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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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Pontszámítás az alapképzésben
A pontszámítás 500 pontos rendszerben történik:

• 400 pont a tanulmányi és érettségi pontokból,

• 100 pont a többletpontokból.

A számítás módja:

1) A tanulmányi pontok (max. 200 pont) és az érettségi pontok (max. 200 pont) összege + többletpontok.

➢ Tanulmányi pontok: 

• 100 pont középiskolai érdemjegyekből: öt tantárgy utolsó két év végi érdemjegyeit összeadni, majd 
megduplázni (magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv, választott 5. tantárgy)

• 100 pont érettségi átlageredményből:

• négy kötelező és egy szabadon választható érettségi tárgy százalékos eredményének átlaga, egész 
számra kerekítve

• 2005 előtti érettséginél az érdemjegyek átváltása százalékokra: jeles 100%, jó 79%, közepes 59%, 
elégséges 39%. 
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Pontszámítás az alapképzésben

➢ Érettségi pontok:

• Főszabályként két érettségi vizsgatárgy százalékos eredményei alapján számítható pontok,

• Amennyiben követelményként több érettségi vizsgatárgy választható – vagyis a kettőnél több 
megadott tantárgy között „vagy” szerepel -, akkor ezek közül a jelentkező számára a 
legkedvezőbb két érettségi vizsgatárgy eredményei alapján kell kiszámítani az érettségi 
pontokat

2) Az érettségi pontok kétszerese + többletpontok:  

• a szakon kötelező/választható két tantárgyat kell figyelembe venni.
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Pontszámítás az alapképzésben

3) Felsőfokú oklevél birtokában az oklevél minősítése alapján szerezhető max. 400 pont + 
többletpontok (megjelölt szakok esetében van rá mód):

• Az oklevél minősítését az alábbi dokumentumokkal lehet igazolni:

✓ Elsődlegesen az oklevél, amennyiben tartalmazza az oklevél minősítését,

✓Másodlagosan elektronikus leckekönyv vagy oklevélmelléklet, amennyiben tartalmazza az 
oklevél minősítését (az oklevél feltöltése ebben az esetben is szükséges)

• Záróvizsga eredménye alapján abban az esetben számítható pontszám, ha oklevél minősítést 
nem állapított meg a felsőoktatási intézmény.

• Felsőfokú oklevél minősítése alapján történő pontszámítás:

❖ Kitűnő / jeles minősítésű oklevél: 400 pont

❖ Jó minősítésű oklevél: 370 pont

❖ Közepes minősítésű oklevél: 340 pont

❖ Elégséges minősítésű oklevél: 310 pont.
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Többletpontok az alapképzésben

Többletpontok (max. 100 pont):

• Csak igazoló dokumentumok alapján számolhatóak.

• Nem adható többletpont azokon a képzéseken, ahol a jelentkezők felvételi összpontszámát
kizárólag a gyakorlati vizsga eredménye alapján számítják.

• Többletpontok az alábbi jogcímeken kaphatók:

o Emelt szintű érettségi vizsgaeredmény (amennyiben abból történik az érettségi pont 
számítása, és legalább 45%-os eredményt ért el az érettségiző): vizsgatárgyanként 50 
többletpont,

o A magyartól eltérő idegen nyelvű nyelvtudás max. 40 többletpont :

❑B2 komplex államilag elismert nyelvvizsgabizonyítványért: 28 többletpont,

❑C1 komplex államilag elismert nyelvvizsgabizonyítványért: 40 többletpont,

o Esélyegyenlőség max. 40 többletpont:

