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AZ E- FELVÉTELI FOLYAMATA



FELVÉTELI  

MENETREND



A FELVÉTELI ELJÁRÁS: HATÁRIDŐK 

Hivatalos kiegészítés:   2020. január vége

www.kormany.hu, www.oktatas.hu, www.felvi.hu

Jelentkezési határidő: 2020. február 15.

E-felvételi hitelesítés:   2020. február 20.

www.magyarorszag.hu/ugyfelkapu- n keresztül

vagy kinyomtatott, aláírt, ajánlottan postázott hitelesítő adatlappal:

Oktatási Hivatal, 1380 Budapest, Pf. 1190

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

KIVÉTELEK: 41 szak esetén! (táblázat a felvin!)

Pótfelvételi: 2020. augusztus eleje 1 helyre!!  

www.kormany.hu, www.oktatas.hu, www.felvi.hu

http://www.kormany.hu/
http://www.oktatas.hu/
http://www.felvi.hu/
http://www.magyarorszag.hu/ugyfelkapu-
http://www.kormany.hu/
http://www.oktatas.hu/
http://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 + 
felvételi azonosítót

5. Belépés a kóddal

http://www.felvi.hu/


AZ E-FELVÉTELI 
LÉPÉSEI I.

Űrlapok kitöltése (súgó, kereső funkciók)

Csatolandó dokumentumok: 

a/elektronikus feltöltése vagy 

b/ postán benyújtva.

(nyelvvizsgabizonyítvány és az érettségi bizonyítvány kivételével!)

Kiegészítő eljárási díj befizetése: 2020. február 15.

1. Banki átutalással ( bizonylatot feltölteni, vagy postán 
elküldeni!)

(közlemény: 12 jegyű felvételi azonosítót   feltüntetni!)

2. Internetes banki tranzakcióval (dombornyomott
bankkártyával)

Hitelesítés: határidő 2020. február 20.



MIKOR ÉRVÉNYES A 
JELENTKEZÉS?

1. A 2020. 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 határidőre történő hitelesítése

6. A megfelelő összegű eljárási díj határidőre történő befizetése





ÜGYFÉLKAPU 
REGISZTRÁCIÓ

A személyes ügyfélkapu azonosító létrehozása egy 
regisztrációs eljárás, 

személyesen bármelyik regisztrációs szervnél 
(okmányirodában, kormányablakban)

vagy elektronikusan, 2016. január 1-jét követően kiállított 
érvényes személyazonosító igazolvány birtokában az 
ugyfelkapu.gov.hu/regisztracio/regEszemelyi felületen.

http://www.nyilvantarto.hu/hu/oik
https://ugyfelkapu.gov.hu/regisztracio/regEszemelyi


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!

Megjelölhető maximum 6 jelentkezési hely!

3. Középiskolai tanulmányokra vonatkozó adatok:

OM: 032 555

Osztály típusa: gimnázium

Érettségi biz. várható kibocsátása: 2020. 

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 2020. július 09-ig!

és az egyéb hiánypótlás, valamint az egyszeri 
sorrendmódosítás végső benyújtási határideje is:

2020. július 09-ig



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

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

b/nyelvtudásért,

ha 2020. július 10-ig tudod igazolni!

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

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



AZ ELJÁRÁSI  DÍJAK
Alapjelentkezés: 3 képzés megjelölésére van 
lehetőség, ugyanannak a jelentkezési helynek két 
különböző finanszírozási formája 1 jelentkezésnek 
számít a díj szempontjából)  

INGYENES!

Kiegészítő díj: az alapjelentkezésen felül, max. 3 
jelentkezési helyre: 2000Ft /jelentkezés

Befizetés egy összegben!

„Fizetés” menüpontban a rendszer kiszámolja az 
eljárási díjat.

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



Pontszámítás



A FELVÉTELIVEL KAPCSOLATOS 
KÉRDÉSEITEKET A KÖVETKEZŐ 

E-MAIL CÍMRE VÁROM:

egyetemifelvi@mzsg.hu


