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Jelentkezés 

szabályai

Meghirdetett 

képzések

Szakkereső, 

szakleírások

Diplomás 

pályakövetés

Hasznos 

tudnivalók, 

példák

Jelentkezés és tájékozódás – csak online



4 félév
szakképzettséget ad, végzettségi 

szintet nem biztosít

6-8 vagy 10-12 félév

2-4 félév

2-4 félév
a korábban szerzett ismeretek 

meghatározott irányú elmélyítése, 
végzettségi szintet nem biztosít

érettségi

A felsőoktatás képzési szintjei

felsőoktatási szakképzés

alap- vagy osztatlan képzés

Doktori Iskola

szakirányú 
továbbképzés

mesterképzés



Képzési területek



Hitelesítési 
határidő

Jelentkezési 
határidő

februá
r

20 április 
közep

e

július 
eleje

július 
harmadi
k hete

✓ ügyintézés
✓ adatmódosítás
✓ sorrendmódosítás

MENETREND

február

15
decemb

er

31-ig Felvételi 
ponthatárok!



Regisztráció az e-
felvételiben

Szükséges adatok és 
a jelentkezési 

helyek rögzítése

A már meglévő 
eredmények 
rögzítése és 

dokumentumok 
feltöltése.

A kiegészítő eljárási 
díj megfizetése 
(ha szükséges).

Ügyfélkapun 
keresztül vagy 

hitelesítő adatlap 
postai feladásával.

HITELESÍTÉS

Teendők a jelentkezés során



E-felvételi – jelentkezés és ügyintézés



A jelentkezési hely

Maximum 6 jelentkezési hely:

1.   Intézmény-kar, szak neve ANA

2.   Intézmény-kar, szak neve ANK

3.   Intézmény-kar, szak neve ONA

4.   Intézmény-kar, szak neve ONK

5.   Intézmény-kar, szak neve FLA

6.   Intézmény-kar, szak neve FLK

Ugyanazon képzés állami ösztöndíjas 
(A) és önköltséges (K) formája 

(csak a finanszírozási formában tér el) 
a jelentkezési hely szempontjából egy

jelentkezési helynek számít!

7.   Intézmény-kar, szak neve ANA

8.   Intézmény-kar, szak neve ANA

9.   Intézmény-kar, szak neve ANK

10. Intézmény-kar, szak neve ANK

11. Intézmény-kar, szak neve FNA

12. Intézmény-kar, szak neve FNK

Díjmentesen három képzés 
megjelölésére van lehetőség.
A további (legfeljebb három) 

jelentkezési helyekért 2000-2000 Ft 
kiegészítő díjat kell fizetni.
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A jelentkezési sorrend

➢ A jelentkező saját preferencia-sorrendjét tükrözze!
➢ Csak olyan jelentkezési helyet, amelyre valóban szeretne bekerülni!
➢ Ugyanazon képzés állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási

formájának nem kell kötelezően egymást követően szerepelnie!

Amennyiben a jelentkező több jelentkezési helyén is eléri a július végén
megállapított ponthatárt, akkor csak az általa felállított sorrendben
legelől szereplő jelentkezési helyre nyerhet felvétel.

➢ Egyszeri alkalommal lehet sorrendet módosítani.
➢ ÚJ jelentkezési helyet nem lehet felvenni a jelentkezési határidő után!
➢ Csak akkor érdemes módosítani, ha élethelyzetünk, döntésünk változik.
➢ Jelentkezési hely visszavonására is lehetőség van.

