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Budapesti képzőhely  



 

Kedves Érdeklődő! 

 

Örömmel tölt el, hogy kezedben tartod ezt a prospektust, mert ez az jelenti, hogy számítasz ránk felsőfokú tanulmányaid megtervezésében. Remélem 

sok hasznos és érdekes információt tudunk nyújtani, amelyek segíteni dönteni a Főiskola mellett.  

A Tomori Pál Főiskola felépítése során kiemelt szempontként szerepel a magas szintű képzési színvonal mellett a hallgatói életminőségre való odafigye-

lés is. A filozófiánk, hogy minden hallgató egyedi, és mindenkiben benne van a képesség a tudás megszerzésére, de a tanulás folyamata egyénenként 

változik.  

Nekünk fontos, hogy senki se érezze magát „tizenkettő egy tucatnak”. Odafigyelünk rád, lehetővé tesszük neked, hogy a legjobbat hozd ki magadból. 

Fontosnak tartjuk, hogy a hallgatók körében jó kapcsolatok alakulhassanak ki, amelynek egyik legfőbb eszköze a kis létszámmal indított csoportok. Ez 

támogatja a közvetlenebb oktató-hallgató viszonyt is. 

A Főiskola oktatógárdáját tekintve Magyarország legjobbjai között foglal helyet. Az országos rangsorokban kifejezetten előkelő helyen szerepelünk a 

tudományos fokozattal rendelkező oktatók különféle mérőszámai tekintetében. Pár oldalt lapozva megértheted, hogy miért előnyös ez neked.  

A képzések túlnyomó többsége a közgazdaságtan területéhez tartozik, de az intézmény képviselteti magát a bölcsészettudomány és a társadalomtudo-

mány területén is.  

A Főiskola célkitűzése, hogy a mai egyre inkább elszemélytelenedő felsőoktatásban is képes legyen a különböző emberi értékeket elfogadó és abból a 

legjobbat kihozni képes felsőoktatást nyújtani. 

 

Dr. Meszlényi Rózsa rektor 

Rek to r i  kö szön tő  

„A filozófiánk, hogy min-

den hallgató egyedi, és 

mindenkiben benne van 

a képesség a tudás 
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A felsőoktatásban való továbbtanulás kérdése – érthetetlenül - 

az utóbbi években egyre inkább felmerül az érettségi előtt álló 

tanulóknál és szüleiknél ugyanúgy, ahogy az élethosszig tartó 

(lifelong learning) tanulás kapcsán az idősebb korosztály tagjai 

között. Röviden összefoglalva két nyomos okot tudunk felhozni: 

jobb pozíció a munkaerőpiacon és magasabb fizetés. Ezek té-

nyek.  

Miért fontosak ezeknek a szem előtt tartása. A tanulás ma már 

nincs ingyen, de nem is egy felsőbb réteg kiváltsága. Számos 

lehetőség van, amely a tanuláshoz szükséges anyagiakat segít 

előteremteni. A foglalkoztatottsági és munkabér adatok azt 

mutatják, hogy ez egy olyan beruházás, amely rövid időn belül 

megtérül. Nem a rövid távú lehetőségeket kell figyelembe ven-

ni, hanem egész életre kell előrelátni. Ez nem könnyű, de egy 

diploma, kellő szorgalommal kitűnő alapot nyújt az élethez. 

A diploma megszerzése út egy minőségibb élethez. A megszer-

zett tudás és tapasztalat, a diploma által elérhető magasabb 

(vezetői) pozíciók mind segítenek egy olyan életvitel kialakítá-

sában, amely sok ember vágyakozásának a tárgya. Semmit 

nem adnak ingyen, a kezdő tőkét mindenkinek magának kell 

előteremtenie, a tudástőkét is.    

Miért tanulj tovább? „Nem a rövid távú lehető-

ségeket kell figyelembe 

venni, hanem egész életre 

kell előrelátni.” 
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A Tomori Pál Főiskola három tudományterületen kínál képzést: 

A képzéseink dióhéjban 

Nappali vagy levelező képzés? 

A nappali, azaz teljes idejű képzést azoknak ajánljuk, akik a képzés teljes időtartama alatt alapvetően a képzésükre kívánnak  kon-

centrálni. 

A levelezős képzés, más nevén részidős képzés elsősorban azoknak megfontolandó, aki a tanulmányaik végzése mellett dolgoznak,  

vagy dolgozni szeretnének. A levelezős órák pénteken és szombaton vannak megtartva, egy félévben 5-6 alkalommal. A két képzé-

si forma közötti különbség az előadások és tanórák gyakoriságában van, a számonkért tudásanyag megegyezik mindkét képzési 

forma esetében. Ám érdemes megjegyezni, hogy intézményünkben ugyanazon oktatók tanítanak mind a nappali, mind a levelező 

tagozaton, így az „átjárhatóság” biztosított: nappalisként lehet levelezős hétvégén órát ismételni, pótolni... 

Közgazdaság tudomány Bölcsészet tudomány Társadalom tudomány 

 Gazdálkodás és menedzsment; 

 Nemzetközi gazdálkodás; 

 Pénzügy és számvitel 

 Felsőoktatási szakképzések 

 Szabad Bölcsészet  Nemzetközi tanulmányok 

A három tudományterület markánsan elkülönül egymástól. Közgazdasági képzést akkor válassz, ha a matematika nem okoz Neked 

nehézséget. A Szabad bölcsészet... 
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Miért válaszd a Tomori Pál Főiskolát? 

Mert odafigyelünk rád! Mi tudjuk, hogy nagyszerű képességeid vannak, 

amelyek arra várnak, hogy kibontakozhassanak. Mi segítenünk ebben! 

 

A felsőoktatási rangsorok alapján a Tomori Pál Főiskola az egyik legjobb 

magánfenntartású felsőoktatási intézmény ma Magyarországon.  

A Tomori Pál Főiskola az oktatók kiválóságának a rangsorában országosan 

mindig nagyon előkelő helyen végez. Ez a rangsor az oktatók tudományos 

minősítése és az egy minősített oktatóra jutó hallgatók száma alapján ke-

rül megállapításra.  

Miért kezeljük priorításként ezt az információ? Mert ez azt mutatja, hogy a 

Főiskolán magasan képzett oktatók foglakoznak majd veled, hiszen a minő-

sített oktatók száma garancia a minőségi oktatásra.  

