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2018. évi általános felvételi eljárás

423/2012. (XII. 29.) Kr.

• 2017. december 22. – E-felvételi indulása

• 2018. február 15. – Jelentkezési határidő

• 2018. február 20. - Hitelesítés (hitelesítő adatlapok postára adása 

vagy Ügyfélkapun keresztül)

• 2018. április 6- június 28. – Intézményspecifikus dokumentumokra

hiánypótlási felhívás

• 2018. április 18-ig – központi értesítés a jelentkezők részére az 

adatbázisban szereplő adatokról

• 2018. június 27-ig - központi hiánypótlásra felhívás küldése (OH)

• 2018. július 11. – sorrendmódosítás, dokumentumok végső 

beküldési határideje

• 2018. július 25. – ponthatárok

• 2018. július 26-tól jogorvoslati szakasz (15 napon belül)



• Korábban papír alapú  Ma már E-felvételi

www.felvi.hu

• Korábban papír alapú „kék könyv” Ma már 

elektronikusan elérhető kiadvány + kiegészítő 

kötet(2018. január 31-ig)

• Csak arra lehet jelentkezni, ami ezekben meg van 

hirdetve.

http://www.felvi.hu/






Hogyan számoljunk felvételi pontszámot alapképzésre ill. 

osztatlan képzésre?

2 pontszámítási módszer:

• Tanulmányi pontok+érettségi pontok+többletpontok

• Érettségi pontok X2 + többletpontok

500 = 400+100 pontos rendszer

- Tanulmányi pontok (max. 200 pont),

- Érettségi pontok (max. 200 pont),

- Többletpontok (max. 100 pont).



Tanulmányi pontok (max. 200 pont)

A középiskolai eredményekből (100 pont) ÉS az érettségi bizonyítványban 

szereplő eredményekből (100 pont) tevődnek össze:

• Középiskolai eredmények: 5 tantárgy utolsó 2 tanult évf. év 

végi osztályzatainak összege X2 = max 100 pont (magyar nyelv 

és irodalom – évenkét a 2 osztályzat átlaga, matematika, 

történelem, legalább 2 évig tanult választott idegen nyelv (vagy 

nemzetiségi nyelv és irodalom, egy legalább 2 évig tanult választott 

természettudományos tantárgy (vagy 1 évig tanult, ha ilyen nincs) 

fizika, kémia, biológia, földrajz, földünk és környezetünk, 

természettudomány.

• Az érettségi bizonyítványban szereplő eredmények: 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.



Érettségi pontok (max. 200 pont)

Az adott szakon (képzési területen) figyelembe vehető 2

érettségi vizsgatárgy %-os eredménye alapján számítjuk.

Itt tehát nem az érdemjegy, hanem a % számít.

A két pontszámítási módszer közül a kedvezőbbet veszik

figyelembe.

Jogszabályi minimum pontszám alapképzés esetén: 280 pont,

melybe az emelt szintű érettségiért, nyelvvizsgáért, OKJ-ért adható 
többletpont beleszámít.



Pontszámítási kivételek:

- Művészet, művészetközvetítés képzési terület szakjai: 
gyakorlati vizsgán max. 200 pontX2, (vizsgaalkalmak 
ütközhetnek!)

- Sportteljesítmény,

- Külföldi érettségik,

- 2005. előtt letett érettségik,

- Pontszámítás felsőfokú oklevél alapján - mentesül az 
emelt szintű érettségi alól!

- Felvételi szakmai vizsga ÚJ! – mentesül az emelt 
szintű érettségi alól!



Felvételi szakmai vizsga ÚJ!

• 2005. előtt érettségizettek mentesülhetnek az emelt szintű érettségi alól,
ha felvételi szakmai vizsgát tesznek.

• Csak abból a tárgyból tehető, amiből a jelentkező érettségi vizsgát is 
tett.

• Megfelelt/nem felelt meg (nem jelent meg).

• Ha megfelelt azaz 45% feletti + 50 többletpont!

• A jelentkezésnél jelölni kell.

• Országosan egységes időpontban, tárgyak szerint: 2018. július 2-3.

