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A felvételi eljárásról
Határidők I.

� Hivatalos kiegészítés:   2015. január 31.

� Jelentkezési határidő: 2015. február 15.

� E-felvételi hitelesítés:   2015. február 23.

� Hiánypótlásra felszólítás: 2015. június 23-ig 

(8 napon belül pótolni!)

� Adatmódosítás, egyszeri sorrendmódosítás, dokumentumok 
benyújtása, pótlása (12-13. év végi bizonyítvány, érettségi 
bizonyítvány), : 2015. július 09.



A felvételi eljárásról
Határidők II.

� Ponthatárok megállapítása:   2015. július 23.

� Értesítés a felvételről: 2015. augusztus 05-ig

� Nem vehető fel, aki  A és O képzésben nem érte el a 280 
pontot, F esetén a 240 pontot!

� Jogorvoslat: 15 napon belül (NEFMI-nek benyújtva, de OH-
nak címezve)

� Pótfelvételi: 2015. augusztus eleje / 

1 helyre!!  www.kormany.hu, www.oktatas.hu, www.felvi.hu



A JELENTKEZÉS MÓDJA 

e-felvételi

Lépései:

1. Regisztráció: www.felvi.hu

2. Az én felvim menüsor, e-felvételi menüpont

3. Felhasználási feltételek elfogadása

4. A rendszer a megadott e-mail címre egyedi 
biztonsági kódot küld

5. Belépés a kóddal



Az e-felvételi lépései I.

� Űrlapok kitöltése (súgó, kereső funkciók)

� Csatolandó dokumentumok elektronikus 
feltöltése v. postai feladása az OH-nak

� Eljárási díj befizetése:

1. Banki átutalással (felvételi azonosítót 
feltüntetni!)

2. Internetes banki tranzakcióval 
(dombornyomott bankkártyával)



Az e-felvételi lépései II.

� Hitelesítés: határidő 2015. február 23.

1. Ügyfélkapu regisztrációval: magyarorszag.hu
(18 év alattiaknál szülői regisztráció is kell az 
okmányirodában)

2. Hitelesítő adatlappal: ki kell nyomtatni, aláírni, 
és postázni az OH-nak.



MIKOR ÉRVÉNYES A JELENTKEZÉS?

1. A 2015. február 15-i határidő betartása

2. Az elektronikus felület kitöltése

3. A kötelező adatok, személyes adatok megadása

4. Legalább 1 jelentkezési hely megjelölése

5. Az e-jelentkezés hitelesítése

6. A megfelelő összegű eljárási díj határidőre történő befizetése



ŰRLAPOK KITÖLTÉSE

1. Személyes adatok, elérhetőség: szig.,útlevél, tel.,e-
mail  (hiánypótlásra felhívás!)

2. Jelentkezési helyek: az intézményi 
meghirdetéseket tartalmazó táblázatok egy sorának 
információi = 1 hely
Több jelentkezési hely esetén rangsorolni kell!



3. Középiskolai tanulmányokra vonatkozó adatok:

OM: 032 555

Osztály típusa: gimnázium

Érettségi biz. várható kibocsátása: 2015. 

Osztály tagozata: nappali

4. Középiskolai tantárgyak eredményei: 2 utolsó tanult év év
végi eredménye. 

Az 5. tárgy: kötelezően egy természettudományos tárgy: 
biológia, kémia, fizika, földrajz.

A választott tárgynak nem kell megegyeznie a választott 
érettségi tantárggyal!



5. Érettségi eredmények: üresen hagyni!!! 

A 12-es év végi bizonyítvány másolatát be kell küldeni az 
OH-nak:

legkésőbb 2015. július 09-ig!

és egyéb hiánypótlásnak a végső benyújtási határideje:

2015. július 09.



6. Többletpontok: csak akkor kell feltüntetni, ha már 
rendelkezel a jogosultságot igazoló dokumentummal, 
aminek másolatát csatolni kell!

a/ emelt szintű érettségi vizsgáért (min. 45%-tól)

b/nyelvtudásért

c/ előnyben részesítési kötelezettség alapján ( hátrányos helyzet; 
tanulási nehézség; fogyatékosság; gyermekgondozás; )

c/ OKJ-s képzésekért

e/ sportteljesítményért (országos-Európa-és világbajnokságon, 
olimpián elért 1-3. helyezett)



7. Csatolt dokumentumok: ami rendelkezésre áll!

a/ Elektronikusan csatolni a felvi-ben

b/ postával OH-nak címezve (ajánlottan!)

� Ne tűzd össze!

8. HITELESÍTÉS: 

� Ügyfélkapun keresztül (személyes regisztrációval)

� Hitelesítő lapot kinyomtatva, aláírva a felvi-ből

Határidőre, ajánlottan kell feladni.

MINDENRŐL KÉSZÍTS MÁSOLATOT!



AZ ELJÁRÁSI  DÍJAK

� Alapdíj: minimum 9000 Ft ( 3 képzés megjelölésére van 
lehetőség, ugyanannak a jelentkezési helynek két különböző 
finanszírozási formája 1 jelentkezésnek számít a díj 
szempontjából)

� Kiegészítő díj: az alapdíjon felül 2000Ft /jelentkezés

� Külön eljárási díj: eü-i, pályaalkalmassági, vagy gyakorlati 
vizsga esetén (adott intézményhez kell befizetni!)

Kedvezmények: HH (50%), HHH(100%), de igazolni kell a 
jogosultságot!



PONTSZÁMÍTÁS 500 pont
alapképzésre és osztatlan képzésre
Minimum összpontszám 280 pont!

� Tanulmányi + érettségi pontok + többletpontok 
� Érettségi pontok kétszerese + többletpontok
Tanulmányi pontok: max. 200 pont
1.Középiskolai eredmények 100 pont (két utolsó tanult év év

végi eredményeinek összege x 2)
• magyar nyelv és irodalom átlaga kerekítés nélkül
• történelem
• matematika
• választott idegen nyelv
• választott természettudományos tárgy (biológia, kémia, fizika, 

földrajz)



2.Érettségi eredmények (100 pont)

• magyar nyelv és irodalom 

• történelem

• matematika

• idegen nyelv

• választott érettségi tárgy 

%-os eredményeinek átlaga egész számra 
kerekítve



Érettségi pontok: max. 200 pont
A felsőoktatási intézmény által előírt két érettségi vizsgatárgy 

%-os eredményeinek összege
Többletpontok: max. 100 pont
1. Emelt szintű érettségi eredményért 50 pont/tant. max.:100 

pont (min. 45%-os teljesítmény felett!)
2. Nyelvtudásért  max. 40 pont (B2: 28, C1:40 pont)
3. Előnyben részesítésért ( HH, HHH, fogyatékosság, tanulási 

zavar, gyermekgondozás ) max. 40 pont
4. OKTV 1-30. hely max. 100 pont
5. Sporteredmény max. 50 pont



PONTSZÁMÍTÁS
felsőoktatási szakképzésre jelentkezéskor

Minimum összpontszám: 240 pont

a/ tanulmányi pontok kétszerese

b/ tanulmányi pontok + érettségi pontok 

c/ érettségi pontok kétszerese

Többletpont csak az emelt szintű érettségiért jár, 
más jogcímen adható többletpont beszámítás a 

felsőoktatási szakképzés választása esetén nincs!