De vannak még érveink. Ha tovább olvasol, akkor meggyőződhetsz a gyö-

nyörű oktatási helyszíneinkről, a piacképes képzéseinkről, a képzéseink 

sokrétűségéről. Sőt, ha meglátogatod a honlapunkat, akkor még több infor-

mációt találsz a Főiskoláról, különösen, ha beleolvasol a Főiskola újságjá-

ba, a Tomori Világba. 

 

Összefoglalva. Nálunk adott a lehetőség, hogy a tudásod a barátságos lég-

körben a legjobb oktatókat hallgatva, kitűnő hallgatói közösségben szerezd 

meg.  
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Mit jelent a minősített ok-

tató: 
A minősített oktató azt jelenti, hogy 

az oktató már rendelkezik a Ph.D., 

vagy még magasabb tudományos 

fokozattal. A Ph.D. tudományos foko-

zatot csak azok kapják meg, akik a 

választott tudomány-területükön 

kiemelkedő tudományos-kutató mun-

kát végeztek, a szakirodalom magas 

fokú ismerete mellett. 



 

Lifelong learning 
Az életkor nem számít, csak az akarat. 

 

A TPF elkötelezett a az élethosszig tartó tanulás elve mellett és minden korosztályt 

örömmel fogadunk, akár teljes idős (nappalis), akár részidős (levelezős) képzésben. 

Az egész életen át tartó tanulás Főiskolánkon elérhető lehetőségeinek keretrend-

szerét a munkaerő-piaci igényekre alapozott graduális képzési kínálatra épülő 

szakirányú továbbképzések, rövidebb időtartamú szakmai képzések kínálata alkot-

ja.  

Az élettapasztalat a tanulás során is előny, mert a tanulás során az addig megszer-

zett tapasztalat is hasznosul. Az agy az új információk feldolgozása során kiegészíti 

a hallottakat, látottakat egyes élet helyzetekben szerzett élményekkel. Ez segít a 

tudásanyag elsajátításában és szakszerű megismerésében. 

A Lifelong learning lehetőség új képzettség megszerzésére, vagy a meglévő kiegé-

szítésére, esetleg szinten tartására. Az idősebb hallgatók által hozott tapasztalatok 

a fiatalabbak is segítik és a TPF hallgatói közösségének az értékét növelik.  

A TPF a másoddiplomás képzéseit kifejezetten a szakmájukban már elhelyezkedet-

tek számára ajánlja. Ám alapképzéseink is ugyanúgy nyitva állnak és kizárólag a 

hallgató elkötelezettségétől és idejétől függ, hogy nappalin vagy levelezős képzés-

ben kívánja teljesíteni a képzést.  

Ha a hallgató már rendelkezik munkatapasztalattal, akkor a szakmai gyakorlat 

(nem mindenki képzésnél kell szakmai gyakorlatot teljesíteni) teljesítése is sokkal 

könnyebb, mert a megszerzett szakmai tapasztalat beszámít a képzésbe. Ezzel 

kapcsolatosan részletesen a Tanulmányi Osztály tud felvilágosítást adni. 

Ne habozz és élj a lehetőséggel, ettől csak több lehetsz!  

Mit jelent a lifelong learning: 
 
Az élethosszig tartó tanulás az egész életet végigkísérő 

tanulási lehetőségek biztosítását, az emberi önnevelő, 

önoktató, önképző képesség fejlődésének elősegítését 
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Bács-Kiskun Megyei 
Kereskedelmi és Iparka-

mara 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vállalkozók és Munkálta-
tók Országos Szövetsége 

Budapesti Kereskedelmi 
és Iparkamara 

Szigetvári Takarékszövetkezet 

Kalocsai Porcelán Manu-
faktúra 

 

 

 

 

 
K&H Bank Zrt. 

 

 

 

 

 
Kör Közéleti Klub 

K ieme l t  pa r tne re ink :  

 

A TPF-en fontosnak tartjuk, hogy ne csak az elméletet, de a gyakorlatot is bemutassuk 

és megtanítsuk. Ebben nagy segítséget jelentenek azon oktatóink, akik nemcsak a 

katedrán, hanem az üzleti életben is megmutatták, hogy szakmájuk legjobbjai. A ven-

dégoktatóink nagyobb része az üzleti világban is sikeres vállalkozást vezet, így napra-

kész, hasznos és azonnal alkalmazható tudást nyújthatnak a hallgatóinknak. 

Szentesi Zoltán  (főiskolai docens, 

ügyvezető, Kalocsai Porcelán Manu-

faktúra), HR tanácsadó, okleveles 

közgazdász, jogi-szakokleveles köz-

gazdász 

„Cégvezetőként, az a célom, hogy az elmé-

leti tudás mellett, gyakorlati ismeretekkel 

is megismertessem a hallgatókat. Fontos-

nak tartom, hogy a Főiskolai tanulmányaik 

és a szakdolgozat megírása során, értékes 

szakmai tapasztalatra tegyenek szert, 

amely segítheti őket későbbi életükben.” 

Gyakor l a to r i en t á l t  képzések :  
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Önköltségtérítés 

Nem mehetünk el az önköltségtérítés kérdése mellett sem. Először is tisz-

tázzuk az önköltségtérítés lényegét. Az önköltségtérítés a felsőoktatási 

intézmény által nyújtott oktatási szolgáltatás ellenértéke. Az oktatási szol-

gáltatás nem más mint a képzés biztosítása és a választott szak elvégzésé-

hez szükséges tudásanyag átadása és számonkérése. 

Azonban az önköltségtérítés több mint szolgáltatás vásárlás, ugyanis az  

oktatás kapcsán befizetett önköltségtérítés minden forintja befektetés is 

egyben. Befektetés a jövődbe.  

Ami a hallgatóinknak kiadás, az nekünk bevétel. A bevételünk minden fo-

rintját a képzésre költjük. Nem is költhetnénk másra, mivel a TPF egy köz-

hasznú felsőoktatási intézmény, oktatási bevételei közhasznú bevételek és 

csak a közhasznú oktatási tevékenységre fordíthatjuk azt.  

A képzéseink önköltségtérítése az országban a legalacsonyabbak közé 

tartozik. Fiatal, magán intézményként a költségeink alacsonyan tartása a 

Főiskola működésének alappillére.  

