
HATÁRIDŐK 
a 2021. szeptemberben induló képzésekre vonatkozó általános felsőoktatási felvételi eljárásban 

 

A lenti táblázat a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet és az egyéb kapcsolódó 
jogszabályok által előírt véghatáridőket tartalmazza. Az Oktatási Hivatal ezen határidőkön belül – figyelemmel a 

munkaszüneti és ünnepnapokra – végzi az egyes feladatait. 
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Feladat Időpont Feladat felelőse 

Felsőoktatási felvételi tájékoztató – 2021. 
szeptemberben induló képzések szerkesztése 

2020. október 19. – november 9. Intézmények 

Felsőoktatási felvételi tájékoztató – 2021. 
évben meghirdetni kívánt szakirányú 
továbbképzések szerkesztése 

2020. november 9-16. Intézmények 

Felsőoktatási felvételi tájékoztató – 2021. 
évben meghirdetni kívánt doktori képzések 
szerkesztése 

2020. november 16-23. Intézmények 

Felsőoktatási felvételi tájékoztató – 2021. 
szeptemberben induló képzések jóváhagyása 
(szakirányú továbbképzések és doktori 
képzések jóváhagyása is)  

2020. december 14.  Intézmények 

Felsőoktatási felvételi tájékoztató – 2021. 
szeptemberben induló képzések című kiadvány 
várható megjelenése a www.felvi.hu honlapon 

2020. december 21. Oktatási Hivatal 

Felsőoktatási online (e-felvételi) jelentkezés 
várható indulása 

2020. december 21. Oktatási Hivatal 

Felsőoktatási felvételi tájékoztató – 2021. 
szeptemberben induló képzések című kiadvány 
kiegészítésének szerkesztése 

2021. január 13-19. Intézmények 

Felsőoktatási felvételi tájékoztató – 2021. 
szeptemberben induló képzések című kiadvány 
kiegészítésének jóváhagyása (szakirányú 
továbbképzések és doktori képzések 
jóváhagyása is) 

2021. január 26. Intézmények 

Felsőoktatási felvételi tájékoztató – 2021. 
szeptemberben induló képzések című kiadvány 
kiegészítésének megjelenése a www.felvi.hu 
honlapon 

2021. január 31-ig Oktatási Hivatal 

Felsőoktatási online (e-felvételi) jelentkezés 
határideje 

2021. február 15. Jelentkezők 
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E-felvételi hitelesítő adatlapok postára 
adásának, illetve Ügyfélkapun keresztüli 
hitelesítés határideje 

2021. február 20. Jelentkezők 

Hiánypótlási felszólítás küldése azoknak, akik 
nem hitelesítették a jelentkezési kérelmüket 

2021. március 5. Oktatási Hivatal 

A Gólya2021A indulása, az adott intézménybe a 
jelentkezők adatainak és a felvételi kérelmük 
elbírálásához szükséges dokumentumainak 
terítése a Gólya programba 

2021. április 6-ig Intézmények 

Intézményspecifikus dokumentumokra 
vonatkozóan hiánypótlási felhívás küldése a 
jelentkezőknek 

2021. április 6. – június 7. Intézmények 

Központi értesítés a jelentkezők részére az 
adatbázisban szereplő adataikról (E-ügy 
nyitása) 

2021. április 20-tól Oktatási Hivatal 

A felsőoktatási intézmények által szervezett 
saját vizsgák lebonyolítása 

2021. április 19. – július 2. Intézmények 

Tartozók jelentkezéseinek pénzügyi kizárása 2021. április 16-ig Oktatási Hivatal 

Hiánypótlási felhívás küldése e-mailen a 
jelentkezőknek a felvételi pontok számításához 
szükséges dokumentumok (érettségi 
bizonyítvány, középiskolai bizonyítvány, 
felsőfokú oklevél, nyelvvizsga-bizonyítvány) 
kapcsán 

2021. június 24-ig Oktatási Hivatal 

Felsőoktatási felvételi szakmai vizsga várható 
lebonyolítása 

2021. június 30. – július 1. Intézmények 

Jelentkezők adatmódosításainak, 
sorrendmódosításainak átvezetése, a felvételi 
pontszámításhoz szükséges dokumentumok 
beküldésének végső határideje 

2021. július 8. Jelentkezők/Oktatási Hivatal 
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Adott évben külföldön érettségi vizsgát tevő 
vagy oklevelet szerző jelentkezők 
dokumentumbeküldési határideje 

2021. július 14. 
Jelentkezők / Oktatási 

Hivatal 

Jelentkezések kizárása, téves kizárások 
visszavonása 

2021. július 16-ig Intézmények 

Kérelmek, dokumentumok elbírálása 2021. július 21. 9 óra Intézmények 

Intézményeken belüli jogorvoslatok (pl. 
alkalmassági vizsga, felvételi vizsga, oklevél 
minősítés, oklevél átlag, többletpont 
eredményének felülvizsgálata) eredményeinek 
beküldése 

2021. július 21. 9 óra Intézmények 

Webes Gólya funkcióinak felfüggesztése a 
ponthatárok kihirdetéséig 

2021. július 21. 9 óra 
Oktatási Hivatal / 

Intézmények 

Az egyéb, véglegesített adatok (pl. külföldi 
érettségi eredmények) rögzítése 

2021. július 21. 16 óra Oktatási Hivatal 

A ponthatár-megállapítás próbakörei 
(ponthatár-megállapítást érintő módosítások 
beküldése a felveteli.eljaras@oh.gov.hu email 
címre 

2021. július 16., 19., 20. és 21-én 
12 óráig 

ITM / Oktatási Hivatal / 
Intézmények 

Ponthatár-megállapítás 2021. július 22. 
Intézmények / ITM / 

Oktatási Hivatal 

A felvételi döntések elérhetősége az 
Intézmények számára a webes Gólyán keresztül 

2021. július 23-tól Oktatási Hivatal 

Besorolási döntésről értesítés megküldése a 
jelentkezők részére 

2021. augusztus 5-ig Oktatási Hivatal 
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Besorolási döntéssel kapcsolatos intézményi 
eljárási hibák jelzése (pl. mesterképzésen rossz 
pontszámítás, kizárás elmulasztása, téves 
kizárás stb.) megküldése Oktatási Hivatal 
részére 

2021. július 23. –  
2021. augusztus 2. 

Intézmények 

Jogorvoslatok feldolgozása folyamatosan 
Intézmények / Oktatási 

Hivatal 

Felvételi döntések megküldése a felvettek 
részére (ld. 423/2012. (XII.29.) Korm. rendelet 
28. § (1) b) pontja) 

2021. augusztus 8-ig Intézmények 

Besorolási döntéssel kapcsolatos jogorvoslati 
kérelem megküldése  

közléstől számított 15 napon 
belül 

Jelentkezők 

Az eredeti igazolások, okiratok ellenőrzése a 
beiratkozáskor, szükség esetén a felvételi 
döntés visszavonása és erről az Oktatási Hivatal 
értesítése 

2021/2022. tanév őszi félévére 
való beiratkozás napja, értesítés 

határideje: beiratkozástól 
számított 8 napon belül 

Intézmények 

Felvételi adatok személytelenítése 2023. február 15. Oktatási Hivatal 

 