❑ Hátrányos helyzet: 40 többletpont,

❑ Fogyatékosság: 40 többletpont,

❑ Gyermekgondozás: 40 többletpont,
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Többletpontok az alapképzésben

o Felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél (amennyiben a felvételi pontok nem az 
oklevélből számítódnak, és azonos képzési terület szakjára történik a jelentkezés): 32 
többletpont,

o Tanulmányi, művészeti és szakmai versenyeredmények (pl. Országos Középiskolai 
Tanulmányi Verseny, Nemzetközi Tudományos Diákolimpia, stb.): max. 100 többletpont,

o Szakképesítés (legfeljebb egy, a szakképesítést igazoló OKJ-bizonyítvány, szakgimnáziumi 
képesítő bizonyítvány vagy a középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél alapján, 
meghatározott szakon történő továbbtanulás esetén adható többletpont, abban az 
esetben, ha a szakmai vizsga alapján érettségi pontot nem számítottak): 32 többletpont,   

o Sporteredmény (a NOB által elismert sportágakban legfeljebb egy, a pontszámítás 
szempontjából legkedvezőbb eredmény után jár többletpont): max. 50 többletpont

o Önkéntes katonai szolgálat (annak a jelentkezőnek jár, aki 2020. július 1. után teljesíti a 
honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 214. § (1a) bekezdése szerinti 
feltételeket, valamint ezen jogosultságát megfelelően igazolja): max. 64 többletpont.
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Felsőoktatási felvételi szakmai vizsga

• Az egy vagy több tárgyból emelt szintű 
érettségihez kötött szakokra a jelentkezők 
az emelt szintű érettségi helyett írásbeli 
felsőoktatási felvételi szakmai vizsgát is 
tehetnek, ha az adott tantárgy(ak)ból a 
kétszintű érettségi rendszer bevezetése 
előtti vizsgaeredményük, nemzetközi 
érettségi bizonyítványuk, valamelyik EGT-
tagállamban szerzett érettségi 
vizsgaeredményük van. 

• A vizsgára az E-felvételi felületén lehet 
jelentkezni 2023. február 15-ig.  

• A felsőoktatási felvételi szakmai vizsga 
térítésmentes, a vizsgát a felsőoktatási 
intézmények szervezik.
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Felsőoktatási felvételi szakmai vizsga

• A felsőoktatási felvételi szakmai vizsgát az adott közismereti érettségi vizsgatárgyakból egy 
napon bonyolítják le valamennyi érintett felsőoktatási intézményben. A vizsgát a jelentkező 
csak a behívó felsőoktatási intézményben és a vizsgabehívóban szereplő időpontban teheti le.

• A felsőoktatási felvételi szakmai vizsgák lebonyolítására várhatóan 2023. július 4-5-én kerül sor.

• Amennyiben a vizsga eredménye eléri a 45%-ot, a felsőoktatási felvételi vizsga eredménye 
megfelelt, és kiváltja az emelt szintű érettségit. 

• Sikeres vizsga esetén az érettségi pontok számításánál nem a felsőoktatási felvételi szakmai 
vizsga százalékosan számított eredményét veszik figyelembe, hanem az érettségi 
bizonyítványban szereplő, és a vizsga tantárgyának megfelelő középszintű vizsgaeredményt. 

• Sikeres felsőoktatási felvételi szakmai vizsga esetén is megkapja a jelentkező az 50 
többletpontot.
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alkalmával gyakorlati vizsgát kell tenni az 
alábbi alapképzési szakokon:

• mozgókép,

• zenekultúra. 

A 2023. évi általános felvételi eljárás főbb 
tudnivalói

Gyakorlati vizsgák
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Gyakorlati vizsga – mozgókép alapképzési szak

A gyakorlati vizsga három fordulóból áll:

1) 1. forduló időpontja 2023. április 17-19. között

▪ megszerezhető maximális pontszám: 40 pont

▪ beadandó dokumentumok:

✓ rövid önéletrajz,

✓ a jelentkező által korábban készített, max. 3 perces mozgóképes munka,

✓ egy rövidfilm tervezete,

✓ nyilatkozat arról, hogy a feltöltött anyagok saját és önálló alkotásai.

