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Szükséges 

• A felvételi tájékoztató (könyv ) 

áttanulmányozása  

• A táblázatok átnézése  

• A kiválasztott intézmény és szak megismerése  

• Döntéshozatal!!! 

• A jelentkezésekhez szükséges dokumentumok 

pontos, időben történő elkészítése! 

 

http://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2013A_AOF/1_tajekoztatorol/15_legtontosabb_tablazatok


FELVÉTELI  

2013. 

 
 

„A Tájékoztató hivatalos kiegészítése január 
végén jelenik meg. Ez a kiegészítés tartalmazza 

majd az osztatlan tanárképzéseket és a 
felsőoktatási szakképzéseket, valamint a 

hozzájuk kapcsolódó jelentkezési tudnivalókat, 
ezért javasoljuk, hogy a végleges jelentkezés 

előtt tanulmányozza át ezt is.” 



HITELES 

INFORMÁCIÓFORRÁSOK 

• Felsőoktatási felvételi tájékoztató (könyv) 

• www.felvi.hu  (elektronikus ügyintézés)  

 Az esetleges kiegészítések, módosítások 
legkésőbb február elején itt megtalálhatók! 

• info@felvi.hu  

• www.nefmi.gov.hu 

• http://www.oktatas.hu/ 

 
 

 

http://www.felvi.hu/
mailto:info@felvi.hu
mailto:info@felvi.hu
mailto:info@felvi.hu
http://www.nefmi.gov.hu/
http://www.oktatas.hu/


A FELSŐOKTATÁSRÓL 
„KÉPZÉSI SZINTEK”: 

TÖBBCIKLUSÚ KÉPZÉSI SZERKEZET 

 1./ Alapképzés (A),  

alapfokozat (BSc-bachelor) 6-8 féléves  

 2./ Mesterképzés (M),  

 mesterfokozat (MSc-master)2-4-5 féléves 

EGYSÉGES, OSZTATLAN KÉPZÉS (O) 

 csak bizonyos szakokon (pl. orvosi),  

10-12 félév tanulmányi idő,  

mesterfokozatú végzettséget ad 

 



A FELSŐOKTATÁSRÓL 

„MUNKAREND”: 

• NAPPALI (N): teljes óraszámban folytatott képzés, 

min. 300 tanóra/félév 

• RÉSZIDŐS (óraszám az előbbi 30-50%-a) 

 - esti (E): 16 óra után vagy hétvégén  

 - levelező (L): kéthetente tömbösítve vagy 

 hétvégén 

• TÁVOKTATÁS (óraszám az első max. 30%-a, 

költségtérítéses): önálló tanulás, internet alapú 



A FELSŐOKTATÁSRÓL 

„FINANSZÍROZÁSI FORMA”: 

 

• Magyar állami ösztöndíjjal  
támogatott képzés    „A” 

 a képzés keretében az oktatás költségeit az 
állam viseli (max. 12 félévig) 

 

• Önköltséges:     „K” 

 a képzés keretében az oktatás költségeit a 
hallgató viseli 

 

http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/hirek/dontott-a-miniszter-a-magyar-allami-osztondijas-szakokrol


Nem állami ösztöndíjas helyek 
(módosítva: 2013.01.21)  

Alapképzés 

jogi képzési terület (k.t) 

  1. igazságügyi igazgatási 

  2. munkaügyi és  

    társadalombiztosítási igazgatási 

társadalomtudomány k.t. 

  3. kommunikáció és médiatudomány 

  4. nemzetközi tanulmányok 

bölcsészettudomány k. t. 

