
ELTE-BTK Pótfelvételi 2018 - Mesterképzés 

INTÉZMÉNY ELÉRHETŐSÉGE: 
1088 Budapest, Múzeum krt. 4., Múzeum krt. 6-8., Rákóczi út 5. 
•  Telefon: (1) 411-6500, (1) 411-6700 
•  Honlap: http://www.btk.elte.hu 

FELVÉTELIVEL KAPCSOLATOS EGYÉB ELÉRHETŐSÉG: 

A félfogadás Budapesten 2018. július 28. – augusztus 20. között szünetel! 

1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A fszt. 26., Tanulmányi Hivatal Felvételi Iroda 
•  Telefon: (1) 411-6500/5276, (1) 411-6500/5287 
•  Honlap: http://www.btk.elte.hu/ma/felvetelizoknek  

AZ ELEKTRONIKUS JELENTKEZÉS ÉS A DOKUMENTUMOK ELEKTRONIKUS 
FELTÖLTÉSÉNEK HATÁRIDEJE:  

2018. AUGUSZTUS 6. 

(A dokumentumok - szükség esetén - postai úton is beküldhetők a következő címre: „2018. évi 

felsőoktatási pótfelvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220.) 

NAPPALI KÉPZÉSEK 

MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma 

Meghirdetett képzés 
Önköltség 

(félév) 
Képz. idő 

(félév) 
Kapacitás 

min. <max. 

Személyes 
megjelenést 

igénylő 
vizsgaformák 

Képz. 
terület 

M N K bolgár nyelv és irodalom 300 000 Ft 4 1 < 10 

felvételi 
elbeszélgetés (Sz) 

BÖLCS 

M N K cseh nyelv és irodalom 300 000 Ft 4 1 < 10 BÖLCS 

M N K filozófia 300 000 Ft 4 1 < 10 BÖLCS 

M N K klasszika-filológia (3) 300 000 Ft 4 1 < 10 BÖLCS 

M N K 
kommunikáció- és 

médiatudomány (1)(4) 
300 000 Ft 4 1 < 10 TÁRS 

M N K könyvtártudomány (1)(6) 375 000 Ft 4 1 < 10 TÁRS 

M N K lengyel nyelv és irodalom 300 000 Ft 4 1 < 10 BÖLCS 

M N K logika és tudományelmélet 300 000 Ft 4 1 < 10 BÖLCS 

M N K művészettörténet (1)(5) 300 000 Ft 4 1 < 10 BÖLCS 

M N K 
német nyelv, irodalom és 

kultúra (2) 
300 000 Ft 4 1 < 10 BÖLCS 

M N K néprajz (1) 300 000 Ft 4 1 < 10 BÖLCS 

M N K 
olasz nyelv, irodalom és 

kultúra 
300 000 Ft 4 1 < 10 BÖLCS 

M N K szlovák nyelv és irodalom 300 000 Ft 4 1 < 10 BÖLCS 

M N K szlovén nyelv és irodalom 300 000 Ft 4 1 < 10 BÖLCS 

M N K ukrán nyelv és irodalom 300 000 Ft 4 1 < 10 BÖLCS 

 

 
 

http://www.btk.elte.hu/
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft18p/!FFT/index.php/#lab_243_M-106
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft18p/!FFT/index.php/#lab_243_M-101
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft18p/!FFT/index.php/#lab_243_M-101
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft18p/!FFT/index.php/#lab_243_M-101
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft18p/!FFT/index.php/#lab_243_M-101
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft18p/!FFT/index.php/#lab_243_M-101
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft18p/!FFT/index.php/#lab_243_M-101
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft18p/!FFT/index.php/#lab_243_M-105
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft18p/!FFT/index.php/#lab_243_M-101


RÉSZIDŐS KÉPZÉSEK 

MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Fin. 
forma 

Meghirdetett képzés 
Önköltség 

(félév) 
Képz. idő 

(félév) 
Kapacitás 

min. < max. 

