
FELVÉTELI

KISOKOS
Az érthető tájékoztató, amire mindannyian vágyunk...



Szia! Örülünk, 
hogy itt vagy!

Az alábbi Kisokosban igyekeztünk a legfontosabb és leginkább hasznos 
információkat érthetően, tömören összeszedni, hogy ne kelljen az 
interneten kutatnod a határidőket vagy épp a jelentkezés lépéseit. Ha 
szeretnél bizonyos követelményeknek, vagy előírásoknak alaposabban 
utánanézni és minden részletre kíváncsi vagy, akkor látogasd meg a 
linkeket, illetve a felvi.hu oldalát.


Amennyiben még ezeken felül is felmerül kérdésed, vagy csak szeretnéd 
jobban átlátni a felsőoktatás rendszerét és a felvételi menetét, akkor 
nyugodtan írj nekünk egy emailt a kisokos@goingtobe.hu címre, vagy írj 
messengeren!

A Kisokos végén találsz egy checklistet, ahol könnyen áttekintheted, hogy 
minden fontos dolgot elvégeztél-e már!


Örömökben, élményekben és sikerekben gazdag pályaválasztást 
kívánunk!

kisokos@goingtobe.huwww.goingtobe.hu

mailto: kisokos@goingtobe.hu
https://goingtobe.hu


HATÁRIDŐK ÉS 
TEENDŐK

A legfontosabb időpontok

 A felsőoktatási felvételi jelentkezési határideje:  

 Hitelesítés határideje: 

 Ügyintézési időszak kezdete: 

 Ügyintézési idősza vége:

 Hiánypótlási felszólítások kiküldése: 

 Jelentkezésről szóló általános tájékoztatás kiküldése: 

 Egyéni sorrendmódosítás és a felvételi kérelem benyújtását követően 
megszerzett dokumentumok benyújtásának határideje: 

 Ponthatárok kihirdetése: 

 Besorolási döntésről szóló határozatok közzététele és kiküldése e-
mailben: 

 Felvételi eredmények közlése: -i

 Jogorvoslati kérelem benyújtásának határideje: döntés közlésétől

2022.02.15

2022.02.20

2022.04.20

 2022.07.07

2022.06.23

2022.06.23

2022.07.07

2022.07.21

2022.08.05

2022.08.08

 15 nap
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HOL? 
MIT?

HOGY?

Nem is olyan 
bonyolult...
Ha megszületett a döntésed és elhatároztad magad, hogy 
egyetemen vagy főiskolán szeretnéd folytatni 
tanulmányaidat, akkor először is gratulálunk!  


A legelső mérföldkő mellé rakhatsz is egy szép nagy pipát!


Most nézzük sorban a kérdéseket.



 Jelentkezni elsősorban elektronikusan lehet, amihez a  
Felvi.hu-n történő regisztráció szükséges. (Lásd a 
leírást később)



 A technológia fejlődése a Felvi-t sem kerülte el, így a 
legtöbb dokumentumodat már a központi adatbázisból 
kérik le az azonosítók segítségével, melyeket a rögzítés 
alkalmával megadsz. Például: érettségi oklevél 
sorszáma, nyelvvizsga bizonyítvány kiállítója.



A jelentkezési határidő után nem fogsz tudni módosítani az 
adataidon egészen az ügyintézési időszakig, ezért kérünk , 
hogy nagyon nagyon pontos legyél! 


Az összes dokumentumot fel kell töltened, amelyek már 
rendelkezésre állnak a felvételi előtt. Azok akik például idén 
érettségiznek egészen július 7-ig pótolhatják ezeket.
 

A határidőkre nagyon figyelj oda, mert a Hivatalnál nem 
fogadnak el semmilyen indokot. Ha esetleg nem működik 
rendesen a rendszer, akkor a jelentkezés végén a 
hitelesítést már postai úton is be tudod nyújtani. Ha 
bármilyen panaszod van, akkor azt is megteheted ilyen 
módon egy az Oktatási Hivatal, 1380 Budapest, Pf. 1190 
címre küldött levélben.

HOL

MIT

HOGY(AN)?
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E-FELVI

Jelentkezési helyek megjelölése

Sorrend kialakítása

Hitelesítés

Regisztráció az oldalon

E-felvételi jelentkezés

Személyes adatok megadása

Eredmények rögzítése

I.

