


ÉRETTSÉGI JELENTKEZÉS

Az iskola által közétett űrlap segítségével 
online adatkitöltés.

A megadott adatok felvitele a kétszintű 
érettségi rendszerébe.

A jelentkezési lapok kinyomtatása.

A kinyomtatott jelentkezési lapok 
ellenőrzése, aláírása (18 év alatt szülő által 

is). A jelentkezési lap leadása.

A jelentkezések véglegesítése a kétszintű 
érettségi rendszerében.

2022. január 5-15.

2022. január 16-31.

2022. február 1-7.

2022. február 8-15.



Kétszintű érettségi

 A 2021/2022-es tanévben 153 végzős tanuló tesz rendes 

érettségi vizsgát (és kb. 80-90 előrehozott/külsős).

 Írásbeli, gyakorlati, szóbeli vizsgák.

 A közép és emelt szintű érettségi vizsgákra is az 

iskolában kell jelentkezni.

 Az emelt szintű vizsgákat a Kormányhivatal szervezi a 

vizsgabehívón szereplő helyszínen és időpontban (a 

vizsgabehívót vinni kell a vizsgára).



FELSŐOKTATÁSI

FELVÉTELI



Bolognai folyamat

 Cél: egységes európai felsőoktatási rendszer kialakítása a

képzések kölcsönös elismerhetőségét biztosító kreditrendszerrel.

 1999-ben 29 európai ország oktatásügyi minisztere írta alá a

Bolognai kiáltványt.

 Mára 49 ország csatlakozott.

 Többciklusú képzés:
 Alapképzés (Bachelor): BSc, BA.

 Mesterképzés (Master): MSc, MA.

 Osztatlan mesterképzés.

 Felsőoktatási szakképzés: FSz vagy Foksz.

 Szakirányú továbbképzés.

 Doktori képzés: PhD, DLA.

 https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/a_magyar_felsooktatas/Kepzesi_szintek

https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/a_magyar_felsooktatas/Kreditrendszer
https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/a_magyar_felsooktatas/Kepzesi_szintek


FELSŐOKTATÁSI 
SZAKKÉPZÉS (FSz)

GIMNÁZIUM

DOKTORI
KÉPZÉS

(PhD, DLA)

MESTERKÉPZÉS

(MSc, MA)

ALAPKÉPZÉS

(BSc, BA)

KÉPZÉSI

SZERKEZET
mesterdiploma

doktori fokozat



Munkarendek
https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/a_magyar_felsooktatas/Munkarendek

 Nappali képzés (N)

 Esti képzés (E)

 Levelező képzés (L)

 Távoktatásos képzés (T)

https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/a_magyar_felsooktatas/Munkarendek


Finanszírozási formák

 Állami (rész)ösztöndíjas (A) és önköltséges (K) képzések:

https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2022A/7_allami_onkoltseges

 Állami ösztöndíj elvesztése:

 az utolsó két (aktív) félévének átlagában nem szerzett legalább 18 kreditet,

 nem érte el az intézmény szervezeti és működési szabályzatában – a Kormány rendeletében 

meghatározottak szerint – megállapított tanulmányi átlagot,

 az állami ösztöndíjjal támogatott képzés feltételeinek vállalásáról szóló nyilatkozatát 

visszavonja,

 kimerítette a rendelkezésre álló támogatási időt.

 Jó tanulmányi eredmény esetén (kérelemre) a megüresedett 

helyekre be lehet kerülni az önköltséges képzésről.

https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2022A/7_allami_onkoltseges


Egyetemek, főiskolák



Az intézményválasztás szempontjai
felvi.hu felmérése

Szempont Súly

presztízs 47,7%

oktatás színvonala 25,2%

lakóhelyi közelség 11,0%

pezsgő intézményi élet 6,0%

középiskolai eredmények 5,2%

egyéb 2,7%

ismerősök is ide jelentkeztek 1,4%

nem tudja 0,8%



Egyéb szempontok

 Kollégium, albérlet

 Alapképzési szakok száma, átjárhatósága

 Választható mesterképzési szakok sokszínűsége

 A diplomaszerzés után mennyi idővel lehet elhelyezkedni?

 Milyen kezdő fizetésre lehet számítani?

 Stb.