Jelentősége

Módosítása

Kialakítása



NEM kell dokumentummal igazolni
(csak adateltérés vagy adathiány esetén)

2006. január 1-je utáni 
érettségi eredmények és záradékok 

AUTOMATIKUS

2006. február 1. után 
felsőoktatásban szerzett oklevél

AUTOMATIKUS

Közhiteles 
nyilvántartások

Felvételi 
adatbázis

2003. január 1-je utáni 
államilag elismert nyelvvizsgák

MEGADOTT BIZONYÍTVÁNY ADATOK ALAPJÁN



Érettségi 

pont
Tanulmányi 

pont

Szakmai 

vizsga 

eredménye

Oklevél 

minősítése

Gyakorlati 

vizsga Többletpont

Pontszámítás

A jelentkező pontszáma a számára – az igazolt eredmények alapján –

automatikusan a legkedvezőbb módon kerül kiszámításra!

Felvételi követelmény – alap- és osztatlan képzés esetén



Az előírt érettségi követelményből 

érettségi pont 

a két legkedvezőbb eredményű 

érettségi vizsgatárgy százalékos 

eredményéből kerül kiszámításra. 

érettségi pont

Az egyes szakok érettségi 

követelményeit a felsőoktatási 

intézmények a képzési területekre, 

illetve szakokra vonatkozóan 

határozták meg.

Ha egy szakon előírt érettségi 

követelményként több vizsgatárgy 

választható, az érettségi pontokat a 

jelentkező számára legkedvezőbb 

két érettségi vizsgatárgy 

eredményei alapján kell kiszámítani.

a közhiteles nyilvántartásból, 

dokumentumokból érkezett adatok

maximum 200 pont



Érettségi pont: 142 pont

programtervező informatikus

Érettségi bizonyítvány/tanúsítvány

magyar 4 78% K

történelem 5 69% E

matematika 3 57% K

angol nyelv 4 79% K

informatika ismeretek 5 85% K

Érettségi vizsgatárgyak:
matematika ÉS fizika v. informatika v. ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy v. szakmai előkészítő tárgy

57 + 85 = 142

Példa



középiskolai 
osztályzatok

5 tantárgy - magyar nyelv és 
irodalom (átlag), történelem, 
matematika, idegen nyelv, 

választott 
természettudományos tárgy 

utolsó két (tanult) év végi 
jegyei összegének 

kétszerese

max. 100 pont

érettségi 
átlageredmény

az érettségi 
bizonyítványban 

szereplő %-os
vizsgaeredmények 

átlaga  egészre 
kerekítve

max. 100 pont

maximum 200 pont

tanulmányi pont
(alap, osztatlan képzés és felsőoktatási szakképzés)



Középiskolai osztályzatok:
92 pont

Érettségi átlageredmény:
74 pont

Tanulmányi pont: 166 pont

programtervező informatikus

Érettségi vizsgatárgyak:
matematika ÉS fizika v. informatika v. ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy v. szakmai előkészítő tárgy

Példa

Középiskolai bizonyítvány

11. 12.

magyar 4 5

történelem 5 5

matematika 3 4

angol 5 5

fizika 5 5

pontszám 22 24 46 x 2 = 92

Érettségi bizonyítvány

magyar 4 78% K

történelem 5 69% E

matematika 3 57% K

angol nyelv 4 79% K

informatika ismeretek 5 85% K



Gyakorlati vizsga

edző 

szak

művészet 

képzési terület 

szakjain

A felvételi összpontszámot kizárólag a gyakorlati vizsgaeredmény duplázásával számítják ki, 

többletpontok hozzáadása nélkül.

szakoktató 

szak

Művészeti 

jellegű 

osztatlan 

tanár szakok

művészetközvetítés 

képzési terület 

szakjain



legalább 45% eredmény 

+ érettségi pont számítás

Képzési területenként 
változó

Felsőoktatási 
szakképzésben 
szerzett oklevélért

szakképesítés

előnyben részesítés

nyelvvizsga

emelt szintű érettségi
max
100 32

32

40 változó

Többletpontok

max 100 pont
- B2 komplex 28 pont,

- C1 komplex 40 pont.

