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Fontosabb dátumok:

 Jelentkezési határidő: 2017. november 15.
 Hitelesítés: 2017.nov.20.
 Ponthatárok kihirdetése: 2018. jan.24.
 Felvételi határozat közlése:2018. febr.2.

1. Jelentkezés módja:
A magyarországi központi felsőoktatási felvételi eljárásban jelentkezni kizárólag elektronikusan lehet,
a Felvi.hu E-felvételi szolgáltatásán keresztül. Itt az adatokat egy webes felületen kell rögzíteni. Az Efelvételit a Felvi.hu-n történő regisztráció után lehet használni.

I

A jelentkező egyéni döntése, hogy pontszámítását milyen eredmények alapján kezdeményezi, ezért
figyelnie kell arra, hogy minden olyan dokumentumot feltöltsön, amely alapján pontot szeretne
számíttatni.
Az E-felvételi Jelentkezés felvétele menüpontjában kell megjelölni a kiválasztott jelentkezési
helyeket, azaz melyik intézménybe és szakra, milyen képzési szintre, milyen munkarend
szerinti képzésre és milyen finanszírozási formára jelentkezik.
Az űrlapok kitöltése és az eljárási díj befizetése után a következő teendő a jelentkezés hitelesítése,
amely nélkül a jelentkezés érvénytelen. Javasolt a hitelesítést akkor megtenni, amikor már biztos
abban, hogy nem kíván változtatni (vagy a jelentkezési határidő eleve lejárt).
Az E-felvételi jelentkezéskor fel kell tölteni valamennyi, már rendelkezésre álló
dokumentumot, amely a jelentkezéshez szükséges. Amennyiben valamilyen dokumentum a
jelentkezési határidőig még nem áll rendelkezésre, akkor az legkésőbb 2018. január 11-ig
pótolható
Figyelem! NEM kell feltölteni az alábbi dokumentumokat:
1. a 2003. január 1-je után megszerzett államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványokat:ezek
hitelességének ellenőrzése a nyelvvizsgák nyelvvizsga-anyakönyveinek nyilvántartásából történik.
Ezen bizonyítványok esetében azonban kötelező megadni a bizonyítvány adatait(nyelv
megnevezése, foka, típusa, bizonyítvány száma, anyakönyvi szám, bizonyítvány kiállításának
dátuma) elektronikus jelentkezés során.
2. a 2006. január 1-je után kibocsátott magyar rendszerű érettségi bizonyítványt és érettségi
tanúsítványt: az ezekben szereplő érettségi vizsgaeredményeket a Hivatal elektronikus úton veszi át
a köznevelés információs rendszeréből.
A jelentkező az e-ügyintézés keretében folyamatosan nyomon követheti az általa megadott államilag
elismert nyelvvizsga-bizonyítványaira vonatkozó nyelvvizsga-anyakönyveinek nyilvántartásából kapott
hitelesítést, valamint személyes adatai alapján a köznevelés információs rendszeréből átkerült
érettségi adatait. Amennyiben van olyan érettségi, illetve nyelvvizsga eredménye, amelyet nem
lát az E-felvételiben, azt az e-ügyintézés keretében dokumentum feltöltésével jelezze.
Ha a jelentkezőnek nincs lehetősége az E-felvételiben feltölteni a dokumentumait, azok másolatát
postai úton is beküldheti az Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220 címre.
A felvételi eljárásban három képzés megjelölésére díjmentesen van lehetőség. A további
jelentkezési helyekért 2000-2000 Ft kiegészítő díjat kell fizetni.

2. Pontszámítás
Alap- és osztatlan mesterképzés, valamint felsőoktatási szakképzés esetén a felvételi
összpontszámot 400+100 pontos pontszámítási rendszerben kell kiszámítani. A pontszámítás
alapját a tanulmányi pontok (maximum 200 pont), az érettségi pontok (maximum 200 pont),
valamint a többletpontok(maximum 100 pont) képezik.
Alapképzések, illetve osztatlan mesterképzések esetén – a lentebb felsorolt 1.-4. pontokban leírtak
kivételével – két pontszámítási mód alkalmazható:




I. a tanulmányi pontok és az érettségi pontok összege, hozzáadva a többletpontokat vagy
II. az érettségi pontok kétszerese, hozzáadva a többletpontokat.

A jelentkező pontszáma (az igazolt eredmények alapján automatikusan) a számára legkedvezőbb
módon kerül kiszámításra!

