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Készítette:
Ziegler Teréz tagintézmény-vezető

A döntést segítő „kiadványok”
 Felsőoktatási felvételi tájékoztató 2019.
szeptemberben induló képzésekre
www.felvi.hu
 Hivatalos kiegészítő – 2019. január 31-ig
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Ügyfélszolgálati Iroda
Telefon: (06 1) 477 3131
Cím: Budapest, XII. kerület, Maros u. 19-21. földszint
Levelezési cím: Oktatási Hivatal, 1380 Budapest, Pf.:
1190
E-mail: info@felvi.hu
Honlap: Felvi.hu - Ügyfélszolgálatunk
A felvételi
eljárással
kapcsolatos
általános
kérdésekben a 1818-as telefonszámon (5-ös gomb Felsőoktatási felvételivel kapcsolatos kérdések) a
Kormányzati Ügyfélvonal is tájékoztatást nyújt 0-24
órában.

Képzési szintek
 A - Alapképzés:
Az első képzési ciklus az alapképzés (baccalaureus,
bachelor; rövidítve: BA: Bachelor of Arts, BSc:
Bachelor of Sciences), mely (alapképzési szaktól
függően) 6–8 féléves. Az alapképzés csak egyszakos,
az oklevél megszerzésével alapfokozat és egy, az
adott szaknak megfelelő szakképzettség szerezhető.
[Folytatása a Mesterképzés – MA, MBA, MSA ].
 O - Osztatlan mesterképzés:
egyes
szakokon
(általános
orvos,
fogorvos,
gyógyszerész, állatorvosi, építész, erdőmérnöki,
jogász stb.) az új, többciklusú képzés bevezetését
követően is megmaradt az osztatlan, legalább 10
féléves, legfeljebb 12 féléves képzés.
 F - Felsőoktatási szakképzés:
a felsőoktatási intézmények által hallgatói jogviszony
keretében folytatott felsőoktatási szakképzés, amely
oklevél kiadásával zárul (az oklevél felsőfokú
végzettségi szintet nem tanúsít).
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Munkarend
 N – nappali munkarend szerinti képzés
 E – esti munkarend szerinti képzés
 L – levelező munkarend szerinti képzés
 T – távoktatás

Finanszírozási forma
 A – állami ösztöndíjas képzés:
 1. magyar állami ösztöndíjas képzés: A hallgató
vállalja, hogy meghatározott időn belül oklevelet
szerez, majd az oklevélszerzést követően
megfelelő ideig hazai munkaviszonyt tart fenn.
 2. közszolgálati ösztöndíjas képzés: A Nemzeti
Közszolgálati Egyetem képzéseinek ösztöndíjas
finanszírozási formája.
 K – önköltséges képzés: A képzés költségeit a
hallgató viseli.

Jelentkezés
 Határidő: 2019. február 15.
 Módja: elektronikus úton (www.felvi.hu)
 Hitelesítése: 2019. február 20.

Jelentkezési helyek
 Száma: maximum 6 hely
 Sorrendje: egyszer módosítható 2019. július 10-ig

E-felvételi lépései
1. Regisztráció
2. Biztonsági kód és felvételi azonosítószám
3. Jelentkezési adatok és jelentkezési helyek
rögzítése
4. Szükséges dokumentumok feltöltése
5. Kiegészítő felvételi eljárási díj kitöltése
(amennyiben szükséges)
6. Jelentkezés hitelesítése
7. Tájékozódás, ügyintézés
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Az eljárás díja
 Díjmentesen: 3 képzési helyre (azonos helyen a
kétféle finanszírozási forma egynek számít)
 Kiegészítő díj: 2000 Ft/képzési hely - összesen
max. 6 hely jelölhető meg
ugyanannak
a
jelentkezési
Amennyiben
helynek az állami ösztöndíjas és önköltséges
formáját is megjelöli – csak a finanszírozási
forma tér el –, akkor azt ugyan két sorban
kell feltüntetni a jelentkezéskor, ám az
eljárási díj szempontjából ez egy jelentkezési
helynek minősül.
 Külön
eljárási
díj:
(egészségügyi,
pályaalkalmassági, gyakorlati vizsga esetén,
felsőoktatási intézménynek)
 Befizetés:
─ folyószámláról történő banki átutalással
─ vagy internetes tranzakcióval

Pontszámítás

Az emberi erőforrások minisztere a
nemzeti felsőoktatásról szóló törvény 46.
§ (4) bekezdése alapján az alapképzési,
valamint osztatlan mesterképzési szakok
esetében a magyar állami ösztöndíjas
képzésre
történő
felvételhez
egy
minimumpontszámot határoz meg:
•
•
•
•

alkalmazott közgazdaságtan
gazdálkodási és menedzsment
pénzügy és számvitel
tanár

400 pont
400 pont
400 pont
305 pont
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Pontszámítás
 Összpontszám: 400 + 100
 Alap-és osztatlan mesterképzés esetén:

 A kedvezőbb pontszámítási módszer alapján
számolnak.
 A felvételi ponthatárokat várhatóan 2019.
július 25-én állapítják meg.