Személyes 
megjelenést 

igénylő 
vizsgaformák 

Képz. 
terület 

M L K könyvtártudomány (1)(6)(7) 350 000 Ft 4 1 < 10 
felvételi 

elbeszélgetés (Sz) 
TÁRS 

 

(1) A szakon kötelező szakmai gyakorlatot teljesíteni. Az erről szóló pontos információkat 
megtalálja a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti 
követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok 
képzési és kimeneti követelményeiről szóló 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendeletben, illetve a 
www.felvi.hu honlap Szakleírások menüpontjában. 
(2) Választható specializációk: a német mint az üzleti kommunikáció nyelve, kultúraközvetítés, 
német filológia. 
(3) Választható specializációk: antik örökség, latin, ógörög. 
(4) Választható specializációk: kommunikáció-médiatudományi kutatói, kommunikációs és 
médiaszakember. 
(5) Választható specializációk: középkori művészet, legújabbkori művészet, muzeológia-
műemlékvédelem, újkori művészet. 
(6) Választható specializációk: szaktudományi (kutatás-fejlesztési) információmenedzser, üzleti 
információmenedzser. 
(7) A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, legfeljebb kettő 
hetenként munkanapokon, vagy a heti pihenőnapon kerül sor. Ennek megfelelően az adott 
szakon a képzés gyakorisága: kéthetente csütörtök és péntek egész nap. 

Pót kiegészítés 

A szóbeli felvételi vizsgákra 2018.08.21-én 10:00 órai kezdettel kerül sor. Vizsgabehívót nem küld 
a Kar, a vizsgák pontos helyszíne és további fontos tudnivalók (felvételi vizsgakövetelmények, 
képzési és kimeneti követelmények) a Kar honlapján (www.btk.elte.hu/MA/felvetelizoknek) 
olvashatók. A felvételi vizsgadíj befizetéséhez szükséges „sárga csekk” 2018.08.21. 8:00 órától 
vehető át a kari Felvételi Irodában (Múzeum krt. 4/A fszt. 26.). 

 

 

  

https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft18p/!FFT/index.php/#lab_243_M-101
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft18p/!FFT/index.php/#lab_243_M-101
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft18p/!FFT/index.php/#lab_243_M461
https://www.felvi.hu/felveteli/szakok_kepzesek/szakleirasok


Pontszámítás: 

bolgár nyelv és irodalom (nappali képzések), cseh nyelv és irodalom (nappali képzések), könyvtártudomány 
(nappali és levelező képzések), lengyel nyelv és irodalom (nappali képzések), német nyelv, irodalom és kultúra 
(nappali képzések), olasz nyelv, irodalom és kultúra (nappali képzések), szlovák nyelv és irodalom (nappali 
képzések), szlovén nyelv és irodalom (nappali képzések), ukrán nyelv és irodalom (nappali képzések) 

Felvételi pontok: 

- felvételi elbeszélgetés: 75 pont 

filozófia (nappali képzések), klasszika-filológia (nappali képzések), kommunikáció- és médiatudomány (nappali 
képzések), logika és tudományelmélet (nappali képzések), művészettörténet (nappali képzések) 

Felvételi pontok: 

 - felvételi elbeszélgetés: 50 pont 
ÉS 
 - korábbi szakmai ismeretek: 25 pont 

néprajz (nappali képzések) 

Felvételi pontok: 

 - felvételi elbeszélgetés: 50 pont 
ÉS 
 - szakmai motivációs levél: 25 pont 

Többletpontok minden szak esetében:  maximum 25 többletpont adható 

 - Esélyegyenlőségi maximális pont: 5 pont 
    - fogyatékosság: 2 pont 
    - gyermekgondozás: 1 pont 
    - hátrányos helyzet: 2 pont 
 - 2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 3 pont 
 - 2. OTDK 1 helyezés: 3 pont 
 - 2. OTDK 2. helyezés: 2 pont 
 - 2. OTDK 3. helyezés: 1 pont 
 - 3. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 5 pont 
 - 3. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 3 pont 
 - 3. OTDK 1. helyezés: 3 pont 
 - 3. OTDK 2. helyezés: 2 pont 
 - 3. OTDK 3. helyezés: 1 pont 
 - oklevél minősítése: 15 pont 
 - OTDK 1. helyezés: 3 pont 
 - OTDK 2. helyezés: 2 pont 
 - OTDK 3. helyezés: 1 pont 
 - Pro Scientia aranyérem: 5 pont 