II.

1.

2.

3.

4.

5.
3.



Regisztráció az oldalon
Mire lesz szükséged?

Felhasználónév Jelszó E-mail cím

Ennyi?

Majdnem, de ez még csak a Felvi.hu volt. 
Hogyan tovább? 

Egyedi biztonsági kód


Felvételi azonosítószám


Bejelentkezés után keresd meg az E-felvételi menüpontot. A feltételek elfogadása után 
kapsz egy emailt, amiben benne lesz egy 6 jegyű kód és a felvételi azonosítószámod.

  

Ezzel tudsz minden alkalommal belépni az E-felvételi rendszerébe.



Minden hivatalos eljárás során erre az azonosítóra kell hivatkoznod (postai, vagy email-es 
keresetek).

Ha készen állsz, akkor itt tudsz nekikezdeni:

www.felvi.hu

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

Javasoljuk, hogy a 
felhasználóneved 

könnyen megjegyezhető 
legyen, mert a 

későbbiekben szükséged 
lesz rá!

Általában tartalmaznia 
kell speciális 

karaktereket, nagy betűt 
és egyéb karaktereket, 

így a kreativitásodat 
bőven kiélheted itt, 

viszont olyat válassz, 
amit meg is tudsz 

jegyezni, mert kelleni 
fog!

Mindenképp ellenőrizd a 
“Spam” mappádat! Az 
hogy nem tetted meg 

nem szolgál kifogásként 
a Hivatal számára. Az 

emailjeidet pedig 
rendszeresen figyeld, 

mert ott kapod majd az 
értesítéseket!
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Jelentkezés a Felvin
1.

2.

3.

4.

Személyes adatok megadása

Eredmények rögzítése

Jelentkezési helyek megjelölése

Sorrend kialakítás

 Nézd át a “Jelentkezés felvétele” menüpontot
 A legördülő menüből válaszd ki az egyetemet a szakkal együtt. (Nem árt 

ha figyelsz a finanszírozási formára, képzési helyre, munkarendre, szintre, 
nyelvre)

 Összesen 6 helyet jelölhetsz meg, DE az utolsó 3 felvételnek már költsége 
van. (Ha ugyanazt a szakot jelölöd meg csak fizetős/állami különbséggel 
az 1 jelentkezésnek számít.) Ennek összege 2000 Ft/jelentkezési hely, 
aminek a díját még a Hitelesítés előtt kell kifizetned a Felvi oldalán!

 Ha egynél több szakot jelölsz meg, akkor sorrendet kell kialakítanod. Az 
első helyre az a képzés kerüljön, ahova a leginkább szeretnél bekerülni. Az 
utolsó helyre pedig az, ahová a legkevésbé

 A jelentkezési határidő után új szakot nem vehetsz fel, kizárólag a 
sorrendet módosíthatod

 Példa:

 Rögzíts minden eredményt az egyes kategóriáknál (például középiskolai 
eredmények, érettségi, többletpontok stb)

 Ha külföldön szereztél okleveleket, kérlek vedd figyelembe, hogy az 
egyetemnek külön eljárást kell lefolytatnia, amely időigényes!

 Rögzítsd az érvényes okmányaidat (például személyazonosító igazolvány).

5.



Jelentkezés a Felvin
5. Hitelesítés

És ez még csak 
a kezdet....

 Mielőtt megtennéd, vedd figyelembe a különböző rendszerértesítéseket, 
amik jelzik, ha valamit pótolnod vagy javítanod kellene

 Ha elfogyna az időd, akkor nyugodtan szakítsd félbe és térj vissza rá egy 
nyugodtabb időpontban, hiszen az adatok elmenthetők

 Legyen Ügyfélkapud! Ez lényegesen megkönnyíti a hitelesítés folyamatát!

6.
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Alapelv:

Pontszámok:


 Elért eredményeidet és teljesítményedet pontokban 
fejezik ki a felvételi során.



Alap-, osztatlan képzés és felsőoktatási szakképzés esetén: 

 Tanulmányi pontok (200 pont
 Érettségi pontok (200 pont
 Többletpontok (100 pont

 Többletpontokba beletartozik: emelt szintű érettségi, nyelvvizsga, 
hátrányos helyzet, testi fogyatékosság, sporteredmény stb.


