


A felsőoktatási továbbtanulás 
hivatalos honlapja:

www.felvi.hu

• Felvételi tájékoztató: felvételi 

eljárás

• Képzések: intézmények, szakok

• E-felvételi: jelentkezés

• Egyéb szolgáltatások, pl. 

pályaorientációs tanácsok, 

nyíltnap-kereső, pályaorientációs 

és önismereti tesztek, 

pontszámító kalkulátor

http://www.felvi.hu/


www.felvi.hu

• Hivatalos  kiegészítések, frissítések  
január  végéig. A jelentkezés lezárása 
előtt fontos újra átolvasni!

• Hírlevél

• Facebook-oldal: 
https://www.facebook.com/felvi.hu/

http://www.felvi.hu/


Felvételi tájékoztató    www.felvi.hu
 Teendők, határidők, E-felvételi rendszer

 Benyújtandó dokumentumok

 Képzések: Egyetemek, főiskolák vagy

Szakkereső menüpont

 Pontszámítás, 2021-es ponthatárok, 
pontszámító kalkulátor

 Jelentkezési tudnivalók

 Táblázatok, statisztikák

http://www.felvi.hu/


E-felvételi rendszer  www.felvi.hu

1) Jelentkezés online
 egyszerű, kényelmes, gyors
 biztonságos: kiszűri a hibákat, 

nem engedi meg a hibás kitöltést
 súgók, útmutatók, keresők

2) Ügyintézés
 dokumentumfeltöltés
 sorrendmódosítás
 adatváltoztatás

http://www.felvi.hu/


Felvételi ponthatárok kihirdetése: 
2022. július 21.

Értesítés felvételről (OH, elektronikus levél):

2022. augusztus 5-ig

Felvételi határozat az intézménytől:
2022. augusztus 8-ig

Jogorvoslati kérelem benyújtható: 

a döntés közlésétől számított 
15 napon belül



A felsőoktatásba való jelentkezés feltétele
2020-tól alapképzésen:

Emelt szintű érettségi legalább egy 
tantárgyból (képzési területtől függő 
kiválasztással, %-os eredménytől függetlenül)

Felsőfokú szakképzésre jelentkezésnek NEM feltétele

emelt szintű érettségi vizsgabizonyítvány.



Jelentkezés                www.felvi.hu
felsőoktatási intézménybe

 Jelentkezni lehet:

• Felsőfokú szakképzésre (4 félév)
• Alapképzésre (6-8 félév)
• Osztatlan képzésre (jogász, orvos stb. 10-12 félév)

 Jelentkezési határidő: 2022. február 15. éjfél
Hitelesítés határideje:     február 20.

 Online jelentkezés az E-felvételi rendszeren keresztül

• regisztráció

• jelentkezési lap kitöltése

• saját e-mail-fiók folyamatos figyelése!

 A felvételiző önállóan intézi a jelentkezését

http://www.felvi.hu/


Jelentkezés
Meg kell jelölni a képzés

 nevét
 szintjét (F=felsőfokú szakképzés; A=alapképzés)

 munkarendjét (N=nappali; L=levelező; T=távoktatás)

 finanszírozási formáját (Á = állami ösztöndíjas; 

K = költségtérítéses)

Legfeljebb 6 jelentkezési helyet lehet megadni
 a sorrend fontos!
 ugyanazon szak állami ösztöndíjas

és önköltséges formája egy jelentkezési 
helynek számít, de külön sorban kell 
feltüntetni



Eljárási díj

3 jelentkezési hely megjelölése
díjmentes

További 3 hely jelölhető meg, egyenként 
2000 Ft kiegészítő díj ellenében

(bankkártyás vagy átutalásos fizetés
2022. február 15-ig!)



Hitelesítés

Ügyfélkapun keresztül elektronikusan 
vagy

Hitelesítő adatlappal (kinyomtatva és aláírva,

ajánlottan postázni az Oktatási Hivatalba, 1380 Budapest, Pf. 1190.)

Hitelesítés nélkül érvénytelen a jelentkezés!

Határidő: 2022. február 20.
Az érvényes hitelesítésről e-mailben jön értesítés!



A felvételi eljárás fontos dátumai

 Jelentkezés rögzítése az E-felvételi 
rendszerben:

2022. február 15-ig

 Jelentkezés hitelesítése: 

2022. február 20-ig 

Hiánypótlásra felszólítás: 2022. 
június 23-ig



2022. július 7-ig:

• Érettségi bizonyítvány és más 
dokumentumok másolatának 
benyújtása (feltöltési útmutató a www.felvi.hu-n)

• Jelentkezési helyek esetleges 
visszavonása

• Jelentkezési helyek sorrendjének 

esetleges módosítása (maximum egy 

alkalommal, és visszavonni nem lehet)

http://www.felvi.hu-n/


Felvételi pontszámok

Elérhető maximum pontszám:  500 pont

Felvételi összpontszám: a jelentkező által elért 
pontszám  - eredmények, teljesítmények alapján

Kiszámítása: a 400+100 pontos rendszerben 
történik



Jogszabályi minimumpontszám: 

 alapképzésre 280 pont
Az emelt szintű érettségiért, a nyelvvizsgáért és 
szakképesítésért járó többletpontokkal együtt, de 
más jogcímen adható többletpontok nélkül számítva

Egyes alapképzési szakok esetében külön 
megállapított minimumpontszám van.
/ld. www.felvi.hu Pontszámítás, ill. a köv. dia/

 felsőoktatási szakképzésre 240 pont
Az emelt szintű érettségi-többletpontokkal együtt, 
de más jogcímen adható többletpontok nélkül 
számítva

http://www.felvi.hu/


A felsőoktatásért felelős miniszter 

külön meghatározta bizonyos 

alapképzési szakok esetében az állami 

ösztöndíjas képzésre történő 

felvételhez szükséges minimum-

pontszámot :





Felvételi ponthatár

Az adott képzésen a felsőoktatási 
intézmény által meghatározott 
kapacitásszám és a jelentkezők száma 
függvényében állapítják meg.

