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A felsőoktatási felvételi eljárás
• 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról.
• Részletszabályok a 423/2012. (XII. 29.) felsőoktatási felvételi
kormányrendelet.
• Felsőoktatási felvételi tájékoztató: CSAK ONLINE - www.felvi.hu
2014. december 31-ig,
2015. január 31-ig (hivatalos kiegészítés).
• Jelentkezés és tájékoztatás: CSAK ONLINE - www.felvi.hu.
• Maximum 5 jelentkezés.
• A ponthatárok megállapítása az egyéni teljesítmények,
jelentkezési preferenciák és a szakos kapacitás min-max-ok
alapján történik.

A felvételi eljárás várható menetrendje
Felvételi tájékoztató
megjelenésének határideje a 12.31-ig.
www.felvi.hu oldalon

Jogorvoslatok
benyújtásának
határideje

02.15.

Jelentkezési határidő

Jelentkezés
02.23. hitelesítésének

08.20.

határideje

Besorolási döntés
publikálásának 08.05.
határideje a felvi.hu-n

07.09.

Dokumentumok hiánypótlásának határideje

07.23.
Ponthatárok
megállapítása

A jelentkezés online nyomonkövetése
A www.felvi.hu oldal E-felvételi szolgáltatásában
online nyomon követési lehetőséget
biztosítunk (az e-ügyintézés indulásától):
– jelentkezések és dokumentumok státuszai,
– elért pontszámok részletei.

A www.felvi.hu E-felvételi szolgáltatás,Hivatali
Dokumentumok menü: Jelentkezői státuszlap
– nyomtatható,
– valamennyi adatot tartalmazza.

Kérjük ellenőrizzék adataikat online!

Felsőoktatási felvételi tájékoztató – intézményi részek
• Képzési szint
A – alapképzés, O – osztatlan képzés, F – felsőoktatási
szakképzés, M – mesterképzés.
• Munkarend
N – nappali, E – esti, L – levelező, T – távoktatás.
• Finanszírozási forma
A – állami ösztöndíjas, K – önköltséges.
• Szak, szakirány, nyelv, település.
• Önköltség összege félévben.
• Képzési idő félévben.
• Kapacitás – min-max.
• Érettségi követelmények, mesterképzés esetén felvételi
tárgyak.
• Lábjegyzetek is fontos információkat tartalmaznak!

Pontszámítás
Minimum (jogszabályi) ponthatár
A jelentkező emelt szintű érettségiért járó többletpontokkal együtt, de más
jogcímen adható többletpontok nélkül számított pontszámának
alapképzésben és osztatlan mesterképzés esetén

min. 280 pont

felsőoktatási szakképzés esetén

min. 240 pont

mesterképzés esetén

min. 50 pont

kell lennie ahhoz, hogy a jelentkező felvételi jelentkezését elbírálhassák. E
szabály az állami ösztöndíjas és az önköltséges képzésre egyaránt vonatkozik.
Jogszabályi minimum pontszám alatt a jelentkező nem besorolható.

Pontszámítás – alap- és osztatlan képzés
Max. 400+100 pont
a)

b)

c)

tanulmányi
pont (max:
200 pont)
érettségi
pont (max:
200 pont)

felsőoktatási
oklevél
(max: 200
pont)

+

érettségi
pont (max:
200 pont)

+

x2 +

többletpontok
(max: 100
pont)

x2 +

többletpontok
(max: 100
pont)

többletpon
tok (max:
100 pont)

Pontszámítás – felsőoktatási szakképzés

Max. 400+100 pont
a)
b)

tanulmányi
pont (max:
200 pont)
érettségi
pont (max:
200 pont)

+

érettségi
pont (max:
200 pont)

x2 +

+

többletpon
tok (max:
100 pont)

többletpontok
(max: 100
pont)

c)

tanulmányi
pont (max:
200 pont

x2 +

többletpontok
(max: 100
pont)

d)

felsőoktatási
oklevél
(max: 200
pont)

x2 +

többletpontok
(max: 100
pont)

Ha a FOI nem határozza
meg, hogy mely
érettségi
vizsgatárgyakból kell
érettségi pontot
számolni, akkor a
jelentkező által igazolt,
érettségi
bizonyítványban,
tanúsítványban lévő
érettségi eredmények
közül a két legjobb
eredményből történik
az érettségi pontok
megállapítása.

Pontszámítás – egyéb A/O/F
1) A művészet és a művészetközvetítés képzési terület szakjaira
jelentkezők részére gyakorlati vizsga szervezhető. A
gyakorlati vizsgán maximálisan 200 pont szerezhető. A
művészet és a művészetközvetítés képzési területhez tartozó
szakok esetén a felvételi összpontszámot – a felsőoktatási
intézmények döntésének megfelelően – kizárólag a gyakorlati
vizsgaeredmény duplázásával számítják ki (többletpontok
hozzáadása nélkül).
2) Osztatlan közismereti tanárképzés esetében, amennyiben
egyik, vagy mindkét szakképzettségre történő felvétel felvétele
gyakorlati vizsga teljesítése, a felvételi összpontszámot
többletpontok hozzáadása nélkül kell meghatározni.

