Dr. Bartha
Adrienn
tanulmányi igazgató

Felvételi
2021.

Határidők a 2021. évi általános felvételi
eljárásban
• Felvételi tájékoztatót tervezett megjelenése a felvi.hu oldalon: 2020. december vége
• Kiegészítés megjelenése: 2021. január 31-ig
• Jelentkezési határidő: 2021. február 15.

• Hitelesítés (hitelesítő adatlapok postára adása, vagy Ügyfélkapun keresztül): 2021. február 20.
• Központi értesítés a jelentkezők részére az adatbázisban szereplő adataikról: 2021. április
közepétől
• Felsőoktatási intézmények által szervezett vizsgák lebonyolítása: 2021. április 19 – július 2.

• Felsőoktatási felvételi szakmai vizsga: várhatóan 2021. június 30-július 1. (csak a 2005. előtt
érettségizetteknek).
• Hiánypótlási felhívás a pontszámítással kapcsolatos dokumentumokról: 2021. június 24-ig
• Sorrendmódosítás, pontszámításhoz szükséges dokumentumok végső beküldési határideje:
2021. július 8.
• Ponthatárok: 2021. július 22.
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Aktualitások
• Alapképzésre és osztatlan képzésre az a jelentkező vehető fel, aki legalább egy emelt szintű

érettségi vizsgát tett, vagy felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevéllel vagy felsőfokú
végzettséget tanúsító (legalább alapképzésben, vagy a régi rendszer szerint főiskolán szerzett)
oklevéllel rendelkezik, amennyiben a felsőoktatási intézmény számol belőle pontot.

Ezt a szabályt nem kell alkalmazni abban az esetben, ha a jelentkező olyan képzésre jelentkezik,
amelyen a felvételi összpontszámot kizárólag a gyakorlati vizsga alapján állapítják meg (edző és
szakoktató alapképzési szak, művészet és művészetközvetítés képzési terület szakjai, illetve azok

az egy- és kétszakos osztatlan tanár szakok, ahol csak gyakorlati vizsga van).
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Az emelt szintű érettségi követelménye százalékos eredménytől függetlenül teljesíthető:
• érettségi bizonyítványban/tanúsítványban szereplő emelt szintű érettségi vagy középfokú
szakképzettséget tanúsító oklevélben szereplő szakmai vizsgatárggyal;

• felsőoktatási felvételi szakmai vizsgával (csak 2005. előtt érettségizetteknek!);
• bevizsgálási eljárás során emelt szintűként elismert külföldi érettségi vizsgatárggyal.

A felsőfokú végzettséget tanúsító oklevéllel rendelkező jelentkező, valamint a felsőoktatási
szakképzést igazoló oklevéllel rendelkező jelentkező mentesül az emelt szintű érettségi
követelménye alól, de felvételi összpontszám csak akkor számolható belőle, ha az adott szakon a

felsőoktatási intézmény így dönt.
Előfordulhat, hogy a felvételi követelményként előírt és az érettségi pont számításához előírt emelt
szintű érettségi vizsgatárgy nem ugyanaz.
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A felvételi követelmény bármely emelt szintű
érettségi vizsgával teljesíthető:

A felvételi követelmény azonos az érettségi
pontok számításához előírt érettségi
vizsgatárggyal:

•az agrár (alapképzés és agrármérnöki osztatlan •az agrár (osztatlan képzés, kivéve agrármérnöki
képzés),
osztatlan képzés)
•a gazdaságtudományok (alapképzés, kivéve
•az államtudományi,
alkalmazott közgazdaságtan alapszak),
•a bölcsészettudomány,
•az informatika,
•a gazdaságtudományok osztatlan képzés és
•a jogi (alapképzés),
alkalmazott közgazdaságtan alapszak,
•az orvos- és egészségtudomány (alapképzések),
•a jogi (osztatlan képzés)
•a pedagógusképzés (kivéve szakoktató szak),
•a műszaki,
•és a sporttudomány (kivéve edző szak)
•az orvos- és egészségtudomány (osztatlan
képzés),
képzési területek szakjain*.
•a társadalomtudomány
•és a természettudomány
* A szakok listáját ld. www.felvi.hu Felvételi
tájékoztató - Táblázatok
képzési területek szakjain.
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Hogyan számoljunk felvételi pontot?
Minden képzési területen és szakon a hatályos jogszabályban meghatározott pontszámítási módszerekkel számítják ki a
jelentkezők pontjait, az elért eredményük és teljesítményük alapján, amelyet a felvételi összpontszám fejez ki.
Alap- és osztatlan képzés, valamint felsőoktatási szakképzés esetén a felvételi összpontszámot 400+100 pontos
pontszámítási rendszerben kell kiszámítani.
A pontszámítás alapját
•a tanulmányi pontok (maximum 200 pont),
•az érettségi pontok (maximum 200 pont),
•a középfokú szakképzettséget tanúsító oklevéllel rendelkezők esetében kizárólag a szakmai vizsga eredménye
alapján számított pont (maximum 400 pont),
•valamint a többletpontok (maximum 100 pont) képezik.
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Pontszámítás alapképzésre, osztatlan képzésre
Több pontszámítási módszer:
I. Tanulmányi pont (max. 200 pont) + érettségi pont (max. 200 pont) + többletpont (max. 100 pont)

II. Érettségi pont X2 (max. 200 pontX2) + többletpont (max. 100 pont)

A jelentkező pontszámát (az igazolt eredmények alapján automatikusan) a számára legkedvezőbb módon
számítják ki.
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A szakképzettséggel rendelkező jelentkezők – amennyiben szakiránynak megfelelő alap- vagy osztatlan képzésre
jelentkeznek – felvételi összpontszámát az alábbiak szerint is ki lehet számítani:
III. tanulmányi pontok és a jelentkezés feltételéül meghatározott egy érettségi vizsgatárgy eredménye és egy szakmai vizsga
eredményének összege, hozzáadva a többletpontokat, vagy
IV. a jelentkezés feltételéül meghatározott egy érettségi vizsgatárgy eredménye és egy szakmai vizsga eredményének

kétszerese, hozzáadva a többletpontokat, vagy
V. a szakmai vizsga eredményének négyszerese, hozzáadva a többletpontokat.
A III.-V. pontszámítási módok a középfokú szakképzettséget tanúsító oklevelet és a 2012 után szerzett, a 2020. január 1-jét

megelőzően közzétett Országos Képzési Jegyzék alapján 54-es vagy 55-ös szakmaszámú szakképesítést szerzett jelentkező
szakképesítésének megfelelő szakirányú továbbtanulása esetén csak a www.felvi.hu oldalon található Felvételi tájékoztatóban
foglaltak alapján alkalmazhatók.
A számítási módok közül minden esetben a jelentkező számára legelőnyösebbet kell alkalmazni.
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Tanulmányi pontok (max. 200 pont)
I. Középiskolai eredmények (max. 100 pont)
5 tárgy utolsó tanult 2 évf. év végi osztályzatainak összege X2:
• Magyar nyelv és irodalom (átlag!)

• Matematika,
• Történelem
• Legalább 2 évig tanult választott idegen nyelv (nemzetiségi is)
• Legalább 2 évig tanult természettudományos tárgy (vagy ha ilyen nincs: legalább 1 évig tanult):
• fizika,
• kémia,
• biológia,

• földrajz,
• földünk, környezetünk,
• Természettudomány.
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II. Az érettségi bizonyítványban szereplő eredmények (max 100 pont)
4 kötelező:
•

magyar nyelv és irodalom,

•

matematika,

•

történelem,

•

idegen nyelv (ha ez nincs, akkor egyéb)

ÉS

egy szabadon választott érettségi vizsgatárgy legjobb %-os eredményének átlaga egész számra
kerekítve.
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Érettségi pontok (max. 200 pont)
Az adott szakon (képzési területen) figyelembe vehető 2 érettségi vizsgatárgy %-os eredménye alapján számítjuk.
Az érettségi pontok száma egyenlő tehát:
• az érettségi vizsgán vagy
• a középfokú szakképzettséget tanúsító oklevélben, vagy

