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Felsőoktatási online (e-felvételi)
jelentkezés határideje (www.felvi.hu)
Pontos e-mail cím megadása!

2021. február 15.

Felsőoktatási felvételi eljárás
kezdete: 2020. december 21.

A felvételi eljárás díjai
▪

A felsőoktatási felvételi eljárás során a jelentkező díjmentesen nyújthatja be a jelentkezési
kérelmét három képzésre.

▪

Amennyiben ugyanannak a jelentkezési helynek (képzésnek) az állami ösztöndíjas és
önköltséges formáját is megjelöli, a felvételi eljárási díj befizetése szempontjából ez egy
jelentkezési helynek minősül!!!
- Azaz egy jelentkezési helynek minősül ha az intézmény, a kar, a szak, a
képzési szint, a munkarend, a képzés helye és nyelve is azonos, csak a
finanszírozási forma tér el.
-

▪
▪

A díjmentes alapjelentkezés esetén legfeljebb 6 jelentkezési hely
megjelölésére van lehetőség.

Valamennyi további jelentkezésért (max. 3 képzési hely) 2 000 Ft kiegészítő díjat kell fizetni az
alapdíjon felül. Legfeljebb összesen 6 jelentkezési helyre.
Eljárási díj teljesítése
▪ átutalás
▪ bankkártyás fizetés

Fogalmak

▪

Az intézmények által előírt kizáró jellegű vizsga: pl. alkalmassági vizsga,
pályaalkalmassági vizsga stb. –eredménytelen teljesítése esetén a jelentkező
számára nem számítható felvételi összpontszám.

▪

Jogszabályi minimum pontszám: Alapképzésre, osztatlan mesterképzésre,
felsőoktatási szakképzésre, valamint mesterképzésre való jelentkezés esetén a
jelentkező felvételi összpontszámának el kell érnie a jogszabályban meghatározott
minimumpontszámot :
▪

▪
▪

alapképzés, valamint osztatlan mesterképzés esetén 280 pontot, az
érettségi pont számításánál figyelembe vehető emelt szintű érettségiért, a
nyelvvizsgaért, illetve az OKJ szerinti szakképesítésért járó többletpontokkal
együtt, de más jogcímen adható többletpontok nélkül;
felsőoktatási szakképzés esetén 240 pontot, az emelt szintű érettségitöbbletpontokkal együtt, de más jogcímen adható többletpontok nélkül;
mesterképzés esetén – 100 pontos rendszerben – 50 pontot.

Felvételi követelmények
OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS
TESTNEVELŐ-GYÓGYTESTNEVELŐ, EGÉSZSÉGFEJLESZTŐ TANÁR
Felvételi követelmények: pályaalkalmassági vizsga, motoros vizsga, érettségi (emelt
szintű testnevelés és biológia vagy történelem)
Pontszámítás és a felvételi követelményekről részletes tájékoztatás : www.tf.hu oldalon
Felvételizők/Alkalmassági vizsga

BA EDZŐ (sportág megjelöléssel)

Biológia írásbeli

50 pont

Sportági elmélet szóbeli

30 pont

Sportági elmélet írásbeli

30 pont

Sportági gyakorlat

90 pont

Összesen

200 pont

Sportáganként különböző elméleti és gyakorlati követelmények!

MSc SZAKEDZŐ (sportág megjelöléssel)
A jelentkezők értékelése 100 pontos rendszerben történik:

Sportági elmélet (írásbeli +
szóbeli)

20 +20 pont

Sportági gyakorlat

30 pont

Okelvél minősítése

20 pont

Többletpontok

10 pont

Összesen

100 pont

•Mind az elméleti, mind a gyakorlati felvételi vizsga alól felmentést (maximális
pontszámot) kapnak azon jelentkezők, akik edzőként Olimpián, felnőtt VB-n, EB-n
sportágukban 1-3. helyezést értek el.
•Gyakorlati felvételi vizsga alól felmentést (maximális pontszámot) kapnak azon
jelentkezők, akik Olimpián, felnőtt VB-n, EB-n sportágukban versenyzőként 1-6.
helyezést értek el, valamint azok, akik edzőként Olimpián, felnőtt VB-n, EB-n
sportágukban 4-6. helyezést értek el.
•Az edzői és sporteredményeket az adott országos sportági szakszövetség által
kiállított hivatalos dokumentum igazolja.

