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Tudnivalók a felvételi eljárásban szervezett alkalmassági vizsgákról  

Az alkalmassági vizsga időpontja:  
 

2022. május 25. szerda 

2022. május 26. csütörtök 

2022. május 27. péntek 

az elektronikus behívólevélben személyre megjelölt napon, időben és teremben 

 
Nem felvételizői kérés alapján kerül meghatározásra, hogy ki melyik napra kerül beosztásra, így kérjük, 
hogy értesítésünkig mindhárom vizsganapot tartsák evidenciában. 

Vizsgadíj 

Az alkalmassági vizsga eljárási díja 4 000,- forint. A jelentkezési díj az elektronikus levél kézhezvételét 

követően átutalással egyenlítendő ki. Az átutalást legkésőbb 2022. május16-ig kell megtenni! 

Az átutalás pontos technikai részletei az alábbiakban olvasható: 

Utalás indítása magyar bankszámláról: 

Kedvezményezett neve:  Eötvös Loránd Tudományegyetem 

Kedvezményezett számlaszáma: 10032000-01426201-00000000  

Összeg: 4.000,- Ft 

A közleményben mindenképpen tüntesse fel az alábbi sorrend betartásával a következő adatokat:  

az Ön neve, H101, AH9708/01, R940535000, felvételi azonosítója 

FIGYELEM! Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben az átutalás nem a megadott módon és a 

kitűzött határidőig történik, akkor nem lesz egyértelműen beazonosítható az utalás, s így a vizsga sem 

kezdhető meg! 

Amennyiben az alkalmassági vizsgán nem vesz részt, a befizetett vizsgadíj visszautalására lehetőség 

nincsen. Pótnapot biztosítani az alkalmassági vizsga letételére nem áll módunkban. 

A felvételi eljárási díj befizetését igazoló átutalási bizonylat másolatát az alkalmassági vizsga előtti 

regisztráción kell bemutatni. Az elektronikus formában kapott átutalási visszaigazolást is csak nyomtatott 

formában tudjuk elfogadni. 
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A felvételi eljárásban szervezett alkalmassági vizsgák menetrendje 

1./ A behívólevélben megjelölt időpontban pontos megjelenést kérünk. A tájékoztatót követően a 
vizsgák folyamatosak, melyek helyét hirdetőtáblákon közöljük. Válogathat, hogy melyik teremben 
vesz részt az adott vizsgálaton. A meghallgatást végző oktató felülvizsgálatra küldheti, amelyen 
feltétlenül jelenjen meg. A felülvizsgálat helyét és időpontját az oktató közli.  

 
2./ Az alkalmassági vizsgára feltétlenül hozza magával a személyi igazolványát, a felvételi eljárási díj 

befizetését igazoló átutalási bizonylat másolatát, a felvételizői aláírással ellátott egészségügyi 

nyilatkozatot, az egészségügyi adatkezelési hozzájárulást, a testi alkalmassági vizsgához 

tartozó kitöltött nyilatkozatot, továbbá olyan ruhát, amelyben a testi alkalmassági vizsgálatot 

kényelmesen elvégezheti. Az egészségügyi nyilatkozat, az adatkezelési hozzájárulás és a testi 

alkalmassági vizsgához tartozó nyilatkozat letölthető a TÓK tanulmányi hivatali honlap Felvételi 

menüpont Dokumentumtárából. 

Az alkalmassági vizsgán kizárólag az vehet részt, aki a vizsgát megelőző tájékoztatón 
személyazonosságát hitelesen igazolja, továbbá bemutatja az aláírt egészségügyi állapotról 
szóló nyilatkozatot, az egészségügyi adatkezelési hozzájárulást és a felvételi eljárási díj 
befizetését igazoló átutalási bizonylat fénymásolatát.  
Az egészségügyi állapotról szóló nyilatkozatként csak a TÓK Tanulmányi Hivatal honlapjáról 
elérhető nyilatkozat fogadható el! 
 

3./ A pályaalkalmassági vizsgálatot „megfelelt”, „nem felelt meg” értékeléssel kell minősíteni. A nem 
felelt meg minősítés megállapítása előtt biztosítani kell a felülvizsgálat lehetőségét. Sikeres a 
pályaalkalmassági vizsgálat akkor, ha a pályázó az alkalmassági vizsgálatok mindegyikén megfelelt.  