2) 2. forduló időpontja 2023. május 15-17. között

▪ megszerezhető maximális pontszám: 60 pont

▪ írásbeli feladatsor megválaszolása,

▪ beadandó egy max. 3 perces mozgóképes bemutatkozás.
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Gyakorlati vizsga – mozgókép alapképzési szak

1) 3. forduló időpontja 2023. június 14-28. között

▪ megszerezhető maximális pontszám: 100 
pont

▪ személyes találkozás, és egy kreatív feladat 
kiosztása,

▪ egy max. 4-5 perces rövidfilm készítése a 
megadott paraméterek alapján,

▪ szóbeli elbeszélgetés, benne angol nyelvű 
beszélgetés szakmai és általános 
műveltség témakörében.

A három fordulóban összesen megszerezhető 
legmagasabb pontszám 200 pont, amely 
megduplázódva adja a felvételi pontszám 
maximum 400 pontját. Többletpont a szakon 
nem szerezhető.
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Gyakorlati vizsga – zenekultúra alapképzési szak

A gyakorlati vizsga időpontja 2023. június 14-28. között

Vizsgakövetelmény: a bizottság a vizsgára előzetesen összeállított listát kér, amely tartalmazza:

• A szolfézsfeladatként hozott dallamok jegyzékét a zeneszerző és a darabok címének 
feltüntetésével,

• Az előadandó hangszeres darab zeneszerzőjét és címét,

• A választott népdalok jegyzékét, a dalok kezdősorának jelölésével.

A felvételi gyakorlati vizsga öt részből áll:

1) Szolfézs-zeneelmélet (max. 40 pont):

o öt szabadon választott, rövid dallam megtanulása szolmizálva vagy abc-s névvel,

o összhangzattani alapismeretek bemutatása.

2) Hangszeres előadás (max. 30 pont): 

(Az alábbi két lehetőség közül az egyik választandó.)

o egy szabadon választott zongoradarab előadása,

o egy más hangszerre – nem zongorára – írt, szabadon választott mű előadása.
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Gyakorlati vizsga – zenekultúra alapképzési szak

3) Ének / népzene (max. 30 pont):

o tíz szabadon választott magyar népdal 
megtanulása egy versszakkal, szöveggel, illetve 
szolmizálva.

4) Zeneirodalmi tájékozottság (max. 40 pont):

o az általános zenei műveltség felmérése a 
gimnáziumi ének-zene tankönyvek alapján.

5) Szakmai motivációs beszélgetés (max. 60 pont):

o beszélgetés a jelentkező szakmai motivációjáról, 
valamint a magyar kulturális / zenei élet 
intézményeinek és együtteseinek ismeretéről.

A gyakorlati vizsgára max. 200 pont adható. Az eredmény 
kétszerezésével számítják az összpontszámot, amely 
max. 400 pont lehet. Többletpont a szakon nem 
szerezhető.



A 2023. évi általános felvételi eljárás főbb tudnivalói

Gyakorlati vizsgák vizsgadíja

• A 2023. évi általános eljárásban a mozgókép és a zenekultúra alapképzési 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: 

o Mozgókép szakon: 2023. április 19.

o Zenekultúra szakon: 2023. április 30.

• A vizsgadíj nem visszaigényelhető!

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

https://www.btk.elte.hu/felveteli/ma
mailto:felveteli@btk.elte.hu


A 2023. évi általános felvételi eljárás alkalmával közép szintű érettségivel lehet 
jelentkezni az alábbi alapképzési szakokra:

o germanisztika néderlandisztika, német nemzetiségi, német és skandinavisztika,

o informatikus könyvtáros,

o mozgókép,

o néprajz,

o szlavisztika bolgár, cseh, horvát nemzetiségi, horvát, lengyel, orosz, szerb nemzetiségi, szerb, 
szlovák nemzetiségi, szlovák, szlovén nemzetiségi, szlovén, ukrán nemzetiségi és ukrán,

o újlatin nyelvek és kultúrák francia, olasz, portugál, román nemzetiségi szak, román és 
spanyol,

o zenekultúra.