Az oktatáson nem spórolunk, azonban az oktatáshoz és a tudományos 

munkához szorosan nem kapcsolódó költségeinket a lehető legalacsonyab-

ban tartjuk. Magas képzési színvonalunkat hatékony működés mellett való-
sítjuk meg, ezért tudjuk kedvezőbb áron kínálni a képzéseinket, mint a leg-
több felsőoktatási intézmény. Nálunk a forintjaid nem vesznek kárba egy 

túlbürokratizált rendszer fenntartása miatt.   
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„Nálunk a forintjaid nem 

vesznek kárba egy túlbürok-

ratizált rendszer fenntartása 

miatt.” 



 

A lapképzés i  s zakok  

●  Gazdálkodás és menedzsment    ●  Nemzetközi Gazdálkodás    ●  Pénzügy és Számvitel    ●  Nemzetközi tanulmányok     ●  Szabad Bölcsészet 



 

A szak arra készít fel, hogy megszerezd azokat az elengedhetet-

lenül fontos, alapvető ismereteket, amelyek a gazdaság világá-

ban való boldoguláshoz nélkülözhetetlenek. Saját vállalkozást 

szeretnél? Esetleg szüleid, ismerőseid, barátaid vállalkozásához 

csatlakoznál? Akkor ezt a szakot Neked találták ki.  

Amiről ismereteket szerzel: a közgazdaságtan alapjai; a magyar 

és a világgazdaság folyamatai és az érvényesülő trendek; adó-

zási szabályok; számviteli és pénzügyi alapok; gazdasági jog; 

pályázati rendszer.  

Ezen tudás birtoklása adja meg azokat az alapokat, amelynek 

elsajátítását követően már bátran bele lehet vágni egy saját 

vállalkozás felépítésébe, vagy egy meglévő továbbvitelébe. A 

szak egyben általános rálátást ad a gazdasági folyamatokra, így 

akkor is hasznos, ha a gazdasági élet más területein kívánsz 

boldogulni. Olyan univerzális tudást kapsz, amely a mai kor piac-

gazdaságára épülő világában az általános műveltség alapját 

jelenti. 

 

GAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT 
 

Időtartam: 6+1 félév, amelyből a +1 a szakmai gyakorlat félévét jelenti.  

Szakirányok: Kis- és középvállalkozások menedzsmentje, Régiófejlesztés, 

Logisztika  

 

Önköltségtérítés Nappali szak Levelező szak 

Budapest 190.000,- Ft/Félév 175.000,- Ft/félév 

Kecskemét 190.000,- Ft/Félév 175.000,- Ft/félév 

Kalocsa 190.000,- Ft/Félév 175.000,- Ft/félév 

I n f o r m á c i ó k  a  s z a k r ó l :  
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Érdekelnek a nemzetközi kereskedelmi ügyletek? Tudni szeretnéd, 

hogy a világkereskedelemben mi, miért van? Ismerni szeretnéd a 

globális piacok szabályait? Érteni szeretnéd, hogy a „Made in China” 

miért nem csak a termék helyét jelöli, de a globális logisztika egyik 

mozgatója is? Esetleg saját vállalkozásoddal kilépnél Magyarország 

határain kívülre? 

Ha csak egyre is „igen” a válasz, akkor Neked a Nemzetközi gazdál-

kodás alapszakunkra kell jelentkezned! 

Megismered a nemzetközi gazdasági és kereskedelmi szervezete-

ket, az Európai Unió kereskedelmi tevékenységét, a nemzetközi 

kereskedelmi egyezményeket, a nemzetközi gazdasági jogot.  

Célunk, hogy ne csak ismerd, hanem értsd is a nemzetközi gazdaság 

működését. Ha nemzetközi cégnél szeretnél karriert kezdeni, vagy a 

nemzetközi színtéren tervezel munkát vállalni, ezen szak tudásanyaga 

lesz a belépő. A megszerzett ismeretek például egy nemzetközi adás-

vételi szerződés megkötésénél is hasznosnak bizonyulnak.  

N EMZETKÖZ I  GA ZDÁLKODÁS  
 

Időtartam: 6+1 félév, amelyből a +1 a szakmai gyakorlat félévét jelenti.  

Szakirányok: Nemzetközi logisztika és Gazdaságvédelem.  

Önköltségtérítés Nappali szak Levelező szak 

Budapest 190.000,- Ft/Félév 175000,- Ft/félév 

Kecskemét 190.000,- Ft/Félév 175.000,- Ft/félév 

Kalocsa 190.000,- Ft/Félév 175.000,- Ft/félév 

I n f o r m á c i ó k  a  s z a k r ó l :  
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A piac szereplői számára mindig is nélkülözhetetlen volt, hogy a döntéseik megalapo-

zása érdekében a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetükről, valamint azok alaku-

lásáról objektív információk álljanak rendelkezésükre. Ahogy az is fontos, hogy a 

hatályos adózási szabályokkal tisztában legyenek. 

A pénzügyi és számviteli tudás a gazdaság monetáris és reálszférájába egyaránt 

betekintést nyújt. Olyan elengedhetetlen ismereteket ad, amelyek az adott gazdasági 

tevékenység folyamatos értékelését, eredményességének megállapítását teszik 

lehetővé, továbbá megfelelő előképzettséget ad a kötelező pénzügyi bevallások és a 

számviteli törvény szerinti beszámolók elkészítéséhez. 

A pénzügyi ismeretek segítségével átláthatóvá válik a bankrendszer működése, az 

egyes pénzügyi szolgáltatások, és nem utolsó sorban az adózási szabályok rendszere 

is. 

A számvitel ismeretek a vállalkozásnál lezajlott gazdasági események bizonylatai 

kezelésének a rendjével ismerteti meg a hallgatót és elengedhetetlen tudást közvetít 

egy főkönyvi kivonat, majd a gazdasági tevékenységről készítendő éves beszámolók 

összeállításához, értelmezéséhez.   

Később, amennyiben könyvviteli szolgáltatásokat kívánsz nyújtani a gazdaság sze-

replőinek, akkor ezt a szakot válaszd, ugyanis ezen a szakon szerezhetők meg legin-

kább azon alapvető ismeretek, amelyek alapján mérlegképes könyvelői szakképesí-

tést szerezhetsz – hiszen könyvelőre minden cégnek szüksége van. Egy könyvelőnek 

nemcsak a könyvvitelhez kell érteni, hanem a pénzügyekhez is! Ugyanez igaz a 

számviteli és pénzügy ellenőrzés területén dolgozókra. 

P ÉNZÜGY  ÉS  SZÁMVITEL  
 

Időtartam: 6+1 félév, amelyből a +1 a szakmai gyakorlat félévét jelenti.  

