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FELVÉTELI

 Jelentkezési határidő: február 15.

 Max. 6 helyre (első 3 díjmentes)

(Amennyiben a felvételizők ugyanannak a jelentkezési helynek az állami ösztöndíjas és önköltséges 

formáját is megjelölik – azaz megegyezik az intézmény, a kar, a szak, a képzési szint, a munkarend, 

a képzési hely és nyelv, csak a finanszírozási forma tér el –, azt két sorban kell feltüntetniük a 

jelentkezéskor, ám az eljárási díj befizetése szempontjából ez egy jelentkezési helynek minősül.)

 Kizárólag az E-felvételi felületen (regisztrálni kell:  www.felvi.hu/regisztracio )

További ügyintézés is ezen a felületen zajlik (későbbiekben ide kell feltölteni a 

megszerzett dokumentumokat beszkennelve, megfelelő minőségben és

formátumban – pl. érettségi bizonyítvány, nyelvvizsga bizonyítvány)

 Felvételi döntés: július vége

http://www.felvi.hu/regisztracio


VÁLTOZÁSOK

2023-tól

 Csak ügyfélkapus regisztrációval lehet hitelesíteni!

 Alap-, osztatlan képzések esetében megszűnik a felvételi követelményként előírt emelt 

szintű érettségi feltétele (de a felsőoktatási intézmények továbbra is megkövetelhetik).

 Az érettségi pont számításánál a felsőoktatási intézmények eltekinthetnek az érettségi 

vizsgatárgy emelt szintű teljesítésétől (vagy továbbra is megkövetelhetik azt).

 Megszűnik a jogszabály által meghatározott minimumpontszám,

de a felsőoktatási intézmények saját hatáskörben meghatározhatnak 

minimumpontszámot az egyes szakjaikra.



VÁLTOZÁSOK

2024-től további változások

 Felsőoktatási intézményenként eltérő tanulmányi pontok, érettségi pontok és 

intézményi pontok meghatározása a felvételi pontszámításhoz

(adott felsőoktatási intézmény saját hatáskörben meghatározhatja, hogy

az egyes szakjaira mit és hogyan számít).

 Tanulmányi pontok:

A felsőoktatási intézmények meghatározhatnak a középiskolai eredményekhez egy (ötödik) 

középiskolai tantárgyat és az érettségi átlaghoz egy érettségi vizsgatárgyat a tanulmányi 

pontok számításához.

(Azon jelentkezőknek, akiknek nincs eredményük az előírt középiskolai tantárgyból vagy 

érettségi vizsgatárgyból, az érettségi pontok duplázásával állhat össze a jelentkezői 

pontszámuk maximum 400 pontos része.)



VÁLTOZÁSOK

 Érettségi pontok:

A felsőoktatási intézmények szakonként dönthetnek az érettségi pont számításához 

szükséges két érettségi tárgyról és ezek szintjéről.  Vagyis követelményként továbbra is 

előírhatnak emelt szintű érettségi vizsgát.

Változik az emelt- és a középszintű érettségi százalékos eredményének beszámítása:

Emelt szintű érettségi esetén az érettségi pontok száma egyenlő az érettségi vizsgán az 

adott vizsgatárgyból elért százalékos eredménnyel (100%-os érettségi = 100 érettségi pont). 

Középszintű érettségi százalékos eredményét egy külön táblázat szerint kell majd 

megállapítani, amelyben 2/3 lesz a váltószám (így pl. 100%-os érettségi = 67 érettségi pont).

 Intézményi pontok:

A felsőoktatási intézmények maguk határozhatják meg, hogy mire adnak többletpontot.





FELVÉTELI PONTSZÁMÍTÁS MAX. 500 PONT

 Tanulmányi pontok (max. 200 pont)

(max. 100 pont középiskolai eredményekből + max. 100 pont érettségi eredményekből)

+ Érettségi pontok (max. 200 pont)

+ Többletpontok / intézményi pontok (max. 100 pont)

vagy

 Érettségi pontok x2 (max. 400 pont)

+ Többletpontok / intézményi pontok (max. 100 pont)

Kettő közül amelyik a felvételiző számára kedvezőbb 



1. TANULMÁNYI PONTOK (max. 100+100 = 200 pont)

Tanulmányi pontok = középiskolai eredmények (100 p) + érettségi eredmények (100 p)

 Középiskolai eredmények:

az alábbi öt tantárgy utolsó két tanult évfolyamának év végi osztályzatait kell összeadni, 

majd az eredményt meg kell szorozni kettővel

▪ magyar nyelv és irodalom max. 5+5 x 2 = 20 pont

▪ történelem max. 5+5 x 2 = 20 pont

▪ matematika max. 5+5 x 2 = 20 pont

▪ legalább két évig tanult idegen nyelv max. 5+5 x 2 = 20 pont

▪ egy, legalább két évig tanult természettudományos tantárgy*

vagy két, legalább egy évig tanult természettudományos tantárgy*

(*fizika, kémia, biológia, földrajz) max. 5+5 x 2 = 20 pont



1. TANULMÁNYI PONTOK 2024-TŐL (max. 100+100 = 200 pont)

Tanulmányi pontok = középiskolai eredmények (100 p) + érettségi eredmények (100 p)