  5. andragógia 

 

Osztatlan képzés 

16. Jogász 

 

gazdaságtudományok k.t 

6.  alkalmazott közgazdaságtan 

7.  emberi erőforrások 

8.  gazdaságelemzés 

9.  gazdálkodási és menedzsment 

10. kereskedelem és marketing 

11. közszolgálati 

12. nemzetközi gazdálkodás 

13. pénzügy és számvitel 

14. turizmus vendéglátás 

15. üzleti szakoktató 

Módosítás!: 

http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/hirek/alairta-a-reszmegallapodast-balog-zoltan-es-a-hook


Mindenhol KREDITRENDSZERŰ a képzés: 

 

• a hallgató előrehaladását megjelenítő 
pontrendszer (független az érdemjegyektől) 

• cél az adott képzésre előírt kreditmennyiség 
megszerzése a képzési idő alatt 

• a képzési mintatervek átlagosan 30 kredit 
megszerzését javasolják egy félévben 

A kredit 



Mindenhol KREDITRENDSZERŰ a képzés: 

 

• a HALLGATÓ DÖNT a kreditek 
megszerzésének sorrendjéről  
(vannak bizonyos megkötések), s hogy 
ténylegesen mennyi kredit megszerzését 
vállalja egy félévben  
(30-nál többet vagy kevesebbet), 
DE A FELELŐSSÉG IS AZ ÖVÉ!!! 

A kredit 



A döntés!! 

• önálló, ami évekre vagy egész 
életre kihat  

• mi szeretnél lenni? – létező 
lehetőségek 

• saját lehetőségeid  
(egy kis önismeret) 

• hallgass meg másokat is, de a 
felelősséged nem hárítható át! 



A felvételi eljárás pontrendszere 
500 pontos rendszer! 

 Felvételi összpontszám =  
 
 

a) + tanulmányi pontok 
+ érettségi pontok 
+ többletpontok 

Vagy 
 

b) érettségi pontok kétszerese + többletpontok 
 
 

Automatikusan a jelentkező számára 
kedvezőbbet határozzák meg! 

 



A pontrendszer 
Tanulmányi pontok (max. 200 pont):  

1./ Középiskolai eredmények (max. 100 
pont) - az utolsó két tanév végi osztályzat 
összegét megkétszerezik az alábbi 
tantárgyakból: 

 magyar nyelv és irodalom (kerekítés nélküli átlag) 

 történelem  

 matematika 

 egy legalább két évig tanult idegen nyelv 

 egy legalább két évig tanult 
természettudományos tárgy vagy két  
egy évig tanult természettudományos tárgy 



Természettudományos tárgyak: 
  

• Fizika 

• Kémia 

• Földrajz 

• Biológia 

• Természettudomány 

A pontrendszer 



2./ Érettségi eredmények (max. 100 pont)  

 - az érettségi bizonyítványban szereplő 

százalékos eredmények egész számra 

kerekített átlaga az alábbi tárgyakból: 

 magyar nyelv és irodalom 

 történelem  

 matematika 

 egy idegen nyelv 

 egy szabadon választott vizsgatárgy 

Ha az érettségi bizonyítványban szereplő vizsgatárgyból van 

jobb eredményű tanúsítványa, akkor azt kell figyelembe venni! 

A pontrendszer 



Érettségi pontok (max. 200 pont):  

két érettségi vizsgatárgy 

százalékos eredményei alapján járó pontok  

 (képzési területenként és szakonként 

meghatározott tárgyak – 1. sz. táblázat) 

 Nincs különbség közép és emelt szintű 
érettségin elért eredmények között, de 

bizonyos szakoknál előírás az emelt szintű 
érettségi az egyik tárgyból! 

A pontrendszer 

http://www.felvi.hu/pub_bin/dload/FFT2013A_AOF/1_sz_tablazat.pdf


Példa-tanulmányi pontok 1 

 

Magyar 3/4 =3,5  4/4 =4 

Történelem  5  5 

Matematika 3  4 

Angol nyelv      4  4 

Fizika  5  5 

Összesen:       20,5     +       22 = 42,5 x 2 = 85 pont  

 

(elérhető maximálisan 100 pont) 

 



Példa- Tanulmányi pontok 2 

Érettségi eredménye: 
Magyar   78% 

Történelem  74% 

Matematika  75% 

Angol nyelv  91% 

Elektronika  93% 

Összesen: 78+74+75+91+93= 411 

    411/5=82 % = 82 pont 

(elérhető maximálisan 100 pont) 

 



Példa-érettségi pontok 

Az érettségi pontok száma – közép és emelt 

szintű érettségi vizsga esetén egyaránt – 

egyenlő az érettségi vizsgán az adott 

vizsgatárgyból elért százalékos 

eredménnyel.  

