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Tudnivalók a felvételi eljárásban szervezett alkalmassági vizsgákról  

Az alkalmassági vizsga időpontja:  
 

2019. május 29. szerda és 30. csütörtök 

az elektronikus behívólevélben személyre megjelölt napon, időben és teremben 

 
Felhívjuk rá figyelmüket, hogy az alkalmassági vizsgára a TÓK által kijelölt két vizsganap 2019. május 
29. szerda és május 30. csütörtök. Nem felvételizői kérés alapján kerül meghatározásra, hogy ki melyik 
napra kerül beosztásra, így kérjük, hogy értesítésünkig mindkét 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 2019. május 23-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 
vizsgálatok 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 
hitelesített másolatot adunk a sikeresen teljesített alkalmassági vizsgáról. A sikeresen teljesített 
alkalmassági vizsgáról szóló igazolást csatolnia kell az elektronikus felvételijéhez. 

http://www.felvi.hu/
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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, 2019. február 11.    TÓK Tanulmányi Hivatal 

 

 

Az alkalmassági vizsga általános követelményei óvodapedagógus és tanító szakon 
 

A tanító és az óvodapedagógus, valamint a nemzetiségi tanító/óvodapedagógus szakon a felvétel 

feltétele a pályaalkalmassági vizsgálaton való megfelelés, valamint az egészségi alkalmasságra 

vonatkozó nyilatkozat megtétele.  

A pályaalkalmassági vizsgálat részei: 

a) Az ének-zenei alkalmassági vizsga 

Célja: annak megállapítása, hogy a jelentkező alkalmas-e az óvodapedagógusi vagy tanítói pályára, a 

pedagógusi pálya gyakorlásához szükséges zenei ismeretek elsajátítására. 

Feladat: 

 a hallásvizsgálat keretében néhány magyar népdal vagy műzenei szemelvény előadása 
emlékezetből, 

 szabad választás alapján (a dalokat más-más kezdőhangról is meg kell tudni szólaltatni), a zenei 
emlékezet vizsgálata során egyszerű, rövid ritmussorok visszahangoztatása (negyed-, nyolcad-, 
pontozott ritmus és szinkópa kombinációiból) tapsolással, kopogással; néhány hangból álló 
egyszerű dallamok visszaéneklése dúdolással vagy szolmizálva, 

 a kottaolvasási készség vizsgálata során néhány ütem lapról olvasása az egyszerű 
gyermekdalok szintjén az ötvonalas rendszerben. 

Az elbírálás alapvető szempontja, hogy a jelentkező rendelkezzék az ének-zenei tevékenység 

vezetéséhez, tanításához nélkülözhetetlen zenei hallással, egészséges énekhanggal és megfelelő 

hangterjedelemmel. 

http://www.felvi.hu/
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b) A beszédalkalmassági vizsga 

Célja: annak megállapítása, hogy a jelentkezőt beszédállapota alkalmassá teszi-e a pedagógusi pályára. 

Feladat: 

 10–15 soros nyomtatott prózai szöveg felolvasása, szükség szerint a szöveg reprodukálása, 
illetve beszélgetés. A szöveget közismert gyermekirodalmi művekből jelölik ki. A jelentkezőnek a 
felolvasandó szöveg előzetes megismerésére időt adnak. 

A szóbeli szövegalkotó képesség felmérése kötetlen beszélgetés keretében. 

Az elbírálás szempontjai: 

 Vannak-e a jelentkezőnek hangképzési zavarai (pöszeség, raccsolás, selypítés, orrhangzós 
beszéd, a magánhangzók igen zárt képzése, egyéb beszédhangképzési hibák). 

 A jelentkező beszédritmusában észlelhetők-e súlyos zavarok (dadogás, értelemzavaró hadarás, 
leppegés, pattogás). 

 A felolvasás mennyire értelmes, követhető, kifejező. 
 A tájnyelvi ejtés nem beszédhiba, tehát nem kizáró ok. 

Kizáró okok: 

 hangképzési rendellenességek, 
 ritmuszavarok, 
 a beszéd megértését akadályozó rendkívül zárt ejtés. 

c) A testi alkalmassági vizsga 

Célja: annak megállapítása, hogy a jelentkező rendelkezik-e azokkal az alapvető motoros (testi) 

képességekkel, amelyek feltételei az alsó tagozatos és az óvodai testnevelés gyakorlati anyag 

elsajátításának, illetve a tanítói, óvodapedagógusi pálya gyakorlásának. 

Követelmények: 

 közepes iramú, folyamatos futás (nők: 3 perc, férfiak: 5 perc), 
 oktató által vezetett zenés gimnasztika folyamatos végzése, a főbb alapformák végeztetésével 

(szökdelések, karkörzések, törzshajlítások, felülések, törzsemelések és rugózások), 
 egyensúlyozó járás fordulatokkal, két zsámolyra helyezett felfordított padon, 
 néhány lépés nekifutásból – keresztbe állított és felfordított – pad átugrása egy lábról, érkezés 

páros lábra, guggolásba, 
 célba dobás függőleges célra (kosárlabda palánk) egykezes dobással, kislabdával, 8 m-ről, 
 labdaadogatások helyben futás közben párokban, ügyes és ügyetlen kézzel, felfújt labdával, 
 labdavezetés ügyes és ügyetlen kézzel, 
 felfüggés hajlított karral (nők: 5 mp, férfiak: 8 mp), 
 mellső fekvőtámaszból ereszkedés legalább derékszögig hajlított karú fekvőtámaszba, tolódás 

mellső fekvőtámaszba (nők: 3-szor, férfiak: 6-szor). 
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Kizáró okok: 

A kondicionális állapotra és a mozgáskoordinációra utaló olyan gyenge teljesítmény, amely intenzív 

gyakorlással nem javítható, valamint a középiskolai tanulmányok utolsó két évében a testnevelés alóli 

teljes felmentés. A korábban érettségizőknek igazolniuk kell, hogy a testnevelés alóli felmentés indokai 

már nem állnak fenn. 

