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Felsőoktatási Felvételi Főosztály



www.felvi.hu

általában december végén jelenik meg,

hivatalos kiegészítés január 31-ig, 

tartalmazza a jelentkezés szabályait, 
hasznos tudnivalóit, a meghirdetett 
képzéseket,

szakkereső, szakleírások, képzési és 
kimeneti követelmények, tanárképzés-
kereső, diplomás pályakövetés.

Jelentkezés és tájékozódás – csak online

http://www.felvi.hu/


1. lépés: Regisztráció a www.felvi.hu honlapon

2. lépés: Felhasználási feltételek elfogadása – biztonsági kód

3. lépés: Adatok rögzítése

4. lépés: Dokumentumok elektronikus feltöltése 

5. lépés: Kiegészítő eljárási díj befizetése(amennyiben szükséges)

6. lépés: Hitelesítés

• Ügyfélkapun keresztül  vagy 

• hitelesítő adatlap kinyomtatása és postai feladása segítségével.

Az E-felvételi lépései

http://www.felvi.hu/
https://ugyfelkapu.magyarorszag.hu/


Legfontosabb jelentkezési határidők! 

•JELENTKEZÉS02.15.

•HITELESÍTÉS02.20.



Maximum 6 jelentkezési hely – ebből 3 jelentkezési hely ingyenes!

Sorrend kialakítása:

Jelentősége:

Módosítási lehetőség:

A jelentkezési sorrend

Ugyanannak a jelentkezési helynek az állami ösztöndíjas és az önköltséges
finanszírozási formája egy jelentkezési helynek számít (de külön sorban kell
szerepelnie)!

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 előrébb
szereplő jelentkezési helyre nyerhet felvétel.

Egyszeri alkalommal lehet sorrendet módosítani,
jelentkezési hely visszavonására is lehetőség van.



középiskolai osztályzatok

Magyar nyelv és irodalom 
(átlag), történelem, 

matematika, idegen nyelv, 
választott term. tud. tárgy
utolsó két (tanult) év végi 

jegyei összegének kétszerese

max. 100 pont

érettségi átlageredmény

Az érettségi 
bizonyítványban 

szereplő %-os
vizsgaeredmények 

(4 kötelező, 1 
választott) átlagát  
egészre kerekítve

max. 100 pont

TANULMÁNYI PONT ÉRETTSÉGI PONT

Az adott szakon 
előírt  két érettségi 

tárgy %-os
vizsgaeredményei a 

pontok

max. 200 pont

max. 200 pont

FELVÉTELI 
ÖSSZPONTSZÁM: 
MAX. 500 PONT

TÖBBLETPONTOK: 
max. 100 pont

Pontszámítás elvei 
(alap, osztatlan és felsőoktatási szakképzés)



Pontszámítás - Alapképzés és osztatlan mesterképzés 

maximálisan elérhető pontszám: 400+100 pont

1. Két pontszámítási mód alkalmazható:

a) + +

b) x2 +

A jelentkező összpontszáma automatikusan a számára
kedvezőbb módon kerül meghatározásra.

tanulmányi 

pont (max: 

200 pont) 

érettségi pont 
(max: 200 

pont)

többletpontok 
(max: 100 

pont)

érettségi pont 
(max: 200 

pont)

többletpontok 
(max: 100 

pont)



Pontszámítás – Felsőoktatási szakképzés

maximálisan elérhető pontszám:  400+100 pont

1. A pontszámítás háromféle módszer szerint történik:

a)

+ +

b) x2+

c) x2+

tanulmányi 

pont (max: 

200 pont) 

érettségi pont 
(max: 200 

pont)

többletpontok 
(max: 100 

pont)

érettségi pont 
(max: 200 

pont)

többletpontok 
(max: 100 

pont)

tanulmányi 
pont (max: 
200 pont)

többletpontok 
(max: 100 

pont)

A három számítási mód közül a legkedvezőbb módon kerül kiszámításra az
összpontszám.



Alapképzés, valamint osztatlan mesterképzés
esetén az emelt szintű érettségi-, a nyelvvizsga-,
illetve az OKJ-többletpontokkal együtt, de más
jogcímen adható többletpontok nélkül számított
pontszám;

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

Mesterképzés esetén;

min. 280 pont

min. 240 pont

min. 50 pont

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

alkalmazott közgazdaságtan 458 428 400

gazdálkodási és  menedzsment 440 428 400

jogász 460 460 440

pénzügy és számvitel 450 425 400



Új felvételi követelmény

Alapképzésre, osztatlan mesterképzésre 
CSAK AZ A JELENTKEZŐ VEHETŐ FEL, AKI

legalább egy emelt szintű érettségi 
vizsgával, vagy felsőfokú végzettséget 
tanúsító oklevéllel rendelkezik.

Kivéve: ahol a felvételi összpontszámot
gyakorlati vizsgával határozzák meg.



A felvételi 
követelményként 
választott emelt szintű 
érettségiért akkor 
adható többletpont, ha 
a választott tárgyból 
lehet érettségi pontot 
számítani, és legalább 
45%-os eredményű.

