
Felvételi összefoglaló
(2018. szeptemberében induló képzésekre)

Felvételi eljárás
• a felvi.hu a legfőbb információforrás!

• jelentkezés elektronikusan történik („E-felvételi”)

• felvételi tájékoztató elérése: felvi.hu → „Felvételi tájékoztató” → „2018. szeptemberében induló
képzések” → „Teendők, határidők” (közvetlen link)

• határidők

– február 15: jelentkezés

– február 20: hitelesítés (Ügyfélkapun keresztül vagy kinyomtatott, aláírt lap postázása)

– július 11: később megszerzett dokumentumok feltöltése (főleg középiskolai bizonyítvány),
egyszeri sorrendmódosítás

– július 25: ponthatárok kihirdetése

• lépések

– regisztráció a felvi.hu-n (folyamatosan használt e-mail cím!)

– kitöltés

∗ személyes adatok
∗ jelentkezési helyek (jelentkezés határideje után nem lehet újat rögzíteni)
∗ eredmények feltöltése (iskola a bizonyítványt fénymásolatban odaadja), ld. az 1.4. pontot

(„Mit és hogyan kell feltölteni a jelentkezéshez?”)
· nyelvvizsgát nem kell feltölteni, csak az adatait megadni
· érettségi bizonyítványt nem kell feltölteni

∗ esetleges kiegészítő díj befizetése: díjmentesen három képzés jelölhető meg (ugyanazon
képzés államilag finanszírozott ill. költségtérítéses formája egy helynek számít)
∗ hitelesítés:
· „az E-felvételi felületén található hitelesítés funkció használatával a két rendszerbe tör-
ténő párhuzamos bejelentkezés után a hitelesítés automatikusan megtörténik, melyről
elektronikus értesítést kap”, vagy
· postán: hitelesítő adatlap kinyomtatása, aláírása, ajánlottan postára adása

– esélyegyenlőség (hátrányos helyzet, fogyatékosság, gyermekét nevelő)

– tanulmányi versenyek (OKTV, TUDOK)

– szakképesítés (OKJ, 54-es vagy 55-ös, szakiránynak megfelelő)
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Pontszámítás
felvi.hu → „Felvételi tájékoztató” → „2018. szeptemberében induló képzések” → „Pontszámítás”

(közvetlen link)

• többletpontok nélkül max. 400 pont

– „tanulmányi pontok” (max. 200 pont)

∗ magyar, történelem, matematika, idegen nyelv, választott természettudományos tárgy
(földrajz, kémia, biológia, fizika)
· utolsó két tanult év végi jegye
· ezen jegyek összegének kétszerese

∗ érettségi bizonyítvány átlageredménye
· négy kötelező tárgy (magyar, történelem, matematika, idegen nyelv)
· egy választott tárgy
· ha van közép- és emeltszintű érettségi is („szintemelő”), a jobb százalékos eredményt
érdemes a bizonyítványba kérni

– „érettségi pontok” (max. 200 pont)

∗ a szak által kért két tárgy százalékának összege

– ha az „érettségi pontok” több, mint a „tanulmányi pontok”, akkor a pontszám az „érettségi
pontok” kétszerese („pontduplázás”) – fordítva nincs duplázás!

• többletpontok

– legfeljebb 100 lehet

– emelt szintű érettségi: 50 pont

∗ a szak által kért
∗ legalább 45%-os eredmény

– nyelvvizsga

∗ B2 komplex („középfokú C”): 28 pont
∗ C1 komplex („felsőfokú C”): 40 pont

• 280 pont alatt senki, sehova nem vehető fel („ jogszabályi minimum”)

– alappontok

– emelt szintű érettségiért járó többletpont

– nyelvvizsgáért járó többletpont

• 2017. szeptemberi (tavalyi) ponthatárok: http://www.felvi.hu/bin/content/vonal17a/index.
html
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