• a 2012 után szerzett (a 2020. január 1-jét megelőzően közzétett Országos Képzési Jegyzék alapján 54-es vagy 55-ös
szakmaszámú szakképesítést igazoló) bizonyítványban szereplő szakmai vizsgán az adott vizsgatárgyból elért
százalékos eredménnyel.
Amennyiben a szakmai vizsga százalékos eredménye nem állapítható meg (kizárólag érdemjegy vagy betűs értékelés
szerepel a bizonyítványban), akkor az érettségi pont részét képező szakmai tárgyként az alábbi eredmények vehetők
figyelembe: az ötös érdemjegy 100 pontot, a négyes érdemjegy 80 pontot ér.
Csak akkor kerül kizárólag a szakmai vizsga eredménye után járó pont alapján kiszámításra az érettségi pont, ha a
szakmai vizsga minősítése legalább jó, így a jelentkező a szakmai vizsga eredménye után legfeljebb 400 pontot
szerezhet.
A középfokú szakképzettséget tanúsító oklevélben szereplő szakmai vizsga emelt szintű érettségi vizsgának minősül.
Régi típusú" (2005 előtti) magyar rendszerű érettségi bizonyítvánnyal rendelkezők esetében az érettségi
vizsgaeredmények automatikusan középszintű érettségi vizsgának minősülnek, az osztályzatok pedig az alábbi
százalékos értékeknek felelnek meg: jeles (5): 100%, jó (4): 79%, közepes (3): 59%, elégséges (2): 39%.
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Érettségi pont számítása meghatározott szakképzettség alapján
•

A szakképzettséggel rendelkező jelentkezők – amennyiben szakiránynak megfelelő alapképzésre, osztatlan
képzésre jelentkeznek (ld. Felvételi tájékoztató) érettségi pontját az alábbiak szerint is ki lehet számítani:

•

a jelentkezés feltételéül meghatározott egy érettségi vizsgatárgy eredményének és a szakmai vizsga
eredményének,vagy
csak a szakmai vizsga eredményének a figyelembevételével.

•

Amennyiben csak a szakmai vizsga eredménye alapján állapítják meg az érettségi pontokat, és a szakmai vizsga
minősítése legalább négyes, a jelentkező legfeljebb 400 pontot szerezhet, amelyet a szakmai vizsgán kapott százalékos
eredmény négyszerezésével kell meghatározni.
• Ha a szakmai vizsga eredményének százalékos értéke nem állapítható meg, a szakmai vizsga eredménye alapján
magykell a pontot megadni:
•jeles (5) eredményű szakmai vizsgára 100 pontot,
•jó (4) eredményű szakmai vizsgára 80 pontot ér.
•
A középfokú szakképzettséget tanúsító oklevélben szereplő szakmai vizsga emelt szintű érettségi vizsgának minősül.
• Az OKJ-bizonyítványban szereplő szakmai vizsga középszintű érettségi vizsgatárgynak felel meg.
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Nem a fenti módok alapján történik a pontszámítás a következő esetekben:
1. Felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevéllel vagy felsőfokú végzettséggel jelentkezők felvételi pontszámát
az oklevél minősítésének maximum 400 pontos értékelésével is ki lehet számítani.

2. Művészet és a művészetközvetítés képzési terület szakjai: a felvételi összpontszámot kizárólag a gyakorlati
vizsgaeredmény duplázásával számítják ki, többletpontok hozzáadása nélkül.
3. Az edző és a szakoktató alapképzési szakon gyakorlat vizsgát szerveznek, ahol legfeljebb 200 pont szerezhető. A
felvételi összpontszámot ezeken a szakokon kizárólag a gyakorlati vizsgaeredmény duplázásával számítják ki,
többletpontok hozzáadása nélkül.

4. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által
szervezett Sakkolimpián, 1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketlimpián 1–6. helyezést elért jelentkezők
felvételi összpontszáma bármely általuk választott intézményben meghirdetett képzésen – amennyiben megfelelnek a
jelentkezési és alkalmassági feltételeknek, és elérik a felsőoktatási szakképzés, alapképzés és osztatlan képzés
esetében a jogszabályi minimumpontot – 500 pont.
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Alapképzésre, osztatlan képzésre - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - csak az a jelentkező vehető fel,
akinek a nyelvtudásért, emelt szintű érettségiért és a szakirányú továbbtanulásért (miniszteri döntés
alapján, ha a szakképesítést igazoló bizonyítványból vagy a középfokú szakképzettséget tanúsító oklevélből
nem számítottak érettségi pontot) járó többletpontokkal együtt, de más jogcímen adható többletpontok