2.1.1. Tanulmányi pontok
Tanulmányi pontszám az alapképzésre, osztatlan mesterképzésre, felsőoktatási szakképzésre
történő pontszámítás részpontszáma. Legfeljebb 200 pont lehet. A tanulmányi pontokat a jelentkező
9–12. (nyelvi előkészítő esetén 9–13.) évfolyamos középiskolai osztályzataiból és a középiskolai
tanulmányok lezárásaként megszerzett érettségi bizonyítványban szereplő vizsgatárgyak
százalékos eredményeibőlkell kiszámolni.
A megfeleltetési szabályok szerint időkorlát nélkül számítható tanulmányi pontszám a középiskolai és
érettségi bizonyítványban szereplő eredményekből az alapképzésre, osztatlan mesterképzésre,
illetve felsőoktatási szakképzésre jelentkezőknél.

1.1.1. Középiskolai eredmények (maximum 100 pont)
Az alábbi öt tantárgy utolsó két tanult évfolyam év végi osztályzatainak összege:






magyar nyelv és irodalom (évenként a 2 osztályzat számtani átlaga kerekítés nélkül),
történelem,
matematika,
legalább két évig tanult választott idegen nyelv (vagy nemzetiségi nyelv és irodalom),
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), természetismeret,
természettudomány.

Az így kapott eredmény kétszerese jelenti a tanulmányi pontok legfeljebb 100 pontot képező
részét.
Fenti tantárgyak bármelyikének hiánya esetén – kivéve, ha a jelentkezőt fogyatékosság miatt
mentesítették, vagy nincs két (tanult) év végi eredménye – tanulmányi pont nem számítható.
Ha a jelentkező a középfokú tanulmányai során nem tanulta a jogszabályban meghatározott
természettudományos tantárgyak (fizika, kémia, biológia, földrajz [földünk és környezetünk],
természetismeret, természettudomány) egyikét sem, akkor külön kérvényeznie kell, hogy
helyettük más, természettudományos tantárgynak minősülő tantárgyat, tantárgyakat vegyenek
figyelembe. Ehhez ki kell töltenie a Felvi.hu honlap Kérvénytár menüpontjában található kérvényt, és
mellékelnie kell a középiskolai bizonyítványa másolatát az összes évfolyamról. A
természettudományos eredmények hiányát a jelentkező a középfokú tanulmányokról – azaz a 9-12.,
nyelvi előkészítő év esetében a 9-13. évfolyamokról – szóló bizonyítványoldalak másolatával
igazolhatja. A kérvényt és a megfelelő bizonyítványoldalakat a jelentkezőnek az E-felvételiben kell
feltöltenie (amennyiben erre nincs lehetősége, úgy a dokumentummásolatokat és a kérvényt postai
úton az Oktatási Hivatal 1443 Budapest, Pf. 220 címre küldje be).

2.1.1.2. Érettségi bizonyítványban szereplő eredmények
(maximum 100 pont)
A jelentkező érettségi bizonyítványában szereplő érettségi vizsgaeredmények közül a négy
kötelező (magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv, illetve az idegen nyelv
hiánya esetén egyéb érettségi vizsgatárgy) és egy szabadon választott érettségi vizsgatárgy
legjobb százalékos eredményeinek átlagát kell egész számra kerekíteni. Az érettségi
bizonyítványban szereplő eredményekből összesen legfeljebb 100 pont számítható.

2.1.2. Érettségi pontok
Az érettségi pontokat főszabályként két érettségi vizsgatárgy százalékos
eredményéből számítják ki, összegük legfeljebb 200 pont lehet (érettségi
vizsgatárgyanként maximum 100–100 pont kapható). Ha egy szakon előírt érettségi
követelményként több vizsgatárgy választható – vagyis a megadott tantárgyak között „vagy"
szerepel –, az érettségi pontokat a jelentkező számára legkedvezőbb két érettségi
vizsgatárgy eredményei alapján kell kiszámítani.
Az érettségi pontok száma egyenlő az érettségi vizsgán az adott vizsgatárgyból elért
százalékos eredménnyel.
Figyelem! Az érettségi pontok számításakor az emelt szintű és a középszintű érettségi
vizsgán elért százalékos eredmény névértéken kerül beszámításra (azaz pl. a középszintű
78% és az emelt szintű 78% is 78 pontot ér), tehát az ötfokozatú skála [elégséges (2),
közepes (3), jó (4), jeles (5)] szerinti érdemjegyeknek nincs szerepük. Az emelt szintű vizsga
teljesítését meghatározott feltételek esetén többletpontokkal kell értékelni (ld.
a Többletpontok c. részben).
„Régi típusú" (2005 előtti) érettségi bizonyítvánnyal rendelkezők esetében az érettségi
vizsgaeredmények automatikusan középszintű érettségi vizsgának minősülnek, az
érdemjegyek pedig az alábbi százalékos értékeknek felelnek meg:





jeles (5): 100%,
jó (4): 79%,
közepes (3): 59%,
elégséges (2): 39%.