Mesterképzés esetén:  

 Itt az egyes részarányokat nem tudjuk pontosan megjeleníteni, hiszen a 
pontszámítást az egyetemek külön-külön határozzák meg. Általában számít az 
alapszakos diplomád eredménye, a felvételi vizsga, motivációs beszélgetés és 
persze a hátrányos helyzet, nyelvtudás stb.

Maximum 500 
pon

Maximum 100 pont 

Előfeltételek, kritériumok a jelentkezéshez

Alap- osztatlan képzés és felsőoktatási szakképzés

 Érettségi bizonyítván
 Legalább egy emelt szintű érettségi eredmén
 Legalább 2 olyan érettségi vizsgaeredmény, amely az adott képzés 

pontszámításában felhasználható (ennek képzésenkénti kritériumat itt találod

 Összpontszámnak el kell érnie a hatályos minimum pontszámot, ami jelenleg 
280 pon

 (A művészeti ágakon vannak kivételek, ha ilyen irány érdekel, akkor a felvi.hu-n minden további 
információ fent van, de mi is szívesen segítünk!)


Mesterképzés

 Szaknak megfelelő felső fokú oklevél (diploma)



: minimum egy emelt szintű érettségi

Bizonyos szakirányokon ezt az előírást bármilyen tárgyból teljesítheted, viszont 
vannak olyan képzések is, amelyek pontosan előírják, hogy mely tárgyból, 
tárgyakból kell emelten érettségizned. Ezeket itt találod. 

FELVÉTELI KÖVETELMÉNY

7.

https://www.felvi.hu/pub_bin/dload/FFT_22A/tablazatok/FFT_2022A_1sz_tablazat.pdf
https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2022A/2_pontszamitas/21_emelt_kovetelmeny
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Két út lehetsége
 Tanulmányi pontok + érettségi pontok + többletponto
 Érettségi pontok *2 + többletpontok


Illetve további számítások érhetőek el azoknak, akik szakképzettséggel rendelkeznek 
(szakközépiskolában vagy szakgimnáziumban végeztek).


Szerencsére a rendszer a neked legkedvezőbb módon számol.

1. Példa: Gazdálkodás és menedzsment szakra jelentkeznék.

Tanulmányi pontok: 82 + 82 = 164

Tanulmányi pontok

Két részből tevődik össze: középiskolai eredményeid és az érettségi 
bizonyítványod átlaga

Érettségi bizonyítványod átlaga:

Az érettségi bizonyítványban szereplő 5 tantárgy százalékainak átlagát 
egész számra kerekítve kaphatod meg, hogy a maximum 100 pontból 
mennyire vagy jogosult.

Középiskolai eredményeid:

Öt tantárgyból az utolsó két évvégi osztályzat összege x2.

 Magyar nyelv és irodalom (a két 
osztályzat átlaga kerekítés nélkül),

 Matematika,
 Történelem,
 Választott idegen nyelv,
 	Választott természettudományos 

tárgy (fizika, biológia, kémia, földrajz, 
természetismeret).

 Matek (emelt): 84
 Magyar nyelv és irodalom (közép): 80
 Történelem (közép): 90
 Angol (közép): 90
 Biológia (közép): 67%

11.osztály

Magyar Irodalom 5 4

3

4

5

4

5

4

5

4

3

3

Magyar Nyelv

Történelem

Angol nyelv

Biológia

Matematika

12.osztály

(5+4)/2+(4+3)/2 + 5+4 + 4+5 + 3+4 + 3+5= 41 

Tehát összesen 41*2 = 82 pont - ez a Középiskolai eredményed

ÁTLAG
(84+80+90+90+67)/5 = 82

Érettségi pontok: 84 + 90 = 174 pont

Amennyiben az előírás a matek és töri:

Matek (emelt): 84%

Történelem (közép): 90%

Többletpontok: 50 + 40 = 90 pont 
Emelt érettségi: 50 pont

Felsőfokú angol nyelvvizsga: 40 pont

8.
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2. Példa: Gazdálkodás és menedzsment szakra jelentkeznék.

