
FELVÉTELI 2020



JELENTKEZÉS MÓDJA, FONTOS DÁTUMOK

 elektronikus jelentkezés a felvi.hu oldalon 

(2020.02.15.)

 Hitelesítés (2020.02.20.)

 a) ügyfélkapus jóváhagyás

 b) a Hitelesítő adatlap kinyomtatása, aláírása postán 

elküldeni ajánlva: Oktatási Hivatal 1380 Budapest, Pf. 1190

 Ha bármit módosítasz febr.15 előtt, újból hitelesíteni kell!!!!

 Elektronikus ügyintézés: ápr. 19-től

 Hiánypótlási felszólítás: jún. 25-ig

 Felvételi kérelem benyújtását követően megszerzett 

dokumentumok  (12.-ES BIZONYÍTVÁNY) benyújtása, 

továbbá egyszeri sorrendmódosítás – 2020. július 09.

 Ponthirdetés: 2020. július 23.



E-FELVÉTELI

Az E-felvételi folyamata:

 1. Regisztráció a felvi.hu-n (felhasználónév, jelszó, 

e-mail cím)

 2. E- mail címre jön  az egyedi biztonsági kód +  

felvételi azonosító szám

A biztonsági kód szükséges az E-felvételi   

rendszerébe való belépéshez.

 3. Felvételi lap kitöltése a webes felületen + a 

pontszámításhoz szükséges dokumentumok feltöltése     



 4. legfeljebb 6 jelentkezési hely

- ugyanazon jelentkezési hely mindkét finanszírozási 
formája egynek számít, de nem kell egymást 
követniük a sorrendben

- első hely: ahová legjobban szeretnél 
bekerülni

5.  Első 3 jelentkezés INGYENES

- további jelentkezések: 2000 - 2000 Ft

Eljárási díj, ha van: banki átutalás vagy 
internetes tranzakció



FELTÖLTENDŐ DOKUMENTUMOK

 A jelentkezéshez az adott dokumentum szkennelt példányát kell 
feltölteni  jpg- vagy pdf-formátumban. Osztályozóvizsga!!!

 Pl.  9. 10. 11.-es középiskolai bizonyítvány (scan-felelős)

 NEM KELL FELTÖLTENI:

 1. a 2003. január 1-je után megszerzett államilag elismert 
nyelvvizsga-bizonyítványokat:

 De!  kötelező megadni a bizonyítvány adatait (nyelv megnevezése, 
foka, típusa, bizonyítvány száma, anyakönyvi száma, kiállítás 
dátuma) elektronikus jelentkezés során

 2. a 2006. január 1-je után kibocsátott magyar rendszerű 
érettségi bizonyítványt és érettségi tanúsítványt

 JÚLIUS 09-ig: 

 adatpótlás ( feb.15 után megszerzett nyv. adatai)

 Dokumentumpótlás: 12.-es bizonyítvány



A felvételi  
követelményként  
választott emelt szintű  
érettségiért akkor  
adható többletpont, ha  
a választott emelt szintű  
vizsgatárgy  
eredményéből történik  
érettségi pont  
számítása, és legalább  
45%-os eredményű.

Felvételi követelmény BÁRMELY 
emelt szintű érettségi a következő  

képzési területeken:

• agrár (alapképzés és agrármérnöki  
osztatlan képzés),

• gazdaságtudományok  
(alapképzés),

• informatika,
• jogi (alapképzés),

• orvos- és egészségtudomány  
(alapképzés),

• pedagógusképzés (alapképzés),

• sporttudomány.

Új felvételi követelmény:  
kötelező emelt szintű érettségi1.



PROGRAMTERVEZŐ INFORMATIKUS

magyar 78% K

történelem 69% K

matematika 73% K

angol nyelv 79% E

informatika ismeretek 85% K

Érettségi bemeneti feltétel:  
matematika és

fizika v. informatika v. ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy v.  
szakmai előkészítő tárgy

Érettségi osztályzatok
felvételi

követelmény

érettségi pont:  
158x2=316 pont

többletpont: középfokú B2  
komplex nyelvvizsgáért 28 pont

Példa: a felvételi követelmény bármely emelt szintű érettségivel teljesíthető. 
Ebben a  példában nem az angol nyelv emelt szintű érettségi tárgyból lett az 
érettségi pontszám  kiszámítva, ezért nem adható érte többletpont.