Érettségi pont kizárólag





a gimnáziumi és szakgimnáziumi érettségi bizonyítványban,
a szakközépiskolai érettségi bizonyítványban,
az érettségi tanúsítványban, valamint
a rendes érettségi vizsgaidőszakban megszerzett, közismereti érettségi
vizsgaeredményeket tartalmazó szakközépiskolai érettségi-képesítő bizonyítványban

szereplő eredményekből számítható, azaz a középfokú tanulmányok lezárásaként
megszerzett végbizonyítványból. Ezeken kívül érettségi pont számítható még a korábbi olyan
intézménytípusokban (pl. középfokú technikum) kiállított bizonyítványokból, oklevelekből is,
ahol középfokú nevelés-oktatás folyt és a kiállított bizonyítvány, oklevél az érettségi
bizonyítvánnyal egyenértékű.

Nem számítható érettségi pont az érettségi bizonyítvány megszerzését követően, kizárólag
a szakképesítés megszerzésére felkészítő oktatási formák végén kiadott, szakképesítést
tanúsító (szakközépiskolai) képesítő, érettségi-képesítő stb. bizonyítványokból.
A felvételi ponthatárt az adott képzésre jelentkezők felvételi összpontszáma, a jelentkezők által
megjelölt jelentkezési sorrend és az adott szakra vonatkozó felvehető szakos kapacitásszám
figyelembevételével állapítják meg. Ez a besorolási, illetve a felvételi döntés alapja.
Alapképzésre, osztatlan mesterképzésre, felsőoktatási szakképzésre, valamint
mesterképzésre való jelentkezés esetén a jelentkező felvételi összpontszámának el kell
érnie a jogszabályban meghatározott minimumpontszámot (ún. jogszabályi
minimumpontszám):
o

alapképzés, valamint osztatlan mesterképzés esetén 280 pontot, az emelt szintű
érettségi-, a nyelvvizsga-, illetve az OKJ-többletpontokkal együtt, de más jogcímen
adható többletpontok nélkül;

Nem a fenti I. és II. pont alapján történik a pontszámítás a következő esetekben:
Felsőfokú végzettségű jelentkező felvételi pontszámát a felsőfokú oklevél minősítésének maximum
400 pontos értékelésével is ki lehet számítani: az egyes minősítésekhez tartozó pontszámokat 280 és
400 pont között arányosan kell megállapítani.
A pontszámítás alapja a megszerzett felsőfokú oklevél minősítése:
5
4
3
2

(jeles, kiváló, kitüntetéses) minősítés esetén 400 pont;
(jó) minősítés esetén 360 pont;
(közepes) minősítés esetén 320 pont;
(elégséges) minősítés esetén 280 pont.

Aki olyan képzésre jelentkezik, ahol emelt szintű érettségi vizsgatárgy kötelező jelentkezési feltétel,
és ebből a tárgyból rendelkezik a kétszintű érettségi vizsga bevezetése előtt (2006. január 1.) szerzett
magyar érettségi bizonyítványában vizsgaeredménnyel, választhatja azt a megoldást is, hogy ebből
az érettségi vizsgatárgyból ún. felsőoktatási felvételi szakmai vizsgát tesz. Ezt a szándékát –
vizsgatárgyanként – a jelentkezéskor jeleznie kell. Hasonló lehetőség van egyes külföldi, vagy külföldi
rendszerű érettségi bizonyítvánnyal rendelkezők számára is, erről bővebb információ a Tudnivalók a
külföldi vagy Magyarországon működő külföldi rendszerű oktatási intézményekben végzetteknek c.
fejezetben olvasható.

2.1.4. Pontszámítás felsőoktatási felvételi szakmai vizsga alapján
A jelentkezés feltételeként meghatározott emelt szintű tantárgyi érettségi vizsgakövetelményt a jelentkező– a
felvételi eljárás részeként, a felsőoktatási intézmény által szervezett – legalább 45%-os eredményű felsőoktatási
felvételi szakmai vizsgával is teljesítheti, ha az adott tantárgyból





a kétszintű érettségi vizsga bevezetése előtt szerzett magyar érettségi bizonyítványában
vizsgaeredménnyel,
valamely külföldi EGT tagállam érettségi bizonyítványában vizsgaeredménnyel, illetve Ukrajnában vagy
Szerbiában teljesített érettségi vizsgaeredménnyel,
nemzetközi érettségi bizonyítvánnyal (Diploma of the International Baccalaureate), vagy
az Európai Iskolák Statútumáról szóló, Luxemburgban, 1994. június 21-én aláírt Egyezmény
kihirdetéséről szóló 322/2004. (XII. 6.) Korm. rendeletben meghatározott Európai érettségi
bizonyítványában vizsgaeredménnyel rendelkezik.

