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A 2023. évi általános felvételi eljárás főbb 
tudnivalói

Jelentkezés
A Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató várhatóan 2022. december 20-án fog megjelenni.

• Jelentkezni kizárólag elektronikus úton lehet a www.felvi.hu oldalán az e-felvételi 
menüpontban, regisztrációt követően.

• Jelentkezési határidő: 2023. február 15. (szerda)

• Legfeljebb hat jelentkezési hely jelölhető meg, ebből három képzés megjelölése díjmentes.

• A további jelentkezési helyekért 2000 – 2000 Ft kiegészítő díjat kell fizetni. A befizetés 
határideje megegyezik a jelentkezés határidejével, azaz 2023. február 15.

• Egy jelentkezési helynek számít, ha ugyanazon jelentkezési hely mindkét finanszírozási 
formáját megjelöli, azaz ha az intézmény, a kar, a szak, a képzési szint, a munkarend, a képzés 
helye és nyelve is azonos, csak a finanszírozási forma tér el.

• Ezeket külön sorban kell feltüntetni, vagyis a jelentkezéskor maximum tizenkét sor tölthető ki.

• A jelentkezéskor rangsort kell felállítani, amely a későbbiekben egyszer módosítható.

http://www.felvi.hu/
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Jelentkezés

• A jelentkezési határidő után új képzést már nem lehet megjelölni! 

• Ez alól egy kivétel van: ha egy meglévő jelentkezés mellé annak addig meg nem jelölt 
másik finanszírozási formáját szeretné utólag hozzáadni, azaz a két sor kizárólag a 
finanszírozási formában tér el.

• Amennyiben a jelentkező egy adott középiskolai tantárgyból újra szeretne emelt vagy közép 
szintű érettségi vizsgát tenni, akkor az érettségi vizsgára külön kell jelentkeznie. www.oktatas.hu

• A fenti esetben az érettségi vizsgára való külön jelentkezés határideje a májusi-júniusi 
vizsgaidőszak esetén 2023. február 15. 

http://www.oktatas.hu/
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Jelentkezési lap kitöltése

A jelentkezés során a személyes adataikat kell megadni:

➢ viselt név,

➢ születési név,

➢ születési hely,

➢ születési idő,

➢ édesanyja leánykori neve.

Ezeket az adatokat:

➢magyar állampolgárok az érvényes személyazonosító igazolványban,

➢magyar állampolgársággal nem rendelkező külföldi jelentkezők pedig az útlevelükben találják 
meg.
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Hitelesítés

A jelentkezési szándék a hitelesítés után válik érvényessé.

A hitelesítési határidő: 2023. február 20.

▪ A hitelesítést akkor érdemes vagy kell megtenni, amikor már biztos abban, hogy nem kíván 
változtatni az adatain, a választott jelentkezési helyein vagy a feltöltött dokumentumain.

▪ A hitelesítésre Ügyfélkapun keresztül van lehetőség.

▪ Amennyiben még nem rendelkezik Ügyfélkapu regisztrációval, az egyszeri regisztrációt bármely 
okmányirodában, kormányablakban meg lehet tenni. 

▪ Ezt követően az E-felvételi felületén található hitelesítés funkció használatával a két rendszerbe 
történő párhuzamos bejelentkezés után a hitelesítés automatikusan megtörténik, amelyről 
elektronikus értesítést kap. 
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Dokumentumok feltöltése

▪ A teljes dokumentum oldalait értékelhető minőségben másolja / szkennelje / fényképezze le, 
azon jól olvashatóan látszódjon tulajdonosának neve, a végzettség, a záradék, az oklevél 
azonosításához szükséges minden szám, dátum, pecsét és aláírás.

▪ A jelentkezéshez szükséges dokumentumok elektronikus (szkennelt) példányát jpg vagy pdf
formátumban csatolja.

▪ Amennyiben névváltozás miatt eltér a dokumentumon szereplő neve és a jelenlegi viselt neve, 
a névváltozást igazoló dokumentumot is töltse fel.

▪ Az idegen nyelven kiállított dokumentumokhoz hiteles magyar nyelvű fordítást is be kell 
nyújtani, kivéve, ha azok angol, német vagy francia nyelven lettek kiállítva.