nélkül számított pontszáma eléri vagy meghaladja a 280 pontot.
(2) A levelező munkarendben közszolgálati ösztöndíjas képzésként meghirdetett közigazgatás-szervező
alapképzési szakra - a Tájékoztatóban meghatározott létszámban - az a Kormányablakkal összefüggő
feladatokat ellátó személyek kiválasztásának és képzésének szabályairól szóló 148/2012. (VII. 6.) Korm.
rendelet 11. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott képzésről kiállított bizonyítvánnyal rendelkező jelentkező
vehető fel, aki teljesíti a felsőoktatási intézmény által meghatározott felvételi követelményt. Az ilyen jelentkezőt a
többletpontok nélkül szerezhető maximális pontszámmal kell figyelembe venni.
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Pontszámítás felsőoktatási szakképzésre
Több pontszámítási módszer:

I. (Tanulmányi pontok X2) + többletpontok
II. (Érettségi pontok X2) + többletpontok
III. (Tanulmányi pontok + érettségi pontok) + többletpontok
• Bármely két legjobb érettségi eredmény figyelembe vehető!
• Felsőoktatási szakképzésre csak az a jelentkező vehető fel, akinek az emelt szintű érettségiért járó
többletpontokkal együtt, de a más jogcímen adható többletpontok nélkül számított pontszáma eléri a 240 pontot és a
felvételi ponthatárt.
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Többletpontok
•

Jogszabály alapján kötelezően (nyelvvizsga, emelt szintű érettségi, előnyben részesítés) adandó
többletpontok,

•

Képzési területenként adható többletpontok (versenyeredmények, szakképesítés,
sporteredmény)→ ld. www.felvi.hu (táblázat)
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Jogcím

Nyelvtudás

Jogcímen belüli
katégória vagy feltétel
B2/középfokú komplex
(korábban C típusú)
nyelvvizsga
C1/felsőfokú komplex
(korábban C típusú)
nyelvvizsga

Emelt szintű érettségi

Felsőoktatási
szakképzésben szerzett
oklevél

vizsgatárgyanként

Melyik képzési területen
jár a pont?

További feltétel

Többletpont értéke

Összesen adható
többletpont

Max. 40

minden képzési területen,
kivéve művészet és
művészetközvetítés
képzési területhez tartozó
szakok, művészeti
tanárképzés, valamint az
edző és szakoktató
alapképzési szak

államilag elismert
nyelvvizsga, vagy azzal
egyenértékű nyelvtudást
igazoló dokumentum.

28

minden képzési területen,
kivéve művészet és
művészetközvetítés
képzési területhez tartozó
szakok, valamint edző és
a szakoktató alapképzési
szak

ha az érettségi pontot a
legalább 45%-os emelt
szintű érettségi (szakmai
vizsga) eredményéből
számítják.

50

ugyanazon képzési
területen való
továbbtanulás esetén,
amennyiben az érettségi
pont számítása nem az
oklevélből történik

32

40

Max. 100
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Jogcím

Jogcímen belüli
katégória vagy feltétel

Országos Középiskolai
Tanumányi Versenyen
(OKTV) vagy
Szakmacsoportos Szakmai
Előkészítő Érettségi
Tárgyak Versenyén
(SZÉTV, ÁSZÉV) elért
helyezés

1-10. helyezés

Országos Középiskolai
Tanulmányi Versenyen
(OKTV)

1-10. helyezés

Középiskolai Tudományos
Diákkörök Országos
Konferenciáján (TUDOK)
elért helyezés

nagydíjas

11-20. helyezés
21-30. helyezés

első díjas

Melyik képzési területen
jár a pont?

További feltétel

Többletpont értéke

Összesen adható
többletpont

minden képzési területen,
kivéve művészet és
művészetközvetítés
képzési területhez tartozó
szakok, valamint az edző
és szakoktató alapképzési
szak

tárgyanként legfeljebb egy
eredmény alapján, ha
a versenyeredményt azon
tárgyak valamelyikéből
érte el, amely az adott
szakon érettségi pontot
adó érettségi
vizsgatárgyként szerepel.

100

Max. 100

amennyiben az nem
érettségi pontot adó tárgy
az adott szakon, azonban
elfogadásáról az érintett
intézmények előzetesen
megegyeztek.