Szakirányok: Pénzügy és számvitel 

Önköltségtérítés Nappali szak Levelező szak 

Budapest 190.000,- Ft/Félév 175.000,- Ft/félév 

Kecskemét 190.000,- Ft/Félév 175.000,- Ft/félév 

Kalocsa 190.000,- Ft/Félév 175.000,- Ft/félév 

I n f o r m á c i ó k  a  s z a k r ó l :  
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A közigazgatásban vagy a civil szektorban dolgozol? Vagy ott szeretnél elhelyezked-

ni? A Nemzetközi tanulmányok alapképzési szakkal megnőnek az esélyeid. A képzés 

célja olyan szakemberek képzése, akik nemzetközi politikai, gazdasági, jogi, vala-

mint európai uniós ismereteik birtokában képesek elősegíteni az európai integrációs 

folyamatból származó kihívások kezelését, valamint a gazdasági, intézményi lehető-

ségek hatékony kihasználását az állami és a nonprofit szektorban, a helyi önkor-

mányzatoknál, valamint a regionális fejlesztéssel foglalkozó intézményeknél. 

Az alapfokozat birtokában a nemzetközi kapcsolatok szakértők képesek: 

- a nemzetközi politikai, gazdasági és jogi ismeretek alapján a nemzetközi életben 

való tájékozódásra; 

- a nemzetközi viszonyokat érintő koncepciók, elméletek, módszerek használatá-

ra; 

- az Európai Unió jogi és intézményi felépítésére, az integráció alakulására vonat-

kozó információk alkalmazására. 

Az alapfokozat birtokában a nemzetközi kapcsolatok szakértők alkalmasak: 

- minisztériumok, kormányzati szervek, állami intézmények nemzetközi és euró-

pai uniós feladatainak ellátására; 

- az Európai Unió közös vagy közösségi politikái ismeretében önkormányza-toknál, 

gazdasági társaságoknál és a vállalkozói szektorban az európai uniós tagságból 

származó feladatok ellátására; 

- az EU által meghirdetett pályázatok megírására és projektek menedzselésére. 

 

A szakon végzettek rendelkeznek együttműködő, kapcsolatteremtő képességgel, 

kommunikációs készséggel, idegennyelv-tudással, minőség iránti igénnyel, felelős-

ségtudattal. 

N EMZETKÖZ I  T ANULMÁNYOK  
 

Időtartam: 6+1 félév, amelyből a +1 a szakmai gyakorlat félévét jelenti.  

Szakirányok: Globális Civil társadalom 

Önköltségtérítés Nappali szak Levelező szak 

Budapest 190.000,- Ft/Félév 175.000,- Ft/félév 

Kecskemét 190.000,- Ft/Félév 175.000,- Ft/félév 

Kalocsa 190.000,- Ft/Félév 175.000,- Ft/félév 

I n f o r m á c i ó k  a  s z a k r ó l :  
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A szakon tanulóknak lehetőségük nyílik többféle szempontból is megismer-

kedni a mai civilizáció kialakulásának menetével, és képesek jelenségeinek 

sokrétű értelmezésére és kezelésére. 

A szak sajátossága egy olyan sokrétű ember- és társadalomismereti tudás 

átadása, amely nemcsak információt jelent a hallgatóink számra, de a logikai 

és analitikus gondolkodás elsajátításának készségét is nyújtja. Ezáltal a hall-

gatóink nemcsak sokrétű tudásra tesznek szert, de intelligenciaszintjük emel-

kedése révén nagyobb eséllyel lesznek képesek mind az élethosszig tartó 

tanulás folyamatában való sikeres részvételre, mind pedig egyéni életvitelük-

ben felmerülő kihívások kezelésére.  

A szak célja elméletileg és tudományosan megalapozott, de a gyakorlati 

életben hasznosítható tudás átadása. Tantárgyaink többsége eszmetörténeti 

háttérrel a mai társadalmi és civilizációs problémákra koncentrál, azok kiala-

kulásának gyökereit, megnyilvánulásának lényegét, és a lehetséges megol-

dási módjait veszi sorra.   
A szak tantárgyi struktúrája – végzett hallgatóink munkaerőpiaci helyzeté-

nek javítása érdekében - a bölcsészettudományi tárgyakat kiegészítve, szá-

mos kommunikációs, pszichológiai, az emberi kreativitás lehetőségeit és 

képességét vizsgáló, valamint gazdasági és vállalkozási ismereteket nyújtó 

tárgyat is magában foglal.  Tanáraink a hazai és nemzetközi tudományos élet 

elismert tagjai, a hallgatóink körében nagy népszerűséggel rendelkeznek, 

óráikat, foglalkozásaikat interaktívan, a hallgatók bevonásával tartják.   

S ZABAD  BÖLCSÉSZET  
 

Időtartam: 6+1 félév, amelyből a +1 a szakmai gyakorlat félévét jelenti.  

Szakirányok: Művészettörténet és vallástudomány 

Önköltségtérítés Nappali szak Levelező szak 

Budapest 190.000,- Ft/Félév 175.000,- Ft/félév 

Kecskemét 190.000,- Ft/Félév 175.000,- Ft/félév 

Kalocsa 190.000,- Ft/Félév 175.000,- Ft/félév 

I n f o r m á c i ó k  a  s z a k r ó l :  
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Fe l sőok ta tá s i  s zak -

képzések  

●  Mi is a felsőoktatási szakképzés     ●  Felsőoktatási szakképzési szakok  



 

A régi felsőfokú szakképzési (FSZ) szakokat 2012 szeptemberétől felváltották a 

felsőoktatási szakképzési (FOKSZ) szakok. Az új típusú képzések folytatásának 

jogát – ellentétben az FSZ-szel képzésekkel - kizárólag a felsőoktatási intézmé-

nyek kapták meg. A FOKSZ képzéseknél cél és követelmény, hogy a tantervük 

igen szorosan igazodjék az alapképzési (BA) szakokéhoz és a munkaerőpiaci 

követelményekhez. Ezt a kötődést jól kifejezi a szakok neve is, hiszen ezeket 

ugyanúgy nevezzük, mint az alapképzési szakokat. Főiskolánkon három FOKSZ 

képzés került akkreditálásra: a Gazdálkodási és menedzsment, a Nemzetközi 

gazdálkodási, valamint a Pénzügy és számvitel. Az alapképzési szakok és a 

FOKSZ szakok szoros kötődése abban is kifejeződik, hogy a FOKSZ szakon meg-

szerzett kreditek legalább 75%-át be kell számítani a befogadó alapképzési 

szakra. Ez azt jelenti, hogy aki egy ilyen szakot elvégez, bizton tudhatja, hogy 

az alapképzési szakon az első 90 kreditpontját megszerezte. 