FELVÉTELI

ELJÁRÁS



https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/aktualis/22A_videok


Tájékozódás

https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2022A/tartalomjegyzek
https://figyelo.hu/hirek/ujra-megjelent-a-figyelo-felsooktatasi-rangsor-107358/
https://eduline.hu/
https://www.diplomantul.hu/


diplomantul.hu
DPR AAE pályaorientációt 

támogató modul

https://www.diplomantul.hu/dpr-aae-palyaorientaciot-tamogato-modul


Szakkereső

https://www.felvi.hu/felveteli/szakok_kepzesek/szakkereso

https://www.felvi.hu/felveteli/szakok_kepzesek/szakkereso


A felvételi eljárás menete
Esemény Időpont

Jelentkezés határideje Február 15.

Hitelesítés határideje Február 20.

Online tájékoztatás Április 20-tól

Hiánypótlásra felszólítás Június 23-ig

A jelentkezésről az általános tájékoztatás kiküldése Június 23-ig

Később megszerzett dokumentumok, (egyszeri) 

sorrendmódosítás 
Július 7-ig

Ponthatárok kihirdetése Július 21.

Besorolási döntés (felvi) Augusztus 5-ig

Felvételi határozat közlése (felsőoktatási intézmény) Augusztus 8-ig

Fellebbezés 15 napon belül

Pótfelvételi eljárás Augusztusban



Felsőoktatási felvételi tájékoztató 

hivatalos kiegészítése

2022. január vége

 A felvételi tájékoztató bizonyos fejezeteinek 

módosítása, pontosítása,

 Új szakok meghirdetése.



Jelentkezés határideje:

2022. február 15.

 Az érettségire való jelentkezéssel azonos határidő, de 

két külön eljárás.

 Az érettségire való jelentkeztetés az iskola felelőssége, 

a felvételi jelentkezés a tanulóé.



E-felvételi

 Csak elektronikusan lehet jelentkezni.

 www.felvi.hu/felveteli/efelveteli

 Regisztráció után használható

 Nem kell hozzá jelentkezési lap

 Nem engedi meg a hibás űrlapkitöltést

 A csatolandó dokumentumok is feltölthetők

 Figyelmeztet a hiányokra

 Ügyfélkapu nélkül is használható (hitelesítő adatlap 

beküldésével)

https://www.felvi.hu/felveteli/efelveteli


Az e-felvételi folyamata

https://youtu.be/LownGCmx94g

https://youtu.be/LownGCmx94g


Regisztráció
(Biztonsági kód, felvételi azonosító)



Bejelentkezés



Adatok szerkesztése



Jelentkezési helyek felvétele

 Szervezet (felsőoktatási intézmény) kiválasztása

 Kar kiválasztása

 Szak felvétele

 Új jelentkezés felvétele (másik szak)



Jelentkezési helyek kiválasztása

 Legfeljebb 6 helyre lehet jelentkezni, melyek 

között rangsort kell felállítani (ez később még 

egyszer módosítható – 2022. július 7-ig).

Ugyanazon szak A és K jelzésű képzése nem 

számít két külön jelentkezési helynek.



A jelentkezési sorrend kialakítása

 A jelentkezési 

sorrenden kizárólag 

egy alkalommal 

lehet módosítani 

2022. július 7-ig.

 Új rögzítésre nincs 

mód!!!



Űrlapok kitöltése, dokumentumok 

feltöltése

 Középiskolai bizonyítvány

 Többletpontokat igazoló dokumentumok (államilag elismert 

nyelvvizsga-bizonyítványokat nem kell feltölteni, csak az adatait)

 Intézményspecifikus dokumentumok

 Felsőfokú végzettséget igazoló dokumentumok

 Kiegészítő díj igazolása (3-nál több szakra jelentkezés esetén)

 Az érettségi bizonyítványt/tanúsítvány(oka)t nem kell feltölteni, a 

felület automatikusan átveszi az eredményeket a kétszintű 

érettségi rendszeréből



Kiegészítő eljárási díj befizetése

 A díjmentes alapjelentkezés három szakra történő

jelentkezést tesz lehetővé. Aki háromnál több helyre

kíván jelentkezni, annak szakonként további 2000 Ft

kiegészítő díjat kell fizetnie

 Ugyanazon szak A és K jelzésű képzése a kiegészítő

díj számításánál sem számít külön szaknak.



Kiegészítő eljárási díj befizetése

 Internetes tranzakcióval

vagy

 Folyószámláról történő banki átutalással

▪ Közlemény: kizárólag a 12-jegyű felvételi azonosítószám

▪ Sikeres átutalásról bizonylat feltöltése

 Befizetés határideje: 2022. február 15.



Különeljárási díj

 Azok a felsőoktatási intézmények, amelyek

egészségügyi, pályaalkalmassági, ill. gyakorlati vizsgát

tartanak, ezekért különeljárási díjat kérhetnek. Ezt a

képzést meghirdető felsőoktatási intézménynek kell

befizetni.