Meghirdetett sportágak a 2021/2022-es felvételi eljárásban
MSc
Szakedző

BA Edző
Nappali
▪
▪
▪
▪
▪

kézilabda
kosárlabda
labdarúgás
röplabda
atlétika

Levelező
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

asztalitenisz
birkózás
gyorskorcsolya
jégkorong
kajak-kenu
karate
kézilabda
kosárlabda
labdarúgás
lovassportok
műkorcsolya
röplabda
sakk
sportlövészet
tenisz
tollaslabda
vitorlázás (szörf)
vívás
vízilabda

Levelező
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

birkózás
evezés
gyorskorcsolya
jégkorong
kajak-kenu
kézilabda
kosárlabda
röplabda
sportlövészet
vízilabda

BSC REKREÁCIÓ ÉS ÉLETMÓD
Sikeres alkalmassági vizsga teljesítése a testnevelés érettségi vizsgával nem rendelkezők
számára.
Az alkalmassági vizsga részei:
• motivációs beszélgetés,
• 2 kilométer lefutása 12 perc alatt vagy 100 méter úszás a jelentkező által
szabadon választott úszásnemben.
• Legalább egy emelt szintű érettségi vizsga teljesítése testnevelés vagy
biológia vagy történelem vagy magyar nyelv és irodalom vagy matematika
vagy idegen nyelv tantárgyakból (a jelentkezés során kettő választandó).
Minden alap és osztatlan képzés esetén a felvétel feltétele az érettségi bizonyítvány és
a sportorvosi igazolás!

SPORTSZERVEZÉS
Sikeres alkalmassági vizsga teljesítése a testnevelés érettségi vizsgával nem rendelkezők
számára.
Az alkalmassági vizsga részei:
• motivációs beszélgetés,
• 2 kilométer lefutása 12 perc alatt vagy 100 méter úszás a jelentkező által
szabadon választott úszásnemben.
• Legalább egy emelt szintű érettségi vizsga teljesítése testnevelés vagy
biológia vagy történelem vagy magyar nyelv és irodalom vagy matematika
vagy idegen nyelv tantárgyakból (a jelentkezés során kettő választandó).
Minden alap és osztatlan képzés esetén a felvétel feltétele az érettségi bizonyítvány és
a sportorvosi igazolás!

Mesterképzések felvételi sajátosságai/Pontszámítás
▪
▪
▪

TANÁRI ((2 féléves (testnevelő tanár))
Bemeneti előfeltétel: főiskolai szintű testnevelő tanári oklevél
TANÁRI ((4 féléves (gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár))
Bemeneti előfeltétel: főiskolai vagy egyetemi szintű testnevelő tanári oklevél
TANÁRI ((5 féléves (testnevelő tanár))
Bemeneti előfeltétel: tanító oklevél (az 5 félév elvégzése után a hallgatók középiskolai
testnevelő tanári oklevelet szereznek.

További mesterképzési szakok:
▪ MSc Humánkineziológia
▪ MSc Sportmenedzser
▪ MSc Szakedző
▪ MSc Rekreáció

PONTSZÁMÍTÁS
Általános szabályok:
- Felsőoktatási felvételi tájékoztató 3. sz. táblázat : Bemeneti követelmények
a Tájékoztatóban meghirdetett mesterképzések esetében (pdf)
- Ha a táblázat alapján nem rendelkezik teljes kreditértékű oklevéllel,
előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie.
- Mesterképzésben max. 100 pont szerezhető.
TÖBLETPONTOKKAL
EGYÜTT!
Felvételi pontok (kivéve MSc Szakedző és Tanári (4 féléves) képzések:

Írásbeli vizsga

30 pont

Oklevél minősítése

20 pont

Szóbeli vizsga

40 pont

Többletpontok

10 pont

Összesen

100 pont

▪Felvételi pontok TANÁRI ((4 féléves (gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár))

Gyakorlati felvételi vizsga

30 pont

Oklevél minősítése

20 pont

Szóbeli vizsga

40 pont

Többletpontok

10 pont

Összesen

100 pont

Minden szak esetében maximum 10 többletpont adható!

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK
-Gyermek- és ifjúsági sportpszichológia
-Gyógytestnevelő mentortanár pedagógus-szakvizsgára felkészítő
-Inkluzív sportoktató
-Lovaskultúra oktató felsőfokú
-Nemzetközi sportkapcsolatok – sportdiplomácia
-Rendezvényszervezés – sportbiztonság
-Sportlétesítmény-üzemeltető
-Sportpszichológia
-Sportspecifikus dietetika
-Sportteljesítmény-elemző
-Testnevelő mentortanár pedagógus – szakvizsgára felkészítő

Kérdések és válaszok
A Testnevelési Egyetem képzéseivel kapcsolatosan esetlegesen felmerülő
kérdéseivel a Felvételi Iroda munkatársaihoz fordulhat bizalommal.
Kovács Ágnes (felvételi referens)
Telefon:

+36-1-487-9273, +36-70-902-0187

E-mail: felveteli@tf.hu

Információs források:
www. felvi.hu
www. kormany.hu
www.oh.gov.hu
www.tf.hu

Sikeres felvételit kívánok!

Köszönöm a figyelmet!