Az új szakcsoport létrehozásával egyébként hazánk igazodott ahhoz az európai 

normához, amely a 2 éves felsőfokú képzéseken végzőket is felsőfokú végzett-

ségűként definiálja.  

M I IS A FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS? 
 

 
Kinek ajánl juk:  

 
A szakok mindazok számára ajánlhatóak, akik rövid idő alatt 

szeretnének piacképes végzettséget szerezni, de nem zár-
ják annak a lehetőségét, hogy később diplomát is szerez-
zenek. 
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A Gazdálkodási és menedzsment (FOKSZ) szak a felsőoktatási szakképzés 

célja olyan szakemberek képzése, akik megfelelő elméleti megalapozás 

birtokában képesek a gyakorlati ismeretek elsajátítására és olyan gyakor-

lati esettanulmányok megoldására, amelyek szimulálják a vállalkozási 

gyakorlat folyamatát. Ismerik a vállalkozások tevékenységét szabályozó 

jogszabályokat, a vállalat piaci alkalmazkodásának legfontosabb pénzügyi 

feltételeit, továbbá a gazdálkodási és menedzsment folyamatok irányításá-

nak, szervezésének, működtetésének alapelveit és módszereit. Tisztában 

vannak a vállalati gazdálkodás finanszírozási, számviteli, adózási alapjai-

val, a vállalati finanszírozás alapelveivel, a tevékenységek elemzésének 

módszertanával, a döntés-előkészítés módszertani alapjaival. arculat, 

 

Pénzügy és számvitel (FOKSZ) szak szakirányain adott intézménytípusok 

működési sajátosságaival, valamint nyilvántartási-könyvelési feladataival 

ismerkednek meg a részt vevők.   
Pénzintézeti  szakirányon olyan elméleti és gyakorlati ismeretanyag oktatása, 

amely a pénzügyi szolgáltató szektorban működő szervezetekre vonatkozó 

piacképes, az élethosszig tartó tanulást megalapozó tudást nyújt;  
Vállalkozási szakirányok. akik a vállalati – kiemelten a kis- és középvállalati – 

szektorban képesek általános pénzügyi-számviteli, adózási feladatok ellá-

tására, kiemelten a pénzügyi döntések előkészítésében, a napi likviditáske-

zelésben, az adóbevallások és a különböző időtávú pénzügyi tervek készí-

tésében való részvételre.  

 

Nemzetközi gazdálkodási (FOKSZ) szak Nemzetközi szállítmányozás és 
logisztika szakiránya  - a  képzés 2017 szeptemberétől nem hirdethető, így 

csak átjelentkezőket tudunk fogadni. 

FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAKOK 

Időtartam: 3+1 félév, amelyből a +1 a szakmai gyakorlat félévét 

jelenti.  

Szakirányok: lásd az előző és jelen oldalon az egyes FOKSZ szakok 

leírásánál.  

Önköltségtérítés Nappali szak Levelező szak 

Budapest 140.000,- Ft/Félév 135.000,- Ft/félév 

Kecskemét 140.000,- Ft/Félév 135.000,- Ft/Félév 

Kalocsa 140.000,- Ft/Félév 135.000,- Ft/Félév 

I n f o r m á c i ó k  a  s z a k r ó l :  
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Szak i r ányú  tovább-

képzések  

●  Logisztikai és szállítmányozási menedzser    ●  Gazdaságvédelem  



 

A képzés célja olyan szakmai ismeretekkel és menedzser szemlélet-

móddal rendelkező logisztikai és szállítmányozási menedzserek képzé-

se, akik a megfelelő technikai, módszertani és technológiai ismereteik 

birtokában képesek: 

összetett, többféle szállítási mód összekapcsolásával megvalósuló 

fuvarozási, szállítási folyamat, illetve az ahhoz kapcsolódó 

kiegészítő tevékenység megszervezésére, a racionális válto-

zatok kiválasztására, irányítására; 

az ipari-termelési folyamatokhoz kapcsolódó raktározás, szállítás, 

csomagolás megtervezésére, szervezésére, irányítására. 

Cél, hogy a leendő logisztikai és szállítmányozási menedzserek a fenti 

feladatok ellátásakor képesek legyenek mérlegelni a reálfolyamatok 

pénzügyi eredményeit, tisztában legyenek a pénzügyi leképezések és 

financiális megoldások módozataival, megtalálják a vállalati, szerveze-

ti rendszerben a tevékenység helyét és figyelemmel legyenek a jogi 

környezetből származó befolyásoló tényezőkre is. A végzett logisztikai 

és szállítmányozási menedzserek képesítésük alapján alkalmasak 

legyenek szállítmányozási, fuvarozó és logisztikai cégek közép és felső 

vezetői munkaköreinek betöltésére, illetve képesek legyenek a funkció 

és a vállalkozás gazdasági irányítására. 

LOGISZTIKAI ÉS SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI 

MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBB-

KÉPZÉSI SZAK  

 
Információk a képzésről :  

 
A képzés ideje: Közgazdasági alapdiploma esetén 2 félév, ez esetben az ok-
levél megnevezése Logisztikai és szállítmányozási szakközgazdász. 
Nem közgazdasági alapdiploma esetén 3 félév, ez esetben az oklevél megne-
vezése Logisztikai és szállítmányozási szakreferens. 
Önköltségtérítés összege:  

Levelező tagozaton Budapest:en: 155.000,- Ft/félév 
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A képzés célja olyan gazdaságvédelmi ismeretekkel és szemléletmód-

dal rendelkező gazdasági szakemberek képzése, akik a megfelelő 

szakmai háttér birtokában képesek: 

eredményesen felderíteni és fellépni a gazdaság működését ve-

szélyeztető szervezetekkel, cselekményekkel szemben; 

felmérni a szervezett bűnözés, a gazdasági bűnözés, a korrupció, 

a gazdasági bűncselekmények, stb. mikro- és makrogazdasá-

gi hatását, és tisztában vannak az ezek elleni fellépés fontos-

ságával és eszköztárával. 

