
 
Intézményi tájékoztatók 

 
Magyar Honvédség: 
A Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar szervezésében, 2021. december 03-án megrendezésre 
kerül a HHK nyílt nap.  
A nyílt nap során az érdeklődő diákoknak lehetősége nyílik megismerkedni a kar által nyújtott 
képzésekkel, információkat szerezni a felvételiről. 
A toborzás egyik legfontosabb célközönsége a 18. életévüket betöltő fiatalok, illetve pályakezdők, 
hiszen a részükre nagyon sok lehetőséggel és karrierlehetőséggel tudunk szolgálni, továbbtanulásban 
és munkavállalásban egyaránt. 
  
Állatorvostudományi Egyetem: 
A 235. tanévét megkezdő Állatorvostudományi Egyetem Európa egyik legrégebbi állatorvosképző 
intézménye, ahol az állatorvos-doktorok képzése három nyelven (magyar, angol, német) folyik. 2020-
tól a modellt váltó egyetemek közé kerültünk, így a Marek József Alapítvány fenntartásában 
működünk tovább. Évente 120 államilag támogatott magyar hallgató nyer felvételt osztatlan 
állatorvos-képzésre. A világ közel 60 országából érkező hallgatók száma meghaladja a magyarokét és 
számos külföldi egyetemmel állunk kapcsolatban. 
2021. szeptemberétől az Állatorvostudományi Egyetem a Marek József Alapítvány kuratóriuma által 
finanszírozott Marek József Ösztöndíjat hirdetett meg a haszonállat-gyógyászat és az élelmiszerlánc-
biztonság iránt érdeklődő, elhivatott, a későbbiekben e szakterületeken dolgozni szándékozó, és 
önköltséges képzésre jelentkező hallgatók számára, amelynek során a képzés teljes díját az alapítvány 
vállalja át.  
További információkat honlapunkon talál: https://univet.hu/hu/felveteli/marek-osztondij/ 
Az Állatorvostudományi Egyetem 2021. december 1-jén szerdán 15.00 órától tartja Nyílt Napját, 
melyre szeretettel várjuk az érdeklődő diákokat. 
 
Pázmány ITK: 
Szeretnénk iskolájuk tanárai és diákjai figyelmébe ajánlani a Pázmány ITK Nyílt napját, 
melyet 2021. december 3-ántartunk, 10 órai kezdettel, Karunk budapesti épületében. 
Sok szeretettel várjuk az érdeklődőket, akik szeretnének betekintést nyerni a Pázmány Péter 
Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Karának mindennapjaiba. Nyílt napunkon a 
felvételi eljárással kapcsolatos információk mellett különleges laborlátogatásokkal, hallgatói 
beszámolókkal, változatos szakmai tájékoztatással várjuk a résztvevőket. Rendezvényünk 
regisztrációhoz kötött és csak védettségi igazolvánnyal rendelkezők vehetnek rajta részt. A 
regisztrációval kapcsolatos információk honlapunkon (itk.ppke.hu) találhatók. 
 A HUNGEXPO Budapesti Vásárközpontban (1101 Budapest, Albertirsai út 10.), 2022. január 13-
15. között megrendezésre kerülő EDUCATIO Nemzetközi Oktatási Szakkiállítást is figyelmükbe 
ajánljuk, amelyen egyetemünk is részt vesz. Az ide ellátogatók teljes körű tájékoztatást kaphatnak 
a Karunkon folyó oktatásról és a felvételi eljárásról. 
Továbbtanulási tájékoztatás valamint a Pázmány ITK megismertetése:  
http://itk.ppke.hu/uploads/collection/504/file/ppke_itk_prospektus_2021.pdf 
További tájékoztatás az itk.ppke.hu honlapon és a pr@itk.ppke.hu e-mail címen. 
  
Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Szent István Campusa (Gödöllő): 
A nyílt napok időpontja: 
- 2021. december 10. (péntek) 10:00 óra  
- 2022. február 4. (péntek) 10:00 óra 
A nyílt napok helyszíne:  



Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, 2100 Gödöllő, Páter K.u.1.  
A felvételiről és képzéseinkről bővebb tájékoztatást az alábbi internetes elérhetőségeken is 
kaphatnak az érdeklődők: 
https://szentistvancampus.uni-mate.hu/felv%C3%A9teli-
t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3-2022 
https://szentistvancampus.uni-mate.hu/virtu%C3%A1lis-k%C3%A9pz%C3%A9si-
k%C3%B6zpontok 
 
Számalk Technikum: 
Iskolánk a SZÁMALK-Szalézi Technikum is Szakgimnázium (1119 Budapest, Mérnök utca 
39., https://www.szamalk-szalezi.hu/) kizárólag érettségire épülő képzéseket kínál Informatika és 
távközlés, Kreatív és Gazdálkodás és menedzsment ágazatokban.  
  
Szabó Kálmán Tehetségprogram: 
 
Olyan tehetséges fiatalok számára nyújtunk támogatást, akik a Budapesti Corvinus 
Egyetemen vagy az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán szeretnének továbbtanulni, 
azonban anyagi akadályok állnak előttük. 
A tehetségprogram három pilléren keresztül igyekszik segíteni a programba bekerült 
diákoknak: 
- A felvettek attól függően, hogy ösztöndíjas vagy önköltséges formában tanulnak tovább 
(600 000 - 760 000 Ft), szabadon felhasználható anyagi támogatásban részesülnek, 
- A diákok szakkollégista mentort kapnak maguk mellé az egyetemi éveik alatt, valamint 
- Nyelvi és egyéb különórákon vehetnek részt térítésmentesen. 
A programot a Rajk Szakkollégium diákjai alapították és működtetik jelenleg is, ma már 
kiegészülve a Heller Farkas és Bibó István Szakkollégium diákjaival. Célunk, hogy ne 
fordulhasson elő, hogy valaki szerényebb anyagi helyzete miatt nem kerül be a fenti 
képzésekre. Bővebb információt honlapunkon, illetve ezen a linken talál. 
  

  