A 2023. évi általános felvételi eljárás főbb 
tudnivalói

Alapképzési szakok közép szintű érettségivel



A 2023. évi általános felvételi eljárás alkalmával emelt szintű érettségivel lehet 
jelentkezni az alábbi alapképzési szakokra:

o anglisztika,

o keleti nyelvek és kultúrák arab, hebraisztika, indológia, iranisztika, japán, kínai, koreai, 
mongol, tibeti, török és újgörög,

o kommunikáció- és médiatudomány,

o magyar,

o ókori nyelvek és kultúrák asszíriológia, egyiptológia, és klasszika-filológia

o régészet,

o szabad bölcsészet,

o történelem.

A 2023. évi általános felvételi eljárás főbb 
tudnivalói

Alapképzési szakok emelt szintű érettségivel



A 2023. évi általános felvételi eljárásban 
az ELTE-BTK-n az alábbi értékben 

állapították meg az állami ösztöndíjas és 
az önköltséges képzések minimum 

ponthatárait az alapképzési szakokon:

• A mozgókép szakot kivéve valamennyi 
alapképzési szak esetében a minimum 
ponthatár 280 pont,

• A mozgókép alapképzési szakon nem 
került megállapításra minimum 
ponthatár.

A 2023. évi általános felvételi eljárás főbb tudnivalói

Alapképzési szakok minimum ponthatárai 



Ki nyerhet felvételt alapképzési szakra?

✓ Aki legalább egy jelentkezési helyre 2023. február 15-ig 
érvényes jelentkezést nyújtott be, és jelentkezését 2023. 
február 20-ig hitelesítette is.

✓ Aki a továbbtanuláshoz megfelelő végzettséggel rendelkezik, 
valamint  alapképzés és osztatlan képzés esetén teljesítette az 
előírt szinten a megjelölt érettségi vizsgatárgyakat.

✓ Aki eredményesen részt vesz az adott szakon esetleg előírt 
gyakorlati vizsgán.

✓ Akinek a pontszáma eléri az előre meghatározott minimum 
pontszámot (280 pont), és eléri a várhatóan 2023. július 26–án 
megállapított ponthatárt.

✓ Aki megfelel az adott szakon meghatározott egyéb 
feltételeknek.



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/


Várható változások a 2024-es évtől

Jogszabálymódosítás következtében 2024-től megváltozik a felvételi pontszámítás az alábbiak szerint:

1) Tanulmányi pontok 

A felsőoktatási intézmények meghatározhatnak a középiskolai eredményekhez egy (ötödik) középiskolai 
tantárgyat és az érettségi átlaghoz egy érettségi vizsgatárgyat a tanulmányi pontok számításához.

• 5. tantárgy: szélesebb merítés, részletek megtekinthetők a következő linken a szakra kattintva: 
https://www.elte.hu/felveteli2024

• 5. érettségi vizsgatárgy: szélesebb merítés, részletek megtekinthetők a következő linken a szakra 
kattintva: https://www.elte.hu/felveteli2024

2) Érettségi tárgyak, melyből pontok számíthatók:

Az egyetemek, főiskolák szakonként dönthetnek az érettségi pont számításához szükséges két érettségi 
tárgyról és ezek szintjéről. Követelményként továbbra is előírhatnak emelt szintű érettségi vizsgát.

• intézményenként és szakonként lesz meghatározva, részletek megtekinthetők a következő linken a 
szakra kattintva: https://www.elte.hu/felveteli2024

3) Érettségi szintjének meghatározása:

• intézményenként és szakonként lett meghatározva (a változás már bevezetésre kerül a 2023. évi 
általános felvételi eljárásban). Az ELTÉ-re vonatkozó részletek megtekinthetők a következő linken a 
szakra kattintva: https://www.elte.hu/felveteli2024

https://www.elte.hu/felveteli2024
https://www.elte.hu/felveteli2024
https://www.elte.hu/felveteli2024
https://www.elte.hu/felveteli2024


Várható változások a 2024-es évtől

4) Érettségi értéke a pontszámításban:

• országosan egységesen alkalmazandó,

• 1 % a közép szintű érettségin = 0,67 pont,

• 1 % az emelt szintű érettségin = 1 pont.