1.”felvételi” tantárgy:matematika     75% 

2. „felvételi” tantárgy:elektronika     93% 

          Összesen: 168 pont  

 

(maximálisan elérhető 200 pont) 



Összes tanulmányi pont: 

85+82=167 pont 

Érettségi pontok: 
75+93=168 pont 
 

Mivel az é.p> t.p 
Ezt duplázzák vagyis 
az összes pontszám: 2*168=336 
      167+168=335   
 
 

Példa 



Többletpontok (maximum 100 pont):  

A jogosultságot igazolni kell legkésőbb 2012. július 10-ig! 

 
1. Kötelezően adandó többletpontok  

 

 emelt szintű érettségi vizsgaeredményért 

 akkor jár, ha az érettségi pontot az emelt 
szintű vizsga-eredmény alapján számolják, 
s az legalább 45%-os teljesítményű; 
vizsgatárgyanként 50 pont jár 

• Kettő emelt szintű vizsga 100 pont 

A pontrendszer 



1.Kötelezően adandó többletpontok  

 nyelvtudásért (max. 40 pont)  

- középfokú C típusú (B2 komplex) 

nyelvvizsgáért 28 pont 

- felsőfokú C típusú (C1 komplex)  

nyelvvizsgáért 40 pont 

Nyelvenként csak egy jogcímen adható többletpont! 

 előnyben részesítés okán (max. 40 pont) 

 igazolt hátrányos helyzetért (20 pont),  

halmozottan hátrányos helyzetért 

fogyatékosságért, gyermekgondozásért 

A pontrendszer 



2.Képzési területek szerint adható többletpontok  

 tanulmányi és művészeti     

   versenyeredményekért 

    SZÉTV; OKTV 1-10.  helyezésért 80 pont 

   SZÉTV; OKTV 11-20. helyezésért 40 pont 

   SZÉTV; OKTV 21-30. helyezésért 20 pont 

 sporteredményért (OB, EB, VB 1-3. hely) 

Maximum 16 pont , országos :8 pont 

 Szakképesítésért: 24 pont ,(OSZTV :30 pont) 

A pontrendszer 



• A művészeti területek szakjaira jelentkezők 
részére gyakorlati vizsga szervezhető, 
melyen max. 200 pont szerezhető. Ezeken a 
helyeken a felvételi összpontszámot a 
vizsgaeredmény duplázásával és a 
többletpontok hozzáadásával számítják! 
 

• A különböző intézmények vizsgaidőpontjai 
ütközhetnek, ezért a jelentkezés előtt 
tájékozódni kell, hogy mindegyiken részt 
tud-e venni a jelentkező!!! 

A pontrendszer 



A FELVÉTELI DÖNTÉS 

• a jelentkezőket felvételi összpontszámuk 

alapján rangsorolják 

• a ponthatárt elérő illetve meghaladó 

felvételi összpontszámú  jelentkezőket 

felveszik a jelentkező által megjelölt 

sorrend első helyére, ahol ez a feltétel 

teljesül 

 



A FELVÉTELI DÖNTÉS 

Ha a vizsgázó az emelt szintű 

vizsgáért járó többletpontokkal 

együtt, de az egyéb 

többletpontok nélkül  

nem éri el a 240 pontot, 

akkor nem vehető fel! 

* A következő évek: 

http://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2013A_AOF/2_felveteli_eljarasrol/24_eljaras_menetrendje/249_ki_nem_veheto_fel


FELVÉTELI  

2013. 

 
 

„A 2013. évi általános felsőoktatási felvételi eljárás 
során az általános minimális ponthatártól magasabb 

ponthatár ott alakulhat ki, ahol az adott szakra a 
felsőoktatási intézmény által az adott képzésre 

megállapított felvehető kapacitásnál többen 
jelentkeznek, így a jelentkezők között rangsorolni 
kell. Ahol a jelentkezők száma az intézmény által 

megadott kapacitásszámot nem éri el, ott a 
ponthatár a minimális pontszám és minden 

jelentkező felvehető.” 



