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Készítette: Kunos Nóra

Lehetőségek
 Egyetemek, főiskolák

Nem esel ki a lendületből, a diákéletből

 Külföldi egyetem magyar nyelvű Alacsonyabb pontszám, pluszpontok, kreditek
képzése
Pluszpontok, szakma
 Felsőfokú szakképzések
Nyelvvizsga, érdeklődésnek megfelelő helyek
 Középfokú (OKJ) szakképzések
Előkészítők, tanulás
 Egyéb képzések
Pénzkereset, előtakarékosság, tapasztalat
 Felkészülés későbbi felvételire
 Munkába állás
 „gap year”
 Külföldi továbbtanulás

Önkéntesség, világjárás, kapcsolatok
Lehetőségek

Egyetem, főiskola – a választás szempontjai
 Érdeklődés
 Piacképesség
 Az intézmény hírneve
 Ismerősök ajánlása
 Földrajzi elhelyezkedés
 Költségek – duális képzés?
 Ponthatárok
 Lehetőségek, pl. Erasmus

 ……

Duális képzés
 Egyes egyetemeken, egyes szakokon – változó
 Tanulmányok + munkavégzés
 Gyakorlati idő!

 Fizetés
 Tapasztalatszerzés
 Kreativitás

…
 Jelentkezés: a felvételi folyamat idején – közvetlenül a cégeknél
 Tájékozódás a kari honlapokon

 Vállalati felvételi folyamat
 Július 1-ig értesítés

Tájékozódási pontok
 Formális:

Informális:

 Az intézmények honlapjai

Barátok, ismerősök

 felvi.hu

Újságcikkek

 eduline.hu

Internetes források

KI DÖNT?

Egyetemi felvételi tájékoztató
1. Határidők
December 31-ig megjelenik a Felvételi tájékoztató, január végéig kiegészítés!
Február 15-ig kell leadni a jelentkezéseket, befizetni az eljárási díjakat
Február 20-ig: hitelesítés, Ügyfélkapun keresztül
Április 19-től ellenőrizhetőek az adatok
Május-júniusban érettségi vizsgákon szerezhetőek a felvételi pontok
Július 9-ig pótolhatóak/szerezhetőek a dokumentumok (pl. nyelvvizsga)
lehetőség van egyszeri sorrendmódosításra
Július 23-án kihirdetik a ponthatárokat
Július végétől van lehetőség pótfelvételire
Augusztus végéig értesítenek a pótfelvételről
Szeptemberben indul a képzés

E-felvételi
 1. Regisztráció, felvi.hu
 2. Biztonsági kód – a rendszer automatikusan küldi
 3. Jelentkezési adatok feltöltése (február 15-ig módosítható)
 4. Dokumentumok feltöltése (szkennelve, elektronikusan)
 Tanulmányi pontok számítása esetén a középiskolai bizonyítványt július 10-ig
 Többletpontokat igazoló dokumentumok

 Eljárási díj befizetése, egyéb okiratok (pl névváltoztatás)
 Intézmények által előírt/elfogadott egyéb dokumentumok (OKJ, egészségügyi igazolás, stb.)
 Az érettségi bizonyítványt, a tanúsítványokat és a nyelvvizsga-bizonyítványt nem szükséges
feltölteni)

 5. Hitelesítés
Eljárási díj: 3 (önköltségessel 6) jelentkezés ingyenes
További 3 hely: 2-2000 Ft

Állami ösztöndíjas képzés
 12 félév támogatás
 Nem életkorhoz kötött

 Államilag támogatott szakra felvett hallgatóknak
 Oklevélszerzési kötelezettség (képzési idő másfélszerese alatt)
 Hazai munkavállalási kötelezettség (20 éven belül)

Közismereti tanárképzés
 Osztatlan
 Szakpár

 Pályaalkalmassági vizsga: megfelelt/nem felelt meg
 10 vagy 12 félév (középiskolai tanár)