▪ Amennyiben a kiegészítő eljárási díjat banki átutalással egyenlítette ki, a sikeres tranzakcióról 
szóló igazolás másolatát is küldje meg.
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Dokumentumok feltöltése

▪ Az e-jelentkezés véglegesítése előtt a Dokumentumok menüpontban ellenőrizze, hogy minden 
szükséges és már rendelkezésére álló dokumentumot feltöltött olvasható minőségben, illetve 
azt, hogy a dokumentumot teljes terjedelmében csatolta! 

▪ A felület csak a feltöltés sikerességének a tényét igazolja vissza, azt azonban nem jelzi, hogy 
valóban a megfelelő dokumentumokat, ezek valamennyi oldalát teljes egészében és jól 
láthatóan töltötte-e fel! Az ellenőrzés a jelentkező felelőssége!

▪ Egy fájlban csak egy típusú dokumentumot töltsön fel (pl. felsőfokú oklevél típusba csak 
oklevelet). Egy dokumentum (pl. oklevél) hitelességét dátum, pecsét és aláírás igazolja, ezért 
kérjük, hogy ezek legyenek láthatóak a feltöltés után is.
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NEM kell feltölteni az alábbi dokumentumokat

✓ A 2003. január 1. után megszerzett államilag elismert nyelvvizsgák esetében az elektronikus 
jelentkezés során a bizonyítvány adatainak megadása kötelező az E-felvételi-ben (nyelv 
megnevezése, foka, típusa, bizonyítvány száma, anyakönyvi szám). Az államilag elismert nyelvvizsga-
bizonyítvány hitelességének az ellenőrzése a nyelvvizsgák nyelvvizsga-anyakönyveinek 
nyilvántartásából történik.

✓ A 2006. január 1. után kibocsátott magyar rendszerű érettségi bizonyítványban és érettségi 
tanúsítvány(ok)ban szereplő érettségi vizsgaeredményeket a Hivatal a köznevelés információs 
rendszeréből elektronikus úton veszi át.

✓ A 2006. február 1. után szerzett magyar felsőfokú végzettséget igazoló oklevelet: ezeket az adatokat 
az Oktatási Hivatal elektronikus úton veszi át a felsőoktatás információs rendszeréből.

➢ Kivétel: 

➢ a tanítói oklevél, ha idegennyelvi műveltségi területen igazolja a végzettséget, 

➢ azok az oklevelek, ahol a képzés és a záróvizsga idegen nyelven történt.

Az ügyintézési időszakban folyamatosan nyomon követheti a fenti közhiteles nyilvántartásokból átvett 
adatait, információit.

Amennyiben eltérést vagy hiányt tapasztal, azt a dokumentum feltöltésével tudja jelezni.
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Bemeneti feltételek a mesterképzési szakokon

Mesterképzési szakok esetében a felvétel alapfeltétele egy alapképzésben vagy mesterképzésben 
megszerzett, illetve főiskolai vagy egyetemi végzettséget igazoló oklevél.

Kreditelismerés:

• A hatályos képzési és kimeneti követelményrendszer meghatározza, hogy az adott mesterképzési szakra 
való felvételhez pontosan milyen képzésben szerzett oklevéllel kell rendelkeznie a jelentkezőnek. 

• Amennyiben nem a megadott oklevéllel rendelkezik a jelentkező, abban az esetben kreditelismerési 
eljárást kell kezdeményeznie a felsőoktatási intézménynél.

• A mesterképzésbe történő belépésnél az előzményként elfogadott szakok három csoportba oszthatók:

1) Teljes kreditérték beszámításával figyelembe vehető szakok (nincs szükség kreditelismerési 
eljárásra),

2) Meghatározott szakterületi kreditek teljesítésével elsősorban figyelembe vehető szakok (szükség van 
kreditelismerési kérelem beadására),

3) Meghatározott szakterületi kreditek teljesítésével bármely egyéb szak (szükség van kreditelismerési 
kérelem beadására).

Kreditelismerési kérelem beadási határideje: 2023. április 30.
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Bemeneti feltételek a mesterképzési szakokon

Kreditelismerési eljárás:

➢ Amennyiben a jelentkező korábbi tanulmányai alapján elismerhető a képzési és kimeneti 
követelményekben meghatározott szükséges szakterületi kreditérték, és a felvételi összpontszáma eléri 
az adott mesterképzési szakon meghatározott felvételi ponthatárt, abban az esetben a jelentkező 
felvehető az adott szakra.