 Középiskolai eredmények:

az alábbi öt tantárgy utolsó két tanult évfolyamának év végi osztályzatait kell összeadni, 

majd az eredményt meg kell szorozni kettővel

▪ magyar nyelv és irodalom max. 5+5 x 2 = 20 pont

▪ történelem max. 5+5 x 2 = 20 pont

▪ matematika max. 5+5 x 2 = 20 pont

▪ legalább két évig tanult idegen nyelv max. 5+5 x 2 = 20 pont

▪ egy tantárgy a felsőoktatási intézmény által az adott szakra

meghatározott tantárgyak köréből (legkedvezőbb tárgy) max. 5+5 x 2 = 20 pont

2024-től!!!



1. TANULMÁNYI PONTOK (max. 100+100 = 200 pont)

 Érettségi eredmények:

az érettségi bizonyítványban szereplő

négy kötelező vizsgatárgy* és

egy választott vizsgatárgy

százalékos eredményeinek átlagát kell egész számra kerekíteni.

max. (100+100+100+100+100) / 5 = 100 pont

(*magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv,

illetve ennek hiánya esetén egyéb érettségi vizsgatárgy)

A középiskolai eredmények és az érettségi eredmények összege lesz

a jelentkező tanulmányi pontszáma.



1. TANULMÁNYI PONTOK 2024-TŐL (max. 100+100 = 200 pont)

 Érettségi eredmények:

az érettségi bizonyítványban szereplő

négy kötelező vizsgatárgy* és

a felsőoktatási intézmény által az adott szakra meghatározott vizsgatárgyak közül egy

százalékos eredményeinek átlagát kell egész számra kerekíteni.

max. (100+100+100+100+100) / 5 = 100 pont

(*magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv,

illetve ennek hiánya esetén egyéb elfogadott érettségi vizsgatárgy)

A középiskolai eredmények és az érettségi eredmények összege lesz

a jelentkező tanulmányi pontszáma.



2. ÉRETTSÉGI PONTOK (max. 200 pont)

 A felvételi összpontszám másik felét az érettségi pontok adják,

amely két vizsgatárgy* százalékos eredményéből számolható ki. max. 100+100 = 200 pont

2024-től az emelt szintű és a középszintű érettségi %-os eredményét

nem egyformán kell figyelembe venni!!! (középszintű csak 2/3 értékű)

*A felsőoktatási intézmények adják meg a felvételi tájékoztatójukban, hogy náluk

melyik képzéshez melyik két érettségi vizsgatárgy és milyen szinten szükséges!!!

( https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2023A )

Ha egy szakon előírt érettségi követelményként több vizsgatárgy választható

(azaz a megadott vizsgatárgyak között "vagy" szerepel),

akkor az érettségi pontokat a jelentkező számára ezek közül a vizsgatárgyak közül

a legkedvezőbb két érettségi vizsgatárgy eredményei alapján kell kiszámítani.

https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2023A
https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2023A


3. TÖBBLETPONTOK (2023) (max. 100 pont)

 Emelt szintű érettségiért csak azokból a vizsgatárgyakból jár így többletpont,

amelyekből érettségi pontot visz a felvételiző!

50 pont, legalább 45%-os emelt szintű vizsgateljesítmény esetén

(ez tehát két megfelelő emelt szintű vizsgatárgy esetén akár 100 pont is lehet)

 Idegennyelv tudásért max. 40 pont járhat:

▪ B2 (korábban középfokú) komplex (korábban C típusú = írásbeli + szóbeli)

államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványért 28 pont

▪ C1 (korábban felsőfokú) komplex (korábban C típusú = írásbeli + szóbeli)

államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványért 40 pont



3. TÖBBLETPONTOK (2023) (max. 100 pont)

 Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) szereplő 54-es vagy 55-ös szakmaszámú 

szakképesítésért a szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén 32 pont

(Adott képzési területen csak abban az esetben jár a szakképesítésért többletpont,

ha a képzési terület intézményei erről közösen úgy határoztak. Ez igaz akkor is, ha a 

megszerzett szakképesítés egyébként szakirányúnak minősülne.)

Legfeljebb csak egy, 1993 után szerzett szakképesítés vehető figyelembe!

 Felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevélért

ugyanazon képzési területen történő továbbtanulás esetén:

▪ jeles záróvizsga eredményért 32 pont

▪ jó záróvizsga eredményért 20 pont

▪ közepes záróvizsga eredményért 10 pont



3. TÖBBLETPONTOK (2023) (max. 100 pont)

 Tanulmányi és művészeti versenyeredményekért:

▪ OKTV (elfogadható versenytantárgyakból), SZÉTV és ÁSZÉV eredmények esetén

tárgyanként legfeljebb egy versenyen elért eredmény alapján

(csak azokból a vizsgatárgyakból jár, amelyekből adott szakra érettségi pontot visz)

- 1-10. helyezésért 100 pont

- 11-20. helyezésért 50 pont

- 21-30. helyezésért 25 pont

▪ TUDOK eredmények esetén tárgyanként legfeljebb egy versenyeredményért

(csak azokból a vizsgatárgyakból jár, amelyekből adott szakra érettségi pontot visz)

- nagydíjasoknak 30 pont

- első díjasoknak 20 pont

(Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny,

Szakmai Előkészítő Tárgyak Versenye,

Ágazati és Ágazaton kívüli Szakmai érettségi Vizsgatárgyak versenye)

(Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája)



3. TÖBBLETPONTOK (2023) (max. 100 pont)

 Tanulmányi és művészeti versenyeredményekért:

▪ Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny

legalább 3. helyezésért 30 pont

▪ szakirányú OSZTV (Országos Szakmai Tanulmányi Verseny) eredménye alapján

(ha emiatt a szakmai vizsga egésze (minden része) alól felmentést kapott) 30 pont

▪ EMMI által meghirdetett Országos Művészeti Tanulmányi Verseny

egyéni versenyzőjeként elért legalább 3. helyezésért (max. egy eredményért) 20 pont



3. TÖBBLETPONTOK (2023) (max. 100 pont)

 Sporteredményért (olimpiai részvételt kivéve 8 éven belül szerzett eredmény esetén)

▪ olimpiai részvételért (NOB által szervezett olimpiai játékok, Paralimpia, 

Siketlimpia, FIDE által szervezett Sakkolimpia) 50 pont

▪ világ- v. Európa-bajnokságon legalább 3. helyezésért

(NOB v. Nemzetközi Paralimpia Szövetség által elismert sportágban) 30 pont

▪ korosztályos világ- és Európa-bajnokságon, Universiadén, FISU által szervezett 

Egyetemi Bajnokságon, Ifjúsági Olimpián elért legalább 3. helyezésért

(NOB által elismert sportágban) 20 pont

▪ országos bajnokságon (felnőtt és felnőtt alatti első utánpótlás korosztályban) elért 

legalább 3. helyezésért (NOB által elismert sportágban) 15 pont

▪ MDSZ által szervezett diákolimpia döntőjében elért legalább 3. helyezésért

(NOB által elismert sportágban) 10 pont



3. TÖBBLETPONTOK (2023) (max. 100 pont)

 Esélyegyenlőség biztosítása érdekében 40 pont jár az alábbi esetekben:

▪ fogyatékossággal élő felvételizőnek

(kizárólag érvényes szakértői véleménnyel igazolva, csak az alábbi SNI kategóriákban)

- mozgásszervi fogyatékos

- érzékszervi fogyatékos

- beszédfogyatékos (diszfázia, diszlália, diszfónia, dadogás, hadarás, afázia, orrhangzós 

beszéd, dizartria, mutizmus, súlyos beszédészlelési és beszédmegértési zavar, 

centrális pöszeség, megkésett beszédfejlődés stb.)

- pszichés fejlődési zavarral küzd (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, diszortográfia, 

hiperaktivitás és figyelemzavar, magatartásszabályozási zavar stb.)

- autizmus spektrum zavarral küzd

- több fogyatékosság együttes előfordulása esetén (halmozottan fogyatékos)

(Tehát BTMN, ill. tartós v. krónikus betegség esetén többletpont nem kapható!)



3. TÖBBLETPONTOK (2023) (max. 100 pont)

 Esélyegyenlőség biztosítása érdekében 40 pont jár az alábbi esetekben:

▪ hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű felvételizőnek

(25 éves kor alatt, érvényes jegyzői határozat szerint)

▪ gyermeke gondozása céljából

- fizetés nélküli szabadságon lévő, vagy

- csecsemőgondozási díjban (CSED) részesülő, vagy

- gyermekgondozást segítő ellátásban (GYES) részesülő, vagy

- gyermeknevelési támogatásban (GYET) részesülő, vagy

- gyermekgondozási díjban (GYED) részesülő felvételizőnek

 Önkéntes tartalékos katonai szolgálatért 16 v. 32 pont (meghatározott képzésekre)



3. INTÉZMÉNYI PONTOK 2024-TŐL (max. 100 pont)

 Az egyes felsőoktatási intézmények által meghatározottak szerint

▪ emelt szintű érettségi ▪ kompetenciateszt

▪ nyelvtudás ▪ munkatapasztalat

▪ felvételi vizsga ▪ felvételi előkészítő

▪ esélyegyenlőség ▪ felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél

▪ sporteredmény ▪ részképzésben való részvétel

▪ tanulmányi versenyeredmény ▪ önkéntes tartalékos katonai szolgálat

▪ szakképesítés ▪ egyéb lehetőségek


