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Miről kell dönteni?

• Mit? 

• szak (reál vagy humán, osztatlan vagy alapképzés vagy 

felsőoktatási szakképzés, munkarend, bejutási esélyek, 

elhelyezkedési esélyek végzés után)

• Hol? 

• felsőoktatási intézmény (helyben vagy távol)

• Mennyiért? 

• finanszírozás (állami ösztöndíjas vagy önköltséges) –

egy évre szól, utána teljesítmény függő és átjárható
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Állami ösztöndíj

Beiratkozáskor a hallgató aláírásával vállalja az állami 

ösztöndíjas képzés feltételeinek vállalását, pl.:

• a képzési idő másfélszeresén belül megszerzi az oklevelet, ha nem, az 

50%-ot visszafizeti;

• 20 éven belül az ösztöndíjas időtartamot itthon ledolgozza, ha nem, 

visszafizeti a 100%-ot.
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Információk elérhetősége

• www.felvi.hu (elsődleges forrás!)

• FFT hivatalos kiegészítése (január)

• A felsőoktatási intézmény vagy a kar honlapja

• Nyílt napok
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Jelentkezés módja és határideje
• Csak E-jelentkezés

A www.felvi.hu-n történő regisztrációval – feltétel: internet 
elérhetőség, e-mail cím)

• Eljárási díj befizetése (ha lesz): 
• átutalással vagy 

• interneten keresztül bankkártya segítségével

• Benyújtási határidő (jogvesztő!) 

2019. február 15.
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Eljárási díj

1. Alapdíj – eltörölték, nem kell fizetni, 3 jelentkezés ingyenes!

• 3 képzés megjelölésének ára 

(de! ua. intézmény, kar, szak, képzési szint, munkarend = 2 sor, de 1 

jelentkezés pl: 

DE-BTK történelem ANA

= 1 jelentkezés

DE-BTK történelem ANK
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Eljárási díj

2. Kiegészítő díj (2000 Ft) – a 4-6. jelentkezésért kell fizetni az 

Oktatási Hivatalnak

(ANA+ANK=1 jelentkezés), de max. 6 jelentkezés lehet

3. Különeljárási díj (változó összeg)

az intézmények kérhetik pl.: gyakorlati vizsga szervezésért

FFT-ben, az intézmény határozza meg a befizetési módot 

(csekk, átutalás…)

www.felvi.hu – „Eljárásidíj-kalkulátor”
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E-jelentkezés

• www.felvi.hu – regisztráció 

• felhasználói név (azonosító)

• jelszó

• e-mail cím

• A Szolgáltatások cím alatt található az E-felvételi – el kell 

fogadni a tovább lépéshez a felhasználási feltételeket.

• Egyedi biztonsági kód – a rendszer automatikusan küldi, a 

további belépésekhez kell!
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Adatok feltöltése

• Személyes adatok, elérhetőségek (lakcím, telefon, 
e-mail)

• Jelentkezési helyek a kért elbírált sorrendben 
(intézmény, kar betűkódja, szak - nyelveknél 
szakirány is, képzési szint, munkarend, 
finanszírozási forma)

• Tanulmányokra vonatkozó adatok

• Többletpontokra vonatkozó adatok
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E-jelentkezés

• Dokumentum csatolás: elektronikusan, vagy postai úton is lehet (felvételi 
azonosító!)

• Eljárási díj határideje: február 15., módjai: csak

• átutalás 

Oktatási Hivatal bankszámlájára (10032000-00282637-00000000) 

felvételi azonosító számot az átutalási közlemény rovatba be kell írni!

• bankkártyás fizetés

• Hitelesíteni kell, anélkül érvénytelen!

• Ügyfélkapu regisztrációval (okmányirodákban személyesen kérhető; 
ha az e-jelentkező rendelkezik ilyen regisztrációval, akkor a hitelesítés 
a megfelelő funkció használatával a két portálra történő párhuzamos 
belépéssel történik meg)

• Hitelesítő adatlap (nyomtatvány kinyomtatás, aláírása, postázása) –
beküldési határidő: 2019. február 20.
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Mit kell csatolni a jelentkezéshez?

