
 

KKM Magyar Diplomáciai Akadémia Kft. költségtérítéses tanfolyamainak díjtételei  

a 2021/2022-es képzési évtől 

 

1. Nyelvtanfolyamok díjszabása 2022. január 01-től 

tanfolyam típusa képzési díj 

300 órás intenzív nyelvtanfolyam 404.000.- Ft 

200 órás intenzív nyelvtanfolyam 273.000.- Ft 

180 órás normál nyelvtanfolyam 255.000.- Ft 

120 órás normál nyelvtanfolyam  196.000.- Ft 

90 órás esti nyelvtanfolyam 125.000.- Ft 

60 órás esti nyelvtanfolyam 90.000.- Ft 

4 hetes nyári egyetem program 279.000.- Ft 

4 hetes nyári egyetem nyelvoktatás 189.000.- Ft 

2. Magyar nyelvi és hungarológiai képzés díjszabása 

oktatás típusa képzési díj 

Teljes (kb. 800 órás) képzés  1.154.000.- Ft+ 40.000 Ft 

Egy szemeszteres kurzus heti 2*45 
percben 

 
47.000.- Ft 

 

3. Magyar nyelvi és magyarságismereti képzés díjszabása 

oktatás típusa képzési díj 

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

 
944.000.- Ft+ 40.000 Ft 

 

4. Műfordító képzés díjszabása 

oktatás típusa képzési díj 

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

 
993.000.- Ft+ 40.000 Ft 

 

  



 

 

5. Intenzív magyar nyelvi és szaktárgyi képzés díjszabása 

oktatás típusa képzési díj 

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

 
1.154.000.- Ft + 40.000 Ft 

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

 
661.000.- 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) 

 
 

269.000.- Ft 
294.000.- Ft 
307.000.- Ft 
302.000.- Ft 
356.000.- Ft 
344.000.- Ft 
395.000.- Ft 

 
400.000.- 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) 

 
 

247.000.- Ft 
270.000.- Ft 
281.000.- Ft 
277.000.- Ft 
327.000.- Ft 
316.000.- Ft 
362.000.- Ft 

 
366.000.- Ft 

 