Tanulmányi pontok
 Max. 200 pont
 Öt tantárgy (max. 100 pont)
─ magyar nyelv és irodalom,
─ történelem,
─ matematika,
─ idegen nyelv (német vagy angol),
─ egy további tantárgy (közgazdaság,
informatika, ügyvitel ismeretek).
 II. Érettségi eredmények (max. 100 pont) érettségi bizonyítványában szereplő érettségi
vizsgaeredmények közül a
négy
kötelező és egy szabadon választott érettségi
vizsgatárgy százalékos
eredményeinek
átlagát kell egész számra kerekíteni.
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Érettségi pontok
Max. 200 pont
A felvételi eljárásban meghatározott két
érettségi
vizsgatárgy
százalékos
eredményei alapján számítják ki.
Az érettségi pontok száma egyenlő az
érettségi vizsgán az adott vizsgatárgyból
elért százalékos eredménnyel.
Figyelem - a középszintű 78% és az
emelt szintű 78% is 78 pontot ér!

Pontszámítás gyakorlati vizsga esetén
 Alapképzésben a következő szakokon lehetséges a
felsőoktatási
intézmények
által
szervezett
gyakorlati vizsga: művészet, művészetközvetítés,
művészeti tanárképzés képzési terület minden
szakján, illetve sporttudomány képzési terület edző
alapképzési szakján.
 A gyakorlati vizsgán összesen maximum 200 pont
szerezhető. A felvételi összpontszámot kizárólag a
gyakorlati vizsgaeredmény duplázásával számítják
ki, többletpontok hozzáadása nélkül.
 Ellenőrizni kell az alkalmassági, gyakorlati,
egészségügyi és a felsőoktatási intézmények saját
vizsgáinak időpontjait, mert ÜTKÖZHETNEK!
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Többletpontok
 Max. 100 pont
 Jogszabály alapján kötelezően adandó
többletpontok:
─ emelt szintű érettségi vizsgaeredményért,
─ nyelvtudásért,
─ esélyegyenlőségért,
─ képzési
területenként
adható
többletpontok,
─ tanulmányi
és
művészeti
versenyeredmények alapján,
─ szakképesítés vagy
─ sporteredmény alapján.

Emelt szintű érettségi vizsgaeredményért
 Max. 100 pont;
 Az emelt szinten teljesített legalább 45%-os
eredményű érettségi vizsgáért 50 többletpontot
adnak, amennyiben a jelentkező érettségi pontjait
az emelt szinten teljesített vizsgaeredmény alapján
számítják.
(Pl.
a
jelentkező
történelemből
emelt
szintű
érettségi
vizsgaeredménnyel rendelkezik és az általa megjelölt képzésen a
következő vizsgatárgyakat határozták meg a felvétel feltételéül: magyar
nyelv és irodalom vagy történelem vagy matematika. Ebben az esetben
a történelem emelt szintű érettségi is beszámítható, azonban ha a
másik két vizsgatárgy eredményei alapján kedvezőbb lenne az
érettségi pontszám meghatározása, akkor azt az emelt szintű
történelem érettségi vizsgatárgy és az érte járó többletpontok nélkül
számítják ki.)
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Nyelvtudásért
 Max. 40 pont
 B2 (korábban középfokú) komplex (korábban
C típusú) államilag elismert nyelvvizsgabizonyítványért 28 többletpont;
 C1 (korábban felsőfokú) komplex (korábban
C típusú) államilag elismert nyelvvizsgabizonyítványért 40 többletpont.
 FIGYELEM! „Amennyiben a jelentkező egy adott
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.”

Esélyegyenlőség okán
 Max. 40 pont
 a hátrányos helyzetű jelentkező
 a fogyatékossággal élő jelentkező
 gyermeke gondozása

Érettségi
vizsgák
értékelése,
érdemjegyek és bizonyítvány
 A vizsga összpontszámát %-ban is kifejezik,
és az érdemjegyet ez alapján állapítják meg.
A %-ok és osztályzatok megfeleltetése nem
azonos a két szinten.
A
vizsga
teljesítmény
az
érettségi
bizonyítványban %-os eredményként is
megjelenik.
─ emelt szint, 62 %, jeles (5)
─ középszint, 62 %, jó (4)
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A kapott pontszámot az alábbi
táblázat szerint váltjuk osztályzatokra
az érettségi vizsga során:
KÖZÉPSZINT

EMELT SZINT

OSZTÁLYZAT

80-100%

60-100%

jeles (5)

60-79%

47-59%

jó (4)

40-59%

33-46%

közepes (3)

25-39%

25-32%

elégséges (2)

0-24%

0-24%

elégtelen (1)