Közzététele: 2022. július 21.



Felvételipontszámítás
alapképzésen

A jelentkező pontszámát a számára 
kedvezőbb módon számítják ki.



Felvételi pontszámítás
felsőfokú szakképzésen

o A jelentkező pontszámát a számára legkedvezőbb módon számítják ki.
o Az érettségi pontokat a két legjobb érettségi eredményből számítják!



Tanulmányi pontok:
maximum 2 x 100 = 200 pont

Középiskolai eredmények
(max. 100 pont)

Öt tantárgy utolsó két év végi 
osztályzatai összegének a 
kétszerese

 magyar nyelv és irodalom

 történelem

 matematika

 legalább 2 évig tanult idegen nyelv

 egy, legalább 2 évig tanult, vagy két, 

legalább 1 évig tanult választott 

természettudományos tantárgy 
(kémia, biológia, földrajz, fizika)

Érettségi eredmények
(max. 100 pont)

Öt tantárgy legjobb

%-os eredményének átlaga 

egész számra kerekítve

 magyar nyelv és irodalom

 történelem

 matematika

 idegen nyelv 

 egy szabadon választott 
érettségi vizsgatárgy



Érettségi pontok:
maximum 200 pont

 Általánosan két érettségi vizsgatárgy %-os 
eredményének összege

 Az egyes szakokon követelményként előírt érettségi 
tantárgyakat a felvételi tájékoztatóban teszik közzé az 
intézmények – megjelölve E jelzéssel azokat, 
amelyekből emelt szintű érettségi vizsga a 
követelmény (ld. www.felvi.hu 1.sz. táblázat)

 Amennyiben az adott szakon kettőnél több érettségi 
vizsgatárgy van megjelölve, a vizsgázó számára 
legkedvezőbb 2 tárgy eredményei alapján számítják 
az érettségi pontokat

http://www.felvi.hu/


Többletpontok – maximum 100 pont
 Legalább 45%-os emelt szintű érettségiért: 50 pont

 Legfeljebb 2 emelt szintű érettségiért: 50-50 pont 

 Államilag elismert B2 (középfokú) komplex nyelv-
vizsgáért: 28 pont

 Államilag elismert C1 (felsőfokú) komplex nyelv-
vizsgáért: 40 pont

Nyelvvizsgáért max. 40 pont adható.

!!!!!! Gyakran ismételt kérdésre a válasz: Egy idegen nyelv ismeretéért csak 

egy jogcímen jár többletpont!!!!!!!

 Tanulmányi versenyeredményekért: 20-100 pont
pl. OKTV, SZÉTV, ÁSZÉV, OSZTV

 Szakmai, ill. OKJ-s szakirányú képesítésért:  32 pont

 Kiemelkedő sporteredményért:  10-50  pont

 Esélyegyenlőség jogcímén: 40 pont
ld. hátrányos helyzet, fogyatékosság



Tanulóink számára fontos információ:

Többletpontot érnek a 2021. évi felsőoktatási felvételi 

időszaktól kezdve a www.felvi.hu 1A és a 6. számú 

táblázatában felsorolt szakmák és az 54-es vagy 55-ös 

szakmaszámú OKJ-s szakképesítések, ha a felvételiző 

a szakiránynak megfelelően tanul tovább.

Pl.  pénzügyi-számviteli ügyintéző, vállalkozási ügyviteli ügyintéző, idegen 

nyelvű ipari és kereskedelmi technikus, irodai titkár, vállalkozási és bérügyintéző 

stb.

http://www.felvi.hu/


Esélyegyenlőség jogcíme:
hátrányos helyzet és fogyatékosság esetén

Igazolni kell, hogy a jogcím legalább 2022. július 8-ig érvényes!

 40 többletpont jár 
• a hátrányos helyzetű (jegyzői/gyámhatósági 

igazolás) és 
• az SNI-s jelentkezőnek (részletes  szakértői  

vélemény) 

BTMN-esek nem kapnak többletpontot
(a BTMN nem minősül fogyatékosságnak)

 Figyelem! Bizonyos szakokon viszont a 
fogyatékosság a felvételt kizáró ok lehet!



Többletpontot kizárólag az kaphat,

aki az erre vonatkozó jogosultságát

külön felszólítás nélkül

a jelentkezés benyújtásával egyidejűleg,

vagy amennyiben az igazoló dokumentum

azt követően áll rendelkezésére,

legkésőbb 2022. július 7-ig

igazolja!



Válasz egy gyakran ismételt kérdésre:

A felsőoktatási felvételi eljárásban nem lehet 

ugyanazt az eredményt többször értékelni:

pl. ha a jelentkező ugyanazon a jogcímen, de 

több eredmény alapján (pl. nyelvtudás: ugyanazon 

nyelvből közép- és felsőfokú nyelvvizsga) is jogosult 

lenne többletpontra, a számára legkedvezőbbet 

veszik figyelembe.



További tájékoztató a felsőoktatásba jelentkezők 
számára a Vasváriban:

Fehérné Hadzsela Tímea pályaválasztást segítő pedagógus

jelenléti oktatás esetén február 15-ig 

később meghatározandó időpontban 

részletes tájékoztatót és fórumot

tart az érdeklődő diákoknak

az E-felvételiről és a pontszámításról.



Olvasnivalók:

felvi.hu

eduline.hu oktatási portál 
aktualitások, érdekességek, információk, elemzések