A fenti célok teljesíthetősége érdekében a hallgatók elsőként pénz- és 

tőkepiaci ismeretekre, pénzügyi ellenőrzésre és kontrollingra alapozott 

gazdasági ellenőrzési ismereteket sajátítanak el. Majd ezt követően 

betekintést kapnak a büntetőjog, büntetőeljárások rendszere, krimino-

lógia, kriminalisztika, igazságügyi pszichológia, kriminál-taktika tárgy-

körökbe. Végül a gazdasági és a gazdaságvédelmi ismeretek szintézi-

seként elsajátítják a gazdasági bűnözés kriminológiai jellemzőit, a 

szervezett bűnözés gazdasági aspektusait, a statisztikai bűnelemzést, 

a korrupció gazdasági vetületeit, a pénzmosás elleni küzdelem lehető-

ségeit és a gazdasági társaságokkal szemben alkalmazható büntetőjo-

gi szankciókat. 

A szakirányú továbbképzési szakról kikerülő hallgatók képesek lesz-

nek akár a versenyszférában, akár a közigazgatásban eredményesen 

felderíteni a gazdasági bűncselekményeket, szervezetüket védelemmel 

ellátni ezen cselekményekkel szemben, illetve adott ügyek esetében a 

szankcionáló intézkedések megindítására, menedzselésére. 

GAZDASÉGVÉDELEM SZAKIRÁNYÚ 

TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK  

 
Információk a képzésről :  

 
A képzés ideje: Közgazdasági alapdiploma esetén 2 félév, ez esetben az ok-
levél megnevezése Gazdaságvédelmi szakközgazdász. 
Nem közgazdasági alapdiploma esetén 3 félév, ez esetben az oklevél megne-
vezése Gazdaságvédelmi szakreferens. 
Önköltségtérítés összege:  

Levelező tagozaton Budapesten: 155.000,- Ft/félév 
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A szakirányú továbbképzés célja olyan ajánlatkérői, ajánlattevői vagy 

tanácsadói gyakorlattal rendelkező szakemberek szakmai továbbkép-

zése, akik már rendelkeznek beszerzői tapasztalattal, vagy alapszintű 

közbeszerzési tudással. 

A képzés kifejezetten a közpénz elköltésének hatékonyabbá tételét 

szem előtt tartva fenntartható és hosszú távú szakmafejlesztésben 

érdekelt és a célja kifejezetten a közbeszerzők képzésére irányul. 

A képzés keretében elmélyítjük és rendszerezzük a gyakorlatban meg-

szerzett tapasztalatokat, szélesítve tudásukat a közbeszerzés környe-

zetére, fenntarthatóságára, teljesítményére, hatékonyságára, moderni-

zálására, elektronikus támogatására vonatkozó ismeretek tárgyalásá-

ra. 

 

KÖZBESZERZÉSI MENEDZSMENT, 

KÖZBESZERZÉSI MENEDZSER SZAK-

KÖZGAZDÁSZ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBB-

KÉPZÉSI SZAK  

 
Információk a képzésről :  

 
A képzés ideje: Közgazdasági alapdiploma esetén 2 félév, ez eset-
ben az oklevél megnevezése Szakközgazdász közbeszerzés-
menedzser szakon. 
Nem közgazdasági alapdiploma esetén 3 félév, ez esetben az okle-
vél megnevezése Közbeszerzési menedzser. 
Önköltségtérítés összege:  

Levelező tagozaton Budapesten: 155.000,- Ft/félév 
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I degen  nye l vű   

képzések ,  kü l f ö l d i   

k apc so l a tok  

●  Idegen nyelvű képzéseink    ●  Erasmus: Tanulj Külföldön!  



 

Angol nyelven kínált képzéseink:  
 

Nemzetközi gazdálkodás (BA),  

Nemzetközi tanulmányok (BA), 

Gazdálkodás és menedzsment (BA)  

 

Miért fontold meg az idegen nyelvű kép-

zést: 
 

Napjaink globalizálódott gazdasági-üzleti életében az anyanyelvünk 

mellett egy idegen nyelv ismerete elengedhetetlen. A Főiskola felké-

szült tanárokkal oktatja a szaknyelvi ismereteket és akár külön kép-

zéseket is indít, hogy a hallgatók a képzések nyelvi követelményét 

sikeresen teljesítsék, már a főiskolai éveik alatt.  

Amennyiben azt tervezed, hogy külföldön is szerencsét próbálsz a 

diplomád megszerzését követően, az idegen nyelven tartott képzése-

inket Neked találták ki. 

Orosz nyelven kínált képzésünk:  
 

Nemzetközi tanulmányok (BA). 

I degen  nye l vű  képzése i nk  

Időtartam: Megegyeznek a magyar nyelvű képzéseknél írtakkal 

Szakirányok: Megegyeznek a magyar nyelvű képzéseknél írtakkal 

 

Önköltségtérítés Nappali szak 

Nemzetközi gazdálkodás (BA),  1.750 €/félév 

Nemzetközi tanulmányok (BA), 1.750 €/félév 

Gazdálkodás és menedzsment (BA)  1.750 €/félév 

I n f o r m á c i ó k  a  s z a k o k r ó l :  
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ERASMUS :  t anu l j  k ü l f ö l dön !  
Egy remek lehetőség a jövődre nézve! 

A Főiskola külföldi ERASMUS partnerintéz-

ményei: 
 

 Artesis Hogeschool Antwerpen (Belgium)  

 Nyitrai Egytem (Szlovákia) 

 West University of Timisoara (Románia)  

 Presovká Univerzita (Szlovákia)  

 Okan University Istanbul (Törökország)  

 Państwowa wyższa szkola zawodowa w Nowym Saczu 

(Lengyelország)  

Nálunk is lehetőség van részt venni az ERASMUS programban, amelynek 

keretében a tanulmányaidat egy féléven keresztül külföldi felsőoktatási 

intézményben teljesíted. A külföldi partnerintézményben megszerzett 

tudásod bele számíthat a tanulmányaidba, így emiatt a képzési időd sem 

lesz hosszabb. 

A nyelvi ismeretek megszerzésére nincs ennél jobb lehetőség. 

 

Az ERASMUS programon kívül számos külföldi, köztük EU-s és az Oroszor-

szági Föderációban található felsőoktatási intézménnyel állunk kapcsolat-

ban, közülük többel együttműködési megállapodást is kötöttünk közös 

oktatás és kutatás témájában.  
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Képzés i  he l ye i nk  

●  Budapest     ●  Kalocsa    ●  Kecskemét  



 

A Tomori Pál Főiskola 2011 szeptemberétől új budapesti helyszínen fogadja hallgatóit, a XXII. kerületben a Művelődés utcában.  Az oktatási épület korábban 

a Schindely család tulajdonában lévő kastély volt, amelynek nagy része 1945 előtt épült. Az épület kialakítása exkluzív, több  éven keresztül működött 

oktatási központként és szállodaként egyaránt. 