20

tárgyanként legfeljebb egy
eredmény alapján, ha
a versenyeredményt azon
tárgyak valamelyikéből
érte el, amely az adott
szakon érettségi pontot
adó érettségi
vizsgatárgyként szerepel.

30

minden képzési területen,
kivéve művészet és
művészetközvetítés
képzési területhez tartozó
szakok, valamint az edző
és szakoktató alapképzési
szak

50
25

20
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Jogcím

Jogcímen belüli katégória
vagy feltétel

Szakképesítés

- a 2020. január 1-jét
megelőzően közzétett
Országos Képzési Jegyzék
szerinti 54-es vagy 55-ös
szakmaszámú
szakképesítés, szakgimnáziumban
oktatható szakképesítés
szerinti szakképesítés, középfokú szakképesítést
tanúsító oklevélben
szereplő szakmai vizsga

Sporteredmény (8 éven
belül szerzett)

Ld. Felvételi tájékoztató

Országos Művészeti
Tanulmányi Versenyen elért
helyezés

Melyik képzési területen
jár a pont?

További feltétel

Többletpont értéke

Összesen adható
többletpont

Ld. Felvételi tájékoztató
6. sz. táblázat

szakirányú továbbtanulás
esetén, amennyiben nem a
szakmai vizsga alapján
számították a jelentkező
érettségi pontjait.

32

Max. 32

minden képzési területen,
kivéve művészet,
művészetközvetítés,
valamint orvos- és
egészségtudományi képzési
területhez tartozó szakok és
az edző és szakoktató
alapképzési szak

legfeljebb egy, az Emberi
Erőforrások Minisztériuma
által meghirdetett és
anyagilag támogatott, az
adott tanévre meghirdetett
versenyeken szerzett
eredményért.
(A többletpontra jogosító
művészeti versenyek
felsorolását ld. a Felvételi
tájékoztatóban, a
Táblázatok c. fejezetben.)
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1-3. helyezésért

Ifjúsági Tudományos és
Innovációs Tehetségkutató
Versenyen elért helyezés

minden képzési területen,
kivéve művészet és
művészetközvetítés képzési
területhez tartozó szakok,
valamint az edző és
szakoktató alapképzési szak

100

19

Jogcím

Jogcímen belüli katégória
vagy feltétel

Melyik képzési területen
jár a pont?

A szakképesítésért felelős
miniszter által szervezett
Országos Szakmai
Tanulmányi Versenyen elért
helyezés

a versenyen elért eredmény
alapján a szakmai vizsga
egésze (minden része) alól
kapott felmentés

agrár; államtudományi;
bölcsészettudomány;
gazdaságtudományok;
informatika; jogi; műszaki;
orvos- és
egészségtudomány képzési
terület alapképzései;
pedagógusképzés;
sporttudomány (kivéve
szakoktató alapképzési
szak); természettudomány

szakirányú továbbtanulás
esetén.
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Esélyegyenlőség

Hátrányos helyzet

minden képzési területen,
kivéve művészet és
művészetközvetítés képzési
területhez tartozó szakok,
művészeti tanárképzés,
valamint az edző és
szakoktató alapképzési szak

Ld. Felvételi tájékoztatóban
részletesen

40

agrár; államtudományi;
bölcsészettudomány;
gazdaságtudományok;
informatika; jogi; műszaki;
orvos- és
egészségtudomány;
pedagógusképzés (kivéve
szakoktató alapképzési
szak); sporttudomány
(kivéve edző alapképzési
szak);
társadalomtudomány,
természettudomány

ha a verseny időpontjában
tanulói jogviszonyban állt a
jelentkező.

Fogyatékosság
Gyermekgondozás

Tudományos Diákköri
Tanács (TDK) vagy az
Országos Tudományos
Diákköri Tanács (OTDK)
által szervezett versenyen
elért helyezés

1-3. helyezésért

különdíjért

További feltétel

Többletpont értéke

Összesen adható
többletpont

Max. 100

40
40
20

10
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Jogcím

„Ifjú tudósok” tudományos
középiskolai vetélkedő

Jogcímen belüli katégória
vagy feltétel

1. helyezésért

2. helyezésért

3. helyezését

Nemzetközi Tudományos
Diákolimpia

egyéni 1-3. helyezésért

Melyik képzési területen
jár a pont?