 Ezek nagyságrendileg 2-4 ezer Ft-ot jelentenek.

 Vizsgaidőpontok, vizsgadíjak:

https://www.felvi.hu/pub_bin/dload/FFT_22A/tablazatok/FFT_2022A_7sz_tablazat.pdf

https://www.felvi.hu/pub_bin/dload/FFT_22A/tablazatok/FFT_2022A_7sz_tablazat.pdf


Hitelesítés
Határidő: 2022. február 20.

 Ügyfélkapu segítségével, 

vagy

 hitelesítő adatlap nyomtatása, kitöltése, beküldése 

(Oktatási Hivatal 1380 Budapest, Pf. 1190) aláírva!

Ha február 15-e előtt hitelesítünk, és utána módosítunk 

valamit, akkor új hitelesítés szükséges.



Hiányzó dokumentumok feltöltése, 

sorrend egyszeri módosítása

Február 15. után szerzett dokumentumok

 12. évfolyam bizonyítványa

 Többletpontra jogosító dokumentumok

2022. július 7-ig



Ponthatárok megállapítása

2022. július 21.

 Interneten és országos napilapokban is megjelenik

 Bizonyos kiemelt szakokon előre megállapítottak államilag 

finanszírozott minimális ponthatárokat:

https://www.felvi.hu/pub_bin/dload/FFT_22A/tablazatok/FFT_2022A_kiemelt_szakok.pdf

https://www.felvi.hu/pub_bin/dload/FFT_22A/tablazatok/FFT_2022A_kiemelt_szakok.pdf


Besorolási döntés (OH)

2022. augusztus 5-ig

 A besorolási döntésben a Hivatal

megállapítja, hogy a jelentkező mely

szak esetében érte el a felvételhez

szükséges ponthatárt.

 Ezt követően 15 napig van lehetőség

jogorvoslatra (közigazgatási per az

Oktatási Hivatal, mint alperes ellen).



Felvételi határozat (intézmény)

2022. augusztus 8-ig

A besorolást nyert jelentkezőnek az érintett

felsőoktatási intézmény ún. felvételi határozatot

küld, és tájékoztatja a felvett jelentkezőt a

hallgatói jogviszony létesítésének feltételeként

meghatározott beiratkozás helyéről, idejéről és az

ezzel összefüggő teendőkről is.



Pótfelvételi eljárás

2022. augusztus

 Csak egy szakra,

 költségtérítéses,

 döntés augusztus második felében,

 nem kötelező hirdetni,

 csak az jelentkezhet, aki előzőleg nem 

jelentkezett, ill. nem vették fel sehová.



FELVÉTELI 

PONTSZÁMÍTÁS



Bemeneti követelmény

 Alapképzésre és osztatlan mesterképzésre az a jelentkező

vehető fel, aki legalább egy emelt szintű érettségi vizsgát tett,

vagy felsőfokú végzettséget tanúsító oklevéllel rendelkezik.

 Kivéve, ha a felvételi összpontszámot kizárólag a gyakorlati

vizsga alapján állapítják meg.

➢ Edző alapképzési szak,

➢ művészet és művészetközvetítés képzési terület szakjai,

➢ azok az osztatlan tanár szakok, ahol csak gyakorlati vizsga van.

 Képzési terület függvénye, hogy miből kell emelt szintű vizsga.

 Nem kötelező legalább középfokú nyelvvizsga.



Emelt szintű vizsga







Felvételi pontszámítás
(max. 500 pont)

TANULMÁNYI PONTOK

(max. 200 pont)

ÉRETTSÉGI PONTOK

(max. 200 pont)

TÖBBLETPONTOK

(max. 100 pont)

Év végi 

eredmények

(max. 100 pont)

Érettségi

eredmények 

átlaga

(max. 100 pont)

Két tárgy százalékos 

érettségi 

eredményének

összege

…

ÉRETTSÉGI PONTOK KÉTSZEREZÉSE

(max. 400 pont)

TÖBBLETPONTOK

(max. 100 pont)

Két tárgy százalékos érettségi eredményének összege x2 …



Tanulmányi pontok első fele:
Év végi eredmények

 Magyar nyelv és irodalom átlaga,

 történelem,

 matematika,

 idegen nyelv vagy nemzetiségi nyelv

és irodalom átlaga,

 természettudományos tárgy (fizika,

kémia, biológia vagy földrajz).