 

d) A nemzetiségi tanító/óvodapedagógus szakon a nemzetiségi nyelvi alkalmassági vizsga  

Célja: a középfokú (B2) nyelvvizsga szintnek megfelelő nyelvi ismeretek felmérése (szóbeli).  

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

 

e) Az angol nyelvű óvodapedagógus képzésen angol nyelvi alkalmassági vizsga: 

Célja: a középfokú (B2) nyelvvizsga szintnek megfelelő nyelvi ismeretek felmérése (írásbeli és szóbeli).  

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

 
f) Egészségügyi nyilatkozat megtétele: 
 
A jelentkezéshez a jelentkezőnek írásban nyilatkoznia kell arról, hogy nincs olyan betegsége, ami 

akadályozná felsőoktatási tanulmányainak folytatását, továbbá arról, hogy nem szenved diszlexiában, 

diszgráfiában, diszkalkuliában, pszichés és mentális zavarban, és erre hivatkozva tanulmányai során nem 

kér felmentést. A diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, pszichés és mentális zavar a felvételt kizáró okok. Az 

egészségügyi nyilatkozat és az egészségügyi adatkezelési hozzájárulás is letölthető a TÓK tanulmányi 

hivatali honlap Felvételi menüpont jobb oldali sávban található Dokumentumtárából. 

Az egészségügyi nyilatkozattal kapcsolatos további tudnivalókról a www.felvi.hu oldalon lehet 
tájékozódni. 

 

Külön kérelemre óvodapedagógus és tanító képzés esetében mentesíthető az alkalmassági vizsgálat 

alól az a jelentkező, aki pedagógusképzési területen szerzett felsőfokú végzettséggel és 

szakképzettséggel, azaz tanító, óvodapedagógus vagy konduktor felsőfokú oklevél birtokában 

jelentkezik képzéseinkre, vagyis a korábbi tanulmányaihoz kapcsolódóan részt vett azonos típusú 

alkalmassági vizsgán. Az oklevél és az erre vonatkozó kérelem www.felvi.hu-ra való feltöltésének 

optimális határideje 2019. április 30.  

 
 
 

 

http://www.felvi.hu/
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Az alkalmassági vizsga általános követelményei csecsemő- és kisgyermeknevelő alapképzési 

szakon 

A csecsemő- és kisgyermeknevelő szakon a felvétel feltétele a pályaalkalmassági vizsgálaton való 

megfelelés, valamint az egészségi alkalmasságra vonatkozó nyilatkozat megtétele.  

A pályaalkalmassági vizsgálat részei: 

a) A beszédalkalmassági vizsga 

Célja: annak megállapítása, hogy a jelentkezőt beszédállapota alkalmassá teszi-e a pedagógusi pályára. 

Feladat: 

 10–15 soros nyomtatott prózai szöveg felolvasása, szükség szerint a szöveg reprodukálása, 
illetve beszélgetés. A szöveget közismert gyermekirodalmi művekből jelölik ki. A jelentkezőnek a 
felolvasandó szöveg előzetes megismerésére időt adnak. 
 

A szóbeli szövegalkotó képesség felmérése kötetlen beszélgetés keretében. 

Az elbírálás szempontjai: 

 Vannak-e a jelentkezőnek hangképzési zavarai (pöszeség, raccsolás, selypítés, orrhangzós 
beszéd, a magánhangzók igen zárt képzése, egyéb beszédhangképzési hibák). 

 A jelentkező beszédritmusában észlelhetők-e súlyos zavarok (dadogás, értelemzavaró hadarás, 
leppegés, pattogás). 

 A felolvasás mennyire értelmes, követhető, kifejező. 
 A tájnyelvi ejtés nem beszédhiba, tehát nem kizáró ok. 

Kizáró okok: 

 hangképzési rendellenességek, 
 ritmuszavarok, 
 a beszéd megértését akadályozó rendkívül zárt ejtés. 

f) Egészségügyi nyilatkozat megtétele: 

A jelentkezéshez a jelentkezőnek írásban nyilatkoznia kell arról, hogy nincs olyan betegsége, amely 

akadályozná felsőoktatási tanulmányainak folytatását, illetve sikeres felvételt követően részt kell vennie 

a foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálaton (az ezt igazoló egészségügyi kiskönyvet a 

beiratkozáskor kell bemutatni). 

Az egészségügyi nyilatkozat és az egészségügyi adatkezelési hozzájárulás is letölthető a TÓK 

tanulmányi hivatali honlap Felvételi menüpont jobb oldali sávban található Dokumentumtárából. 

Az egészségügyi nyilatkozattal kapcsolatos további tudnivalókról a www.felvi.hu oldalon lehet 
tájékozódni. 
 
Külön kérelemre a csecsemő- és kisgyermeknevelő képzés esetében mentesíthető az alkalmassági 
vizsgálat alól az a jelentkező, aki igazoltan bölcsődei kisgyermeknevelői vagy bölcsődei 
szaktanácsadói munkakörben dolgozik. A pontos munkakört tartalmazó munkáltatói igazolás 
www.felvi.hu-ra való feltöltésének optimális határideje 2019. április 30. 
 

http://www.felvi.hu/

