
ELTE-BTK PÓTFELVÉTELI 2020 – 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: 

 
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a jelenlegi megváltozott helyzetre tekintettel a 
Felvételi Iroda személyes ügyfélfogadási rendje átmenetileg szünetel. 
 
• Telefon: (1) 411-6500/5276, (1) 411-6500/5287 
• E-mail: th@btk.elte.hu 
• Honlap: https://www.btk.elte.hu/felveteli/ma 

A szóbeli felvételi vizsgák időpontja: 2020. 08. 17. 10:00 óra  

 

AZ ELEKTRONIKUS JELENTKEZÉS ÉS A DOKUMENTUMOK ELEKTRONIKUS 
FELTÖLTÉSÉNEK HATÁRIDEJE:  

2020. AUGUSZTUS 9. 24 óra 

(A dokumentumok - szükség esetén - postai úton is beküldhetők a következő címre: „2020. évi 
felsőoktatási pótfelvételi jelentkezés” Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220.) 

NAPPALI KÉPZÉSEK / MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK 

Fin. 
forma 

Meghirdetett képzés 
Önköltség 

(félév) 
Képz. idő 

(félév) 
Kapacitás 

min. <max. 

Személyes 
megjelenést 

igénylő 
vizsgaformák 

Képz. 
terület 

K buddhizmus tanulmányok 375 000 Ft 4 1 < 5 

felvételi 
elbeszélgetés (Sz) 

BÖLCS 

K cseh nyelv és irodalom 375 000 Ft 4 1 < 5 BÖLCS 

K elméleti nyelvészet(1)(4) 375 000 Ft 4 1 < 5 BÖLCS 

K filozófia 375 000 Ft 4 1 < 5 BÖLCS 

K 
francia nyelv, irodalom és 
kultúra(2) 

375 000 Ft 4 1 < 5 BÖLCS 

K horvát nyelv és irodalom 375 000 Ft 4 1 < 5 BÖLCS 

K 
kommunikáció- és 
médiatudomány(1)(3) 

400 000 Ft 4 1 < 10 TÁRS 

K könyvtártudomány(1) 400 000 Ft 4 1 < 5 TÁRS 

K logika és tudományelmélet 375 000 Ft 4 1 < 5 BÖLCS 

K szlovák nyelv és irodalom 375 000 Ft 4 1 < 5 BÖLCS 

K szlovén nyelv és irodalom 375 000 Ft 4 1 < 5 BÖLCS 

K turkológia(5) 375 000 Ft 4 1 < 5 BÖLCS 

K vallástudomány 375 000 Ft 4 1 < 5 BÖLCS 

 

 

http://www.btk.elte.hu/
https://www.btk.elte.hu/felveteli/ma
https://www.felvi.hu/hivataliugyek/fft19p/!FFT/index.php/#lab_243_M-101


RÉSZIDŐS KÉPZÉS / MESTERKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAK 

Fin. 
forma 

Meghirdetett képzés 
Önköltség 

(félév) 
Képz. idő 

(félév) 
Kapacitás 

min. < max. 

Személyes 
megjelenést 

igénylő 
vizsgaformák 

Képz. 

terület 

K könyvtártudomány (1)(6)  400 000 Ft 4 1 < 5 
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 specializáció: fordítás és műfordítás. 

(3) Választható specializációk: kommunikáció-médiatudományi kutatói; kommunikációs és médiaszakember. 

(4) Választható specializációk: nyelvelmélet; számítógépes nyelvészet és neurolingvisztika. 

(5) Választható specializációk: oszmán történelem; török filológia. 

(6) 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 2020.08.17-én kerül sor. A felvételi elbeszélgetés online vizsga 
formájában valósul meg, vizsgabehívót nem küld a Kar. Az online vizsga napjára a jelentkező 
biztosítsa magának a biztonságos és stabil internet elérést, illetve webkamerát és mikrofont. A 
vizsgákról további fontos tudnivalók (felvételi vizsgakövetelmények, képzési és kimeneti 
követelmények, a vizsgadíj befizetésének módja) a Kar honlapján olvashatók. 
 

A jelen körülményekre tekintettel a felvételi vizsgadíj befizetését banki utalással 
intézheti, az alábbi adatokkal. 

Kérjük, pontosan és hiánytalanul töltse ki a megfelelő mezőket az utalás során: 

Kedvezményezett: Eötvös Loránd Tudományegyetem 

Kedvezményezett bankszámla száma: 

belföldről: 10032000-01426201-00000000 

külföldről: 

IBAN: HU03 1003 2000 0142 6201 0000 0000 

SWIFT: MANEHUHB 

BIC: HUSTHUHB 

Közlemény: BTK Tanulmányi Hivatal Felvételi C101/AC920/09/C0050 szak neve 

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


Abban az esetben, ha a „Közlemény” rovatba nem fér ki a fenti adatsor, kérjük a megadott sort 
„BTK Tanulmányi Hivatal Felvételi C101/AC920/09/C0050” semmiképpen ne rövidítse le, 
illetve abból ne hagyjon ki karaktert, helyette a szak nevét rövidítse és írjon be annyi betűt, 
amennyit a rendszer megenged. 

Annak érdekében, hogy a befizetése az Ön jelentkezéséhez legyen társítható, az alábbi módon 
nevezze el a befizetés igazolásáról szóló dokumentumot, és így küldje meg: 
vezetéknév_keresztnév_szak_utalás_visszaigazolás 

Felhívjuk figyelmét, hogy a vizsga különeljárási díj befizetésének elmulasztása a felvételi vizsgából 
való kizárást vonja maga után.  