Pontszámítás hozott pontokkal
100 pont: utolsó két év végi jegyek összege, kétszer
magyar nyelv és irodalom átlaga, matematika, történelem,
idegen nyelv, egy választott természettudományos tárgy
100 pont: érettségi vizsgák százalékos átlaga
magyar, matematika, történelem, idegen nyelv, választott tantárgy
100 pont: felvételi tárgy százalékos eredménye
100 pont: felvételi tárgy százalékos eredménye
100 pont: „pluszpontok”: emelt érettségi, nyelvvizsga, eredmények, handicap

Pontszámítás szerzett pontokkal
100 pont: felvételi tárgy érettségi eredménye duplázva
100 pont: felvételi tárgy érettségi eredménye duplázva
100 pont: „pluszpontok”: emelt érettségi, nyelvvizsga, eredmények, handicap
Többletpont:
Nyelvvizsga-eredmény B2: 28, C1: 40, össz. Max. 40
Emelt szintű érettségi vizsgatárgy: 45 % feletti eredményért: 2x50
Esélyegyenlőség: HH, fogyatékkal élő, gyermekét gondozó: 40

Felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél: 10-32 pont
Képzési területenként adható (felsőokt.tájékoztató)
- tanulmányi és művészeti versenyeredmény (OKTV, OMTV)
- sporteredmény (nemzetközi, országos, diákolimpia)
- OKJ 54 és 55-ös szakmaszámú szakképesítés, szakirányú
továbbtanulás esetén

Pontszámítás hozott pontokkal
tantárgy

11. évfolyam

12. évfolyam

érettségi

magyar

Ir.: 5, ny.: 4

Ir.: 4 ny.: 4

70 %

történelem

5

5

80 % EMELT

matematika

3

4

60 %

nyelv

5

5

90 %

fizika

4

4

társadalomismeret
Összesen:

90 %
21,5x2=43

22x2=44

Felvételi tárgyak: matematika, történelem
Nyelvvizsga: angol B2
Hozott pontszám: 87+78+80+60+50+28 = 383 pont
Szerzett pontszám: 2x80+2x60+50+28 = 358 pont

78 %

Pontszámítás hozott pontokkal
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Összesen:

90 %
21,5x2=43

Felvételi tárgyak: történelem, angol
Nyelvvizsga: angol B2 – nem számít!!!
Hozott pontszám: 87+78+80+90+50 = 385 pont
Szerzett pontszám: 2x80+2x90+50 = 390 pont

22x2=44

78 %

Pontszámítás hozott pontokkal
tantárgy
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Összesen:

90 %
21,5x2=43

22x2=44

Felvételi tárgyak: történelem, angol
Nyelvvizsga: angol B2 – nem számít!!!
Hozott pontszám: 87+78+80+90+100 = 435 pont
Szerzett pontszám: 2x80+2x90+100 = 440 pont

78 %

•

Sporteredménye
k igazolása:

Sporteredmény
a NOB által elismert sportágban a
Diákolimpia országos döntőjén elért 1-3.
helyezés

Sporteredmény igazolója

Magyar Diáksport Szövetség

a NOB által elismert sportág országos
bajnokságán elért 1-3. helyezés

az adott sportág országos sportági
szakszövetsége

•a NOB által elismert sportágban:
korosztályos világ- vagy Európabajnokságon
•Universiadén
•a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU)
által szervezett egyetemi világbajnokságon
•az Ifjúsági Olimpián
elért 1-3. helyezés

az adott sportág országos sportági
szakszövetsége

•a NOB vagy a NPB által elismert sportágban:
világbajnokságon
•Európa-bajnokságon
elért 1-3. helyezés

