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FELVÉTELI MENETREND

Felvételi jelentkezés: 2019.02.15.

Hitelesítés: 2019.02.20.

E-felvételi ügyintézési időszaka: 2019.04.19-től

Általános tájékoztatás kiküldése: 2019.06.10.

Hiánypótlási felszólítás megküldése: 2019. 06.26-ig

Dokumentumok benyújtásának, sorrendmódosításnak a  

határideje: 2019.07.10. 

Ponthatárok: 2019.07.24.

Felvételi határozat közlése: 2019.08.08.

Jogorvoslat: 15 nap



FELVÉTELI JELENTKEZÉS  I.

Felvételi jelentkezés módja:

• elektronikusan a www.felvi.hu oldalon keresztül

Fontos, hogy rendszeresen figyeljék a jelentkezés során 

megadott e-mail postafiókjukat, mivel oda érkeznek 

hivatalos értesítések, felszólítások, tájékoztatások!

http://www.felvi.hu/




FELVÉTELI JELENTKEZÉS II.

Határidőn túl benyújtott jelentkezés nem 

fogadható el!

Hitelesítés nélkül a jelentkezés érvénytelen!



FELVÉTELI JELENTKEZÉS III.

Csatolandó dokumentumok

• érettségi bizonyítvány, (tanúsítvány) középiskolai 
bizonyítvány, többletpontra jogosító dokumentumok

• minden dokumentum, ami rendelkezésre áll 
jelentkezéssel egyidejűleg ill. folyamatosan

VÉGSŐ HATÁRIDŐ: 2019. július 10.



FELVÉTELI JELENTKEZÉS IV.

Eljárási díj befizetése

• 3 jelentkezés díjmentes – maximum 6 jelentkezés

(ugyanannak a szaknak az állami és fizetős része egy 

jelentkezésnek számít, nem növeli a jelentkezések 

számát)

• Jelentkezési díj: további jelentkezésenként : 2.000 Ft

BEFIZETÉSI HATÁRIDŐ: 2019. február 15.

A meg nem fizetett díj összegének megfelelő számú 

jelentkezési hely kizárásra kerül.



FELVÉTELI JELENTKEZÉS V.

Érvényessége:

Határidőn belül az elektronikus felületen történő 

jelentkezés 

Hitelesítés (a fent említett módokon)

A megjelölt jelentkezési helyek függvényében kiegészítő 

díj határidőre történő befizetése (elmulasztása esetén a  ki 

nem fizetett jelentkezés törlésre kerül )

Határidőn túl benyújtott dokumentumok, igazolások nem 

kerülnek beszámításra!



JELENTKEZÉSI SORREND I.

- legfeljebb 6 jelentkezési hely jelölhető meg

A különböző finanszírozási forma nem számít külön

jelentkezésnek.

A jelentkezési sorrend lényege az, hogy a jelentkező

preferencia-sorrendjét tükrözze.

Egyazon eljárásban a felvételiző csak egy helyre vehető fel,

mégpedig a rangsorában szereplő első olyan helyre, ahová

elég a felvételiző összpontszáma.



JELENTKEZÉSI SORREND II.

• További helyre akkor sem vehető fel a jelentkező,

ha felvételi összpontszáma elvileg elég lenne!

Egyszeri sorrendmódosításra van lehetőség!

2019. július 10-ig

• Új jelentkezési hely nem jelölhető meg!



PONTSZÁMÍTÁS I.

Felvételi összpontszám: 400 + 100 pont

Összetevői:

▪ Tanulmányi pontok (max. 200 pont) = 

Középiskolai eredmények 100 pont +

Érettségi eredmények 100 pont 

▪ Érettségi („felvételi”) pontok (max. 200 pont)

▪ Többletpontok (max. 100 pont)



PONTSZÁMÍTÁS II.

Középiskolai eredmények:

Az alábbi öt tantárgy utolsó két tanult év évvégi 

érdemjegyeinek összege:

- magyar nyelv és irodalom (átlag)

- történelem

- matematika

- idegen nyelv (legalább két évig tanult)

- választott természettudományos tárgy (fizika, kémia, 

biológia, földrajz- informatika nem)

Az öt érdemjegy összegének kétszerese adja a tanulmányi 

pontok egyik részét. (max.100 pont)



PONTSZÁMÍTÁS III.

Érettségi bizonyítványban szereplő eredmények:

Négy kötelező (magyar nyelv és irodalom, történelem,

matematika, idegen nyelv) és egy szabadon választott

érettségi tárgy százalékos eredményeinek átlaga egész

számra kerekítve. (max. 100 pont)



PONTSZÁMÍTÁS IV.

Érettségi „felvételi”pontok:

Az adott szakon megjelölt 2 kötelező érettségi 

vizsgaeredményeinek százalékos 

teljesítményéből számítják (max. 200 pont)



PONTSZÁMÍTÁS V.

Többletpontok: max. 100 pont

Jogszabály alapján:

- nyelvtudásért: max. 40 pont

• B2/ középfokú komplex (középfokú „C” típ.)    28 pont

• C1/felsőfokú komplex (felsőfokú „C” típ.) 40 pont

- emelt szintű érettségiért: max. 100 pont 

- esélyegyenlőségért: max. 40 pont

(hátrányos helyzet,  fogyatékosság, gyermekgondozás)

Képzési területenként:

- tanulmányi versenyekért: max. 100 pont

- Sportteljesítményért (részletek: felvi.hu)



PONTSZÁMÍTÁSI MÓDSZEREK I.

Alap és osztatlan képzésben

• tanulmányi pontok (max. 200 pont) + érettségi 

pontok (max. 200 pont) + többletpontok (max. 100 

pont)

• érettségi pontok (max. 200 pont) x 2  + 

többletpontok (max. 100 pont)

Jogszabályi minimum: 280 pont (az emelt szintű 

érettségi-,a nyelvvizsga-, ill. az OKJ többletpontokkal 

együtt, de egyéb többletpont nélkül)



PONTSZÁMÍTÁSI MÓDSZEREK II.

Felsőoktatási szakképzésben

• tanulmányi pontok x 2  + többletpontok

• tanulmányi pontok + érettségi pontok + 

többletpontok

• érettségi pontok x 2 + többletpontok

Jogszabályi minimum: 250 pont (emelt szintű

érettségiért járó többletpontokkal együtt, de egyéb

többletpont nélkül)



HATÁRIDŐK I.

jelentkezés, eljárási díj befizetése: 

2019. február  15.

hitelesítés: 

2019. február 22.

hiánypótlásra felszólítás: 

2019. június 26.

dokumentum másolatok benyújtása, 

módosítások: 

2019. július 10.



HATÁRIDŐK II.

Ponthatárok, a felvételi eredmények 
várható kihirdetése:

2019. július 24.



JOGORVOSLAT

A 2019. évi általános felsőoktatási felvételi 

eljárás jogorvoslati szakasza a Felsőoktatási 

Felvételi Tájékoztató 1.7.4. pontjában 

részletezve olvasható.