A befizetés igazolására szolgáló dokumentumot azon szakok esetében, ahol van írásbeli 
szakasz is, a dokumentumok beküldésének helyeként megadott e-mail címre szíveskedjenek 
mihamarabb, de legkésőbb a vizsgát megelőző munkanapig megküldeni.  

Azon szakok esetében, ahol a vizsga során csak szóbeli szakasz van, a befizetés igazolására 
szolgáló dokumentumot a toth.krisztina.th@btk.elte.hu e-mail címre szükséges megküldeni! 

 

PONTSZÁMÍTÁS 

buddhizmus tanulmányok (nappali képzések), cseh nyelv és irodalom (nappali képzések), elméleti nyelvészet 

(nappali képzések), francia nyelv, irodalom és kultúra (nappali képzések), horvát nyelv és irodalom (nappali 

képzések), könyvtártudomány (nappali és levelező képzések), szlovák nyelv és irodalom (nappali képzések), 

szlovén nyelv és irodalom (nappali képzések),  

Felvételi pontok: 

 - felvételi elbeszélgetés: 75 pont 

 

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

(nappali képzések), vallástudomány (nappali képzések) 

Felvételi pontok: 

 - felvételi elbeszélgetés: 50 pont 

és 

 - korábbi szakmai ismeretek: 25 pont 

 

turkológia (nappali képzések) 

Felvételi pontok: 

 - felvételi elbeszélgetés: 50 pont 

és 

 - szakmai motivációs levél: 25 pont 

 

Többletpontok  

Minden szak esetében: maximum 25 többletpont. 

Esélyegyenlőségi maximális pont: 5 pont 

 fogyatékosság: 2 pont 

 gyermekgondozás: 1 pont 

 hátrányos helyzet: 2 pont 

mailto:toth.krisztina.th@btk.elte.hu


Oklevél minősítése: 15/10/5 pont (jeles/jó/közepes minősítés esetén) 

Nyelvvizsgáért adható maximális pont: 5 pont 

 2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 3 pont 

 3. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 5 pont 

 3. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 3 pont 

Tudományos eredményekért járó pontok 

 Pro Scientia aranyérem: 5 pont 

 OTDK 1. helyezés: 3 pont 

 OTDK 2. helyezés: 2 pont 

 OTDK 3. helyezés: 1 pont 

 2. OTDK 1. helyezés: 3 pont 

 2. OTDK 2. helyezés: 2 pont 

 2. OTDK 3. helyezés: 1 pont 

 3. OTDK 1. helyezés: 3 pont 

 3. OTDK 2. helyezés: 2 pont 

 3. OTDK 3. helyezés: 1 pont 

 

CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK 

A 2020. augusztus 9-i jelentkezési határidővel egy időben kell a jelentkezéshez szükséges 
dokumentumokat megküldeni. Az ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók A benyújtandó 
dokumentumokról c. fejezetben. 

Szak 
Munka- 

rend 
Dokumentumok 

MINDEN SZAK 

Felvétel feltétele: a bemeneti követelményeknek megfelelő felsőfokú 
oklevél, szükség szerint kreditelismerési kérelem 

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: 

buddhizmus tanulmányok N 

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

könyvtártudomány L 

könyvtártudomány N 

turkológia N  

cseh nyelv és irodalom N 

Felvétel feltétele: nyelvvizsgát igazoló dokumentum 

elméleti nyelvészet N 

filozófia N 

francia nyelv, irodalom és 
kultúra 

N 

horvát nyelv és irodalom  N 

kommunikáció- és 
médiatudomány 

N 

logika és tudományelmélet N 

szlovák nyelv és irodalom N 



szlovén nyelv és irodalom N 

vallástudomány N 

 

 

Figyelem! A felsőoktatási pótfelvételi jelentkezést kizárólag elektronikus úton lehet 
benyújtani, a www.felvi.hu honlapról elérhető E-felvételi szolgáltatás keretében, előzetes 
regisztrációt követően, 2020. július 30. – augusztus 9. között.  

 
A jelentkezési űrlapok kitöltésével lehetőleg egy időben (2020. augusztus 9-én éjfélig) hitelesíteni 
is kell. Ezt Ügyfélkapun keresztül vagy az E-felvételi felületéről kinyomtatott és aláírt hitelesítő 
adatlap postára adásával az Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220 címre (javasolt elsőbbségi 
küldeményként feladni) lehet megtenni.  

Figyelem! Aki nem küldi be a hitelesítő adatlapot (postán vagy ügyfélkapun keresztül), az nem 
vehető fel!  
 
 

 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓKAT  
(Specializálódás a képzés során, a jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei, a felvételi pontok számítása)  
az adott szak nevére kattintva kaphatnak az általános eljárásban meghirdetettek szerint  

az alábbi linken: 
ELTE BTK, mesterképzésben meghirdetett szakok 2020 (általános eljárás) 

 

A pótfelvételi eljárás meghirdetései az alábbi linken találhatóak: 

  ELTE BTK, mesterképzésben meghirdetett szakok 2020 (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=20a&oldal=2&fej=D
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/szervezet.php?szer_id=243&elj=20a&oldal=2&fej=D
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/szervezet.php?szer_id=243&elj=20p&oldal=2&fej=D

