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Többletpontok

Pontszámítás
200+200+100 pont

kivéve: 
gyakorlati vizsga

Jogszabályi minimum
AO – 280

F - 240

Jelentkezés
Felvi.hu

Ügyfélkapu

Dokumentumok
2006 utáni érettségit és 2003 utáni 

nyelvvizsgát nem kell csatolni!

Nem változik!



Felvételi követelmény 
BÁRMELY emelt szintű 
érettségi a következő 
képzési területeken:

• gazdaságtudományok 
(alapképzés)

• informatika,
• pedagógusképzés 

(alapképzés),
• sporttudomány.

Változás – Emelt érettségi !!! 



Változás – Emelt érettségi2 !!! 

Felvételi követelmény 
a bemeneti emelt 
szintű érettségi 
tárgyak közül 
teljesíthető a 

következő képzési 
területeken:

• Agrár
• Bölcsészettudomány
• Műszaki
• Társadalomtudomány
• Természettudomány







ELTE IK
Informatikai Kar

Felsőoktatási 
szakképzés

• Programtervező informatikus 
(Szombathely)

Alapképzések

• Gépészmérnöki (Szombathely) 
(duális)

• Műszaki menedzser (Szombathely) 
(levelező)

• Programtervező informatikus 
(Szombathely)

Mesterképzések • Gépészmérnöki (Szombathely) 
(magyar és angol nyelven) 



ELTE PPK
Pedagógia és Pszichológiai Kar

Alapképzések

• Edző (Szombathely) (levelező, gyakorlati vizsga)
• Közösségszervezés (Szombathely)
• Pszichológia (Szombathely)
• Sport- és rekreációszervezés [rekreációszervezés és 

egészségfejlesztés] (Szombathely)
• Sport- és rekreációszervezés [sportszervezés] 

(Szombathely)

Mesterképzések • Andragógia (Szombathely)
• Emberi erőforrás tanácsadó (Szombathely)
• Rekreáció (Szombathely)



ELTE TÁTK
Társadalomtudományi Kar

Felsőoktatási 
szakképzés

• Gazdálkodási és menedzsment (Szombathely)
• Kereskedelem és marketing [logisztika] 

(Szombathely)

Alapképzések

• Gazdálkodási és menedzsment (Szombathely)
• Kereskedelem és marketing (Szombathely)
• Turizmus-vendéglátás (Szombathely)
• Pénzügy és számvitel (Szombathely) –

Pótkötet!



ELTE BDPK
Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ

Alapképzések

• Anglisztika
• Germanisztika [német]
• Keleti nyelvek és kultúrák 

[kínai]
• Képalkotás [képalkotás]
• Szlavisztika [horvát 

nemzetiségi]
• Szlavisztika [horvát]
• Szlavisztika [szlovén 

nemzetiségi]
• Szlavisztika [szlovén]
• Tanító
• Történelem



ELTE BDPK
Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ

Osztatlan 
tanárképzések / 

Tanári 
mesterképzések

• Angol nyelv és kultúra tanára
• Biológiatanár (egészségtan)
• Ének-zene tanár
• Fizikatanár (természettudományos 

gyakorlatok)
• Földrajztanár 
• Horvát és nemzetiségi horvát nyelv 

és kultúra tanára
• Kémiatanár
• Magyartanár
• Matematikatanár
• Német nyelv és kultúra tanára
• Rajz- és vizuáliskultúra-tanár
• Szlovén és nemzetiségi szlovén nyelv 

és kultúra tanára
• Technika-, életvitel- és gyakorlat-tanár
• Természetismeret- környzettan tanár
• Testnevelő tanár
• Történelemtanár és állampolgári 

ismeretek tanára





Mit kínálunk még?
Gyakorlatorientált képzések

Külföldi résztanulmányok

Kollégiumi elhelyezést

Ösztöndíjakat



Fontos dátumok
Felvételi 

Tájékoztató: 
2020. 

december vége

Pótkötet: 
2020. január 31.

Jelentkezési 
határidő: 

2020. február 15.

Sorrendmódosítás, 
dokumentumpótlás:
2020. július eleje

Ponthatárok: 
2020. július 

vége



Információk
https://sek.elte.hu/

https://www.felvi.hu/

felveteli@sek.elte.hu

facebook.com/elte.sek
Insta: #eltesavaria

Nyílt napok – január 22, február 5.