Felsőoktatási felvételi szakmai vizsgát az a jelentkező tehet, aki olyan szakra jelentkezik, ahol
előírás legalább egy emelt szintű érettségi vizsgatárgy megléte, és ebből az érettségi tárgyból
rendelkezik középszintű érettségi vizsgaeredménnyel.
Nem jelentkezhetnek felsőoktatási felvételi szakmai vizsgára azok, akik a kétszintű magyar érettségi
vizsgarendszerben szerezték meg az érettségi bizonyítványukat, függetlenül a benne szereplő érettségi
vizsgatárgyaktól.
Figyelem! A felsőoktatási felvételi szakmai vizsgát adott érettségi vizsgatárgyakból egy napon lebonyolítják
le valamennyi érintett felsőoktatási intézményben. A vizsgát a jelentkező csak a behívó felsőoktatási
intézményben és a vizsgabehívóban szereplő időpontban teheti le, pótlásra, más vizsganapra vagy más
intézménybe történő átkérésre nincs lehetőség.
Az E-felvételi rendszerében a kiválasztott jelentkezési helyek, illetve az ezekre meghatározott érettségi
vizsgatárgyi követelmények alapján listából választhatja ki a jelentkező, hogy mely érettségi vizsgatárgyból
vagy vizsgatárgyakból kíván felsőoktatási felvételi szakmai vizsgát tenni. Felsőoktatási felvételi szakmai
vizsgára csak a jelentkezési időszakban, azaz 2017. november 15-éig lehet jelentkezni. A jelentkezési
határidőt követően erre nincs lehetőség. A felsőoktatási felvételi szakmai vizsga térítésmentes.
A felsőoktatási felvételi szakmai vizsgára történő jelentkezés feltételeinek fennállását az Oktatási Hivatal
ellenőrzi.
Egy adott érettségi vizsgatárgyból letett felsőoktatási felvételi szakmai vizsgát valamennyi, az adott emelt szintű
érettségi vizsgatárgyat megkövetelő jelentkezésnél figyelembe vesznek. Olyan szakon azonban, ahol a letett
tárgyból nincs emelt szintű érettségi követelmény, a felsőoktatási felvételi szakmai vizsga alapján többletpont
nem adható. A felsőoktatási felvételi szakmai vizsgát csak egyszer, a jelentkezéskor meghatározott elbírálási
sorrendben előbb jelzett felsőoktatási intézményben kell letenni.
A felsőoktatási felvételi szakmai vizsgák érettségi vizsgatárgyakénti lebonyolítására várhatóan 2018. január
8-9. között kerül sor. A vizsgabehívót a felsőoktatási intézmények küldik meg a jelentkezők részére, amely
tartalmazza a vizsga napját, a vizsga kezdetének időpontját, a vizsga lebonyolításának részletes szabályait, a
vizsgához esetleg szükséges segédeszközök felsorolását (melyeket a jelentkezőnek kell vinnie magával), a
vizsgaeredmény nyilvánosságra hozatalának módját, valamint a betekintési és jogorvoslati lehetőség részleteit.
A felsőoktatási felvételi szakmai vizsga eredménye megfelelt, ha az eléri a 45%-ot, ebben az esetben kiváltja az
emelt szintű érettségit, és a jelentkező megkapja az 50 többletpontot.
Az érettségi pontok számításánál az érettségi bizonyítványban található, a felsőoktatási felvételi szakmai
vizsga tantárgyának megfelelő középszintű érettségi vizsgaeredmény kerül beszámításra (nem a felsőoktatási
felvételi szakmai vizsga százalékos eredménye), illetve többletpontként 50 többletpontot kap a jelentkező.
1. példa:
A jelentkező matematika alapszakra jelentkezik (ahol egy emelt szintű érettségi vizsga megléte a feltétel),
Magyarországon érettségizett 2000-ben. A szakra elfogadható érettségi vizsgatárgyak közül matematikából
közepes (59%) és fizikából négyes (79%) középszintű eredménnyel rendelkezik. Fizikából jelentkezik
felsőoktatási felvételi szakmai vizsgára, amelyet 67%-os eredménnyel teljesít, így az eredménye a vizsgának
megfelelt. Középiskolai osztályzatait nem adta meg, így tanulmányi pont részére nem számítható.
Ebben az esetben a jelentkező érettségi pontja a két középszintű érettségi vizsgaeredményének százalékos
értékeinek összegeként kerül kiszámításra (138 pont). Felvételi összpontszáma az érettségi pontszámának a
duplázásával számítható ki (276 pont). E mellett a sikeres felsőoktatási felvételi szakmai vizsgáért emelt szintű
érettségi jogcímen 50 többletpontra jogosult, így felvételi összpontszáma 326 pont.
2. példa:
A jelentkező anglisztika alapszakra jelentkezik (ahol angol emelt szintű érettségi vizsga megléte a feltétel),
Magyarországon érettségizett 1995-ben. A szakra elfogadható érettségi vizsgatárgyak közül angolból elégséges