Többletpont
 Nyelvtudás alapján (legalább B2 komplex) – kivéve
művészeti képzési területen, a művészetközvetítés képzési
területen : maximum 40 pont (B2 komplex: 28 pont; C1
komplex: 40 pont).
 Emelt szintű érettségiért: min. 45%-os eredmény,
amennyiben annak százalékos eredményéből történik az
érettségi pont számítása: vizsgatárgyanként 50 pont,
maximum 100 pont.
 Előnyben részesítés okán (hátrányos helyzetű, vagy
fogyatékossággal élő, vagy gyermekét gondozó): maximum
40 pont.
 Képzési területenként eltérő módon adható tanulmányi/szakmai-/művészeti- vagy sportverseny eredményért,
valamint OKJ-s szakképesítésért.

Osztatlan tanárképzés
 Osztatlan képzésben is
szervezhető /elsősorban osztatlan
képzésként szervezendő!
 Pedagógus ösztöndíj.
 Alkalmassági vizsga.
 2 szakos közismereti tanárképzés.
 1 szakos
művészeti/szakmai/hitéleti
tanárképzés.

Általános
iskolai

Középiskolai

8 félév

10 félév

+2 félév

+2 félév

Osztatlan tanárképzés
Közös képzési szakasz az általános és a középiskolai
tanárképzésben: első három év, ezt követően választás (ha
lehet az adott intézményben):
két általános iskolai szakképzettség,
két középiskolai szakképzettség,
egy általános- és egy középiskolai szakképzettség,
egyes szakoknál nincs kétféle kimenet, 5+1, vagy 4+1 éves a
képzés.

Meghirdetésenként lábjegyzet, ami megadja az
alapinformációkat!

Osztatlan tanárszakok
•
•
•
•
•
•
•
•
•

……. nyelv és kultúra tanára,
német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára,
történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára,
biológiatanár (egészségtan),
fizikatanár (természettudományi gyakorlatok),
természetismeret-környezettan tanár,
technika-, életvitel- és gyakorlat-tanár,
média-, mozgókép- és kommunikációtanár,
rajz- és vizuáliskultúra-tanár.

Van felvételi vizsga?
• Nincs! A középiskolai teljesítmény és a meghatározott
érettségi vizsgatárgyak százalékos eredménye és a
többletpontok alapján határozzák meg a pontszámot a
felsőoktatási intézmények.

• Két érettségi vizsgatárgy százalékos eredménye, ami
különböző lehet
– kötelező két tárgy – pl. állatorvos,
– egy tárgy kötelező, a második egy listából választható – pl.
műszaki,
– egy listából kell kettőt szabadon kiválasztani - pl. agrár.

• A kivétel: művészet és művészetközvetítő!

Emelt szintű érettségi követelmények
Képzési terület

Szakok

Agrár

állatorvos - 2 emelt szinten,
erdőmérnök - 1 választott emelt szinten,

Bölcsészettudomány

minden szakon - 1 választott emelt szinten,

Jogi

jogász osztatlan – 1 választott emelt szinten,

Gazdaságtudományok

alkalmazott közgazdaságtan - matematika emelt szinten,
gazdaságelemzés - matematika emelt szinten,

Műszaki

építész - 1 választott emelt szinten,
energetikai mérnöki - 1 választott emelt szinten,
építészmérnöki – 1 választott emelt szinten,

Orvostudomány

általános orvos, fogorvos, gyógyszerész – 2 emelt szinten,

Társadalomtudomány

minden szakon - 1 választott emelt szinten,

Pedagógusképzés

egyes szakpárokon (bölcsészettudomány) 1 emelt szinten,

Sporttudomány

testnevelő-edző alapképzési szakon testnevelés emelt szintű
érettségi kötelező.

Kapacitás
• Törvényi előírás az, hogy minden szakra, szakirányra
(meghirdetésre) pontosan meg kell határozniuk a felsőoktatási
intézményeknek, hogy hány hallgatót tudnak felvenni.
• Amennyiben a kapacitásuk engedi, az összes jelentkezőt fel kell
venni magyar állami ösztöndíjas képzésre, aki eléri a minimális
ponthatárt, 2015-ben a 280, illetve a 240 pontot.
• Ha több jelentkező van, akkor a ponthatár természetesen magasabb
lesz.
• 2014-ban 16 olyan szak volt, ahol a ponthatár előre bejelentve
magasabb volt a minimumnál. Ez azt jelentette, hogy aki azt a
pontszámot elérte, az államilag támogatott hallgató lett, akinek
kevesebb pontja lett, az csak önköltséges hallgató lehetett. Várható,
hogy a miniszter idén is meghatároz ilyen szakokat, ponthatárokat!