➢ Amennyiben a jelentkező korábbi tanulmányai alapján csak a minimálisan előírt szakterületi 
kreditszámmal rendelkezik, és a felvételi összpontszáma eléri az adott mesterképzési szakon 
meghatározott felvételi ponthatárt, akkor a jelentkező felvehető, de a képzési és kimeneti 
követelményekben előírt minimális és szükséges kreditérték különbözetét a mesterfokozat 
megszerzésére irányuló tanulmányaival párhuzamosan, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és 
vizsgaszabályzatában foglaltaknak megfelelően az első két félévben meg kell szereznie.

➢ Amennyiben a jelentkező korábbi tanulmányai alapján nem ismerhető el a képzési és kimeneti 
követelményekben minimálisan meghatározott szakterületi kreditszám, akkor abban az esetben sem 
nyerhet felvételt a megjelölt mesterképzési szakra, ha a felvételi összpontszáma eléri az adott szakon 
meghatározott felvételi ponthatárt.

A kreditelismerés kapcsán részletes információkat talál a honlapunkon az alábbi elérhetőségen: 
https://www.btk.elte.hu/content/kreditelismeres.t.7166?m=445

A kreditelismerési határozatot a 2023. évi általános felvételi eljárásban nem kell feltölteni az E-felvételi 
rendszerébe. 

https://www.btk.elte.hu/content/kreditelismeres.t.7166?m=445
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Adatközlő lapok

Adatközlő lapok:
• Bizonyos mesterképzési szakok esetében már a felvételi eljárás során meg kell adnia a 

jelentkezőnek, hogy a tanulmányait az adott szakon majd melyik általa választott 
specializáción – fordító és tolmács szak esetében melyik nyelvpáron - kívánja folytatni.

• Ezekre a szakokra való jelentkezés esetén a választott specializációt a honlapunkon lévő 
„Adatközlő lap” kitöltésével tudja megjelölni, amelyet a Felvételi Iroda részére kell elküldeni 
a felveteli@btk.elte.hu e-mail címre.

• Az adatközlő lapok megtalálhatók az alábbi elérhetőségen: 

https://www.btk.elte.hu/content/felveteli-informaciok.t.3155?m=374

• Az adatközlő lapok beküldési határideje: 2023. április 30.

• Adatközlő lapot az alábbi szakok esetében kell beküldeni:

o anglisztika,
o filmtudomány,
o finnugrisztika,

o fordító és tolmács,
o hungarológia,
o indológia,

o irodalom- és kultúratudomány,
o levéltár,
o történelem.

mailto:felveteli@btk.elte.hu
https://www.btk.elte.hu/content/felveteli-informaciok.t.3155?m=374
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Felvételi vizsga a mesterképzési szakokon

A vizsgakövetelmények szakos bontásban az alábbi 
elérhetőségen találhatók meg: 
https://www.btk.elte.hu/felveteli/ma.

A felvételi vizsgának több formája lehet:

1) Valamennyi mesterképzési szak esetében részt 
kell venni felvételi elbeszélgetésen, szóbeli 
felvételi vizsgát kell tenni.

2) Vannak szakok, amelyeken írásbeli felvételi 
vizsgát is teljesíteni kell, ilyen szakok:

▪ fordító és tolmács, 

▪ levéltár.

https://www.btk.elte.hu/felveteli/ma
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Felvételi vizsga a mesterképzési szakokon

3) Egyes szakok esetében a vizsgakövetelményekben meghatározottak szerint írásbeli felvételi 
vizsgát kiváltó írásműve(ke)t és / vagy dokumentumo(ka)t kell beküldeni a Felvételi Iroda 
részére a felveteli@btk.elte.hu e-mail címre, amely(ek)re írásbeli felvételi pontszámot is kap a 
jelentkező. Ilyen szakok:

▪ alkalmazott 
nyelvészet, 

▪ amerikanisztika, 
▪ anglisztika, 
▪ arabisztika, 
▪ Balkán-tanulmányok,  
▪ esztétika,
▪ filmtudomány,
▪ filozófia,
▪ finnugrisztika