(39%) és magyar nyelv és irodalomból közepes (59%) középszintű eredménnyel rendelkezik. Angolból
jelentkezik felsőoktatási felvételi szakmai vizsgára, amelyet 85%-os eredménnyel teljesít, így az eredménye a
vizsgának megfelelt. Középiskolai osztályzatait nem adta meg, így tanulmányi pont részére nem számítható.
Ebben az esetben a jelentkező érettségi pontja a két középszintű érettségi vizsgaeredményének százalékos
értékeinek összegeként kerül kiszámításra (98 pont). Felvételi összpontszáma az érettségi pontszámának a
duplázásával számítható ki (196 pont). E mellett a sikeres felsőoktatási felvételi szakmai vizsgáért emelt szintű
érettségi jogcímen 50 többletpontra jogosult, így felvételi összpontszáma 246 pont, amivel nem éri el az
alapképzésen előírt jogszabályi minimum ponthatárt (280 pont), így nem kerülhet felvételre.
A felsőoktatási felvételi szakmai vizsga követelményrendszere a 2005 óta érvényben lévő kétszintű érettségi
vizsgarendszer által kidolgozott és kiadott, az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu - ) közzétett, az adott
érettségi vizsgatárgyra vonatkozó emelt szintű írásbeli feladatsorokon alapul.
Figyelem! A felsőoktatási felvételi szakmai vizsga eredménye kizárólag csak az adott felsőoktatási felvételi
eljárásban használható fel, és nem eredményez az adott tantárgyból emelt szintű érettségi eredményről
szóló bármilyen igazolást vagy tanúsítványt.

2.3. Többletpontok
A többletpontok összege legfeljebb 100 pont lehet abban az esetben is, ha a jelentkező különböző
jogcímek alapján elért többletpontjainak az összege ezt meghaladná. A többletpontokat két csoportra
lehet osztani:




jogszabály alapján – az egyes alpontokban előírt feltételek teljesítése esetén – kötelezően
adandó többletpontok (emelt szintű érettségi vizsgaeredményért, nyelvtudásért,
esélyegyenlőségért),
képzési területenként adható többletpontok (tanulmányi és művészeti versenyeredmények
alapján, szakképesítés vagy sporteredmény alapján).

Figyelem! Többletpontot kizárólag az kaphat, aki az erre vonatkozó jogosultságát A benyújtandó
dokumentumokról c. fejezetben foglaltaknak megfelelően, külön felszólítás nélkül a jelentkezés
benyújtásával egyidejűleg – vagy amennyiben az igazoló dokumentum azt követően áll
rendelkezésére, legkésőbb 2018. január 11-ig – igazolja az alábbi kivételével:


a 2003. január 1-je után megszerzett államilag elismert nyelvvizsgák esetében az
elektronikus jelentkezés során kötelező megadni a bizonyítvány adatait (nyelv
megnevezése, foka, típusa, bizonyítvány száma, anyakönyvi szám, bizonyítvány kiállításának
dátuma). Az államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány hitelességének ellenőrzése a
nyelvvizsgák nyelvvizsga-anyakönyveinek nyilvántartásából történik.
Figyelem! Minden nyelvvizsga bizonyítvány adatait külön kell feltüntetni, tehát
amennyiben a jelentkező rendelkezik adott nyelvből szóbeli és írásbeli nyelvvizsgával is, akkor
azt két külön sorban kell rögzíteni.

A felsőoktatási felvételi eljárásban nem lehet ugyanazt az eredményt többször értékelni:
amennyiben a jelentkező ugyanazon eredmény alapján több jogcímen (pl. nyelvtudás) is
jogosult lenne többletpontra, a számára legkedvezőbbet veszik figyelembe.
A többletpontokat áttekintő táblázat A többletpontok rendszere címmel érhető el A legfontosabb
táblázatokcímű fejezetben.