A JELENTKEZÉS MÓDJA 

jelentkezési lapon              e-felvételi 
                                          keretében,                                              
       online 

    



A FELVÉTELI ELJÁRÁS MENETRENDJE 

• felvételi kérelem postára adása: 

 2013. március 1. (változott!) 

• e-felvételi hitelesítő adatlapjának 

beküldése: 2013. március 11. 

• regisztrációs levél kiküldése: 

 2013. május közepe 



A FELVÉTELI ELJÁRÁS MENETRENDJE 

• módosítások (sorrend) és újabb 
dokumentumok (érettségi 
bizonyítvány) másolatának 
benyújtása: 2013. július 10. 

• ponthatárok, eredmények 
kihirdetése:    

 2013. július 24. 

• jogorvoslat: 

  A ponthatárok kihirdetésétől 15 napig. 



A JELENTKEZÉS FOLYAMATA 

1. információgyűjtés, a megfelelő 
szak(ok) kiválasztása 

2. a kiválasztott intézmények felvételi 
információinak, igényeinek részletesebb 
megismerése 

3. űrlapok pontos kitöltése (jelentkezési 
lapon vagy elektronikusan) 

4. eljárási díj befizetése 



A JELENTKEZÉS FOLYAMATA 

 

5. fénymásolatok készítése a kitöltött 
jelentkezési lapról, befizetés igazolásáról 

6. a szükséges, csatolandó dokumentumokról 
másolat készítése  
(vagy szkennelése és elektronikus küldése) 

7. az aláírt jelentkezési lap és mellékleteinek 
postára adása ajánlott küldeményként 
március 1-ig 
(az e-felvételi hitelesítése március 11-ig) 



HASZNOS INFORMÁCIÓK  

• Öt helyre lehet jelentkezni 

• Emeltszintű érettségit csak egyes 
intézmények követelnek meg, a többség 
nem (de így többletpontokat sem kapunk). 

• Van ahol gyakorlati/alkalmassági vizsgát is 
szerveznek (külön eljárási díjat is kell 
fizetni)!  

 A jelentkező erre behívót kap. 
(Előzetes tájékozás: 5. sz. táblázat) 



• A csatolandó dokumentumokról egy 
példány A/4 méretű fekete-fehér 
fénymásolatot kell megküldeni.  
Hitelesíteni nem kell!  

• Hiánypótlásra a felszólítás érkezhet 
levélben vagy e-mailben is (ezért fontos a 
rendszeresen használt e-postafiók 
megadása!) 

• A regisztrációs levél adatait feltétlenül 
ellenőrizni kell! 

  (Az ebben közölt 12 jegyű felvételi 
azonosítószámra kell hivatkozni minden 
további ügyintézés során!) 

HASZNOS INFORMÁCIÓK  



• Kérelemhez, fellebbezéshez, sorrend és 

adatmódosításhoz a  

http://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/ker

venytar 

 Kérvénytárában találhatók a használandó 

formanyomtatványok. 

• Sorrendet egyszer lehet módosítani. 

Jelentkezési hely törlése nem számít bele a 

sorrendmódosításba, de eljárási díjat nem 

fizetnek vissza! 

HASZNOS INFORMÁCIÓK  

http://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/kervenytar
http://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/kervenytar


• Az eljárás közben megszerzett csatolandó 

dokumentumok megküldésére nem érkezik külön 

felszólítás, a határidőket viszont be kell tartani!  

• A középiskolai bizonyítvány minden olyan 

oldalának másolatát csatolni kell, ami szükséges 

a pontszámításhoz! 

• A másolatokon legyen rajta a név és a 

regisztrációkor megkapott felvételi 

azonosítószám! 

 

 

 

 

HASZNOS INFORMÁCIÓK  



ELJÁRÁSI DÍJAK  
• Az alapdíj 9000 Ft, ezért 3 képzés jelölhető 

meg (érdemes mindenkinek kihasználni!) – 
sőt, ugyanannak a jelentkezési helynek az 
államilag támogatott és költségtérítéses 
formája egyaránt megjelölhető, ami a 
díjfizetés szempontjából mindig csak egy 
képzésnek számít! 

• A kiegészítő díj 2000 Ft, amit minden 
további jelentkezési hely esetén be kell 
fizetni! 