Kapacitás
 Nftv. alapján minden szakra, szakirányra
pontosan
meg
kell
határozniuk
a
felsőoktatási intézményeknek, hogy min.max. hány tanulót tudnak felvenni.
 A kapacitás erejéig minden jelentkezőt fel
kell venni magyar állami ösztöndíjas
képzésre, aki eléri a minimális ponthatárt.
 Ha több jelentkező van, mint a maximum
kapacitás, akkor a ponthatár a minimális
ponthatárnál magasabb lesz.
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Ki nyerhet felvételt?
 Aki legalább egy jelentkezési helyre a határidőig
érvényes jelentkezést nyújtott be,
 Befizette az eljárási díjat;
 Továbbtanuláshoz
megfelelő
végzettséggel
rendelkezik;
 Beszámítható érettségi tárgyakból min. kettővel
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).

Benyújtandó dokumentumok
 A jelentkezéshez kötelezően benyújtandó
dokumentumok.
 A pontszámításhoz szükséges dokumentumok.
 A többletpontokat igazoló dokumentumok.
 Intézményspecifikus és egyéb dokumentumok.
 Figyelem! A jelentkezéskor már rendelkezésre
álló dokumentumokat a jelentkező köteles a
jelentkezésével egyidejűleg benyújtani!
 Érvényes
jelentkezéshez
szükséges
dokumentumok
─ Felvételi eljárás kiegészítő díjának igazolása
─ Érettségi bizonyítvány
─ Érettségi tanúsítvány
 A pontszámításhoz szükséges dokumentumok
─ Középiskolai bizonyítvány
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A többletpontokat igazoló dokumentumok
 Nyelvvizsga (vagy ezzel egyenértékű dokumentum)
 Tanulmányi v. művészeti versenyeredmény igazolása
(ÁSZÉV)
 Szakképesítés igazolása
 Sporteredmény igazolása
 Hátrányos helyzet igazolása
 Fogyatékosság igazolása
 Gyermekgondozás igazolása

Intézményspecifikus és egyéb dokumentumok
 Alkalmassági vizsgáról szóló igazolás
 Orvosi igazolások
 Önéletrajz, motivációs levél
 Szakmai tevékenység igazolása
 Névváltoztatás igazolása
 Magyarországi tartózkodás igazolása

Az állami ösztöndíj igénybevételének sajátos
feltételei
Állami ösztöndíjas besorolás,
Az állam fizeti a képzés költségeit,
Képzési idő + 2 félév, utána önköltséges.
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.
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Felvételi menetrend
 Jelentkezési határidő: 2019. február 15.
 A jelentkezés hitelesítése: 2019. február 20.
 Hiánypótlásra felszólítás (email-címre küldik):
Folyamatosan, de legkésőbb 2019. június 26-ig
 Dokumentumpótlási, adatmódosítási, jelentkezési
hely visszamondási, illetve egyszeri sorrend
módosítási határidő: 2019. július 10.
(Amennyiben a jelentkező visszavonja valamely
jelentkezési helyét, annak újbóli aktiválására nincs
lehetőség! Visszavont jelentkezés helyett sincs
lehetőség új jelentkezési hely megjelölésére!)
 A ponthatárok várható kihirdetése: 2019. július 24.

Felvételi menetrend (középfokon)
 Minden tárgyév március-április hónapjától jelentkezhetnek
az érdeklődők a szakmai végzettség megszerzését
szolgáló
képzésekre
(nappali,
esti,
levelező
munkarendben) intézményi jelentkezési lap kitöltésével.
 Jelentkezési
lapot
a
továbbtanulásban
érintett
intézménytől kell kérni!
 Iskolánkban: a jelentkezési lap a felvételi időszakban a
honlapunkon, ill. az iskolatitkárságukon lesz elérhető.
 A felvétel feltétele a bemeneti követelményeknek való
megfelelés
(képzéstől
függően
általános
iskolai
bizonyítvány,
szakmai
bizonyítvány,
ill.
érettségi
bizonyítvány),
ill.
egészségügyi
alkalmassági,
pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés.
 A képzések megfelelő számú jelentkezés esetén indulnak.
A felvétel a jelentkezések sorrendje alapján történik,
felvételre a fenntartó által engedélyezett létszámkeret
mértékéig kerülhet sor (szakképző évfolyam esetében 1628 fő).
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FONTOS!
A felsőoktatásba való
belépés kötelező része
2020-tól a nyelvvizsga

Egy - két példa….

INFORMATIKA

KÖZGAZDASÁG

gazdaság-informatikus

alkalmazott közgazdaságtan

mérnök-informatikus

emberi erőforrások

programtervező informatikus

gazdálkodási és
menedzsment

üzemmérnök-informatikus

kereskedelem és marketing
nemzetközi gazdálkodás
pénzügy és számvitel
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Köszönöm a
figyelmet!
Sok sikert a
továbbtanuláshoz!
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