• Korábbi emelt szintű érettségi feladatsorokból választanak 
(www.oktatas.hu)

• Írásbeli.

http://www.oktatas.hu/


Pontszámítás FOKSZ képzésre

• Három pontszámítási módszer:

– 2x Tanulmányi pontok,

– 2x Érettségi pontok,

– Tanulmányi pontok + érettségi pontok,

+ többletpontok.

– Bármely, két legjobb érettségi eredmény.

Jogszabályi minimum pontszám: 240 pont, melybe az emelt szintű 
érettségiért adható többletpont beleszámít.

A pontszámítási módok közül a kedvezőbbet veszik figyelembe.



Többletpontok

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

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

http://www.felvi.hu/


Többletpont 
jogcíme

Jogcímen belüli kategória 
vagy feltétel

Melyik képzési 
területen jár a 
többletpont?

További feltétel
Többletpont 

értéke
Összesen adható 

többletpont a jogcímért

Nyelvtudás

B2 (középfokú komplex = 
közép C) 

mindegyik

Államilag 
elismert 
nyelvvizsga, 
vagy azzal 
egyenértékű 
dokumentum

28

max. 40 pont

C1 (felsőfokú komplex = 
felső C)

40

Emelt szintű 
érettségi

vizsgatárgyanként mindegyik Legalább 45 % 50
max. 100 pont (ami az 

adott szakon 
kötelező/választható!)

OKJ 
szakképesítés, 

FOKSZ záróvizsga 
(meglévő oklevél 

esetén!)

OKJ: 8 számjegyű ÉS
54-es, 55-ös kezdésű 

VAGY 15 számjegyű  ÉS

a 12. és 13. száma 00 

vagy 54-55 ÉS 2012-es 

OKJtől 7 számjegyű és 
54-55 kezdetű 

Csak 
meghatározott
= szakirányú 

továbbtanulás

Csak szakirányú 
továbbtanulás 
esetén 
(www.felvi.hu –
megfeleltetési 
tábla!)

OKJ esetén: 
32 FOKSZ 
záróvizsga 
eredmény 

(5,4,3): 
32,20,10

OKJ, max: 32 pont; FOKSZ 
záróvizsgaeredmény: 32-

20-10 pont

http://www.felvi.hu/


Többletpont 
jogcíme

Jogcímen belüli 
kategória vagy 

feltétel

Melyik képzési 
területen jár a 
többletpont?

További feltétel
Többletpont 

értéke

Összesen adható 
többletpont a 

jogcímért

Sporteredmény

Olimpia, 
Paralimpia 
Siketlimpia, 
Sakkolimpia, Világ 
és Európa 
Bajnokság, 
(korosztályos is), 
Universiade, 
Nemzetközi 
Egyetemi 
Sportszövetség, 
Diákolimpia stb. 

Ld. Felvi.hu

Ha az 
alkalmassági 
feltételeknek 
megfelel és 
egyébkén is 
elérné a min. 
jogszabályi 
pontot!

Részvétel, 
helyezés , egyéb

Ld. Felvi.hu

Tanulmányi 
versenyek

OKTV, SZÉTV, 

TUDOK, 

Országos 

művészeti 

tanulmányi 

versenyek, 

szakmai 

tanulmányi 

versenyek, 

innovációs 

tehetségkutató 

verseny stb. 

Ld. Felvi.hu

OKTV, SZÉTV, 

TUDOK – olyan 

tárgyból, ami az 

adott szakon 

figyelembe 

vehető (egyes 

esetekben 

pontot nem adó 

tárgyból is)

Helyezés, 

egyéni 

versenyző, 

egyéb

Max 100 pont



Többletpont jogcíme
Jogcímen belüli 
kategória vagy 

feltétel

Melyik 
képzési 

területen jár 
a 

többletpont
?

További feltétel
Többletpont 

értéke

Összesen adható 
többletpont a 

jogcímért

Esélyegyenlőség

Hátrányos helyzet Lsd. Tájékoztató! 40

max. 40 pont

Fogyatékosság
Meghatározott 
fokú, típusú 

40

Gyermekgondozás

Jelentkezés- és 
döntési határidő 
közötti időszakban 

40





Ami pontszámításhoz mindenképpen szükséges…

• Érettségi bizonyítvány, tanúsítvány:
– 2006. előtt kiállított magyar és minden külföldi érettségi bizonyítvány 

esetén dokumentum alapján  feltölteni!