Az épületben egy több, mint 200 főt befogadni képes nagy előadó található és számos 15-50 fős tanterem. A tanórák közötti időt a parkban, vagy barátsá-

gos várakozó tereken lehet eltölteni. A hallgatók számára az internet ingyenes WIFI-n keresztül vehető igénybe. 

 

Megközelíthető: A Budapest XXII. kerületében, a Campona közvetlen szomszédságában elhelyezkedő épület a 6-os és 7-es főútról és az M0-ás autópá-

lyáról, ezen kívül a 33, 33E, 114, 150, 213, 214, 233-as autóbuszokkal, valamint Budatétény vasútállomásról egyaránt jól elérhető. 

Az épület hasznos területe közel 5500 m2, amelyet szilárd burkolású utak és 15.000 m2 parkosított telek vesz körül. Az épület földszintjén a színvonalas 

aulából étterem és presszó nyílik, de itt található a tanulmányi hivatal és a jegyzetbolt is.  

Felhívjuk a figyelmet, hogy a parkosított rész mellett, az ingatlanon belül 150 autó befogadására alkalmas parkoló is találha tó, amelyet a hallgatóink, 

vendégeink ingyenesen használhatnak. A parkolás sem gond többé.   

 

B U DA P E S T  
1223 Budapest, Művelődés utca 21-27. 

WIFI a parkban 
A hallgatóink számára az internet ingyenes WIFI-n keresztül 
vehető igénybe az épületben és a parkban is! 
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B U DA P E S T  
1223 Budapest, Művelődés utca 21-27. 
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Elhelyezkedés: Az épület Kalocsa városának szívében fekszik, közvetlenül az Érseki palota és a Főszékesegyház mellett. 2008-ban egy jelentős felújítá-

son esett át, amelynek során az egyébként műemléki besorolású épület teljesen megújult, a tantermekkel együtt. A legközelebbi  autóbusz-megálló és a 

kollégium gyalogszerrel egyaránt 3 perc alatt elérhető.  

Az épület 1760 és 1764 között barokk stílusban épült, benne papnevelde, majd piarista gimnázium működött, de a későbbiek során is kulturális célokat 

szolgált.  

A Tomori Pál Főiskola ebben az épületben kezdte meg munkáját több városi kulturális intézménnyel együtt. Ez évtől a város könyvtára is beköltözött az 

épületbe, így teljessé téve annak kulturális funkcióját. 

Természetesen az épületben megtalálható minden oktatást kiegészítő szolgáltatás, így a Tanulmányi Hivatal, a Kiadói Hivatal, a Gazdasági Osztály.  

 

K A LO C S A  
6300 Kalocsa, Szent István király út 2-4. 

Az Érseki Könytár 

A főépület közvetlen szomszédságában helyezkedik 

el a Kalocsai Érseki Könyvtár, amelynek gyűjtemé-

nye mintegy 250 ezer kötetet számlál. Ezek sorában 

90 ezer antik könyv is megtalálható, értékes kóde-

xekkel és kéziratokkal. A Főiskola hallgatói mind az 

Érseki Könyvtárat, mind a városi könyvtárat hasz-

nálhatják. 
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K A LO C S A  
6300 Kalocsa, Szent István király út 2-4. 
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A Főiskola megalakulását követően rövid időn belül megnyitotta kapuit Kecskeméten is. Először két gazdasági alapképzési szakunkat indítottuk a város-

ban, amelyek mára kiegészültek a Főiskola valamennyi akkreditált szakjával. 

A Tomori Pál Főiskola megjelenését a városban az az igény alapozta meg, hogy a Kecskeméti Főiskola képzéseit kiegészítve, lehetőséget adjunk a gazda-

sági szakok iránt érdeklődőknek a diploma megszerzésére a saját városukban. 

Kecskeméten a hallgatói létszám évről-évre dinamikusan emelkedik, különösen az utóbbi két évben volt jelentős a fejlődés e téren. 

A Tomori Pál Főiskola kecskeméti képzőhelye 2011 óta a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara székházában található. A képzési feltételek 

megteremtéséhez segítséget nyújtott az ÁFEOSZ is.  

A Kamara közreműködésével kialakított tantermek és irodák korszerűen berendezettek, az oktatáshoz szükséges, valamennyi fontos informatikai kellék 

biztosított - hasonlóan a Főiskola többi telephelyéhez.  

A kecskeméti képzési helyünkre járó hallgatók ugyanúgy igénybe vehetik mindazon szolgáltatásokat, amelyek a másik két képzőhe lyünkön is megtalálha-

tóak.    

Megközelítés: az épület Kecskemét központjától 15 perc sétára található az 5-ös számú főút városi szakasza mellett. Könnyen megközelíthető az M5-ös 

autópályáról az 52-es főút felől is. 

 

K E C S K E M É T  
6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. 

Együttműködésben a kamarával 
A Főiskolának fontos, hogy a munkaadók megismerjék. Ezért is döntött 

úgy a Főiskola, hogy tartós együttműködésre lép a Bács-Kiskun Megyei 

Kereskedelmi és Iparkamaraával. 
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Ha l l ga tó i  é l e t  

●  Az oktatáson túl    ●  Polányi Károly Szakkollégium    ●  Hallgatói önkormányzat   ●  Volt hallgatóink mondták 



 

Az oktatáson túl — Érezd jól magad 
 
A Főiskola számos rendezvényt szervez a hallgatóknak, amelyek a hallgató tudásának bővíté-

sét célozzák meg, oly módon, hogy más perspektívából mutatják be az általuk tanult tárgyakat.  

 

Ide tartoznak az  

 Értelmiségi Klub rendezvényei, 

 Tomori Civil Esték rendezvénysorozat. 