Utolsó két év végi jegy összegének

kétszerese. (Max. 𝟐 ∙ 𝟓𝟎 = 𝟏𝟎𝟎 pont)

 A természettudományos tárgy esetén

lehet két tárgy utolsó jegyeinek

összege is.

Tantárgy 9. 10. 11. 12.

Magyar nyelv 4 4 4 5

Irodalom 5 4 5 5

Történelem 4 5 5 5

Matematika 3 3 4 4

Angol nyelv 4 4 5 5

Német nyelv 5 5 4 5

Fizika 3 4 3 -

Kémia 4 4 - -

Biológia - 5 4 5

Földrajz 3 5 - -

4,5 5

A jegyek összege: 47,5

Ennek kétszerese: 95 pont (a 100-ból).



Tanulmányi pontok második fele:
Érettségi eredmények

Az érettségi bizonyítványban szereplő öt

vizsgatárgy (négy kötelező és egy

választott) százalékos eredményének

átlaga egészre kerekítve. (Max. 100 pont)

Később akárhányszor érettségizhet bárki,

de azok az eredmények nem számít-

hatók be a tanulmányi pontokba.

Tantárgy Szint Érettségi

Magyar nyelv és irodalom K 92%

Történelem K 75%

Matematika K 68%

Német nyelv E 95%

Emberismeret és etika K 88%

Az eredmények átlaga: 83,6%

Ez egészre kerekítve: 84 pont (a 100-ból).

Tanulmányi pontok összesen: 95+84 = 179 pont (a 200-ból).



Érettségi pontok:
Két tárgy érettségi eredménye

Az adott képzési területen (a felvételi

tájékoztatóban) előírt két tantárgy

százalékos eredményének összege.

Érettségi pontok összesen: 92+95 = 187 pont (a 200-ból).

Tantárgy Szint Érettségi

Magyar nyelv és irodalom K 92%

Történelem K 75%

Matematika K 68%

Német nyelv E 95%

Emberismeret és etika K 88%



Felvételi pontszám:
Összegzés vagy duplázás

1. Felvételi pontszám összegzéssel: 179+187 = 366 pont (a 400-ból).

TANULMÁNYI PONTOK

179 pont

ÉRETTSÉGI PONTOK

187 pont
TÖBBLETPONTOK

Év végi 

eredmények:

95 pont

Érettségi

eredmények átlaga:

84 pont

Két tárgy százalékos 

érettségi 

eredményének

összege

…

2. Felvételi pontszám duplázással: 2187 = 374 pont (a 400-ból).



Többletpontok:
Max. 100 pont

1. Emelt szintű érettségi (max. 100 pont)

 Tantárgyanként 50 pont

 Az adott szakra előírt tantárgyakra jár csak, ha abból számítják az érettségi pontot

 Legalább 45%-os eredmény esetén

2. Nyelvtudás (max. 40 pont)

 Középfokú nyelvvizsga (B2): 28 pont

 Felsőfokú nyelvvizsga (C1): 40 pont

 Egy nyelvből csak egy nyelvvizsga fogadható el

 Egy nyelvből több jogcímen nem kaphat többletpontot (pl: tanulmányi verseny,

nyelvvizsga, emelt szintű érettségi)

 Április 30-ig befejezett nyelvvizsga eljárás esetén

https://www.felvi.hu/pub_bin/dload/FFT_22A/tablazatok/FFT_2022A_tobbletpontok.pdf

https://www.felvi.hu/pub_bin/dload/FFT_2019A/tablazatok/FFT_2019A_tobbletpontok.pdf
https://www.felvi.hu/pub_bin/dload/FFT_22A/tablazatok/FFT_2022A_tobbletpontok.pdf


Többletpontok:
Max. 100 pont

3. Esélyegyenlőség (40 pont)

 Hátrányos helyzet (HH, HHH)

 Fogyatékosság („disz”-esek is ide tartoznak)

 Gyermekgondozás

4. Felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél (max. 32 pont)

5. Tanulmányi és művészeti versenyeredmények (max. 100 pont)

 OKTV 1–10. helyezésért 100 többletpont

 OKTV 11–20. helyezésért 50 többletpont

 OKTV 21–30. helyezésért 25 többletpont



Többletpontok:
Max. 100 pont

6. Szakképesítés (32 pont)

 OKJ (Országos képzési jegyzék) 54-es vagy 55-ös szakmaszám

 Szakgimnáziumban szerzett szakképesítés

7. Sporteredmények (max. 50 pont)

 NOB által elismert sportágakban

 Legfeljebb egy, a pontszámítás szempontjából legkedvezőbb eredmény után jár

többletpont

 Az adott sportági szakszövetség igazolása alapján

 Nem mindenhol adnak többletpontot sporteredményért



Megjegyzések:

1. Minimális ponthatár alapképzés és egységes, osztatlan képzés esetén

 280 pont (kivéve azokat a szakokat, ahol előre meghirdették a minimális

ponthatárokat).

