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Fontos tudni, hogy 2008-tól már nem indíthatóak a DL (diplomás levelező) képzések, ezért a diplomával
már rendelkezőknek is az AL (alapképzés levelező) vagy AN (alapképzés nappali) jelű alapképzésre kell
majd jelentkezniük.
Azért az alapképzésbe, mert a pszichológia mesterszakra csak pszichológia alapképzési szakon szerzett
oklevéllel lehet felvételt nyerni.
A jelenlegi osztott képzési rendszerben (a 2006. óta érvényben levő bolognai képzési rendszerről van szó)
pszichológus diplomát két lépcsőben lehet szerezni:
1. pszichológia alapszak: viselkedéselemző BA diplomát ad.
A képzés hároméves, a hagyományos főiskolai szintnek feleltethető meg.
A szak neve tehát: pszichológia (BA) alapszak.
A diplomabejegyzés: viselkedéselemző.
2. pszichológia mesterszak: pszichológus MA diplomát ad.
A képzés 2 éves, a hagyományos egyetemi szintnek feleltethető meg.
Jelenleg csak nappali képzést hirdetünk, ennek keretében specializáció választható:






kognitív pszichológia
fejlődés- és klinikai gyermekpszichológia
klinikai és egészségpszichológia
társadalom és szervezetpszichológia

AZ ALAPSZAKRA TÖRTÉNŐ BEKERÜLÉSRŐL

Alapképzésre a középiskolai eredmények alapján lehet bekerülni, felvételi vizsga nincs. Az új rendszerben
az érettségik rendszere is változott: jelenleg kétszintű érettségi vizsgarendszer van életben, azaz középés emelt szintű érettségik léteznek. A 2005. előtt letett érettségik természetesen nem évültek el,
középszintűnek minősülnek.
Jogszabály írja elő, hogy mely érettségi tárgyak eredményéből számítható egy adott alapképzési szakra
felvételi pont.
A pszichológia esetében ezek: angol nyelv vagy biológia vagy francia nyelv vagy magyar nyelv és

irodalom vagy matematika vagy német nyelv vagy orosz nyelv vagy történelem vagy oktatási
alapismeretek vagy pedagógia ismeretek közül kell választani kettőt, s ezek közül csak egy lehet
nyelv. A követelmény 2013-tól: valamelyik tárgynak a választott kettő közül emelt szintűnek kell lennie.
A diplomával már rendelkezők részére lehetőség nyílik arra, hogy a diplomájuk eredményéből számítsák
a felvételi pontokat az alábbiak szerint (így nekik nem kell feltétlenül pótlólag emelt szintű érettségit
tenni):

A felsőfokú végzettséggel rendelkező jelentkezőket a Kar – amennyiben alapképzésre, osztatlan képzésre
vagy felsőoktatási szakképzésre jelentkeznek – a 2020. évi általános felvételi eljárásban a korábbi
felsőoktatási tanulmányaik figyelembevételével (akár az emelt szintű érettségi követelménytől is
eltekintve) rangsorolja.
A pontszámítás alapja a megszerzett felsőfokú oklevél minősítése.
Egyetemi oklevél vagy MA/MSc oklevél esetén:
- 5 (jeles, kiváló, kitüntetéses) minősítés esetén 400 pont;
- 4 (jó) minősítés esetén
360 pont;
- 3 (közepes) minősítés esetén
320 pont;
- 2 (elégséges) minősítés esetén
280 pont;
Osztatlan vagy doktori képzésben szerzett oklevél esetén
- „summa cum laude” minősítés esetén
400 pont;
- „cum laude” minősítés esetén
360 pont;
- „rite” minősítés esetén
320 pont.
Főiskolai oklevél vagy BA/BSc oklevél esetén:
- 5 (jeles, kiváló, kitüntetéses) minősítés esetén 380 pont;
- 4 (jó) minősítés esetén
340 pont;
- 3 (közepes) minősítés esetén
300 pont;
- 2 (elégséges) minősítés esetén
280 pont.
Nyelvszakra való jelentkezés esetén (anglisztika, germanisztika, romanisztika) az adott nyelvből min.
középfokú C típusú (B2) nyelvvizsgával kell rendelkezni.
A szakra a túljelentkezés kb. tizenkétszeres, ezért minden pontra szükség lehet.*
Finanszírozás: levelező alapképzésben csak önköltséges képzést kínálunk. Aki még nem használt el a
felsőoktatásban 12 államilag támogatott félévet, jogosult állami ösztöndíjas képzésre. A fennmaradó
féléveket mesterképzésben tudja igénybe venni (itt hirdetünk állami ösztöndíjas képzést).