• A már rendelkezésre álló és pontszámítás alapjául szolgáló 

dokumentum másolatát.

• Ha nem rendelkezik még az előírt dokumentummal

a végső dokumentum pótlás határideje: 

2019. július ?

ÚJ! A 2017. évi általános eljárástól a 2003. január 1. után szerzett 

nyelvvizsga-bizonyítványok, valamint a 2006. január 1. utáni magyar 

rendszerű érettségi bizonyítványok dokumentumait NEM KELL 

FELTÖLTENI, pusztán csak az adatait kell PONTOSAN rögzíteni!
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Mikor érvényes a jelentkezés?

Ha a jelentkező

• a megfelelő jelentkezési lapon, elektronikus 
felületen nyújtotta be a jelentkezését,

• megadta a kötelezően megjelölt adatokat,

• legalább egy jelentkezési helyet megjelölt, 

• hitelesítette a jelentkezését (ügyfélkapu vagy 
hitelesítő adatlap beküldése),

• befizette, átutalta az eljárási díjat.

Fontos: fénymásolat készítése, ajánlott küldemény, ne 
az utolsó napon!
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A jelentkezési sorrend

• Egy jelentkező egy felvételi eljárásban csak egy helyre vehető fel –
ezért fontos!

• A rangsorban szereplő első olyan helyre lesz felvéve, ahová elég a 
pontszáma.

• Azt írja előre, ahová leginkább szeretne bekerülni!

• 1 alkalommal módosítható a sorrend

• 2019. július ?-ig

• ≠ újabb jelentkezési hely megjelölése!

• a módosítás már nem módosítható vissza vagy tovább
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Felvételi döntés után

• Ponthatárok kihirdetésének várható időpontja: 

2019. július ?.

• Ha a kívánt intézmény megjelölt szakjára nyert felvételt –

beiratkozás 

• Ha nem oda vették fel, ahová szeretett volna bekerülni

• ha rosszul számolták a pontokat – jogorvoslati eljárás

• ha a pontszám nem volt elég – új felvételi vagy 

halasztás, esetleg egy év után átjelentkezés
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Pontszámítás

• Két érettségi tárgyból számolnak érettségi pontokat 

• pl: magyar: magyar (E) és latin nyelv vagy történelem vagy

egy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol)

lásd: Felvételi Tájékoztató!

• Maximális pontszám: 

500 (400+100) pont

• Minimum ponthatár: BA, BSc, osztatlan mesterképzés: 280 pont 

(az emelt szintű érettségi-, a nyelvvizsga-, illetve az OKJ-

többletpontokkal együtt, de más jogcímen adható többletpontok 

nélkül) FOSZK: 240 pont



19

Hogyan lesz 500 pont?

• Alapképzés, osztatlan képzés  esetén két fajta számítási 
módszer:

1. a tanulmányi + az érettségi pontok összegének számítása

2. az érettségi pontok kétszerezése.

• Felsőoktatási  szakképzés esetén + 1 számítási mód: a 
tanulmányi pontok kétszerezése.

Automatikusan a legkedvezőbb pontszámítást 
alkalmazzák + többletpontok
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Hogyan lesz 500 pont?

• Tanulmányi pontok: max. 200 pont

1. max. 100 pont: 5 tantárgy

1. magyar nyelv és irodalom (évenként a két osztályzat átlaga)

2. matematika 

3. történelem

4. idegen nyelv

5. választott tárgy = természettudományi (biológia, fizika, kémia, 
földrajz, természettudomány)
(1 tárgy 2 évig tanulva, vagy 2 tárgy 1-1 évig tanulva)

a 3. és 4. év végi érdemjegyek összegének kétszerese (25 + 25) x 
2=100

2. max. 100 pont: az érettségi bizonyítványban szereplő 4 kötelező és egy 
szabadon választható (nem kell természettudományinak lennie!) tárgy 
százalékos eredményének átlaga egész számra kerekítve pl: 
(65+82+91+72+87):5=79
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Hogyan lesz 500 pont?