hátrányos helyzetű, vagy 

fogyatékossággal élő, vagy 

gyermekét gondozó

(jogcímenként)

sport, tanulmányi és művészeti 

versenyeredmény, önkéntes 

katonai szolgálat

azonos képzési területre 

történő jelentkezés esetén 

amennyiben érettségi pont 

nem lett számítva belőle

szakirányú továbbtanulás esetén, ha 

a szakképesítést igazoló 

bizonyítványból vagy a középfokú 

szakképzettséget tanúsító oklevélből 

nem számítottak érettségi pontot

max
40



Érettségi pont: 157 pont

anglisztika

Érettségi vizsgatárgyak:
angol nyelv (E) ÉS francia nyelv vagy latin nyelv vagy magyar nyelv és irodalom vagy német nyelv vagy 

olasz nyelv vagy orosz nyelv vagy spanyol nyelv vagy történelem

többletpont: 50 pont

Érettségi bizonyítvány/tanúsítvány

magyar 4 78% K

történelem 5 69% E

matematika 4 73% K

angol nyelv 5 79% E

biológia 5 85% K

Példa
azonos idegen nyelvből emelt szintű érettségi és nyelvvizsga

79 + 78 = 157

angol nyelv középfokú nyelvvizsga 
többletpont nem jár érte

Ha a jelentkező ugyanazon idegen nyelvből egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is jogosult lenne 
többletpontra, akkor a többletpontokat csak egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen kapja meg.



tanulmányi pont érettségi pont többletpont

érettségi pont 2 többletpont

max: 200 pont

I.

II.

max: 200 pont max: 100 pont

max: 100 pontmax: 200 pont

Pontszámítás
alap- osztatlan képzések esetében

400 + 100 PONT

III.
oklevél

minősítése
többletpont

max: 100 pont
max: 400 pont

400 PONT

IV.

gyakorlati vizsga



tanulmányi pont érettségi és szakmai 

vizsga összege
többletpont

2 többletpont

V.

VI.

érettségi és szakmai 

vizsga összege

VII

szakmai vizsga négyszerese többletpont

max: 200 pont

max: 200 pont

max: 200 pont

max: 400 pont

max: 100 pont

max: 100 pont

max: 100 pont

400 + 100 PONT Pontszámítás 
szakmai tárgy alapján szakirányú továbbtanulás esetén



tanulmányi pont érettségi pont többletpont

érettségi pont 2 többletpont

max: 200 pont

I.

II.

max: 200 pont max: 100 pont

max: 100 pontmax: 200 pont

Pontszámítás
felsőoktatási szakképzés esetében

400 + 100 PONT

III.
tanulmányi pont

max: 200 pont

2 többletpont
max: 100 pont

Érettségi pont 

számítása: 

bármely két legjobb 

érettségi eredményből 

történik.

IV. oklevél

minősítése
többletpont

max: 200 pont max: 100 pont



Felvételi követelmény



informatika

természettudomány

társadalomtudomány

orvos- és egészségtudomány 

(osztatlan képzés)

műszaki

egyes osztatlan tanár szakok

gazdaságtudományok (osztatlan 

képzés és alkalmazott 

közgazdaságtan alapszak)

jogi (osztatlan képzés)

bölcsészettudomány

államtudományi

egyes osztatlan tanár szakok

pedagógusképzési terület 

(alapképzés, kivéve szakoktató)

sporttudomány (kivéve edző)

orvos- és egészségtudomány 

(alapképzés)

jogi (alapképzés)

gazdaságtudományok 

(alapképzés)

agrár (osztatlan képzés)
agrár (alapképzés és agrármérnöki 

osztatlan képzés)

Felvételi 

követelmény

1.