5) Nem lesznek országosan érvényes minimumpontok, de intézményi szinten megállapításra 
kerülhet minimum pontszám.

6) Nem lesznek ún. miniszteri pontok (a változás már a 2023. évi általános felvételi eljárásban 
bevezetésre kerül).

7) A kapacitásszám a Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatóban az alapképzések esetében is finanszírozási 
formánként lesz megadva (a változás már a 2023. évi általános felvételi eljárásban bevezetésre kerül).

8) Felsőoktatási felvételi szakmai vizsga:

• 2024-től az a jelentkező tehet majd felsőoktatási felvételi szakmai vizsgát, aki a felvételit legalább 5 
évvel megelőzően érettségizett, vagy külföldön érettségizett,

• névértéken kerül beszámításra a pontszámításba, amennyiben a vizsga eredménye eléri a min. 25 
%-ot,

• lehetőség lesz a vizsgát angol és német nyelven is letenni.



Várható változások a 2024-es évtől

9) A többletpontok rendszere átalakul intézményi pontokká. Az ELTE - BTK esetében 
intézményi pontok az alábbi esetekben lesznek szerezhetők (max. 100 pont):

a) Minden szaknál, szakonként egységesen:

• emelt szintű érettségi vizsga (ha az eredménye legalább 45 %-os): vizsgatárgyanként 
50 pont,

• nyelvismeret (max. 50 pont): 

o B2 komplex államilag elismert nyelvvizsga: 28 pont,

o C1 komplex államilag elismert nyelvvizsga: 50 pont,

o Amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből egyidejűleg nyelvvizsga és 
emelt szintű érettségi vizsga alapján is jogosult lenne intézményi pontra, akkor a 
többletpontokat csak egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító 
jogcímen kapja meg.

• sportteljesítmény (max. 50 pont):

o az egyes sporteredményért elérhető max. pontszám 50 pont.

o Sporteredmény jogcímen csak abban az esetben lehet pontot szerezni, ha a 
jelentkező más jogcímen (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi 
többletpontok az esélyegyenlőségi jogcímeket kivéve) legalább 280 pontot 
szerzett.



Várható változások a 2024-es évtől
• esélyegyenlőség (max. 60 pont):

o hátrányos helyzet: 30 pont,
o fogyatékosság: 30 pont,
o gyermekgondozás: 30 pont. 
o Esélyegyenlőség jogcímen csak akkor lehet pontot szerezni, ha a jelentkező más 

jogcímeken (tanulmányi és érettségi pontok, intézményi többletpontok a 
sportteljesítmény jogcímeit kivéve) legalább 280 pontot szerzett.

b) Egyes szakoknál, szakonként eltérően:
• tanulmányi versenyeken elért eredmény: az egyes tanulmányi versenyeken elérhető max. 

pontszám 100 pont,
• szakképzettség, szakképesítés: 32 pont,
• munkatapasztalat: 20 pont,
• nyelvszakok nemzetiségi szakirányaira történő jelentkezés esetén: 10 pont.

A 2024-ben induló képzésekre vonatkozó pontszámítási szabályokról részletes információkat talál az alábbi 
linken:
https://www.felvi.hu/felveteli/pontszamitas/felveteli_valtozasok_2024
Az alapképzési szakjaink kapcsán minden információ megtalálható az alábbi címen: 
https://www.elte.hu/felveteli2024

https://www.felvi.hu/felveteli/pontszamitas/felveteli_valtozasok_2024
https://www.elte.hu/felveteli2024


Reméljük, hogy 
szeptemberben már a 

hallgatóink között 
üdvözölhetjük!

Sikeres felvételit 
kívánunk!



Köszönjük a figyelmet !


