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2022. évi általános felvételi eljárás 

Pszichológia mesterképzési szak 
 
 

Képz. 
szint 

Munka-
rend 

Fin. 
forma 

Meghirdetett 
képzés 

Önköltség 
(félév) 

Képz. idő 
(félév) 

Irányszám 
min < max. 

Személyes 
megjelenést  

igénylő vizsgaformák 

Képz. 
terület 

M N A 
pszichológia 
(Budapest)(1)(2) 

támogatott 4 50 < 280 

felvételi vizsga (Sz) BÖLCS 
M N K 

pszichológia 
(Budapest)(1)(2) 

400 000 Ft 4 1 < 30 

M N A 
pszichológia 
(Szombathely) (2) (3)  

támogatott 4 10<25 
felvételi vizsga (Sz) BÖLCS 

M N K 
pszichológia 
(Szombathely) (2) (3)  

400 000 Ft 4 8<10 

 

(1) Választható specializációk: fejlődés- és klinikai gyermekpszichológia, klinikai és egészségpszichológia, kognitív pszichológia, munka- és 
szervezetpszichológia tanácsadás- és iskolapszichológia, társadalom- és szervezetpszichológia. 
(2) Az egyes specializációk csak megfelelő számú jelentkező esetén indulnak. 
(3) Választható specializáció: klinikai- és egészségpszichológia. 

 
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 tartalmazhat 
lényeges információkat. 
 
Pszichológia mesterképzési szakra azok a hallgatók jelentkezhetnek, akik már rendelkeznek 
pszichológia alapszakos végzettséggel, vagy a felsőoktatásról szóló 1993 évi LXXX. törvény szerinti 
korábbi rendszerű pszichológiai egyetemi végzettséggel. Amennyiben olyan végzettséggel rendelkezik, 
mely ennek a feltételnek nem felel meg, a rendelet értelmében ki kell zárnunk a felvételi eljárásból. 
 
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. 
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Küldhető dokumentumok (ha a jelentkező rendelkezik ilyennel): 
- nyelvvizsga bizonyítvány másolata, 
- OTDK I-III. helyezett igazolás másolata, 
- Kardos Lajos pszichológia verseny I-III. helyezett igazolás másolata, 
- előnyben részesítési jogosultságot igazoló dokumentumok másolata. 
 
2022. május 27-ig: 
- referenciamunka és a referenciamunka egyoldalas kivonata, melyet „Szakmai tevékenység igazolása” 
típusú dokumentumként kell feltölteni a felvi.hu-ra.  
 
A beküldendő dokumentumokkal kapcsolatos elvárások: 
A pszichológia mesterképzési szak referenciamunkája olyan magyar vagy angol nyelvű írásbeli 
szakmai dolgozat lehet, mely elkészítéséhez a következő szempontokat javasolják figyelembe venni: 
– a vizsgált kérdés szakirodalmi megalapozottsága, kreativitása; a hipotézis(ek) szabatos 
megfogalmazása, 
– megfelelő kutatási módszer(ek), statisztikai hipotézisellenőrző eljárás(ok) választása, és azok 
alkalmazásának világos bemutatása, 
– az eredmények áttekinthető, statisztikai-módszertani és szakterületi szempontból is megalapozott 
bemutatása, 
– a saját eredmények elhelyezése a téma kutatásában, önreflexió a vizsgálat erősségeire, gyenge 
pontjaira. 
A dolgozatban bemutatott vizsgált téma alapja egy empirikus kutatás (kísérlet, kérdőíves kutatás, 
megfigyelés stb.), vagy újraelemzésre, szimulációra, szövegbányászatra, esettanulmányra, 
metaanalízisre, módszertan fejlesztésre, indokolt esetben szisztematikus irodalomelemzésre épülő 
tanulmány. 
 