PONTSZÁMÍTÁS

2012-től a 400+80-as pontszámítási rendszert felváltja a 400+100-as. Azaz a középiskolai eredményekből
400 pont szerezhető maximum, ehhez társulhat még legfeljebb 100 többletpont.
A régi, azaz középszintű érettségik jegyeit így számoljuk át:
jeles - 100 pont
jó - 79 pont
közepes - 59 pont
Az új rendszerben tett érettségik annyi pontot érnek, ahány százalékosra teljesíti őket a vizsgázó. Az
emelt szintű érettségikért 50-50 többletpont jár.
A két választott tárgyért járó pont összeadandó és duplázandó, többletpontokat ehhez adjuk hozzá.

Többletpontok az alábbi jogcímeken szerezhetők:

1. Nyelvvizsga (összesen max. 40 pont):



államilag elismert középfokú C típusú, azaz B2 - 28 pont
államilag elismert felsőfokú C típusú, azaz C1 - 40 pont

2. Emelt szintű érettségi (összesen max. 2x50 pont)
Csak akkor jár, ha olyan tárgyból teszi a jelentkező, amiből az adott szakra felvételi pontot számítanak.
Diplomás pontszámítás esetén ez értelemszerűen nem jár.

3. Esélyegyenlőség (összesen max. 40 pont):




gyes/gyed/tgyás (2015-től: csecsemőgondozási díj) - 40 pont
fogyatékkal élés - 40 pont
hátrányos helyzet – 40 pont

Az esélyegyenlőség jogcímeire való jogosultság igazolásáról a tájékoztató anyag végén olvashat.

JELENTKEZÉS ÉRETTSÉGIRE

Amennyiben úgy döntenek, hogy valamely tárgyból új középszintű vagy emelt szintű érettségit
tennének (ami nem kötelező, de a pontok maximálása érdekében a lehetőség erre nyitott), erre az
Oktatási Hivatal honlapjáról letöltött jelentkezési lappal jelentkezhetnek. A lap a jelentkezési időszakban
a www.oktatas.hu nyitóoldalán látható.
Az érettségikről bővebb tájékoztatás itt olvasható:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/jelentkezes

Ne feledjék, hogy a felsőoktatásba 2019. december közepétől 2020. február 15-ig jelentkezhetnek a
www.felvi.hu oldal E-felvételi menüpontjában.
Az érettségire való jelentkezés határideje ugyanez a dátum, de ez két különböző eljárás!
FONTOS:
2017-től lehetőség van emelt szintű többletpont szerzésére felsőoktatási felvételi szakmai vizsga
segítségével is. Röviden:
- ezt a lehetőséget az választhatja, aki a kétszintű érettségi vizsgarendszer bevezetése előtt érettségizett és
van középszintű eredménye (régi érettségije) abból a tárgyból, amiből emelt szintet tenne,
- amennyiben a vizsga legalább 45 százalékosra sikerül, akkor ez 50 többletponttal növeli az előbbi
oldalon jelzett pontszámítási móddal kijött eredményt (azaz, ezzel a lehetőséggel akkor érdemes élni, ha
az érettségi bizonyítványban jó jegyek szerepelnek),
- ez a vizsga abszolválható az adott felsőoktatási intézményben, ingyenes,
- időpontja várhatóan 2020. július 1-3.
Sikeres felvételit kívánunk!
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Az esélyegyenlőség jogcímeinek pontosítása és az igazolás módja

1. Fogyatékkal élés (40 többletpont)
Fogyatékosság jogcímének igazolása esetén 40 többletpont jár minden alapképzési szakon, osztatlan
mesterképzésen, illetve felsőoktatási szakképzésen, kivéve ahol gyakorlati vizsga alapján számítják a
felvételi pontszámot.
Fogyatékossággal élő az a jelentkező, aki:


mozgásszervi,



érzékszervi,



beszédfogyatékos (diszfázia, diszlália, diszfónia, dadogás, hadarás, afázia, orrhangzós beszéd,
dizartria, mutizmus, súlyos beszédészlelési és beszédmegértési zavar, centrális pöszeség,
megkésett beszédfejlődés stb.),



pszichés fejlődési zavarral (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, diszortográfia, hiperaktivitás és
figyelemzavar, magatartásszabályozási zavar stb.), vagy



autizmus spektrum zavarral küzd,



több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos.