2.3.1. Emelt szintű érettségi vizsgaeredmény
Jogszabály alapján kötelező többletpontot adni az emelt szintű érettségi vizsgaeredményért, amennyiben a
jelentkező teljesíti a jogcím feltételeit és a jogosultságot megfelelően igazolja (kivéve a művészet és
művészetközvetítés képzési területhez tartozó szakok esetében és az edző alapképzési szakon, ahol gyakorlati
vizsga alapján történik a pontszámítás).
A felsőoktatási intézmények az emelt szinten teljesített legalább 45%-os eredményű érettségi vizsgáért
többletpontot adnak, amennyiben a jelentkező érettségi pontjait az emelt szinten teljesített vizsgaeredmény
alapján számítják. Az adott alapképzési szakon, osztatlan mesterképzési szakon és felsőoktatási
szakképzésen vizsgatárgyanként 50 többletpont, így legfeljebb 100 többletpont vehető figyelembe ezen a
jogcímen.
FIGYELEM! Csak abban az esetben jár az emelt szintű érettségi vizsgáért többletpont, amennyiben –
részben – annak az eredményéből kerülnek az érettségi pontok kiszámításra! (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. Számokra lefordítva:
jelentkezőnk történelemből 45%-os emelt szintű érettségi eredménnyel rendelkezik, a másik két beszámítható
vizsgatárgyból pedig egy 96%-os és egy 98%-os eredménnyel. Az emelt szintű vizsgaeredmények
figyelembevételével 98+45+50 = 193 pontja van, e nélkül számítva azonban 98+96 = 194 pontja, azaz számára
kedvezőbb, ha nem számítják be az emelt szinten tett érettségijét.)
Ha az adott szakon (pl. általános orvos) mindkét tárgyból kötelező az emelt szintű érettségi vizsga, úgy a
jelentkező – amennyiben legalább 45%-os eredményű mindkét tárgya – a két emelt szintű érettségivel
kimeríti a maximálisan kapható 100 többletpontot, tehát más jogcímen már nem kaphat többletpontot.
Abban az esetben, ha a jelentkező a kétszintű érettségi rendszer bevezetése előtt tett érettségi vizsgával
rendelkezik és az adott tantárgyból az előírt feltételeknek megfelelően legalább 45%-os felsőoktatási felvételi
szakmai vizsgát tesz, úgy a „megfelelt" eredménnyel megkapja az emelt szintű érettségiért járó 50
többletpontot, amennyiben az érettségi pontjait – részben – a felsőoktatási felvételi szakmai vizsga tárgyának
megfelelő középszintű érettségi vizsgaeredményéből számítják ki. Ugyanez vonatkozik azokra is, akik külföldi
érettségi vizsgaeredményük alapján tesznek legalább 45%-os felsőoktatási felvételi szakmai vizsgát.
Emelt szintű érettségi vizsgáért és felsőoktatási felvételi szakmai vizsgáért összesen legfeljebb 100 többletpont
szerezhető.
Az emelt szintű érettségi vizsgaeredményt igazoló dokumentumok tartalmi és formai követelményeiről A
benyújtandó dokumentumok c. fejezet Kötelezően beküldendő dokumentumok c. részében talál információkat.
Kérjük, feltétlenül olvassa át ezeket!

2.3.2. Nyelvtudás
A nyelvvizsgák adatainak megadása kötelező a pontszámításhoz, de a 2003. január 1. után szerzett
nyelvvizsgák dokumentumait nem kell benyújtani. Ezeket az Oktatási Hivatal a közhiteles nyelvvizsga
adatbázisból ellenőrzi.
Alapképzésen, osztatlan mesterképzésen és felsőoktatási szakképzésen a – a magyartól eltérő
idegen nyelvű – nyelvtudásért legfeljebb 40 többletpont jár a következő módon:


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! Ha a jelentkező a többletpontokra több különböző nyelvből megszerzett
nyelvvizsga-bizonyítvány alapján is jogosult lenne, számára akkor is összesen legfeljebb 40
többletpontot lehet figyelembe venni, ha a különböző nyelvvizsgák alapján elérhető
többletpontjainak összege ezt meghaladná. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható
többletpont.
A 2003. január 1-je után letett nyelvvizsgák esetében az elektronikus jelentkezés során kötelező
megadni az államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány adatait (nyelv megnevezése, foka,
típusa, bizonyítvány száma, anyakönyvi szám, bizonyítvány kiállításának dátuma). Az államilag
elismert nyelvvizsga-bizonyítvány hitelességének ellenőrzése a nyelvvizsgák nyelvvizsgaanyakönyveinek nyilvántartásából történik.
Ha 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.
A nyelvtudást igazoló dokumentumok tartalmi és formai követelményeiről A benyújtandó
dokumentumok c. fejezet A többletpontokat igazoló dokumentumok c. részében talál információkat.
Kérjük, feltétlenül olvassa át ezeket!
Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében




a hátrányos helyzetű jelentkező minden jelentkezési helyén 40 többletpontra;
a fogyatékossággal élő jelentkező minden jelentkezési helyén 40 többletpontra;
az a jelentkező, aki a jelentkezési határidő és a felvételi döntés közötti közötti
időszakban gyermeke gondozása céljából fizetés nélküli szabadságon lévő,
csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozást segítő ellátásban, gyermeknevelési
támogatásban vagy gyermekgondozási díjban részesül, minden jelentkezési helyén 40
többletpontra jogosult.