– 2006. után kiállítottak esetében KÉNY nyilvántartás és dokumentum 
alapján  lekérdezés, de ha az adatok nem egyeznek stb., hiánypótlás 
feltölteni!

• Felsőfokú oklevél: dokumentum alapján  feltölteni!

• Középiskolai bizonyítvány: dokumentum alapján  feltölteni!

• Többletpontokat igazoló dokumentumok  feltölteni!
– 2003. előtt kiállított magyar és minden külföldi nyelvvizsga bizonyítvány 

esetén dokumentum alapján  feltölteni!

– 2003. után kiállított államilag elismert nyelvvizsga bizonyítvány esetében 
NYAK közhiteles adat alapján lekérdezés, de ha az adatok nem egyeznek 
stb., hiánypótlás feltölteni!

• Kiegészítő eljárási díjak befizetésének igazolása, hitelesítés

Intézményspecifikus dokumentumok lehetnek pld. előzetes 
kreditelismertetés



Eljárási díjak a felvételi eljárás során

A felvételi eljárás során a jelentkező díjmentesen nyújtja be a 

Jelentkezését = 3 képzés megjelölhető!

Ezen felül a jelentkezési helyek számától függően kiegészítő

díjat (2000Ft/jelentkezési hely) kell fizetni.

Egyéb díjak is lehetnek, pld. alkalmassági vizsga díja.



Duális képzés

Meghatározott képzési területek szakjain lehetséges:

• Műszaki, informatika, 

• Agrár, természettudomány,

• gazdaságtudományok képzési területen indított gyakorlatigényes 
alapképzési szakon, 

• szociális munka alapképzési szakon, 

• + ezekhez tartozó MA szakon.

Lábjegyzetben van jelölve, hogy melyek a duális szakok: 

1x szakra jelentkezik  részt vesz a vállalatnál a felvétetelin  felvételt 
nyer a szakra és kiválasztják  duális képzésben vesz részt

A hallgató a tanulmányai mellett szakmailag minősített

vállalatoknál gyakorlatot végez =munkatapasztalatot szerez  díjazásban 
részesül!

www.dualisdiploma.hu



Buktatók…

• Nyelvvizsga bizonyítvány kiállítási ideje.

• A nyelvvizsga bizonyítványt NEM helyettesíti az igazolás a sikeres 

nyelvvizsgáról.

• Ugyanazon nyelvből több nyelvvizsga (pld. angol B2, angol C1) –

csak az egyikre jár a pont – C1-re a 40

• Két nyelvből van nyelvvizsgája pld. angol B2, német C1 –

28+40=56 DE! csak 40-t kap (ez a max.)

• Csak szóbeli, csak írásbeli része van meg – nincs pont, kivétel: SNI 

– igazolás kell!

• Ugyanazon nyelvből nyelvvizsga is és emelt érettségi is van (pld. 

angol C1- emelt 80%) – csak az emeltre kap 50 pontot



• Meghatározott nyelvi emelt szintű érettségit nem vált ki a nyelvvizsga
(pld. anglisztika – angol E – akkor is jelentkezni kell érettségi vizsgára ha 
C1 van.

• Elrontottam az érettségit, nagy a baj? Igen, eléggé.

• Természettudományos tárgy eredménye akkor (is) fontos, ha nem ilyen 
területen szeretnénk továbbtanulni – 20 pont a 100 pontból!

• 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 saját vizsgára 2018. április 
23- július 6. között

• Nem hitelesíti a jelentkezését …

• … és …



Ki nem vehető fel 

felsőoktatási intézménybe?

• Aki a ponthatárt nem éri el, vagy nem rendelkezik a 
továbbtanuláshoz szükséges végzettséggel (pl. nincs 
érettségije).

• Aki a minimum pontszámot nem éri el az emelt szintű 
érettségiért járó többletpontokkal együtt, de más 
többletpontok nélkül.

