
Tájékoztató a nyári pótfelvételiről 

ELTE ÁJK 
 

POLITIKATUDOMÁNY MA SZAK  
 

A 2022. évi pótfelvételi meghirdetések az Oktatási Hivatal jóváhagyása után, a 

www.felvi.hu oldalon történő közzététellel válnak hivatalossá. 

 

Politikatudomány (MA) önköltséges, nappali tagozatos mesterképzésre (MNK) 

várjuk mindazok jelentkezését, akik 

• az idei évben sehova sem nyertek felvételt vagy nem is jelentkeztek, 

• rendelkeznek a bemeneteli követelményként előírt felsőfokú (BA, BSc, 

főiskolai vagy egyetemi) oklevéllel. 

 

A képzés 4 féléves, a költségtérítés mértéke 320 ezer forint félévente. 

 

A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei 
Szóbeli felvételi vizsga díja: 4000 Ft – a befizetés módjáról a behívó levében 
tájékoztatjuk. 

Benyújtandó dokumentumok 

• a többletpontot igénylőknek a többletpont igazolására 

szolgáló okirat(ok) másolata(i), 

• felsőfokú oklevél másolata. 

 

A belépéshez szükséges szakok 
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: társadalomtudomány 

képzési területről a politológia, a politikatudományok, a nemzetközi 

tanulmányok, a társadalmi tanulmányok, az államtudományi képzési területről az 

igazgatásszervező, a közigazgatás-szervező alapképzési szak. 

Egyéb szakok, amelyek rendelkeznek legalább 60 kredit ponttal a 

politikatudomány, a politikai gondolkodás, a politikatörténet, a nemzetközi 

viszonyok elmélete, az Európa-tanulmányok, az alkotmánytan, a közigazgatástan, 

a közpolitika ismeretkörökből. Ezen szakok közé tartoznak nevesítetten: 

- a társadalomtudomány képzési területről a kommunikáció- és 

médiatudomány, a kulturális antropológia, a szociológia; 

- a gazdaságtudományok képzési területről az alkalmazott közgazdaságtan, 

a gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés, közszolgálati, az emberi 

erőforrások, a nemzetközi gazdálkodás; 

- a bölcsészettudomány képzési területről a történelem, a szabad bölcsészet, 

az andragógia, a közösségszervezés alapképzési szak. 

http://www.felvi.hu/


Egyéb olyan szakok, amelyek alapján a hallgató a korábbi tanulmányai alapján 

legalább 40 kreditpont szakirányú előtanulmányokkal rendelkezik. Ebben az 

esetben előzetes kredit-elismertetés szükséges, amelyet a Kar kreditátviteli 

bizottsága folytat le. (A kérelmet a jelentkezéssel együtt kell benyújtani.) 

Felvételi pontok számítása (mindösszesen szerezhető pontszám: 100)  

 

Alappontok 
- szóbeli felvételi vizsga (max. 40 pont), 
- BA oklevél minősítése (max. 55 pont) az alábbiak szerint: 

elégségeses: 52 pont, 
közepes:   53 pont, 
jó: 54 pont, 
jeles: 55 pont. 

Többletpontok (max. 15 pont; az előnyben részesítésért járó pontokkal együtt) 
Előnyben részesítés (max. 2 pont) 
- fogyatékosság:  2 pont, 
- gyermekgondozás:  2 pont, 
- hátrányos helyzet: 1 pont. 
Nyelvvizsga (max. 10 pont) 
- angol felsőfokú C típusú nyelvvizsga - 5 pont, 
- német, francia felsőfokú C típusú nyelvvizsga - 4 pont, 
- egyéb felsőfokú C típusú nyelvvizsga - 3 pont, 
- angol középfokú C típusú nyelvvizsga - 4 pont, 

- német, francia középfokú C típusú nyelvvizsga - 3 pont, 

- egyéb középfokú C típusú nyelvvizsga - 2 

pont.  

OTDK 1-3. helyezés: 10 pont. 

 

A szóbeli felvételi vizsga anyagai, témakörei a  

https://www.ajk.elte.hu/felveteli_iroda linken érhetőek el. 

 

A pótfelvételi eljárás során jelentkezni a www.felvi.hu honlapon elérhető 

elektronikus felvételi rendszerben lehet. 

 

Jelentkezési határidő: 2022. augusztus 5. 

A felvételi döntés várható ideje: 2022. augusztus 24. 

https://www.ajk.elte.hu/felveteli_iroda

