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Figyelem: Ez a tájékoztató csak kivonata a felvi.hu-n elérhető tájékoztatónak, nem törekszik a teljességre, 

csak kiindulópontnak használható.

Összeállította: Furján Gergely 



 Csak e-felvételi van

 Regisztráció után folyamatosan rendelkezésre áll

 Állandó kapcsolat – megadott e-mail cím figyelése

 A kitöltés folyamatos, a  zárásig bármikor 
módosítható

 A tájékoztató csak a felvi.hu-n érhető el

 Január 31-ig módosulhat

Általános információk



 Jelentkezési határidő: 

2017. február 15.
A jelentkezés hitelesítésének határideje: 

2017. február 20.
Dokumentumok benyújtásának, egyszeri 
sorrendmódosításnak a  határideje: 

2017. július 12.
A ponthatárok várható kihirdetése: 

2017. július 26.

Az eljárásban betartandó határidők



 Érettségi bizonyítvány
(jelentkezésnek nem feltétele)

 jelentkező felvételi összpontszámának el kell érnie a 
jogszabályban meghatározott minimumpontszámot , 
alapképzés, valamint osztatlan mesterképzés esetén 
280 pontot,
( az emelt szintű érettségi-, a nyelvvizsga-, illetve az OKJ-többletpontokkal 
együtt, de más jogcímen adható többletpontok nélkül)

 Magyar állami ösztöndíja képzések esetén szakonként 
más a minimumkövetelmény

Felvételi minimumkövetelmények



 Felsőoktatási felvételi jelentkezési kérelem rögzítésének 
határideje az E-felvételiben 
2017. február 15.

 E-felvételit hitelesítő adatlapok beküldésének vagy Ügyfélkapu 
regisztráción keresztüli hitelesítésének határideje
2017. február 20.

 A jelentkező valamennyi jelentkezésével kapcsolatos folyamatos 
online tájékoztatása az E-felvételi ügyintézés szolgáltatásában
2017. április 20-tól

 Általános hiánypótlási tájékoztatás és hiánypótlásra felszólítás 
megküldése – a besorolási döntést megelőző 28. napig 
2017. június 28-ig

Az eljárás összes határideje



 A felvételi kérelem benyújtását követően megszerzett 
dokumentumok (pl. felsőfokú oklevél másolata) benyújtása, 
továbbá az egyszeri sorrendmódosítás határideje:
2017. július 12.

 Ponthatárok, a felvételi eredmények várható kihirdetése
2017. július 26.

 Besorolási határozat közlése az E-felvételiben, valamint erről 
értesítő e-mail kiküldése 
2017. augusztus 5-ig

 Felvételi határozat közlése (felsőoktatási intézmények)
2017. augusztus 8-ig

Az eljárás összes határideje



 Jelentkezési helyek: max. 6 jelölhető meg

 Jelentkezési hely visszavonható, de a határidő után új 
már nem vehető fel

 Jelentkezési helyek rangsorolása (módosítás egy 
alkalommal július 12-ig

 Döntés: (képzési szint, munkarend, finanszírozási 
forma)

 Felvétel: a rangsorban szereplő első olyan helyre, 
ahova elég a felvételi pontszám.

Jelentkezési helyek



 Három képzésre történő jelentkezés ingyenes, majd 
2000 Ft/képzés

 Fizetés banki átutalás, vagy kártyás internetes 
tranzakció (felvételi azonosító megadása)

 Határidő: megegyezik a felvételi benyújtásának 
határidejével

 Sárga csekk használat tilos

Eljárási díj befizetése



 Ügyfélkapun keresztül: (okmányiroda, időpont)

 Hitelesítő adatlap kinyomtatása és postázása ajánlott 
küldeményként február 20-ig

 Ha február 15-e előtt hitelesít valaki és utána 
változtat, akkor újból kell hitelesítenie

Hitelesítés



 Feltölthetők és papír alapon is beküldhetők

 Csak egy példány kell a jelentkezések számától függetlenül

 Nem kell hitelesíteni vagy eredetit beküldeni

 A rendszer csak a feltöltést tényét jelzi vissza, azt viszont 
nem „tudja”, hogy kinek mit kell feltöltenie

 Befizetés igazolása – banki utalásnál idő kell rá.