• Aki az előírt vizsgát nem teljesítette/nem jelent meg (pl. 
alkalmassági vizsga)

• Akit a sorrendben megelőző jelentkezési helyre már 
felvettek.

• + az előbb felsorolt „buktatók”.



Jogorvoslat/felvételi döntés kijavítása

• 2018. január 1-től hatályos  Ákr. szerint

• Csak a besorolási döntésre van jogorvoslat –E-per!

• Az eljárás során az intézmény által hozott „döntéseket” (pld. 

alkalmassági vizsga) az intézmény saját hatáskörben kijavíthatja

1

2
OH E-PER BÍRÓSÁG

FOI



Államilag támogatott - Költségtérítéses 

Magyar állami ösztöndíjas - Önköltséges



Állami ösztöndíjas képzés

• 12 félév DE! Nftv. 47. § (1) (2),

• Keletkezése: magyar állami ösztöndíjas finanszírozási
formájú képzésre történő beiratkozással, illetve átsorolás
eredményeként

• 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



Jogszabályban meghatározott esetekben:

• oklevélszerzési kötelezettség kérelemre felfüggeszthető max. 2 

évre,

• 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!



Állami ösztöndíjas képzések 

központi ponthatárai 2017-ben

41 kiemelt szak:

Alapképzési szakok: alkalmazott közgazdaságtan 458, anglisztika 320, emberi

erőforrások 443, gazdálkodási és menedzsment 440, gyógypedagógia 310, igazságügyi

igazgatás 424, kereskedelem marketing 449, kommunikáció – és médiatudomány 455,

közösségszervezés 410, lótenyésztő, lovassportszervező agrármérnöki 320, magyar

310, munkaügyi és társadalombizosítási igazgatási 410, műszaki menedzser 320,

nemzetközi gazdálkodás 460, nemzetközi tanulmányok 465, ókori nyelvek és kultúrák

(asszíriológia/ egyiptológia/ klasszikus filológia szakirány) 310, pénzügy és számvitel

450 , politikatudomány 320, pszichológia 435, régészet 340, sport és

rekreációszervezés (rekreációszervező és egészségfejlesztő szakirány) 310, sport és

rekreációszervezés (sportszervező szakirány) 320, szabad bölcsészet 340, szociológia

320, tájrendező és kertépítő mérnök 325, történelem 320, turizmus vendéglátás 420

pont.

Osztatlan képzés: Agrármérnöki 300, állatorvosi 400, általános orvos 380,

építészmérnöki330, erdőmérnöki 300, fogorvos 390, gazdaság-, és pénzügy-

matematikai elemzés 465, gyógyszerész 385, jogász 460, tanár 305



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!



Amit a döntés során mérlegelni célszerű

• Az állami ösztöndíjas képzések központi ponthatárai,

• A várható tanulmányi, érettségi és többletpontok,

• A képzés helyszíne,

• A képzés várható költségei (szállás-lakhatás, útiköltség, megélhetés, 

egyéb rejtett költségek!),

• A tanulás melletti munkalehetőség, duális képzés, 

• Támogatási formák pld. intézményi ösztöndíjak stb., 

• Elhelyezkedési lehetőségek, várható kereset (?),

• Nemzetközi tanulási, gyakorlati lehetőségek (Erasmus programok),

• Továbbtanulási lehetőség MA szakon, szakirányú továbbképzésen,

• A képzés specialitásai, az intézmény egyéb szolgáltatásai (mik a 

plusszok?),

• Végzettség,

• stb.

… 2020-tól változás a felvételi rendszerben…



Diákhitel 1-2.

• Diákhitel 1.: szabad felhasználású, havonta vagy félévente 1

összegben, engedményezhető, kamat mértéke: 2,3%

• Diákhitel 2.: kötött felhasználású, csak önköltségre fordítható,

az intézménynek utalják, kamat mértéke: 0 %. (2017. október 1-

től)

• Az igénylés elindítható a felsőoktatási intézmény tanulmányi

rendszerén keresztül is.

• www.diakhitel.hu

http://www.diakhitel.hu/


Köszönöm a figyelmüket!

(felveteli@kodolanyi.hu)


