
2022. évi általános felvételi eljárás 
Neveléstudomány mesterképzési szak 
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Fin. 
forma 
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(félév) 
Képz. idő 
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Személyes 
megjelenést  

igénylő vizsgaformák 

Képz. 
terület 

M N A neveléstudomány(1)(4) támogatott 4 20 < 30 

- BÖLCS 
M N K neveléstudomány(1)(4) 375 000 Ft 4 10 < 20 

M E A neveléstudomány(2)(3)(4) támogatott 4 20 < 50 

M E K neveléstudomány(2)(3)(4) 375 000 Ft 4 10 < 20 
 

(1) Választható specializációk: felsőoktatás-pedagógia, kora gyermekkor pedagógiája, kutató-elemző, színházi nevelés és színház-pedagógia. 
(2) Választható specializációk: intézményfejlesztés, kora gyermekkor pedagógiája, kutató-elemző. 
(3) Az esti munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira a szorgalmi időszakban munkanapokon 16 óra után vagy a heti pihenőnapon kerül 
sor. Ennek megfelelően az adott szakon a képzés gyakorisága: heti rendszerességgel, általában pénteki és szombati napokon. 
(4) Az egyes specializációk csak megfelelő számú jelentkező esetén indulnak. 

 
 
I. A bemeneti feltételek 
A Bologna-rendszerű mesterszakokra történő jelentkezés és felvétel feltételeit 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 
8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet módosításáról szóló 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet határozza meg. 
Amennyiben a jelentkező a szükséges végzettséggel és az intézmény által megállapított és hivatalosan 
közzétett egyéb feltételekkel nem rendelkezik, jelentkezését a felvételi eljárásból ki kell zárni. 
A bemeneti feltételek vizsgálatát folyamatosan végezzük, ám az ellenőrzés egészen a vonalhúzásig is 
elhúzódhat, tekintve, hogy a hiánypótlás keretében benyújtott dokumentumok is tartalmazhatnak 
lényeges információkat. 
 
Bemeneti feltételek a neveléstudomány mesterképzésre (minden munkarendben és finanszírozási 
formában) 
1. Végzettség 
A) Feltétel nélkül elfogadott alapképzési szakok: a pedagógia, az andragógia, a közösségszervező, a 
szociálpedagógia, a pszichológia, a konduktor, a tanító, az óvodapedagógus, a gyógypedagógus és a 
csecsemő- és kisgyermeknevelő alapképzési szak. 
Amennyiben a fentiekben felsorolt végzettséggel rendelkezik, illetve fog rendelkezni felvételi döntés 
meghozataláig, az erről szóló dokumentum másolatának beküldésén kívül további teendője ezzel 
kapcsolatban nincsen. 
 
B) A fentieken felül, bizonyos feltételek mellett az alábbi végzettségre épülő jelentkezéseket is el kell 
fogadnunk.  
Feltételekkel elfogadott alapképzési szakok: azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a 
felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának 
alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága 
elfogad. Ezen szakok esetében a mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányok alapján 
szükséges minimális kreditek száma legalább 50 kredit a pedagógia, pszichológia, andragógia, 
szociológia, jogi, társadalomtudományok, gazdaságtudományok, egészségtudományok 
ismeretköreiből. 
A feltételt, vagyis a felsorolt kreditek meglétét egy ún. előzetes kreditvizsgálat során tudjuk 
megállapítani, melyet Önnek kell kérelmeznie. Amennyiben a vizsgálat alapján a jelentkező nem 
rendelkezik a fenti kreditekkel, nem nyerhet felvételt a szakra. 
 
Előzetes kreditvizsgálati kérelem benyújtása (amennyiben a B) pontban felsorolt végzettségek 
egyikével rendelkezik: 
 



A kérelem formanyomtatványát erről a linkről tudja letölteni. 
 
Beküldési határidő: 2022. május 2. 
Minden dokumentumot ímélben várunk az alábbi címre: felveteli@ppk.elte.hu. 
 
Kérelméhez az alábbi dokumentumokat szükséges csatolnia: oklevélmásolat (amennyiben már 
rendelkezik vele), hiteles leckekönyv másolat (valamennyi oldalról, amin bejegyzés található) vagy 
teljesítésigazolás, illetve azon tárgyak tematikája, melyeket a felsorolt témakörökben tanult. Ha 
tanulmányait az ELTE-n végezte/végzi, a tematikákat nem kell mellékelnie. A kérelem a felvételi 
eljárástól függetlenül is benyújtható, tehát már azelőtt, hogy a jelentkezését beadta volna. A kérelem 
átfutási ideje előreláthatóan min. 3 hét, kérjük, a benyújtásnál ezt mindenképpen vegye figyelembe. A 
döntésről ímélben fogjuk tájékoztatni. 
A 2022. május 2. után érkező kérelmek esetében nem tudjuk garantálni, hogy a felvételi döntésig 
megszületik a határozat. (Amennyiben ilyen eljárást korábban az adott szakra vonatkozóan a Kar 
lefolytatott, akkor annak eredménye külön kérésre figyelembe vehető.) 
A kérelem be nem nyújtása a felvételi eljárásból való kizárást vonja maga után. 
Külföldön megszerzett végzettség esetén az előzetes kreditvizsgálati kérelem benyújtása kötelező 
külföldi végzettség továbbtanulási célú elismerése tárgyban. 
 