További feltétel

Többletpont értéke

agrár; államtudományi;
bölcsészettudomány;
gazdaságtudományok;
informatika; jogi; műszaki;
orvos- és
egészségtudomány;
pedagógusképzés (kivéve
szakoktató alapképzési
szak); sporttudomány
(kivéve edző alapképzési
szak);
társadalomtudomány,
természettudomány

tantárgyanként legfeljebb
egy versenyen elért
eredmény alapján, ha a
jelentkező a
versenyeredményt azon
tárgyak valamelyikéből érte
el, amely az adott szakon
érettségi pontot adó
érettségi vizsgatárgyként
szerepel. Elfogadható
versenytárgyak: biológia,
fizika, informatika, kémia,
magyar irodalom,
történelem.

100

agrár; bölcsészettudomány;
gazdaságtudományok;
informatika; jogi; műszaki;
orvos- és
egészségtudomány;
pedagógusképzés (kivéve
szakoktató alapképzési
szak); sporttudomány
(kivéve edző alapképzési
szak);
társadalomtudomány,
természettudomány

ha a jelentkező a
versenyeredményt azon
tárgyak valamelyikéből érte
el, amely az adott szakon
érettségi pontot adó
érettségi vizsgatárgyként
szerepel. Bővebben lásd az
1. sz. táblázatban.

100

Összesen adható
többletpont

50

25
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Jogcím

Jogcímen belüli katégória
vagy feltétel

Melyik képzési területen
jár a pont?

További feltétel

Többletpont értéke

V4-es Közgazdasági
Diákolimpia

1-3. helyezésért

csak a
gazdaságtudományok
képzési terület szakjaira
történő jelentkezés esetén.

30

Országos Haditorna
Verseny

1-3. helyezést elért csapat
tagjai

állami légiközlekedési,
katonai gazdálkodási,
katonai logisztika, katonai
infokommunikáció és
katonai vezetői alapképzési
szakokra történő
jelentkezés esetében

15

Összesen adható
többletpont
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Pár szót a dokumentumokról…
• Az E-felvételi jelentkezéskor fel kell tölteni valamennyi, a jelentkezéshez szükséges és
már rendelkezésre álló dokumentumot.

• Az ezt követően kézhez kapott dokumentumokat legkésőbb 2021. július 8-ig pótolhatja a
jelentkező.
• Az eljárás során külföldön érettségiző, valamint oklevelet szerző jelentkező a hiánypótlást ettől
eltérő határidővel, de legfeljebb a besorolási döntést megelőző 8. napig, azaz 2021. július 14ig teheti meg.

A jelentkező az e-ügyintézés keretében folyamatosan nyomon követheti a fenti közhiteles
nyilvántartásokból átvett adatait, információit. Amennyiben eltérést vagy hiányt tapasztal, azt az
ügyintézés keretében a dokumentum feltöltésével tudja jelezni.
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Névváltoztatás igazolása:
A névváltoztatást igazoló hivatalos okirat a jelentkező által csatolt dokumentumok beazonosítását segíti. Ha pl.

a viselt név a születéskori névhez képest megváltozott, és a dokumentumokat emiatt különböző
nevekre állították ki, a jelentkező ezen okiratának (névváltoztatási okiratának vagy házassági anyakönyvi
kivonatának) másolatával tudja bizonyítani, hogy valamennyi dokumentum az övé.
Fontos, hogy a személyes adatokat a személyazonosságot igazoló okiratának (személyi igazolvány,
jogosítvány) megfelelően, az azokon szereplő adatokkal töltse ki! A közhiteles nyilvántartások és a
jelentkezés során megadott eltérő személyes adatok adathiányhoz vagy -eltéréshez vezethetnek. (Például ha a
jelentkezőnek vagy az édesanyjának két keresztneve van, vagy neve előtt szerepel a „dr.” előtag, azt pontosan