2.3.4. Felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél
A felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél után azonos képzési terület alapképzési szakjára
történő továbbtanulás esetén az alábbiak szerint kapható többletpont:




jeles záróvizsga eredmény alapján 32 többletpont,
jó záróvizsga eredmény alapján 20 többletpont,
közepes záróvizsga eredmény alapján 10 többletpont.

Tekintettel arra, hogy a többletpont megítélése a felsőoktatási szakképzésben letett záróvizsga
minősítésétől függ, amelyet a felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél nem tartalmaz, így erre
vonatkozóan külön igazolást kell benyújtania a jelentkezőnek (pl. leckekönyv másolat, intézményi
igazolás).
A felsőoktatási szakképzés elvégzését igazoló dokumentumok tartalmi és formai
követelményeiről A benyújtandó dokumentumok c. fejezet A többletpontokat igazoló
dokumentumok c. részében talál információkat. Kérjük, feltétlenül olvassa át ezeket!

2.3.6. Szakképesítés
Legfeljebb egy, 1993 után szerzett, az Országos Képzési Jegyzékben szereplő 54-es vagy 55-ös
szakmaszámú szakképesítésért a 6. táblázat szerinti szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén 32 többletpont
adható.
Többletpont a szakképesítés alapján az agrár, bölcsészettudomány, gazdaságtudományok, informatika, jogi, műszaki,
orvos- és egészségtudomány képzési terület csak egészségtudományi képzési ága, pedagógusképzés (kivéve egyes
osztatlan tanárképzési szakok), sporttudomány, társadalomtudomány, természettudomány képzési területekhez tartozó
alapképzési szakon, osztatlan mesterképzési szakon (ld. 1. sz. táblázat).
Felsőfokú vagy emelt szintű szakképesítésnek minősülnek a képesítő bizonyítványokban szereplő következő
szakképesítések:






a 8 számjegyű OKJ-szakképesítések közül az 54-es, 55-ös számmal kezdődőek,
a 15 számjegyű OKJ-szakképesítések közül az alábbiak:
o 54, 55-ös számmal kezdődnek, ÉS a 12-13. szám: 00,
o 54, 55-ös számmal kezdődnek, ÉS a 12-13. szám: 54 vagy 55,
o nem 54, 55-ös számmal kezdődnek, DE a 12-13. szám: 54 vagy 55,
a 2012-es OKJ-től a 7 számjegyű szakképesítések közül az 54-es és 55-ös számmal kezdődőek.

Figyelem! Adott képzési területen csak abban az esetben jár a szakképesítésért többletpont, ha a képzési terület
intézményei erről közösen úgy határoztak (ez az információ az 1. sz. táblázatbantalálható meg). Ez igaz akkor is, ha
az OKJ-szakmacsoport alapján a megszerzett szakképesítés egyébként szakirányúnak minősülne.
A szakirányú továbbtanulásnak megfelelő képzési területek listája a 6. sz. táblázatban található.
A szakképesítést igazoló dokumentumok tartalmi és formai követelményeiről A benyújtandó dokumentumok c. fejezet A
többletpontokat igazoló dokumentumok c. részében talál információkat. Kérjük, feltétlenül olvassa át ezeket!

3.2. A pontszámításhoz beküldendő további dokumentumok






3.2.1. Középiskolai bizonyítvány
3.2.2. Felsőfokú tanulmányok igazolása

3.3. A többletpontokat igazoló dokumentumok
A felsőoktatási felvételi kormányrendeletben, illetve – mesterképzések

7.1. Az állam által támogatott tanulmányok ideje: a támogatási
idő
Az állam által támogatott tanulmányokon érteni kell mind a korábbi rendszerű államilag támogatott,
mind a 2012 szeptembere óta létező magyar állami (rész)ösztöndíjas finanszírozási formát.
A nemzeti felsőoktatásról szóló törvény (A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény)
értelmében egy személy – főszabály szerint – összesen tizenkét féléven át folytathat tanulmányokat
a felsőoktatásban (felsőoktatási szakképzésben, alapképzésben és mesterképzésben) magyar állami
(rész)ösztöndíjas képzésben. Ez az ún. támogatási idő. Ha a hallgató kimerítette a rendelkezésére
álló támogatási időt, csak önköltséges képzési formában folytathatja tovább tanulmányait.

8. További tájékozódási lehetőségek és információk
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.
A felsőoktatási intézmények címei, telefonszámai, egyéb elérhetőségei megtalálhatók honlapunk Egyetemek, főiskolák oldalán.

Érettségivel kapcsolatban
Az érettségi szervezéséről és lebonyolításáról a http://www.oktatas.hu honlapon lehet tájékozódni.