  



Csatolandó dokumentumok 

A 2018. augusztus 6-i jelentkezési határidővel egyidőben kell a jelentkezéshez szükséges 
dokumentumokat megküldeni. Az ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók A benyújtandó 
dokumentumokról c. fejezetben. 

Szak 
Képz. 
szint 

Munka- 
rend 

Dokumentumok 

minden szak 

    
Felvétel feltétele: felsőfokú oklevél 
Többletpontokat igazoló és egyéb, 
jelentkezéshez kapcsolódó 
dokumentumok: felsőfokú tanulmányi 
eredmények, fogyatékosság igazolása, 
gyermekgondozás igazolása, hátrányos 
helyzet igazolása, OTDK/TDK igazolás 

A felsoroltakon túl az alábbi szakokon beküldendő további dokumentumok: 

klasszika-filológia M N 

Többletpontokat igazoló és egyéb, 
jelentkezéshez kapcsolódó 
dokumentumok: nyelvvizsgát igazoló 
dokumentum 

könyvtártudomány M L 

könyvtártudomány M N 

művészettörténet M N 

néprajz M N 

bolgár nyelv és irodalom M N 

Felvétel feltétele: nyelvvizsgát igazoló 
dokumentum 

cseh nyelv és irodalom M N 

filozófia M N 

kommunikáció- és médiatudomány M N 

lengyel nyelv és irodalom M N 

logika és tudományelmélet M N 

német nyelv, irodalom és kultúra M N 

olasz nyelv, irodalom és kultúra M N 

szlovák nyelv és irodalom M N 

szlovén nyelv és irodalom M N 

ukrán nyelv és irodalom M N 

 

  



Figyelem! A felsőoktatási pótfelvételi jelentkezést kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani, 
a www.felvi.hu honlapról elérhető E-felvételi szolgáltatás keretében, előzetes regisztrációt 
követően, 2018. július 27. – augusztus 6. között. 

A jelentkezési űrlapok kitöltésével egyidőben, 2018. augusztus 6-án éjfélig hitelesíteni is 
kell a jelentkezést. Ezt Ügyfélkapun keresztül vagy az E-felvételi felületéről kinyomtatott és 
aláírt hitelesítő adatlap postára adásával (az Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220. címére, 
javasolt elsőbbségi küldeményként feladni) lehet megtenni. 

Figyelem! Aki nem hitelesíti a jelentkezését (postai úton vagy Ügyfélkapun keresztül), az nem 
vehető fel! 
 

További információkról (Specializálódás a képzés során, A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei, Felvételi 
pontok számítása) az adott szak nevére kattintva tájékozódhatnak az általános eljárásban 

meghirdetettek szerint az alábbi linkeken (Ctrl+kattintás): 

ELTE BTK, mesterképzésben meghirdetett szakok 2018 (általános eljárás)  

A pótfelvételi eljárás meghirdetései az alábbi linken találhatóak: 

ELTE BTK, mesterképzésben meghirdetett szakok 2018 (pótfelvételi eljárás)  

* 

Kérjük, a sikeres felvételi eljárás érdekében figyelmesen olvassák el az egyes szakokra vonatkozó 
felvételi követelményeket, továbbá a jelentkezéssel összefüggő határidőket szigorúan tartsák be! 

https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/szervezet.php?szer_id=243&elj=18a&oldal=2&fej=D
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/szervezet.php?szer_id=243&elj=18p&oldal=2&fej=D
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/szervezet.php?szer_id=243&elj=18p&oldal=2&fej=D