Kapacitás - jelentkezők
150

1

90

100

16 szak
alkalmazott közgazdaságtan: 465
andragógia: 430
emberi erőforrások: 443
gazdálkodási és menedzsment:
460
gazdaságelemzés: 465
igazságügyi igazgatási: 424

kommunikáció és
médiatudomány: 455
közszolgálati: 440
munkaügyi és
társadalombiztosítási igazgatási:
410
nemzetközi gazdálkodás: 460
nemzetközi tanulmányok: 465

jogász: 464

pénzügy-, és számvitel: 458

kereskedelem és marketing: 449

turizmus-vendéglátás: 428
üzleti szakoktató: 440

Vagyis - ki nyerhet felvételt?
 aki legalább egy jelentkezési helyre a határidőig érvényes
jelentkezést nyújtott be, befizette az eljárási díjat;
 továbbtanuláshoz megfelelő végzettséggel rendelkezik;
 pontszáma eléri a jogszabályban meghatározott minimum
pontszámot;
 jelentkezési helyeinek egyikén eléri (az intézményi kapacitások
korlátozottsága miatt) a minimálisnál magasabban kialakuló
pontszámot (ponthatárt);
 megfelel az adott szakon meghatározott egyéb feltételeknek
(pl. egyes szakokon alkalmassági vizsga teljesítése, orvosi
alkalmasság, egyéb előírt szakképesítéssel vagy
szakképzettséggel).

Az állami (rész)ösztöndíj igénybevételének sajátos feltételei

Állami ösztöndíjas:
• állami ösztöndíjas besorolás,
• NINCS állami ösztöndíj szerződés!
• az állam fizeti a képzés költségeit.

Ösztöndíjas szerződés:
• a képzési idő másfélszerese alatt
oklevél szerzés,
– Ha nem visszafizeti a képzési költség
felét,

• az oklevél szerzést követő 20 évben a
képzési idő egyszereséig hazai
munkavégzés,
– Ha nem visszafizeti a képzési költség
kamatokkal növelt egészét.

Példák:
1. Mérnök (ANA/ALA):
képzési idő = 3,5 év, az
ösztöndíjas tanulmányi idő
= 4 év, akkor hazai
munkavégzés = 4 év,
2. Bölcsész (ANA/ALA):
képzési és tanulmányi idő =
3 év,
hazai munkavégzés = 3 év
1. Orvosképzés (ONA):
képzési idő = 6 év,
ösztöndíjas tanulmányi idő
= 7 év,
hazai munkavégzés = 7 év

Benyújtandó dokumentumok
A dokumentumok a felsőoktatási felvételi eljárás
szempontjából négy csoportba sorolhatók:
•az érvényes jelentkezéshez szükséges dokumentumok,
•a többletpontokat igazoló dokumentumok,
•a felsőoktatási felvételi eljárás intézményspecifikus
dokumentumai,
•a felsőoktatási felvételi eljárás járulékos
dokumentumai.

Többletpontot igazoló
dokumentumok

Az érvényes jelentkezéshez
szükséges dokumentumok
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Érettségi bizonyítvány,
Érettségi tanúsítvány,
Oklevél,
Felvételi eljárási díj
befizetésének igazolása,
Középiskolai bizonyítvány,
Külföldi vagy
Magyarországon működő
külföldi rendszerű
intézményben szerzett
bizonyítványok, oklevelek.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nyelvvizsga (vagy ezzel
egyenértékű dokumentum),
Tanulmányi v. művészeti verseny
eredmény igazolása,
Szakképesítést igazoló
dokumentum,
Sportversenyen elért eredmény
igazolása,
Hátrányos helyzet igazolása,
Fogyatékosság igazolása
Gyermekgondozás igazolása (pl.
GYES, TGyÁS).

Intézményspecifikus
dokumentumok
FOI adja meg, hogy melyek ezek!
 Betöltött munkakör igazolása,
 (Elő)alkalmassági vizsgáról
szóló igazolás,
 Külföldi vagy Magyarországon
működő külföldi rendszerű
intézményben szerzett
dokumentumok,
 Magyar Táncművészeti Főiskola
(MTF) által kért speciális
dokumentumok,
 Orvosi igazolások.

Járulékos
dokumentumok
 Névváltoztatás igazolása,
 Magyarországi tartózkodás
igazolása,
(menekült, menedékes,
befogadott, bevándorolt,
letelepedett).

Köszönöm a figyelmet!