 
4./ Aki több intézménybe jelentkezik, az alkalmassági vizsgát egyszer teheti le a behívó intézményben, 

az intézmények egymás vizsgáit kötelezően elfogadják. A behívó intézményt az Oktatási Hivatal 
jelöli ki. A behívó intézmény a jelentkezés során 1. helyen megjelölt intézmény az adott szakhoz 
tartozóan. A jelentkező a kijelölt behívó intézményben köteles az alkalmassági vizsgát letenni. 
Más intézményben vagy korábbi években letett alkalmassági vizsga eredménye nem 
fogadható el. Az alkalmassági vizsga alól akkor mentesül a jelentkező, ha a jelentkezés évében 
azonos típusú és tartalmú, sikeres és teljes előalkalmassági vizsgát tett bármelyik felsőoktatási 
intézményben és ezt igazolja a behívó intézmény felé a www.felvi.hu oldalra feltöltött hitelesített 
intézményi igazolással. Részeredmények elfogadására lehetőség nincsen (intézményi azonosság 
esetén sem), tanító- és óvodapedagógus képzés esetében csak a teljes és sikeres előzetes 
alkalmassági vizsga eredmények fogadhatók el. Ebben az esetben az ELTE TÓK-on alkalmassági 
vizsgát nem kell tenni, az ehhez tartozó különeljárási díjat befizetni nem kell, de kérjük az előzetes 
alkalmassági vizsgáról szóló hitelesített igazolás feltöltését a www.felvi.hu-ra legkésőbb április 30-
ig.         

 
5./ Az alkalmassági vizsga napján kérjük, hogy minimum félnapos elfoglaltságra legyenek szívesek 

tervezni. Az alkalmassági vizsgákon való részvétel intervalluma a jelentkezők számának 
függvényében alakul, így minimum 3-4 órát igénybe vehet. Az alkalmassági vizsga befejezése után 

http://www.felvi.hu/
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hitelesített másolatot adunk a sikeresen teljesített alkalmassági vizsgáról. A sikeresen teljesített 
alkalmassági vizsgáról szóló igazolást csatolnia kell az elektronikus felvételijéhez. 

 
6./  Az alkalmassági vizsgálatok eredményének dokumentálása a jelentkező vizsgalapján, illetve a 

(felül)vizsgáló bizottság jegyzőkönyvében történik. Az alkalmassági vizsgalapot a jelentkezőnek 

kell leadnia közvetlenül a vizsgák után a kari Tanulmányi Hivatalban. A vizsgalapokat és a 

(felül)vizsgáló bizottságok jegyzőkönyveit a tanulmányi nyilvántartás őrzi.  

A további felvételi eljárásban az a pályázó vehet részt, aki sikeres pályaalkalmassági 

vizsgálatot tett és vizsgalapját leadta. 

 
7./ Az alkalmassági vizsgáról és a felvételi eljárás egyéb követelményeiről, a lehetőségekről a 

www.felvi.hu oldalon lehet tájékozódni. 

 

Budapest, 2022. február     TÓK Tanulmányi Hivatal 

 

Az alkalmassági vizsgák általános és részletes tartalmi követelményeit a 2022 -es 

Felsőoktatási Felvételi Tájékoztatóban olvashatják:  

6. fejezet Egyes felsőoktatási képzésekről  

 

A Tájékoztató az idegen nyelvi alkalmassági vizsgák  esetében nem tartalmaz információt.  

Karunkon a nyelvi vizsgáknál szóbeli vizsgára kell készülni. A nyelvi vizsgák a középfokú 

(B2) nyelvv izsga szintnek megfelelő nyelvi ismeretek felmérését célozzák. A nyelvvizsga 

megléte nem helyettesíti, illetve nem váltja ki a nyelvi alkalmassági vizsgát.  

Az angol nyelvű óvodapedagógus képzésen , bár a képzés nyelve nem magyar, de a 

felvételi eljárás magyar nyelven zajlik: azaz a pályaalkalmassági vizsga idegen nyelvi részén 

kívüli vizsgarészeket a felvételizők magyar nyelven teljesítik.  

Az egészségügyi alkalmasság megállapításához a jelentkezőnek írásban nyilatkoznia kell 

arról, hogy nincs olyan betegsége , ami akadályozná felsőoktatási tanulmányainak 

folytatását. Tanító és óvodapedagógus szakon a diszlexia,  diszgráfia, diszkalkulia, pszichés 

és mentális zavar a felvételt kizáró okok.  Az alkalmassági vizsgákon csak az a pályázó vehet 

részt, aki az aláírt egészségügyi nyilatkozatát bemutatta! Az egészségügyi nyilatkozat  

részletesen tartalmazza az egyes szakokon megállapított kizáró tényezőket: kérjük, hogy 

alaposan olvassák át! Az egészségügyi nyilatkozat és az egészségügyi adatkezelési 

hozzájárulás is letölthető a TÓK tanulmányi hivatali honlap Felvételi menüpont jobb oldali 

sávban található Dokumentumtárából. 

http://www.felvi.hu/
https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2022A/6_egyes_kepzesekrol/62_nevelo_tanito/621_alkalmassagi
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A felvételi alkalmassági nyelvi vizsga és a sikeres felvételt követő szakirány-választási 

eljárás nem azonos! Azok a jelentkezők, akik nem a nemzetiségi szakokra vagy az angol 

óvodapedagógus képzésre jelentkeznek, azoknak nem kell nyelvi vizsgát tenni! A 

műveltségterület/specializáció kiválasztására (és az ahhoz esetlegesen  tartozó, pl. idegen 

nyelvi bemeneti vizsga letételére) a sikeres felvételt követően, a beiratkozási időszakban, 

2022. augusztus végén-szeptember elején lesz lehetőség.  

 

 