• Érettségi pontok: max. 200 pont

• az adott képzési területen előírt érettségi tárgyakból

• a jelentkező számára leginkább kedvező két érettségi tárgy 

vizsgaeredményei alapján

• a pontok száma egyenlő (mind közép-, mind emelt szinten) 

az érettségi vizsgán elért százalékos eredménnyel

Pl: (86%=86 pont)+(93%=93 pont)=179 pont
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Többletpontok (max. 100 pont)

• Emelt szintű érettségi vizsga – vizsgánként 50 - 50
pont

(legalább 45%-os eredmény elérése esetén)

• Nyelvvizsga – max. 40 pont

1. B2 komplex=középfokú C típusú – 28 pont

2. C1 komplex=felsőfokú C típusú – 40 pont

• OKTV helyezések – max. 100 pont

1. 1-10. helyezés – 100 pont

2. 11-20. helyezés – 50 pont

3. 21-30. helyezés – 25 pont
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Többletpontok (max. 100 pont)

• Esélyegyenlőség– max. 40 pont

1. Fogyatékosság, sajátos nevelési igény (szakértői véleménnyel!) – 40 

pont

2. Gyes, gyed, stb. – 40 pont

3. Hátrányos helyzet (jegyző és gyámhatóság igazolja!, rgyvk

önmagában nem elég!) – 40 pont

Megjegyzés: „sláger” szakokra többletpont nélkül nehéz 

bejutni.
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Tudnivalók a többletpontok kapcsán

• Emelt szintű érettségi, OKTV, TUDOK: 

• ha az adott alapszakhoz rendelt érettségi tárgyakból 
teljesíti

• Nyelvvizsga:

1. legfeljebb két nyelvvizsga alapján

2. egy nyelvért csak egyszer és egy jogcímen lehet többletpontot kapni 
(vagy a nyelvvizsgáért, vagy az emelt szintű érettségiért)

3. emelt szintű nyelvi érettségi, ha min. 60%=B2

■ Előnyben részesítés:

– a dokumentumpótlás határidejéig megfelel a kedvezményre jogosító 
feltételeknek

– azt megfelelőképpen igazolja. 
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Kötelező emelt szintű érettségi követelmény képzési területenként:

• agrár – állatorvosi (2 db), erdőmérnöki (1 db)

• minden bölcsész és társadalomtudományi szakra 
(1 db)

• jogi – jogász (1 db)

• gazdaságtudomány – alkalmazott közgazdaságtan, gazdaság-
és pénzügy-matematikai elemzés (1 db)

• műszaki – építészmérnök, energetikai mérnök (1 db)

• orvosi – általános orvos, fogorvos, gyógyszerész 
(2 db)
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• Az emberi erőforrások minisztere a nemzeti 

felsőoktatásról szóló törvény 46. § (4) bekezdése 

alapján egyes alapképzési, valamint osztatlan 

mesterképzési szakok esetében a magyar állami 

ösztöndíjas képzésre történő felvételhez 

szükséges követelményt (minimumpontszám) 

határozhat meg.

• Ezek a felvi.hu elérhetőek lesznek.



Legfontosabb határidők

• február 15. – jelentkezési határidő és fizetési 

határidő

• február 20. – hitelesítési határidő

• július ?. – dokumentum pótlás végső határideje

• július ?. – vonalhúzás 

• augusztus ?. – besorolási döntés 



Változások 2020-tól

• Kötelező egy tárgyból emelt szinten 

érettségizni

• Kötelező egy B2 komplex nyelvvizsga 

bizonyítvány
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Köszönöm a figyelmet!