 Idén már nem kell beküldeni az érettségi bizonyítvány 
(2006. utáni bizonyítványok) és a nyelvvizsga-
bizonyítvány fénymásolatát (2003. utáni bizonyítványok)

Mit kell csatolni? 



 A/4-es fekete-fehér fénymásolat

 Nem szabad összetűzni

 A másolaton látszódjon a tulajdonos neve

 A jelentkezési határidő után beküldött 
dokumentummásolatokra rá kell írni a felvételi 
azonosító számot

 Ajánlott küldemény – igazolható később a feladás 
ténye

Postai beküldés esetén



 Alapdíj: nincs, 3 jelentkezés ingyenes (államilag 
finanszírozott és önköltéges egynek számít 
ugyanazon képzés esetén)

 További képzések: 2000 ft/képzés ( a gép számol)

 Utalás, vagy bankkártyás tranzakció

 A február 15-i határidő a tranzakció indítása

 A befizetés megtörténtét igazolni kell, a dokumentum 
feltöltendő, illetve beküldendő

Eljárási díjak



 A feltöltött vagy fénymásolatban beküldött 
dokumentumok eredetijét a felvételkor be kell majd 
mutatni. 

 Részletes információk: felvi.hu

 Időben elkezdeni, hogy az esetleges kérdések 
egyáltalán felmerüljenek és legyen idő a válaszok 
beszerzésére. 

 Segítség: munkaidőben bármikor, ill. furjan@jedlik.eu

Fontos !



 Alapképzés esetén: 

 a) a tanulmányi pontok és az érettségi 
pontok összege, hozzáadva a többletpontokat, vagy
b) b) az érettségi pontok kétszerese, hozzáadva a 
többletpontokat. (automatikusan a kedvezőbbet 
számolja a rendszer, ha az adatok rendelkezésre 
állnak)

Pontszámítás

http://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2015A/3_pontszamitas/31_alapkepzesen_mesterkepzesen/311_tanulmanyi_pontok
http://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2015A/3_pontszamitas/31_alapkepzesen_mesterkepzesen/312_erettsegi_pontok
http://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2015A/3_pontszamitas/33_tobbletpontok


 Tanulmányi pontok (első száz pont) : 

 magyar nyelv és irodalom (évenként a 2 osztályzat átlaga),

 történelem,

 matematika,

 legalább két évig tanult választott idegen nyelv 

 egy legalább két évig tanult választott 
természettudományos tantárgy vagy két, legalább egy 
évig tanult, választott természettudományos tantárgy. 
Természettudományos tantárgyak: fizika, kémia, biológia, 
földrajz (földünk és környezetünk), természettudomány.

Pontszámítás



 Tanulmányi pontok (második száz pont)

 A jelentkező érettségi bizonyítványában szereplő 
érettségi vizsgaeredmények közül a négy kötelező 
(magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, 
idegen nyelv, illetve idegen nyelv érettségi 
vizsgatárgy hiánya esetén egyéb érettségi 
vizsgatárgy) és egy szabadon választott érettségi 
vizsgatárgy legjobb százalékos eredményeinek 
átlagát egész számra kell kerekíteni.

Pontszámítás



 Érettségi pontok: 
 Főszabályként két érettségi vizsgatárgy százalékos 

eredményei alapján számítható pontok az érettségi 
pontok.

 Amennyiben követelményként több érettségi 
vizsgatárgy választható – vagyis a kettőnél több megadott 
tantárgy között „vagy" szerepel –, akkor ezek közül a 
jelentkező számára legkedvezőbb két érettségi vizsgatárgy 
eredményei alapján kell kiszámítani az érettségi pontokat.

 Az érettségi pontok száma egyenlő az érettségi vizsgán az 
adott vizsgatárgyból elért százalékos eredménnyel.

Pontszámítás



 Döntési helyzet: 

 Az ötödik tantárgy (szempontok: a saját iskola 
kínálata, továbbtanulási jelentkezés során megjelölt 
képzési helyek követelménye)

 Emelt vagy középszint (szempontok: mennyi energiát 
tudok/akarok belefektetni, biztonságra való törekvés, 
kell-e a többletpont, előírás-e az emelt szint)

Pontszámítás



Köszönöm a figyelmet.

 Furján Gergely

 06 20 9445164

 96 529-480

 furjan@jedlik.hu

mailto:furjan@jedlik.hu