BÁRMELY

emelt szintű 
érettségi

2. 

meghatározott 
érettségi 

tárgyak köréből

Többletpont: ha legalább 45%-os 
eredményű emelt szintű vizsgatárgyból 

történik az érettségi pont számítása



Példa 1: emelt szint bármely tárgyból lehet

gyógypedagógia (pedagógusképzés képzési terület)

Érettségi követelmény:
magyar nyelv és irodalom ÉS

egy bármely idegen nyelv vagy biológia vagy szociális alapismeretek vagy szociális ismeretek

Érettségi eredmények

magyar 78% K

történelem 63% K

matematika 73% K

angol nyelv 79% K

társadalomismeret 85% E

felvételi követelmény✓

érettségi pont

többletpont emelt szintű érettségiért:
nem adható



Példa 2: emelt szint csak érettségi követelményből lehet

szabad bölcsészet (bölcsészettudomány képzési terület)

Érettségi követelmény:
magyar nyelv és irodalom v. történelem ÉS

angol v. francia v. latin nyelv v. német v. olasz v. orosz v. spanyol (legalább egyet emelt szinten kell teljesíteni)

Érettségi eredmények

magyar 78% K

angol nyelv 63% E

matematika 73% K

történelem 71% K

társadalomismeret 85% E

felvételi követelmény✓

érettségi pont

többletpont emelt szintű 
érettségiért (50 pont)✓



értékelése „megfelelt" vagy „nem 

felelt meg" minősítés lehet 

pedagógusképzési terület 

alapképzési szakjai esetében 

öröklődik az eredmény

a vizsgabehívót az adott 

felsőoktatási intézmény küldi

meghatározott szakok esetében

Alkalmassági vizsga

Aki az alkalmassági vizsgán 
nem jelenik meg vagy „nem 
felelt meg" minősítést kap, 

nem vehető fel az adott 
jelentkezési helyre.



az emelt szintű érettségi-, a nyelvvizsga-, illetve az 
OKJ-többletpontokkal együtt, de más jogcímen 
adható többletpontok nélkül számított pontszám

Mesterképzés esetén

Felsőoktatási szakképzés esetén

Alap, valamint osztatlanképzés esetén

280

24
0
50

az emelt szintű érettségi-többletpontokkal
együtt, de más jogcímen adható
többletpontok nélkül számított pontszám;

a felsőoktatási intézmény által meghatározott 
feltételek alapján

Jogszabályi minimumpontszám

A jogszabályi minimumpontszám alatt jelentkező sem állami ösztöndíjas sem 

önköltséges képzésre nem sorolható be.



Minimumpontszám változás a kiemelt szakok esetében

A felsőoktatásért felelős miniszter egyes alapképzési, valamint osztatlan mesterképzési
szakok esetében a magyar állami ösztöndíjas képzésre történő felvételhez szükséges
követelményt (minimumpontszámot) eltérően határozhatja meg.

Példák 2017 2018 2019 2020 2021

alkalmazott közgazdaságtan 458 428 400 400 400

gazdálkodási és  menedzsment 440 428 400 400 400

jogász 460 460 440 350 350

pénzügy és számvitel 450 425 400 400 400



Pontszáma eléri a 
jogszabályban 
meghatározott 
minimum 
pontszámot

A felvételi 
összpontszáma eléri 
jelentkezési helyeinek 
valamelyikén az eljárás 
végén megállapított 
ponthatárt

Felvételi követelményt 
(alap- osztatlanképzés 
esetében egy emelt 
szintű érettségi) 
teljesíti

Továbbtanuláshoz 
megfelelő 
végzettséggel 
rendelkezik

Jelentkezési határidőig 
érvényes jelentkezést 
nyújtott be

4

5

6

3

2

1

Megfelel az adott 
szakon meghatározott 
egyéb feltételeknek (pl. 
alkalmassági vizsga, eü
feltétel stb.)

Ki nyerhet 
felvételt?
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Köszönöm a figyelmet!

Oktatási Hivatal

www.felvi.hu

info@felvi.hu

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az előadás a jelenlegi jogszabályi 
környezet alapján lett megtartva és nem nyújt teljes körű tájékoztatást. A  

2022. évi általános felsőoktatási felvételi eljárás részletes szabályai a 
decemberben megjelenő Tájékoztatóban olvashatók majd.

http://www.felvi.hu/