•NOB által elismert sportág esetén: az adott
sportág országos sportági szakszövetsége
•NPB által elismert sportág esetén: Magyar
Paralimpiai Bizottság, vagy Magyar
Hallássérültek Sportszövetsége

a NOB által szervezett olimpiai játékokon
való részvétel

az adott sportág országos sportági
szakszövetsége

1984-től kezdődően a Paralimpián vagy
Siketlimpián való részvétel

Magyar Paralimpiai Bizottság, vagy Magyar
Hallássérültek Sportszövetsége

a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által
szervezett Sakkolimpián való részvétel

Magyar Sakkszövetség

Fogyatékosság, SNI igazolása:
A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes szakértői véleménnyel igazolható.
 A szakértői véleménynek minden esetben tartalmaznia kell a fogyatékosság megnevezését és/vagy a
BNO-kódját. Ennek hiányában a dokumentum nem fogadható el. Ha a szakvélemény felülvizsgálatra
vonatkozó utalást tartalmaz, a felülvizsgálaton készült szakértői véleményt (kiegészítést, módosítást) is be
kell nyújtani. Ugyanakkor a kiegészítés, módosítás kizárólag a részletes szakértői véleménnyel együtt
fogadható el.
 Az igazolási jogcímnek a Tájékoztató megjelenése és 2020. július 9. közötti valamely időtartamban fenn
kell állnia. (Ez a dátum nem azonos a dokumentum kiállítási dátumával.)
 Figyelem! A fogyatékosság igazolására nem fogadható el önmagában a szakvélemény-kivonat, az
összefoglaló szakvélemény és a szakvélemény-kiegészítés még akkor sem, ha egyébként (formailag)
megfelelő lenne.

 Amennyiben a jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye már a középfokú tanulmányok
ideje alatt is fennáll(t), és erre tekintettel a tanulmányai és az érettségi vizsga során kedvezményben
részesül(t), a fogyatékosság, sajátos nevelési igény részletes szakértői véleménnyel igazolható. A
szakértői véleményt a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI
rendelet értelmében – szakértői bizottsági tevékenység keretében – a megyei (fővárosi) pedagógiai
szakszolgálat szakértői bizottsága (illetve azok megyei vagy országos szakértői bizottságként eljáró
tagintézményei) készíti el a tanuló komplex vizsgálata alapján. (A pedagógiai szakszolgálatok
jogelődjei közül a tanulási képességvizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottságok és az országos
szakértői és rehabilitációs bizottságok állíthatnak ki szakértői véleményt.)

Hátrányos helyzet igazolása:
 A hátrányos helyzet igazolására a jegyző vagy az illetékes
gyámhatóság igazolása, illetve határozata fogadható el. Ha az
csak rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt állapít meg, a
1997.évi XXXI. törvény 67/A. §-a alapján önmagában hátrányos
helyzet igazolására nem fogadható el.
 Az igazolási jogcímnek a Tájékoztató megjelenése és 2020. július 9.
közötti valamely időtartamban kell fennállnia.
 Az igazolást/határozatot akkor lehet elfogadni, ha az tartalmazza:
 a jelentkező nevét és természetes személyazonosító adatait,
 a jogosultság tényét, idejét,
 a kiállító megnevezését és az elrendelő igazolás/határozat számát,
 a kiállításra jogosult szakhatóság hiteles aláírását és pecsétjét.

A jelentkezőnek az oktatási intézmény által kiállított aktív
tanulói/hallgatói jogviszonyról szóló igazolást is be kell nyújtania.

 Figyelem! A jelentkezés időszakában már meglévő dokumentumokat a
jelentkező köteles a jelentkezésével egyidejűleg feltölteni az E-felvételi
felületére, legkésőbb 2020. február 15-ig! Azokat, amelyeket ezt követően
kap kézhez, legkésőbb 2020. július 9-ig pótolhatja.

Változások 2020-ban:

 Egy emelt szintű vizsga mindenképpen kötelező
 Intézményenként/szakonként meghatározott
 Többnyire a felvételi tantárgyak valamelyikéből

 + 50 pontot ér

https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2020A

felvi.hu