kérjük megadni.)
Intézmények által kért egyéb dokumentumok is lehetnek.
Egyéb dokumentumok, pld. Magyarországi tartózkodás jogcímének igazolása (ld. Felvételi tájékoztató).
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NEM kell feltölteni az alábbi dokumentumokat, de az adatokat meg kell adni:
1. a 2003. január 1. után megszerzett államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványokat: ezek
hitelességének ellenőrzése a nyelvvizsgák nyelvvizsga-anyakönyveinek nyilvántartásából történik. Ehhez
a bizonyítvány adatait (nyelvvizsga nyelve, foka, típusa, bizonyítvány száma, anyakönyvi száma, kiállítás
dátuma) kötelező megadni az E-felvételiben.
2. a 2006. január 1. után kibocsátott magyar rendszerű érettségi bizonyítványt és érettségi
tanúsítványt: az ezekben szereplő érettségi vizsgaeredményeket a Hivatal elektronikus úton veszi át a

köznevelés információs rendszeréből, ezeknek az adatait nem kell megadni a jelentkezés során.
3. a 2006. február 1. után szerzett magyar felsőfokú végzettséget igazoló oklevelet: ezeket az
adatokat a Hivatal elektronikus úton veszi át a felsőoktatás információs rendszeréből. Kivétel!!! Fel kell

tölteni a tanítói oklevelet, ha idegennyelvi műveltségi területen végzett, illetve azokat az okleveleket, ahol
a képzést és a záróvizsgát idegen nyelven végezte a jelentkező.
4. a magyar felsőoktatási szakképzésről szóló oklevelet: ezeket az adatokat a Hivatal elektronikus

úton veszi át a felsőoktatás információs rendszeréből.
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Tipikus hibák…
•

Határidők elmulasztása,

•

E-mail fiókot nem nézi,

•

Nem tölti fel a dokumentumokat,

•

Nem fizeti be a kiegészítő eljárási díjat,

•

Nem megy el az intézmény által szervezett
vizsgára

•

Nem hitelesíti a jelentkezését …

• … és …

• Rossz helyre jelentkezik:
• Képzési szint:
• A – alapképzés
• O – osztatlan képzés
• M – mesterképzés
• F – felsőoktatási szakképzés
• Finanszírozás:
• Á – állami ösztöndíjas
• K – költségértéses.
• Munkarend:
• N – nappali, L – levelező, T - távoktatás
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Eljárási díjak a felvételi eljárás során
• A felvételi eljárás során a jelentkező díjmentesen nyújtja be a jelentkezését = 3 képzés megjelölhető!

• A jelentkezési helyek számától függően kiegészítő díjat/jelentkezési hely (2000Ft) kell fizetni 2021.
február 15-ig.
• Külön eljárási díjak is lehetnek , pld. alkalmassági vizsga díja – intézménynek fizeti a jelentkező!
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A duális képzésről …
•

Meghatározott képzési területek szakjain lehetséges: műszaki, informatika, agrár,
természettudomány, gazdaságtudományok képzési területen indított gyakorlatigényes
alapképzési szakon, szociális munka alapképzési szakon + ezekhez tartozó MA szakokon.

•

Lábjegyzet mutatja, hogy melyek a duális szakok

• 1x szakra jelentkezik a felvi.hu-n → vállalati szakasz (felvételi) → felvételt nyer a szakra és
kiválasztják → beiratkozik = duális képzésben vesz részt
• A hallgató a tanulmányai mellett szakmailag minősített
• vállalatoknál gyakorlatot végez =munkatapasztalatot szerez → díjazásban részesül!
www.dualisdiploma.hu
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Állami ösztöndíjas képzés
• 12 félév DE! Nftv. 47. § (1) (2),

• Keletkezése: magyar állami ösztöndíjas finanszírozási formájú képzésre történő beiratkozással,
illetve átsorolás eredményeként (nyilatkozat)
• Nem végleges: 2 félévre szól, el lehet veszíteni, be lehet kerülni (ha van üresedés)
• Lényege: a magyar állami ösztöndíjas képzés költségeit az állam finanszírozza az intézmény
felé,
• Kötelezettség: az állami finanszírozásban tanulmányokat folytató hallgató felé elvárásokat
támaszt a jogszabály:
• Beiratkozással keletkező kötelezettségek:
• Oklevélszerzési kötelezettség a KKK szerinti képzési idő másfélszeresén belül → pld. 6
féléves képzés X 1,5 = 9 félév (márc. 31/aug. 31)
• A határidőn belül teljesített oklevélszerzést követően 20 éven belül az ösztöndíjas
tanulmányok idejével megegyező időtartamban hazai munkaviszonyt tart fenn → pld. 6
féléves képzés = 3 év
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Állami ösztöndíjas képzés
• Jogszabályban meghatározott esetekben az oklevélszerzési kötelezettség kérelemre
felfüggeszthető max. 2 évre, ill. mentesülési lehetőség az oklevélszerzés / munkavállalási
kötelezettség / visszatérítés alól kérelemre,
• Az ösztöndíjas egyenlegről az OH tanulmányi egyenlegközlő határozatot küld Ügyfélkapun
keresztül!
• A visszatérítés összege az igénybe vett ösztöndíj összege alapján számítódik,