Érettségi pontok: 84 + 90 = 174 pont


Többletpontok: 50 + 40 = 90 pont 

Matek (emelt): 84%

Történelem (közép): 90%



Emelt érettségi: 50 pont

Felsőfokú angol nyelvvizsga: 40 pont



ÖSSZESEN: (2*174)+90 = 438 pont

Mire kaphatok még 
többletpontot

 Emelt szintű érettség

 Nyelvtudá

 Esélyegyenlősé

 Versenyeredmény 
Sport eredmények

Tehát mint látod ez esetben 
kedvezőbb, ha duplázol. A 
rendszer ezesetben szerencsére 
ezt a pontszámítást fogja nálad 
alkalmazni!

Érettségi pontok 
Két tantárgy százalékos érettségi eredményének az összege.

Viszont nem mindegy, hogy melyik kettő! Szakonkénti előírás érvényes, tehát aszerint 
érdemes már az érettségire is készülnöd, hogy a választott szakjaidon melyek azok a 
tárgyak, amelyeket figyelembe vesznek és beszámítanak.

Fontos, hogy az érettségi pontok számításánál a középfokú érettségi és az emeltszintű 
érettséginél is csak a százalékot nézik, így az arra kapott jegynek semmi jelentősége 
nincs.

9.



Képzések

 általában 3 de van, ahol 3,5 vagy 4 éves.


 = Egyben adod le a jelentkezésedet az alap, illetve a 
mesterképzésre, így 10-12 féléves képzést jelent.


 1 vagy 2 éves képzések az alapképzés után.


, amely szintén 2 éves képzésnek 
felel meg.


 = Doktori képzés, 2 éves képzési forma.



Be kell járni vagy nem? 

 (jelenléti)


 (csak bizonyos hétvégi napokon kell bemenni)


(esténként kell bejárni)


 (csak a GoogleMaps-en kell megkeresned az iskolát)



Tudod ki fog fizetni...

 (ezesetben te)


 (itt viszont nem te)

BA/BSc = Alapképzés (A),

Osztatlan (O)

MA/MSc = Mesterképzés (M),

FOSZK = Felsőoktatási szakképzés (F)

PhD/DLA

N = Nappali

L = Levelező

É = Éjjeli 

T = Távoktatás

K = Önköltséges

A = Állami ösztöndíjas

Érthetetlen jelek mindenhol?

Íme a Jelmagyarázat

10.



HASZNOS

LINKEK

FELVÉTELI

Felvi.hu – www. felvi.hu


E-felvételi - https://www.felvi.hu/felveteli/efelveteli


Részletes felvételi tájékoztató - https://www.felvi.hu/felveteli/
jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2022A


Pontszámítás - https://www.felvi.hu/felveteli/pontszamitas/
hogyan_szamoljak_osszpontszam


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



EGYETEMEK

Szakleírások - https://www.felvi.hu/felveteli/szakok_kepzesek/
szakleirasok/


Szakkereső - https://www.felvi.hu/felveteli/
egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/intezmeny_lista.php?
elj=22a


Ponthatárok - https://www.felvi.hu/felveteli/
ponthatarok_statisztikak



ÖNISMERETI TESZTEK

https://www.emiero.hu


https://pom.oktatas.hu


http://www.lelkititkaink.hu/onismeret_teszt.html


https://www.16personalities.com/hu/ingyenes-
személyiségteszt


https://www.felvi.hu/felveteli/palyaorientacio/teszt

11.
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Miért kaphatok többletpontot?

Több dologért is kaphatsz többletpontot, viszont összesen maximum 100 pontot 
számítanak be. Ilyenek például az emelt érettségi, nyelvvizsga eredmények, 
sporteredmények, versenyeredmények, esélyegyenlőség stb. Több infó itt.

Miért kaphatok többletpontot?

Több dologért is kaphatsz többletpontot, viszont összesen maximum 100 pontot 
számítanak be. Ilyenek például az emelt érettségi, nyelvvizsga eredmények, 
sporteredmények, versenyeredmények, esélyegyenlőség stb. Több infó itt.

Hogy kezdjek neki a felvételi jelentkezésnek?

Ha már tudod, hogy szeretnél továbbtanulni, sőt azt is, hogy milyen irányban, akkor irány 
a felvi.hu oldala, majd keresd meg az E-felvételi menüpontot. Itt fogod tudni megcsinálni 
a teljes jelentkezést.