Magyar állami (rész)ösztöndíjjal kapcsolatban
Telefonon és személyesen az Oktatási Hivatal Ügyfélszolgálatán:
Telefon: (06 1) 477 3131
Cím: Budapest, XII. kerület, Maros u. 19-21. földszint
Levelezési cím: Oktatási Hivatal, 1380 Budapest, Pf. 1190.
E-mail: allamiosztondij@oh.gov.hu
Honlap: http://www.oktatas.hu/felsooktatas/osztondijas_kepzes/kepzesfeltetelek

Külföldi bizonyítványok, oklevelek elismertetésével kapcsolatban
Oktatási Hivatal Magyar Ekvivalencia és Információs Központ
Cím: 1122 Budapest, Maros u. 19-21.
Telefon: (06 1) 374-2212
Fax: (06 1) 374-2492
E-mail: ekvivalencia@oh.gov.hu
Honlap: www.oktatas.hu/kepesitesek_elismertetese/meik_oldalak

Államilag elismert nyelvvizsgákkal kapcsolatban
Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ
Cím: 1122 Budapest, Maros u. 19-21.
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 112
Telefon: (06 1) 374-2132, (06 1) 374-2133
Fax: (06 1) 374-2497
E-mail: info.nyak@oh.gov.hu
Honlap: www.nyak.hu

Jogszabályi, jogalkotói, jogorvoslati, a felsőoktatás szabályozását érintő kérdésekben
Emberi Erőforrások Minisztérium - Felsőoktatásért Felelős Helyettes Államtitkárság
Cím: 1055 Budapest, Szalay u. 10-14.
Telefon: (06 1) 473-7000
Fax: (06 1) 473-7001
E-mail: info@emmi.gov.hu
Honlap: www.kormany.hu

Diákhitel Központ Zrt.
Cím: 1027 Budapest, Kacsa utca 15-23.
Levelezési cím: 1996 Budapest
Telefon: (06 1) 999-9944
Fax: (06 1) 224-9671
E-mail: info@diakhitel.hu
Honlap: www.diakhitel.hu; www.facebook.com/diakhitel
HÖOK
Levelezési cím: 1134 Budapest, Dózsa György út 150.
Központi telefonszám: 06/1/798-8134, 70/3399-462
Központi fax: 06/1/799-0271

9. Jogszabályi háttér
A felsőoktatási felvételi eljárást, illetve az ahhoz (is) kapcsolódó egyéb kérdéseket több jogszabály érinti, amelyek megszabják az eljárás
kereteit, valamint a jelentkezők és a felsőoktatási intézmények lehetőségeit és kötelezettségeit:





























a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény,
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. CXL. törvény,
a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény,
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény,
a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. CXXXII.
törvény,
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény,
a felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről szóló 230/2012.
(VIII. 28.) Korm. rendelet,
a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény végrehajtásához szükséges egyes rendelkezésekről szóló 248/2012.
(VIII. 31.) Korm. rendelet,
a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII.
törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet
a felsőoktatási hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet,
a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet,
az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet,
az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított, idegennyelv-tudást igazoló
nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történő honosításáról szóló 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet,
az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet,
a tanárképzés rendszeréről, a szakosodás rendjéről és a tanárszakok jegyzékéről szóló 283/2012. (X. 4.) Korm. rendelet,
az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet,
a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I.
30.) EMMI rendelet,
az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm.
rendelet,
az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm.
rendelet
az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 1/2006. (II.
17.) OM rendelet,
az Országos Képzési Jegyzékről szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet,
az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet,
a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény,
a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény,
a sportról szóló 2004. évi I. törvény,
a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény,









a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyv kihirdetéséről
szóló 2007. évi XCII. törvény.
a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015 (IV.9) Korm.
rendelet
a felsőoktatásban szerezhető képesítések jegyzékéről és új képesítések jegyzékbe történő felvételéről szóló 139/2015 (VI.9.)
Korm. rendelet
a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi
LXXX törvény
a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés
közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet
módosításáról szóló 18/2016. (VIII.5.) EMMI rendelet
a doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a habilitációról szóló 387/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet
az államtudományi képzési terület alap- és mesterképzési szakjainak meghatározásáról és azok képzési és kimeneti
követelményeiről, valamint az azzal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 282/2016. (IX. 21.) Korm. rendelet

A felsőoktatási felvételi eljárás során a jogszabályok betartása a felsőoktatási intézményeknek és a jelentkezőknek egyaránt kötelező,
ezért ismeretük elengedhetetlenül fontos. A jogszabályban foglaltak nem megfelelő ismerete senkit sem mentesíthet a jogszabályban
foglaltak betartása alól!

Forrás és további tájékozódás: www.felvi.hu
Sikeres felvételit!