 Emelt szintű érettségi, nyelvvizsga, szakképesítésért járó többletpontokkal együtt,

de más jogcímen adható többletpontok nélkül.

2. Minimális ponthatár felsőoktatási szakképzés (FSZ) esetén

 240 pont

 Emelt szintű érettségi többletpontokkal együtt, de egyéb többletpontok nélkül.

3. FSZ esetén a tanulmányi pontok duplázásával is számítható felvételi pontszám.

4. A pontszámítási módszerek közül automatikusan mindig a tanulók számára

legkedvezőbbet alkalmazzák.



Megjegyzések:

5. Bizonyos szakokon kizárólag a gyakorlati vizsga alapján számítják a felvételi

pontszámot (nem számíthatók többletpontok, max. 400 pont).

6. Ha a jelentkező már rendelkezik felsőfokú oklevéllel és újra felvételizik, akkor

felsőfokú eredménye alapján is számítható a felvételi pontszám.

7. Ha ötnél több tárgyból érettségizik valaki, akkor a tanulmányi pontok

számításánál, a jobb választott tárgy eredménye számít bele az átlagba.



Megjegyzések:

8. Ha szakértői vélemény alapján valakit felmentettek az értékelés alól a

kötelező tárgyak valamelyikéből, …

 … de van két lezárt éve, akkor az a két év végi érdemjegy számolódik bele a

tanulmányi pontokba (függetlenül a felmentés tényétől).

 … és nincs két lezárt éve, akkor a helyette választott érettségi vizsgatárgy két utolsó

év végi érdemjegye számolódik bele a tanulmányi pontokba.

9. Amennyiben a vizsgázó az érettségi vizsgán a gyakorlati vizsgarészt szóbeli

vizsgarésszel pótolja, akkor az adott tárgy vizsgaeredményéből a felsőoktatási

felvételi eljárás során érettségi pont nem számítható.

 Ezt a tényt a jelentkező érettségi bizonyítványában vagy tanúsítványában záradék

is jelzi.

 Informatika, testnevelés



Megjegyzések:

10. Pontszámító kalkulátor:

Online elvégezhető a pontszámítás a szükséges adatok megadása után:

https://www.felvi.hu/felveteli/pontszamito

Nem tudja kezelni a 

nemzetiségi érettségit. 

https://www.felvi.hu/felveteli/pontszamito
https://www.felvi.hu/felveteli/pontszamito


Érettségi vizsga és nyelvvizsga

Legalább 60%-os emelt szintű idegen nyelvi érettségi vizsga
B2 típusú középfokú 

nyelvvizsga

40-59%-os emelt szintű idegen nyelvi érettségi vizsga
B1 típusú alapfokú 

nyelvvizsga

Legalább 60%-os emelt szintű német

nemzetiségi nyelv és irodalom érettségi

vizsga

Német nyelven még

két vizsgatárgyból

sikeres vizsga

C1 típusú felsőfokú 

nyelvvizsga

25-59%-os emelt szintű vagy legalább 80%-

os középszintű német nemzetiségi nyelv és

irodalom érettségi vizsga

B2 típusú középfokú 

nyelvvizsga

Legalább 60%-os középszintű német

nemzetiségi nyelv és irodalom érettségi
vizsga

B1 típusú alapfokú 
nyelvvizsga

Legalább 60%-os emelt szintű francia nyelv

érettségi vizsga

Francia nyelven még

két vizsgatárgyból

sikeres vizsga

C1 típusú felsőfokú 

nyelvvizsga



Érettségi vizsga és nyelvvizsga

 Az előzőekben leírtak feltétele továbbá az, hogy a tanuló sikeresen

teljesítse az érettségi vizsga írásbeli és szóbeli vizsgáit, azoknak minden

vizsgarészét a részletes követelményekben meghatározott módon.

 Az érettségi bizonyítványba kerülő záradék rögzítésével az érettségi

bizonyítvány nyelvvizsga bizonyítványnak is megfelel egyben.

 Ha valaki nem éri el a nyelvvizsgának megfelelő eredményt, a későbbi

években már hiába javít, érettségi eredménye alapján nem szerezhet

nyelvvizsgát.



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!