Mit és hogyan töltsek fel a dokumentumokhoz
 Minden dokumentummásolatot egy példányban egyféleképpen kell benyújtanod, 

feltöltheted az E-felvételibe, vagy postázhatod.
 Az idegen nyelvi dokumentumokhoz (ami nem angol, német vagy francia) csatolnod 

kell hivatalos magyar fordítást is.
 Ha valamilyen oknál fogva nem tudod a dokumentumokat feltölteni, akkor postán is 

beküldheted az Oktatási Hivatal, 1380 Budapest, Pf. 1190 címre.
 Ha fizetned kellett kiegészítő eljárási díjat (pl. több szakterület megjelölése miatt) és 

ezt banki átutalással tetted, akkor a tranzakció másolatát is fel kell töltened!

Több infó itt.

Miket NEM kell feltölteni
 Államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványokat, csupán a bizonyítvány adatait kell 

megadnod (nyelvvizsga nyelve, foka, típusa, bizonyítvány száma, anyakönyvi száma, 
kiállítás dátuma),

 magyar érettségi bizonyítványt és érettségi tanúsítványt,
 magyar felsőfokú végzettséget igazoló oklevelet (diploma),
 magyar felsőoktatási szakképzésről és szakirányú továbbképzésről szóló oklevelet.

Ha valamilyen további kérdésed lenne, amire  nem találtál választ 
sem itt, sem a Kisokos többi oldalán, akkor írj nekünk a 
kisokos@goingtobe.hu email címre, vagy üzenj facebookon! ️

GYAKORI KÉRDÉSEK

12.

Mi az a keresztféléves képzés?

Azokat a képzéseket hívjuk így, amelyek nem őszi, hanem tavaszi félévvel kezdődnek 
(általában február-márciusban indulnak).

https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2022A/2_pontszamitas/24_tobbletpontok
https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2022A/2_pontszamitas/24_tobbletpontok
https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2022A/3_dokumentumok
mailto: kisokos@goingtobe.hu
https://www.facebook.com/goingtobe.hu


GYAKORI KÉRDÉSEK

13.

Minden áron jelöljek meg 6 (vagy 12) helyet? 

Szerintünk nem feltétlenül! Te látod a saját eredményeidet, illetve, hogy nagyjából mennyi 
pontod lesz. Ha érdekel 6 különböző képzés vagy irány, akkor persze, ne habozz, ugyanis a 
későbbiekben még módosítani tudsz az ügyintézési időszakban, de hozzáadni már nem. Ha 
viszont azt gondolod, hogy nem tudsz adott képzésen bejutni államira, mi akkor is 
javasoljuk, hogy jelöld meg ezt a képzést közvetlenül a fizetős párja előtt, hogyha mégis jól 
alakulnak a dolgok, akkor ne kelljen fizetned!

Ha valamilyen további kérdésed lenne, amire  nem találtál választ 
sem itt, sem a Kisokos többi oldalán, akkor írj nekünk a 
kisokos@goingtobe.hu email címre, vagy üzenj facebookon! ️

Mik a konkrét felvételi követelmények
 Egy emelt szintű érettségi
 Érettségi bizonyítvány
 Legalább 2 olyan érettségi vizsgaeredmény, amely az általad választott szakon 

beszámíttatható
 Összpontszám minimum 280 pont.

Hol érhető el a teljes Felvételi tájékoztató?

https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato

Hogyan tervezzem a pontjaimat?

A Felvi.hu oldalán elérhető pontszámító kalkulátorral könnyen letesztelheted már előre, 
hogy milyen eredmények esetén mennyi pontot tudsz gyűjteni. 
Itt a link: https://www.felvi.hu/felveteli/pontszamito

mailto: kisokos@goingtobe.hu
https://www.facebook.com/goingtobe.hu
https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztatohttps://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato
https://www.felvi.hu/felveteli/pontszamito


Úgy érzed meg van 
minden? Nézzük át!

Kiválasztott szak követelményeinek átnézése

Regisztárció a www.felvi.hu oldalon

Regisztráció és belépés az E-felvételi aloldalra (kód email-ben)

Személyes adatok kitöltve

Középiskola és középiskolai eredmények feltöltve

Érettségi eredmények feltöltve

Többletpontokat igazoló dokumentumok (nyelvvizsga, 
versenyek, stb.) feltölve

Adatok és dokumentumok ellenőrizve

Jelentkezési helyek alapján fizetés (ha kell)

Hitelesítés Ügyfélkapun vagy postán

Jelentkezési szakok felvéve

kisokos@goingtobe.hu

www.goingtobe.hu
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