A motivációs levélben a jelentkező arra ad választ, milyen indíttatásból, motivációkkal, célokkal 
felvételizik az ELTE PPK pszichológia MA képzésére, milyen személyes képességekkel, tapasztalatokkal 
rendelkezik, és milyen további tudást, tapasztalatot, kompetenciákat tervez megszerezni a képzésben 
saját szakmai fejlődése érdekében, esetleg mely, a személyiségéből fakadó aspektusok segítik őt 
szakmai előmenetelében. 
Írja le a motivációs levélben, jelen pillanatban hogyan rangsorolná a választható specializációkat a saját 
céljai vonatkozásában. Ennek a megjelenítése nem jelent elköteleződést a későbbi sorrend felállítása 
mellett, dönthet később a jelentkező más prioritási sorrendről is. A jelentkező kerülje az önéletrajz 
megismétlését prózai formában (egy-egy pontra persze lehet hivatkozni), írja le röviden, 
konkrétumokkal szakmai, képzési terveit, elképzeléseit, amit akár az önéletrajzban felsoroltakkal 
alapoz meg. Kerülje a sablonszerű, közhelyes megfogalmazást. 
A motivációs levél megírásához javasolt szempontok: 
- A jelentkezés indoklása, figyelemfelkeltés: felkelti a figyelmet, és ösztönzi az olvasót az önéletrajz 
elolvasására, valamint annak részletesebb áttanulmányozására. A motivációs levél személyes 
hangvételű, törekszik arra, hogy valós példákkal, előzőekben elért eredményekkel támassza alá a 
jelentkezést. 
- Összefoglalja az önéletrajzban csak vázlatosan leírt szakmai előzményeket: lényegi rész, melyben a 
felvétellel kapcsolatos döntéshez szükséges tapasztalatok, tanulmányok és az elért eredmények 
találhatók. 
- Motiváció, célok meghatározása: a felvételiző kifejti, miért jelentkezik a képzésre. Rávilágít azokra az 
általa fontosnak tartott motivációs szempontokra, melyek a felvétel szempontjából hangsúlyosak 
lehetnek. 
- Saját személyiség, sajátos képesség, készség jellemzése: megmutat sajátos aspektusokat a jelentkező 
személyiségéből, céljaiból, elért eredményeiből. 
- A motivációs levél esztétikai szempontból igényes, jól strukturált, áttekinthető. 
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Szakmai önéletrajz: 
Az önéletrajzot az EuroPass minta szerint kérik beküldeni. Az önéletrajzban a jelentkező tegyen utalást 
azokra a tudományos vagy egyéb szakmai (akár önkéntes) munkákra, projektekre, gyakorlati 
tapasztalatokra, képzésekre, fejlesztő, önfejlesztő tevékenységekre stb., melyek alapján 
megismerhetővé válik a jelentkező szakmai felkészültsége, tapasztalata, esetleg érdeklődése, 
motivációja. 
 
A fent felsorolt kötelező dokumentumok benyújtásának elmulasztása, vagy határidőn túli benyújtása 
a felvételi eljárásból való kizárást vonja maga után. 
 
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!) 
A felvételi vizsgák időpontja Budapesten: 2022. június 28 – július 1. 
A felvételi vizsgák időpontja Szombathelyen: 2022. június 15 – 30. 
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. 
A felvételi vizsgára külön behívó levelet küldünk minden érintett jelentkezőnek a vizsgabeosztás 
elkészülte után, de legkésőbb a felvételi vizsga időpontját megelőzően 15 nappal. Az értesítést a 
felvételi rendszerben megadott elektronikus címre küldjük ki. Kérjük, ellenőrizzék le ezt, és szükség 
esetén módosítsák a felvi.hu-n. 
A szóbeli vizsga díja a közzétett adatoknak megfelelően 4000 forint. A díj befizetésével kapcsolatos 
további teendőkről szóló ismertetőt (milyen formában, milyen határidővel kell bemutatnia a befizetési 
bizonylatot) az ímélben megküldött behívó levéllel együtt fogja megkapni. A felvételi vizsga 
időpontjára vonatkozó kérelmet a vizsgabeosztás elkészültéig kérjük, ne küldjön. A vizsgabeosztás 
módosítása csak indokolt esetben lehetséges, de akkor is csak a szóbeli vizsgákra hivatalosan közzétett 
időszakon belül. 
 
 
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 pszichológia mesterképzési szakon legfeljebb 100 pont szerezhető, az alábbi megoszlás szerint: 
1. Hozott pontok (legfeljebb 30 pont): az alapképzési vagy ennek megfeleltethető oklevél 
minősítéséből számítandók a következők szerint: elégséges=0, közepes=15, jó=26, jeles=30 pont. 
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2. Szóbeli vizsga (legfeljebb 60 pont): 
A vizsga első része egy angol nyelvű szakcikk tanulmányozását követően magyar nyelvű beugró teszt 
teljesítése a szakcikk tartalmához kapcsolódóan (összesen legfeljebb 30 pont); 
- azon felvételizők, akiknek nem sikerül elérniük egy előre meghatározott, alsó kritériumszintet, vagyis 
0-5 pontot érnek el a beugró teszten, sikertelen felvételi eredménnyel zárják a felvételit; 
- azon felvételizők, akik elérik az alsó kritériumszintet, vagyis 6-24 pontot érnek el a beugró teszten, 
bizottság előtt vitatják meg magyarul a beugró teszt során kapott angol nyelvű szakcikket és/vagy 
elbeszélgetnek az önéletrajzról, a motivációs levélről és referenciamunkáról (összesen legfeljebb 
további 30 pont); 
- azon felvételizők, akik elérnek egy felső kritériumszintet, vagyis 25-30 pontot érnek el a beugró 
teszten, automatikusan megkapják a szóbeli bizottság által adható maximális pontszámot. 
 
3. Többletpontok (legfeljebb 10 pont): az előnyben részesítés eseteiben (hátrányos helyzet, 
fogyatékosság, gyermekgondozás) bármely igazolt jogcím alapján 5, angol nyelvből tett C1 (korábban 
felsőfokú) komplex (korábban C típusú) nyelvvizsga esetén 5, az OTDK első három helyezettje, illetve 
a „Kardos Lajos pszichológia verseny” első három helyezettje 5 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

