót.

Ebben a képzési formában azok a hallgatók 
vehetnek részt, akik az általános felvételi 
eljárás során ilyen duális képzési lehető-
ségre utaló lábjegyzettel rendelkező kép-
zésre jelentkeztek. Az adott felsőoktatási 
intézmény a hallgatók rendelkezésére bo-
csátja a partnerszervezet duális kapcsolat-
tartójának elérhetőségét annak érdekében, 
hogy a hallgatók benyújthassák jelentkezé-

Duális képzés a felsőoktatásban
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süket hozzájuk. A partnerszervezetek listá-
ját a leendő hallgató a https://www.felvi.
hu/felveteli/dualisdiploma/partnerszerve-
zetek listában is megtalálja. A jelentkezés-
nél érdemes tájékozódni az adott szervezet 
juttatásairól és munkarendjéről.

A duális partnernél a meghallgatás a képzés 
megkezdése előtt valósul meg, jellemzően 
a január és június közötti időszakban törté-
nik: az interjún a jelentkező gyakorlati jár-
tassága, szakmai érdeklődése, motivációja, 
szakma iránti elkötelezettsége, nyelvtudása 
mérhető fel.
A partnerszervezeteknek legkésőbb a sor-
rendmódosítás időpontjáig értesíteniük kell 
a hozzájuk jelentkezőket a kiválasztás ered-
ményéről.
 
A pótfelvétel során az üres helyekre lehet 
még jelentkezni, de már csak oda, amelyik 
partnere annak az adott felsőoktatási intéz-
mények, ahová a jelentkezőt felvették. 

Ha valakinek nem sikerül az első félévet 
megelőzően a szerződéskötés, lehetőség 
van még bekapcsolódni a duális képzésbe a 
második félévben is. Abban az esetben, ha 
a hallgató duális képzésben kívánja folytat-
ni tanulmányait, úgy ezt a beiratkozáskor 
kell jeleznie a felsőoktatási intézményben 
(tehát a sikeres partnerszervezeti kiválasz-
tás nem kötelezi semmire a hallgatót, aki 

dönthet úgy, hogy inkább a hagyományos, 
nem duális képzési formában kezdi meg ta-
nulmányait).

A jelen helyzetre való tekintettel jogszabály-
változás történt a felsőfokú duális képzés-
ben. A módosítások segítséget jelentenek 
a felsőoktatási intézmények, a partner-
szervezetek, valamint a hallgatók számára 
a koronavírus-járvány következményeinek 
kezelésében.  A felsőoktatási szakképzésről 
és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó 
szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről szóló 
230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet, 2020. 
június 18-i hatállyal módosult. A szabályo-
zás a már meglévő duális szerződésekre 
vonatkozik.

Bár a rendelet a már felsőoktatásban tanu-
ló hallgatókra vonatkozik, de hatással lehet 
a képzésre bekerülő hallgatók szerződés-
kötési lehetőségeire is. A jelenleg elsőéves 
hallgatók esetén a munkáltatók részéről 
óvatosság volt tapasztalható. Sok cég fel-
függesztette újabb szerződések megköté-
sének lehetőségét. Érthető ez a hozzáállás a 
részükről, hiszen a tavaszi online oktatásra 
való áttérés nagyban befolyásolta a hallga-
tók gyakorlati részvételét, illetve sok mun-
káltatónál az alapműködés, illetve annak 
körülményei váltak bizonytalanná. Minden-
képp érdemes a cégekkel, munkáltatókkal 
személyesen felvenni a kapcsolatot.

forrás:  https://www.felvi.hu/felveteli/dualisdiploma

  http://www.dualisdiploma.hu/

  https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/felsooktatas/ 
  dualis_kepzes/GYIK-Felvetelizoknek.pdf

  https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200230.kor
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