
 

KKM Oktatási és Rekreációs Kft. költségtérítéses tanfolyamainak díjtételei  

a 2019/2020-as képzési évtől 

 

1. Nyelvtanfolyamok díjszabása 

tanfolyam típusa képzési díj 

300 órás intenzív nyelvtanfolyam 385.000.- Ft 

200 órás intenzív nyelvtanfolyam 260.000.- Ft 

180 órás normál nyelvtanfolyam 243.000.- Ft 

120 órás normál nyelvtanfolyam  157.000.- Ft 

90 órás esti nyelvtanfolyam 119.000.- Ft 

60 órás esti nyelvtanfolyam 86.000.- Ft 

4 hetes nyári egyetem program 258.000.- Ft 

4 hetes nyári egyetem nyelvoktatás 180.000.- Ft 

2. Magyar nyelvi és hungarológiai képzés díjszabása 

oktatás típusa képzési díj 

Teljes (kb. 800 órás) képzés  1.099.000.- Ft+ 40.000 Ft 

Egy szemeszteres kurzus heti 2*45 
percben 

 
45.000.- Ft 

 

3. Magyar nyelvi és magyarságismereti képzés díjszabása 

oktatás típusa képzési díj 

Teljes (kb. 800 órás) képzés magyar 
származású hallgatók számára 

 
899.000.- Ft+ 40.000 Ft 

Egy szemeszteres kurzus magyar 
származású hallgatók számára heti 2*45 
percben 

 
45.000.- Ft 

 

4. Műfordító képzés díjszabása 

oktatás típusa képzési díj 

Teljes (kb. 600 órás) képzés nem magyar 
anyanyelvű hallgatók számára 

 
946.000.- Ft+ 40.000 Ft 

Egy szemeszteres kurzus magyar 
származású hallgatók számára heti 2*45 
percben 

 
45.000.- Ft 

 

  



 

 

5. Intenzív magyar nyelvi és szaktárgyi képzés díjszabása 

oktatás típusa képzési díj 

Teljes (kb. 980 órás) képzés nem magyar 
anyanyelvű hallgatók számára 

 
1.099.000.- Ft + 40.000 Ft 

Teljes (kb. 980 órás) képzés magyarul nem 
tudó határon túli magyar hallgatók számára 

 
630.000.- Ft + 40.000 Ft 

 

6. Érettségi előkészítő képzés díjszabása 

oktatás típusa képzési díj 

Egy szaktárgy oktatása esetén magyar 
nyelvű anyanyelvű hallgatók számára: 
- kémia, földrajz, informatika (évi 360 óra) 
- angol nyelv (évi 400 óra) 
- fizika, biológia (évi 420 óra)  
- matematika, közép szint (évi 414 óra) 
- matematika, emelt szint (évi 498 óra) 
- történelem (évi 480 óra) 
- magyar nyelv és irodalom, közép szint 

(évi 560 óra) 
- magyar nyelv és irodalom, emelt szint 

(évi 568 óra) 

 
 

256.000.- Ft 
280.000.- Ft 
292.000.- Ft 
288.000.- Ft 
339.000.- Ft 
328.000.- Ft 
376.000.- Ft 

 
381.000.- Ft 

Két szaktárgy oktatása esetén magyar nyelvű 
anyanyelvű hallgatók számára: 
- kémia, földrajz, informatika (évi 360 óra) 
- angol nyelv (évi 400 óra) 
- fizika, biológia (évi 420 óra)  
- matematika, közép szint (évi 414 óra) 
- matematika, emelt szint (évi 498 óra) 
- történelem (évi 480 óra) 
- magyar nyelv és irodalom, közép szint 

(évi 560 óra) 
- magyar nyelv és irodalom, emelt szint 

(évi 568 óra) 

 
 

235.000.- Ft 
257.000.- Ft 
268.000.- Ft 
264.000.- Ft 
311.000.- Ft 
301.000.- Ft 
345.000.- Ft 

 
349.000.- Ft 

 