▪ hebraisztika,
▪ indológia, 
▪ iranisztika,
▪ irodalom- és 

kultúratudomány,
▪ iszlám tanulmányok,
▪ klasszika-filológia,
▪ kommunikáció- és 

médiatudomány,
▪ Közép-Európa tanulmányok,
▪ kulturális örökség 

tanulmányok,

▪ logika és 
tudományelmélet,

▪ magyar nyelv és 
irodalom,

▪ művészettörténet, 
▪ néprajz,
▪ ruszisztika,
▪ színháztudomány,
▪ történelem,
▪ turkológia,
▪ vallástudomány.

mailto:felveteli@btk.elte.hu
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Felvételi vizsga a mesterképzési szakokon

4) Vannak olyan mesterképzési szakok, amelyek esetében szintén be kell küldeni a Felvételi 
Iroda részére a felveteli@btk.elte.hu e-mail címre a vizsgakövetelményekben 
meghatározottak szerint írásműve(ke)t és / vagy dokumentumo(ka)t, de erre / ezekre nem 
kap a jelentkező felvételi pontszámot. Ilyen szakok:

▪ angol nyelvoktató, 
▪ asszíriológia, 
▪ buddhizmus 

tanulmányok, 
▪ egyiptológia, 
▪ elméleti nyelvészet,  
▪ hungarológia,
▪ Korea-tanulmányok,

▪ könyvtár- és 
információtudomány, 

▪ néderlandisztika,
▪ német nemzetiségi nyelv és 

irodalom,
▪ német nyelv, irodalom és 

kultúra,
▪ régészet,
▪ skandinavisztika.

mailto:felveteli@btk.elte.hu
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Felvételi vizsgák időpontjai

A 2023. évi általános felvételi eljárásban a mesterképzési szakok esetében az alábbi 
időpontokban kerülnek lebonyolításra a felvételi vizsgák:

• Írásbeli vizsgát kiváltó írásmű(vek) és / vagy dokumentum(ok) beküldési határideje: 2023. 
május 15-17. között

• Beküldési cím: felveteli@btk.elte.hu

• Írásbeli felvételi vizsgák időpontja: 2023. május 15-17. között

• Felvételi elbeszélgetések időpontja: 2023. június 14-28. között

• A pontos vizsgabeosztásokról a Felvételi Iroda e-mailben értesíti majd a jelentkezőket az E-
felvételiben megadott e-mail címen.

• Az írásbeli és a szóbeli felvételi vizsgákat a Kar személyes jelenléttel tervezi megtartani, 
azonban a járványhelyzet alakulásától függően a lebonyolítás módja változhat, melyről a 
Felvételi Iroda minden érintett jelentkezőt e-mailben tájékoztat.

mailto:felveteli@btk.elte.hu
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Vizsgadíj

• A 2023. évi általános eljárásban valamennyi mesterképzési szakra történő jelentkezés esetén 
szükséges felvételi vizsgadíjat fizetni, amelyet átutalással kell a jelentkezőnek rendeznie.

• A vizsgadíj kapcsán részletes információk szerepelnek a honlapunkon az alábbi 
elérhetőségen:
https://www.btk.elte.hu/felveteli/ma

• A vizsgadíj összege: 4000 Ft / szak

• A vizsgadíj befizetésének az igazolásához szükséges az átutalási bizonylat elküldése a Felvételi 
Iroda részére a felveteli@btk.elte.hu e-mail címre.

• A vizsgadíj befizetésének és az igazolás elküldésének a határideje: 2023. április 30.

• A vizsgadíj nem visszaigényelhető!

• A vizsgadíj befizetésének és a bizonylat elküldésének hiányában a jelentkező nem vehet részt 
a felvételi vizsgá(ko)n, és a jelentkezése kizárásra kerül a felvételi eljárásból!

https://www.btk.elte.hu/felveteli/ma
mailto:felveteli@btk.elte.hu
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Pontszámítás a mesterképzési szakokon

Mesterképzési szakra való jelentkezés esetén a felvételi 
eljárásban max. 100 pont szerezhető az alábbiak szerint:

• Csak szóbeli vizsga esetén: 

75 pont a szóbeli vizsgára + 25 többletpont,

• Írásbeli és szóbeli vizsga esetén: 

25 pont az írásbeli vizsgára + 50 pont a szóbeli vizsgára + 
25 többletpont.
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Többletpontok a mesterképzési szakokon

Többletpontok (max. 25 pont):

❖Előnyben részesítés alapján (max. 5 pont)

➢Hátrányos helyzet: 2 pont,

➢ Fogyatékosság: 2 pont,

➢Gyermekgondozás: 1 pont.