Nyelvvizsga: emelt szintű  
érettségi alapján

angol B2 nyelvvizsga



A legalább 45%-os  
emelt szintű  
érettségi vizsgáért  
jár a többletpont.

Felvételi követelmény a bemeneti emelt  
szintű érettségi tárgyak közül teljesíthető  

a következő képzési területeken:

• agrár (osztatlan képzés),

• államtudományi,

• bölcsészettudomány,

• gazdaságtudományok (osztatlan képzés  
és alkalmazott közgazdaságtan alapszak),

• jogi (osztatlan képzés),
• műszaki,

• orvos- és egészségtudomány (osztatlan  
képzés),

• társadalomtudomány,

• természettudomány.

Új felvételi követelmény:  
kötelező emelt szintű érettségi2.





TANULMÁNYI PONTOK VIZSGAPONTOK TÖBBLETPONTOK

 magyar nyelv és 
irodalom 

 matematika,
 történelem,
 idegen nyelv,
 egy legalább 2 évig 

tanult 
természettudományos 
tárgy (biológia, fizika, 
kémia, földrajz, 
természettudomány) 
utolsó két (tanult) évi 
osztályzata

 Ezek összege (max
50)X2

az érettségi 
vizsgaeredmények 
közül a négy 
kötelező és egy 
szabadon választott
érettségi vizsgatárgy 
százalékos 
eredmény-átlaga
egész számra 
kerekítve

Az adott képzési 
területen előírt érettségi 
tárgyak közül a 
jelentkező számára 
leginkább kedvező 
két érettségi tárgy 
vizsgaeredményeinek 
százalékos 
teljesítménye

(Amennyiben a felvételin 
több előírt tárgyból 
választhat, és ezekből van 
érettségi eredménye, a 
feltüntetett tárgyak 
eredményei közül 
automatikusan a legjobbakat 
számítják.)

• Emelt szintű - 50 
(max 2 – 100 pont)

• középfokú nyv – 28,
• felsőfokú nyv.– 40 
• nyelvvizsgáért max . 

40
• OKJ
• OKTV – 100, 50, 25
• (H)HH, Fogy. – 40
• Sport eredmény 

rendeletben előírt 
(honlapon!)

max. 100 pont max. 100 pont max. 100+100 pont max 100 pont

200 pont 200 pont 100 pont



KÖZPONTILAG MEGHATÁROZOTT MINIMUM

PONTHATÁROK 2020



KÖZPONTILAG MEGHATÁROZOTT MINIMUM

PONTHATÁROK 2020

Osztatlan képzés neve
Minimális felvételi

követelmény (pontszám)

agrármérnöki 300

állatorvosi 400

általános orvos 380

építészmérnöki 330

erdőmérnöki 300

fogorvos 390

gazdaság- és pénzügy-

matematikai elemzés
400

gyógyszerész 380

jogász 350

tanárképzés 305



PONTHATÁR VÁLTOZÁSOK













Mentesség!!!!









FELVÉTELI ÉS ÉRETTSÉGI JELENTKEZÉS

KAPCSOLATA: MIBŐL MENJEK EMELT SZINTRE?

 Jegyzők jelentkeztetnek, határidő: február 15.

 Érettségi jelentkezési lap kitöltése együtt

 Mentesség iránti kérelem: kérvény benyújtása 

igazgató úrnak,  FEBRUÁR 15.

 Közösségi szolgálat, 50 óra teljesítése április 20-ig

 Írásbeli vizsgaidőszak: 2020. május 4 - május 25.

 Szóbelik emelt szint: 2020. június 4 - 11.

 Szóbelik közép szint:

 12.A június 15 - 17.  KJ

 12.C június 16 - 18.  ÁFÉ

 12.B június 22 - 24.  BO

 12.D június 23 - 25.  GHE