• Maximum öt képzés jelölhető! 

 http://www.felvi.hu/felveteli/eljkalk 

 

 

http://www.felvi.hu/felveteli/eljkalk


 Az alap- és a kiegészítő díjat az Oktatási Hivatalhoz 
kell befizetni, míg a külön eljárási díjat (gyakorlati- és 
alkalmassági vizsga díja) az azt megállapító 
felsőoktatási intézményhez. 

 A befizetés módjai: 

  - csekken (e-jelentkezőknek igényelni kell!) 

  - banki átutalással (a közlemény rovatban meg 
 kell adni a 12 jegyű felvételi azonosító számot) 

  - e-jelentkezőknek interneten keresztül 
 bankkártyával  

 

A regisztrációs levélhez számlát mellékelnek a 
befizetésről, ha ezt nem a saját névre és címre 

kéri a jelentkező, akkor jelezni kell! 

  

 

ELJÁRÁSI DÍJAK  



Az e- felvételi 

A felvételi jelentkezés és ügyintézés a 

 www.felvi.hu honlapon online történik 

előnyei:  

megbízható, útmutatók, súgók segítik a 

munkát, adatrögzítés során nem enged hibás 

űrlapkitöltést (határ-időn belül bármikor 

javítható, módosítható)  

mi kell hozzá?  

állandó internet hozzáférés, e-mail cím 

http://www.felvi.hu/


Az e- felvételi 

Hogyan használható? 

 

1. regisztrálni kell (felhasználói név, jelszó, e-

mail cím megadása) 

2. belépni „Az én felvim” menüsor „e-felvételi” 

menü-pontjába és elfogadni a felhasználási 

feltételeket 

3. ezután e-mailben egyedi biztonsági kódot 

küldenek az e-felvételi rendszerbe való 

belépéshez 

http://www.felvi.hu/felveteli/efelveteli


Fontos információk e- felvételizőknek 

• A jelentkezést hitelesíteni kell  
(március 11-ig)! Módjai: 

 - hitelesítő adatlappal, melyet a honlapról 
lehet kinyomtatni és aláírva postán feladni  
(ajánlott küldeményként) az Oktatási Hivatal 
címére (1380 Budapest, Pf.1190) 

 - ügyfélkapu szolgáltatással  
(a szolgáltatás igénybevételéhez az 
okmányirodában lehet regisztrálni) 

• dokumentumok csatolása: 

 - postai úton  

 - e-mailben (szkennelve) 

  



A JELENTKEZÉSI LAP KITÖLTÉSE 

● a lapok egyedi vonalkóddal és 12 jegyű azonosító 
számmal (erre a későbbiekben is szükség lehet!) vannak 
ellátva, ezt tartalmazza a csekk is, így lehetőleg ezt a 
csekket kell használni (rózsaszín csekket semmiképp!)  

●  kék vagy fekete színű tollal lehet írni 

● olvasható, nyomtatott nagybetűket kell használni 

● az alnyomattal kiemelt rovatok kitöltése kötelező 

● személyi igazolvány/útlevél hiteles adatait lehet beírni 

● a lapot aláírással kell hitelesíteni (18 év alatt-szülő is!) 

● a mellékelt borítékban kell beküldeni (ajánlott 
küldemény-ként) az Oktatási Hivatal címére  

(1380 Budapest, Pf.: 1190) 2013. március 1-ig 

● érdemes a feladás előtt fénymásolatot készíteni 



A JELENTKEZÉSI LAP KITÖLTÉSE 



A HALLGATÓI SZERZŐDÉS 
•A képzési idő legfeljebb másfélszerese alatt 
megszerezni az oklevelet 
•A folytatott tanulmányok ideje kétszeresének 
megfelelő időtartamban magyar joghatóság 
alatt álló munkáltatónál társadalombiztosítási 
jogviszonyt eredményező munkaviszonyt  
(végzés után 20 éven belül) 
•Visszafizetés 
 
Döntés után 8 napon belül aláírva  
az oktatási hivatalnak visszaküldeni! 
Kiegészítés 

 

http://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2013A_AOF/3_a_felsooktatasrol/34_osszletszam/344_hallgatoi_osztondijszerzodes