A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes szakértői véleménnyel igazolható.
Amennyiben a jelentkező nem fogyatékosságot, hanem tartós vagy krónikus betegséget (pl.
cukorbetegség, szénanátha, ételallergia, lisztérzékenység, epilepszia stb.) igazol, többletpont nem adható.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban Nktv.) megkülönbözteti
egymástól a sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló, illetve a beilleszkedési, tanulási magatartási
nehézséggel küzdő gyermek, tanuló fogalmát, ezért a tanulási zavar (mint a sajátos nevelési igény egy
meghatározott kategóriája) és a tanulási nehézség (mint a beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézség
egy meghatározott kategóriája) elkülönül egymástól. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV.
törvényben (továbbiakban Nftv.) meghatározott fogyatékosság az Nktv.-ben meghatározott sajátos
nevelési igénynek felel meg, erre adható többletpont. Az Nktv.-ben meghatározott tanulási nehézség
viszont nem minősül fogyatékosságnak, így arra többletpont nem adható.
A jelentkezőnek az E-felvételiben rögzítenie kell a szakvéleményén található fogyatékosság
megnevezését és/vagy a BNO-kódot is.
Az igazolási jogcímnek a Tájékoztató megjelenése és 2020. július 9. közötti időintervallumban fenn kell
állnia.
Amennyiben fogyatékossággal élő nem magyar állampolgár jelentkezik magyarországi felsőoktatási
intézménybe, a jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően a külföldön kiállított szakértői vélemény
hiteles fordítását nyújthatja be. Az a szakértői vélemény fogadható el, amelyet a jelentkező
lakóhelye/tartózkodási helye szerint illetékes ország szakértői szervezete/bizottsága állított ki. (Nem
fogadható el pl. orvosi igazolás, kórházi ambuláns lap, lelet stb., hasonlóan a magyarországi
dokumentumokhoz.)

Fogyaték igazolása

2. Gyermekgondozás (40 többletpont)
A gyermeke gondozása céljából


fizetés nélküli szabadságon lévő, vagy



csecsemőgondozási díjban (CSED), vagy



gyermekgondozást segítő ellátásban (GYES), vagy



gyermeknevelési támogatásban (GYET), vagy



gyermekgondozási díjban (GYED) részesülő jelentkezőnek

40 többletpont jár minden alapképzési szakon, osztatlan mesterképzésen, illetve felsőoktatási
szakképzésen, kivéve ahol gyakorlati vizsga alapján számítják a felvételi pontszámot.
Figyelem! Az igazolási jogcímeknek a Tájékoztató megjelenése és 2020. július 9. közötti
időintervallumban fenn kell állniuk. Az igazolás csak abban az esetben fogadható el, ha az igazolás
egyértelműen (nem „várhatóan", „előreláthatóan") igazolja a fenti intervallum legalább egy napját.
Gyermekgondozás igazolása

3. Hátrányos helyzet (40 többletpont)
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény 67/A. §-a alapján a
település jegyzője (gyámhatóság) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság
elbírálásával egyidejűleg kérelemre, vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság
megállapítását követően külön kérelemre – külön döntésben, a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre való jogosultsággal egyező időtartamra – állapítja meg a gyermek, nagykorúvá vált
gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetének fennállását.
A települési önkormányzat jegyzője a kérelmező hátrányos helyzetének fennállását állapítja meg, ha
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, és


vagy alacsony a szülők iskolai végzettsége,



vagy alacsony a szülők foglalkoztatottsága,



vagy elégtelen lakókörnyezet, illetve lakáskörülmények között él.

A települési önkormányzat jegyzője a halmozottan hátrányos helyzet fennállását állapítja meg, ha a
jelentkező nevelésbe vett vagy azt követően utógondozói ellátásban részesül és tanulói vagy hallgatói
jogviszonyban áll, vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, és a következő három
körülmény közül legalább kettő fennáll:


alacsony a szülők iskolai végzettsége,



alacsony a szülők foglalkoztatottsága,



elégtelen lakókörnyezet.

A felsőoktatási felvételi eljárás során az a jelentkező jogosult hátrányos helyzet jogcímen többletpontra,
aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint
hátrányos helyzetűnek minősül és a jelentkezés időpontjában huszonötödik életévét még nem töltötte
be.
Az igazolási jogcímnek a Tájékoztató megjelenése és 2020. július 9. közötti időintervallumban kell
fennállnia. (Vagyis a hátrányos helyzetnek e két dátum közötti időszakban fenn kell állnia.)
Hátrányos helyzet igazolása