 

 

Ezen túl pedig kizárólag a Te döntésed, hogyan töltöd el a főiskolai éveidet. Mi megadjuk a lehe-

tőséget, hogy a főiskolai évek szakmai tudásod alapját adják. A Főiskola képzési helyei nagy-

szerű lehetőséget nyújtanak a kikapcsolódára és a szórakozásra. A főiskola hallgatói közössége 

sokszínű és befogadó, mindig lesz valami lehetőséged arra, hogy egy kicsit „leeresz” a fárasztó 

tanórák után. 
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A Polányi Károly Szakkollégium 
 
A Főiskola budapesti kollégiumában szakkollégium működik. A szakkollégiumba felvételt 

nyert hallgatóknak lehetőségük van a tudományos munkájuk elmélyítésére, amely a Főiskola 

elvégzését követően nagyon hasznos lehet. Ha mesterszakon kívánsz továbbtanulni, akkor az itt 

megszertt plusztudást még jobban tudod majd kamatoztatni. A munkaerőpiacon való megjele-

néskor ez pedig egy olyan többletet jelenthet, amely a te javadra döntheti el egy állás megszer-

zését. 
 

Tanulmányi versenyek 
 

A szakkollégiumhoz szorosan kapcsolódnak a tudományos munkák és az ezzel kapcsolatos meg-

mérettetések is. Természetesen mi is megteremtjük annak a lehetőségét, hogy képességeidet 

elismert oktatóink által fejleszd és akár országos konferenciákon mérd össze a tudásodat más 

felsőoktatási intézmények hallgatóival. Egy-egy jó eredmény, vagy a kialakított kapcsolatok 

nemcsak a főiskolai évediben jönnek jól, hanem később is nagy hasznát veheted. 
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Hallgatói Önkormányzat (HÖK) 
 
 

A Főiskolán működő hallgatói képviselet biztosítja, hogy a hallgató érdekei a 

főiskola működése során figyelembe legyenek véve.  

Ha a főiskolai éveid alatt elakadtál vagy segítségre van szükséged bátran for-

dulhatsz a HÖK vezetőségéhez, akik mindenkor örömmel segítenek neked a 

kérdéseid megválaszolásában.  

Ezen kívül a HÖK gondoskodik a tartalmas kikapcsolódás, szórakozás megte-

remtéséről, különösen például a gólyatábor, a gólyabál megszervezésével, ame-

lyek az első éves hallgatók legfontosabb rendezvényei.  
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Volt hallgatóink mondták:  

Borda Anita: 

„A diploma megszerzése után egy másik felsőoktatási intézmény mesterszakon tanultam tovább és a választott mesterszakomon remek alapot nyújtott a 
Főiskolán megszerzett tudás. Sokszor éreztem, hogy többet tanultam itt, mint ott. A tanulást nagyban megkönnyítette, hogy a hallgató-oktató viszony 
baráti volt. A követelmények továbbra is szigorúak voltak, de bármikor oda tudtam menni az oktatóhoz és mindig segítőkészek v oltak. A Főiskolán szer-
zett barátságaim a mai napig megmaradtak, a családias légkör hozzájárult a jó emberi kapcsolatok kialakulásához is.„  
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Csizek Adrienn: 

„A Tomori kis létszámú  főiskola, ezért nagyon családias hangullatban  zajlik az 
oktatás. Sokan ódzkodnak a kis létszámú képzésektől félve, hogy gyengébb 
képzést biztosít, de az én tapasztalatom, hogy a tanárok kevesebb hallgató 
mellett nagyobb figyelmet fordítanak az egyénre, több lehetőség adódik a kér-

déseiket feltenni a tananyaggal, szakmai téákkal kapcsolatban. 

A másik előnye, amit kiemelnék, hogy nem csak elméleti, hanem gyakorlati 
képzést is kaptunk, aminek nagyon nagy hasznát vettem már az első munkahe-
lyemen is. Mint más egyetemeken, főiskolákon, a tanulást itt sem lehet elkerül-
ni, a vizsgákra fel kell készülni, de a Tomorin tanulással jó eredményket lehet 
elérnii. A főiskoláról kikerülve nekem nem volt problémám az elhelyezkedés-

sel, a képzés színvonala teljesen megfelel a munkaerőpiac keresletének.” 



 

Hasznos tudnivalók a felvételihez: 

Fontosabb határidők: 
December 15. - jelentkezések kezdete (ÁFE)  

Február 15. - jelentkezési határidő (ÁFE) 

Július 10. - módosítási kérelmek leadásának a lehetősége (ÁFE) 

Július második fele - ponthúzás (ÁFE) 

Augusztus közepe - jelentkezési határidő (PE) 

Augusztus második fele - eredményhirdetés (PE) 

Október 15. - jelentkezési határidő (KFE) 

Január második fele - ponthúzás  (KFE) 

Ha nem sikerült elsőre bekerülni - ne keseredj el, irány a pótfelvételi! 

Fontos tudnivalók a pótfelvételi eljáráshoz: 
 A pótfelvételi eljárás során csak az a személy nyújthat be jelentkezést, aki az általános felvételi eljárásban nem nyújtott be jelentkezést vagy nem 

nyert felvételt, továbbá a jelentkező kizárólag egy felsőoktatási intézmény egy képzésére adhat be jelentkezési kérelmet. Fontos, hogy tájékozódj a 

kiválasztott szakodon az általános felvételi eljárásban megállapított ponthatárról, mert nem vehető fel az a jelentkező, akinek az összpontszáma nem 

éri el az általános felvételi eljárás során az ugyanazon intézményben, szakon, munkarendben, finanszírozási formában hirdetett képzésre megállapí-

tott ponthatárt. 

A felsőoktatásban két felvételi eljárás van: 
 - A szeptembertől induló képzésekre az általános felvételi eljárásban 

(ÁFE) és a pótfelvételi eljárásban (PE) tudsz jelentkezni. 

- A februártól induló képzésekre a keresztféléves felvételi eljárásban 

(KFE) jelentkezhetsz. 
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A TOMORI  PÁL  FŐISKOL A  KIADVÁNYA  
 

MINDEN JOG FENNTARTVA! 
 

BŐVEBB TÁJÉKOZTATÁST A KÉPZÉSEKRŐL ÉS  
A KOLLÉGIUMI ELHELYEZÉSRŐL AZ ALÁBBI ELÉRHETŐSÉGEK BÁRMELYIKÉN KAPHATSZ: 

TEL: 1/362-1551; +36-30-183-03-83; +36-30-271-98-83 
EMAIL: TANULMANYI@TPFK.HU 

 

TUDJ MEG 

TÖBBET  

RÓLUNK! 

Honlapunk: www.tpfk.hu 
FACEBOOK: facebook.com/tpfk.hu  

http://www.tpfk.hu