❖ Nyelvtudás alapján - komplex típusú államilag elismert vagy azzal egyenértésű nyelvvizsga-
bizonyítvány után (max. 5 pont):

➢ Felsőfokú C1 nyelvvizsga a második idegen nyelvből: 3 pont,

➢ Felsőfokú C1 nyelvvizsga a harmadik idegen nyelvből: 5 pont,

➢ Középfokú B2 nyelvvizsga a harmadik idegen nyelvből: 3 pont.

Az adott szakra bemeneti feltételként előírt nyelvvizsga után nem számítódik többletpont.
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Többletpontok a mesterképzési szakokon

❖Versenyeredmény alapján (max. 5 pont)

➢OTDK I. helyezés: 3 pont,

➢OTDK  II. helyezés: 2 pont,

➢OTDK III. helyezés: 1 pont,

➢ „Pro Scientia” aranyérem: 5 pont.

❖ A jelentkezés feltételéül elismert oklevél 
minősítése alapján (max. 15 pont):

➢ „kitűnő” és „jeles” minősítés: 15 pont,

➢ „jó” minősítés: 10 pont,

➢ „közepes” minősítés: 5 pont.



Ki nyerhet felvételt mesterképzési szakra?

✓ Legalább egy jelentkezési helyre érvényes jelentkezést nyújtott be 
2023. február 15-ig, és a hitelesítést is megtette 2023. február 20-
ig.

✓ Rendelkezik az adott szakra vonatkozó bemeneti 
követelményeknek megfelelő végzettséget tanúsító felsőfokú 
oklevéllel, szakos kreditmennyiséggel.

✓ Rendelkezik az adott szakon bemeneti követelményként 
meghatározott nyelvvizsgával és / vagy nyelvtudással.

✓ A szükséges dokumentumokat megfelelő formában és 
minőségben felcsatolta az E-felvételi rendszerbe.

✓ A felvételi vizsga részeként az adott szakon előírt írásműveket a 
meghatározott határidőig teljes mértékben és hiánytalanul 
elküldte a Felvételi Iroda részére (felvetelei@btk.elte.hu).

✓ Eredményesen részt vett a felvételi vizsgá(ko)n.

✓ Eléri az előre meghatározott minimum pontszámot (50 pont), és a 
várhatóan 2023. július 26-án megállapított ponthatárt.

mailto:felvetelei@btk.elte.hu


A 2023. évi általános felvételi eljárás főbb tudnivalói

További információk

A 2023. évi felvételi eljárás kapcsán részletes információkat talál az alábbi 
elérhetőségeken:
• a www.felvi.hu oldalon célszerű áttanulmányozni az adott felvételi eljárás Felsőoktatási 

Felvételi Tájékoztatóját,

• és az ELTE Bölcsészettudományi Karának a honlapját, amelyen a 
https://www.btk.elte.hu/felveteli oldalon kifejezetten a felvételizőknek szóló információk 
szerepelnek.

• Az ELTE-BTK Felvételi Irodájának az elérhetőségei:

▪ 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A. fszt. 26.

▪ +36 1 485 5200 / 5287

▪ felveteli@btk.elte.hu

További fontosabb elérhetőségek:

• www.oktatas.hu,

• www.eduline.hu,

• www.diakhitel.hu,

• www.diakigazolvany.hu.

http://www.felvi.hu/
https://www.btk.elte.hu/felveteli
http://www.oktatas.hu/
http://www.eduline.hu/
http://www.diakhitel.hu/
http://www.diakigazolvany.hu/


Reméljük, hogy 
szeptemberben már a 

hallgatóink között 
üdvözölhetjük!

Sikeres felvételit 
kívánunk!



Köszönjük a figyelmet !