•

OH hatósági határozatot hoz,

•

NAV!
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Az állami ösztöndíjas képzések
központi ponthatárai
• Kiemelt szakok ponthatárai 2021-ben:
• Alapképzési szakok: alkalmazott közgazdaságtan 400, anglisztika 320, emberi erőforrások
400, filozófia, politika, gazdaság 400, gazdálkodási és menedzsment 400, igazságügyi
igazgatás 350, kereskedelem marketing 400, kommunikáció – és médiatudomány 400,
közgazdasági
adatelemzés
400,
közösségszervezés
(humánfejlesztő/ifjúsági
közösségszervező/kulturális közösségszervező szakirány) 310, magyar 310, műszaki
menedzser 320, nemzetközi gazdálkodás 400, nemzetközi tanulmányok 400, ókori nyelvek és
kultúrák (asszíriológia/egyiptológia/klasszikus filológia szakirány) 310, pénzügy és számvitel
400, politikatudományok 320, pszichológia 400, régészet 340, rekreáció és életmód 320,
szabad bölcsészet 340, személyügyi, munkaügyi és szociális igazgatási 350, szociológia 320,
történelem 320, turizmus-vendéglátás 400.

• Osztatlan képzés: állatorvosi 400, általános orvos 380, építészmérnöki 330, erdőmérnöki 300,
fogorvos 380, gazdaság-, és pénzügy-matematikai elemzés 400, gyógyszerész 380, jogász
350, tanárképzés 305
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Önköltséges képzés
•

Sikeres felvétel esetén az intézmény a beiratkozás alkalmával a hallgatóval szerződést köt,

•

Az önköltség befizetése az adott félévre való beiratkozás feltétele.

•

Az önköltséget és egyéb díjakat, a fizetési kedvezmények, mentesség stb. szabályait az
intézmények saját szabályzatukban rögzítik: részletfizetés, fizetési halasztás, fizetési
kedvezmény, intézményi ösztöndíjak

•

Átsorolás az ösztöndíjas és az önköltséges képzés között!
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Önköltséges vagy
állami ösztöndíjas képzés?
• Elég lesz e a pont? Valóban ezt akarja? Milyen kötelezettséget kell vállalni?

• A képzés helyszíne és annak költségei: szállás-lakhatás, útiköltség, megélhetés, jegyzetek,
tankönyvek/elektronikus tananyagok, egyéb rejtett költségek,
• A tanulás mellett munkalehetőség? Vagy duális képzés?
• Élsport vagy tanulás?
• Támogatási formák pld. részletfizetés, intézményi ösztöndíjak stb.,
• Nemzetközi tanulási, gyakorlati lehetőségek (Erasmus programok),
• Továbbtanulási lehetőség MA szakon, párhuzamos képzésért”?

• A képzés specialitásai, az intézmény egyéb szolgáltatásai (mik a pluszok?), pld. „két diploma egy áráért”
• Diplomához milyen nyelvvizsga szükséges?
• Végzettség?

• stb.
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Pár szót a diákhitelről …
• Diákhitel 1.: szabad felhasználású, havonta vagy félévente 1 összegben,
engedményezhető, kamat mértéke: 1,99%

• Diákhitel 2.: kötött felhasználású, csak önköltségre fordítható, az intézménynek
utalják, kamat mértéke: 0 %.
• Diákhitel plussz: segítség válsághelyzetben, kamat mértéke: 0%
diakhitel.hu
diakhiteldirekt.hu
diakhitelplusz.diakhiteldirekt.hu
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felveteli@kodolanyi.hu

Köszönjük a figyelmet!