Felvételi követelmény BÁRMELY
emelt szintű érettségi a következő 

képzési területeken:

• agrár (alapképzés),

• gazdaságtudományok 
(alapképzés)

• informatika,

• jogi (alapképzés),

• orvos- és egészségtudomány 
(alapképzés),

• pedagógusképzés,

• sporttudomány.

https://www.felvi.hu/pub_bin/dload/FFT20K/tablazatok/FFT_2020K_2sz_tablazat.pdf

Új felvételi követelmény: 
kötelező emelt szintű érettségi 1.



A legalább 45%-os
emelt szintű 
érettségi vizsgáért 
jár a többletpont.

Felvételi követelmény a bemeneti 
emelt szintű érettségi tárgyak közül 

a következő képzési területeken:

• agrár (osztatlan képzés)

• államtudományi,

• bölcsészettudomány,

• jogi (osztatlan képzés)

• műszaki,

• orvos és egészségtudomány 
(osztatlan képzés),

• társadalomtudomány,

• természettudomány.

Új felvételi követelmény: 
kötelező emelt szintű érettségi 2.



Pontszámítás - specialitások

• Az edző szak, a művészet és a művészetközvetítés képzési terület 
szakjaira jelentkezők részére gyakorlati vizsga kerül megszervezésre, 
melyen max. 200 pont szerezhető. A felvételi összpontszámot kizárólag a 
gyakorlati vizsgaeredmény duplázásával számítják ki, többletpontok 
hozzáadása nélkül.

• Alkalmassági vizsga: a felsőoktatási felvételi eljárásban a felsőoktatási 
intézmény által azokon a szakokon megkövetelt vizsga, amelyek 
elvégzéséhez bizonyos készségek és képességek (ének, rajz, egészségügyi, 
pályaalkalmassági, magyar nyelvi alkalmassági stb.) meghatározott szintje 
szükséges. Az alkalmassági vizsga értékelése „megfelelt" vagy „nem felelt 
meg" minősítés lehet. A „nem felelt meg" minősítés esetén a jelentkező 
felvételi összpontszáma 0.



• B2 (középfokú) komplex államilag elismert nyelvvizsga-
bizonyítványért 28 többletpont,

• C1 (felsőfokú) komplex államilag elismert nyelvvizsga-
bizonyítványért 40 többletpont.

nyelvtudás

• min. 45%-os eredmény, amennyiben annak százalékos 
eredményéből történik az érettségi pont számítása, illetve a 
felsőoktatási felvételi szakmai vizsgán való megfelelés: 
vizsgatárgyanként 50 többletpont (maximum 100 pont).

emelt szintű 
érettségi 

• hátrányos helyzetű, vagy fogyatékossággal élő, vagy gyermekét 
gondozó: 40 többletpont.

előnyben részesítés

• azonos képzési területre történő jelentkezés esetén: jeles 
záróvizsga eredmény alapján 32 többletpont, jó záróvizsga
eredmény alapján 20 többletpont, közepes záróvizsga eredmény 
alapján 10 többletpont.

felsőoktatási 
szakképzésben 
szerzett oklevél

• tanulmányi-szakmai-művészeti vagy sportverseny eredményért, 
valamint OKJ-s szakképesítésért (lásd majd a Tájékoztató 1. sz. 
Táblázatát).

képzési 
területenként eltérő 

módon adható

Többletpont számítás –nem változik!
(kivéve edző szak, művészeti képzési, a művészetközvetítés képzési területen)



1.

a jelentkezési határidőig 
érvényes jelentkezést 

nyújtott be

2. 

továbbtanuláshoz 
megfelelő végzettséggel 

rendelkezik

3. alap, osztatlan képzés 
esetén teljesíti a felvételi 
követelményt (egy emelt 

szintű érettségi)

4. teljesíti az érettségi 
pontok számításához 

meghatározott érettségi 
követelményt az előírt 

szinten

5. pontszáma eléri a 
jogszabályban 

meghatározott minimum 
pontszámot

6. a felvételi 
összpontszáma eléri

jelentkezési helyeinek 
valamelyikén az eljárás 

végén megállapított 
ponthatárt

7. megfelel az adott 
szakon meghatározott 

egyéb feltételeknek (pl. 
alkalmassági vizsga, 
orvosi alkalmasság);

felvételt nyer

Ki nyerhet felvételt?



Benyújtandó dokumentumok
alap és – osztatlan képzésre, felsőoktatási 

szakképzésre jelentkezéskor

érettségi bizonyítvány  
(2006. január 1. előtt 

érettségizők);

középiskolai 
bizonyítvány 

(tanulmányi pontok 
számítása esetén); 

bármilyen 
többletpontot igazoló 

dokumentum 

(kivéve 2003. január 1. 
utáni nyelvvizsga-

bizonyítvány); 

felsőfokú oklevél 
(abból számított 
pontok esetén)

egyéb, a felvételi 
kérelem megfelelő 

elbírálásához szükséges 
dokumentum (pl. 
igazolás a felvételi 

eljárás díjának 
befizetéséről); 

a kiválasztott 
képzés(ek)en 
szükséges, az 

intézmény által előírt 
speciális dokumentum 

(pl. foglalkozás-
egészségügyi igazolás).



Köszönöm a figyelmet!

Oktatási Hivatal

www.felvi.hu

info@felvi.hu

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy jelen tájékoztató anyag nem nyújt 
teljes körű tájékoztatást, a 2020. évi általános felsőoktatási felvételi 

eljárás részletes szabályai a decemberben megjelenő Tájékoztatóban 
olvashatók.

http://www.felvi.hu/