Ha végzettségét a végső hiánypótlási határidőig nem igazolja, jelentkezését kizárjuk a felvételi 
eljárásból. Amennyiben e félévben tesz záróvizsgát, és oklevele nem készül el addig, akkor az oklevél 
helyett egy, a sikeres záróvizsgáról és az oklevél megszerzéséről szóló igazolást is elfogadunk. Sikeres 
felvétel esetén azonban oklevelét legkésőbb a beiratkozáson be kell majd mutatnia. 
 
 
II. Beküldendő dokumentumok 
Minden dokumentumot a felvi.hu-ra szükséges feltölteni, ennek hiányában a jelentkezőt kizárhatják 
a felvételi eljárásból. 
 
2022. május 2-ig:  
Kötelező dokumentumok: 
- oklevélmásolat (ha az minősítést nem tartalmaz, akkor az oklevél minősítését tartalmazó igazolás 
másolata is), 
- szakmai önéletrajz, 
- motivációs levél. 
Küldhető dokumentumok (ha a jelentkező rendelkezik ilyennel): 
- korábbi tudományos munkák, publikációk dokumentálása (publikációs lista és/vagy a művek 
másolata), 
- előnyben részesítési jogosultságot igazoló dokumentumok másolata. 
Végső hiánypótlási határidő, 2022. július 7-ig: 
amennyiben oklevelét, nyelvvizsga bizonyítványát 2022. május 2.  után kapja kézhez.  
 
A felvi.hu-ra feltöltött dokumentumokat folyamatosan rögzítjük, szükség esetén az érintetteket 
hiánypótlásra fogjuk felszólítani. 
 
 
III. A jelentkezés utáni fontosabb határidők, időpontok a felvételi eljárásban 
(Kérjük, kövesse az Oktatási Hivatal által közzétett információkat is!)  
Adat- és sorrend módosítási határidő a felvi.hu-n: 2022. július 7.  
Végső hiánypótlási határidő a felvi.hu-n: 2022. július 7.  
Vonalhúzás várható időpontja: 2022. július 21.  
 
  

https://ppkdocs.elte.hu/th/tajekoztatok_urlapok/felveteli_2022/elozetes_kreditvizsgalati_kerelem_2022
mailto:felveteli@ppk.elte.hu


IV. A felvételi részei, pontszámítás 
A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 34. §-a alapján a 
mesterképzésben a felvételi követelményeket és a rangsorolás módját a felsőoktatási intézmény 
szabályozza, de csak az a jelentkező vehető fel, akinek pontszáma az adható maximális pontszám 50 
százalékát eléri. 
Az ELTE Felvételi szabályzata értelmében az a jelentkező, aki az adott szak felvételijének bármely 
részeredményében (a többletpontokat kivéve) 0 pontot ér el, erre a szakra nem nyerhet felvételt. 
 
A neveléstudomány mesterképzési szakon legfeljebb 100 pont szerezhető, az alábbi megoszlás szerint: 
 
1. Beadott írásbeli munkák (legfeljebb 90 pont): 
A motivációs levél értékelési szempontjai: 
- személyes motiváció, elkötelezettség (20 pont), 
- reflexió a korábbi fejlődésre (20 pont), 
- szakmai tudása és kompetenciái, amivel rendelkezik (20 pont), 
- szakmai tudás és kompetencia, amiben fejlődni kíván (20 pont), 
- levél stílusa, formája (10 pont) 
 
2. Többletpontok (legfeljebb 10 pont): az előnyben részesítés eseteiben (hátrányos helyzet, 
fogyatékosság és gyermekgondozás) bármely igazolt jogcím alapján 10 többletpont. 
 
Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban további kérdései merülnek fel, az ELTE PPK Tanulmányi Hivatal 
elérhetőségein érdeklődhet. 
 
 
ELTE PPK Tanulmányi Hivatal 
1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27. I. em. 115. 
ímél: felveteli@ppk.elte.hu 
tel.: 461-4575 
fax: 461-4586 

mailto:felveteli@ppk.elte.hu

