
FELVÉTELI 2023
Figyelem: Ez a tájékoztató csak kivonata a felvi.hu-n elérhető 

tájékoztatónak, nem törekszik a teljességre, csak kiindulópontnak 

használható..

Összeállította: Furján Gergely 



Az eljárásban a jelentkezők által 
betartandó határidők

2023. február 15. 24.00

• (a felvételi kérelem rögzítésének és hitelesítésének határideje)

2023. július 12. 24.00

• A február 15. után megszerzett dokumentumok benyújtásának, 
esetleges új adatok rögzítésének, az egyszeri sorrendmódosításnak 
a  határideje: 



Általános információk

• Csak e-felvételi van, e-kommunikációval (www.felvi.hu)

• Regisztráció
(felhasználónév, jelszó, e-mail cím megadása, egyedi biztonsági kód és  egyedi felvételi 

azonosító szerzése)

• Regisztráció után folyamatosan rendelkezésre áll 
(e-mailek figyelése)

• A kitöltés folyamatos lehet.

( a  zárásig bármikor módosítható)

• A tájékoztató:

• csak a felvi.hu-n érhető el

• január 31-ig módosulhat



Egyéb határidők

• E-felvételi ügyintézés időszaka: 2023. április 20-től

• Hiánypótlási felszólítás megküldése: 2022. június 28-ig

• A ponthatárok várható kihirdetése: 2023. július 26.

• Besorolási döntésről határozat közzététele,

e-mailes értesítő kiküldése: 2022. aug. 5-ig

• Jogorvoslati kérelem benyújtása: 15 nap a közléstől



Felvételi 
minimumkövetelmények

•Érettségi bizonyítvány (jelentkezésnek nem feltétele)

•Tavaly még volt, idén megszűnt: 
•Egy emelt szintű érettségi vizsga

• 280 pont 



Jelentkezési helyek

• Jelentkezési hely fogalma : Tájékoztató egy sorában megadott 
információ

• Jelentkezés hat helyre ( de tizenkét sor lehetséges: A/K)

• Három hely ingyenes

• Jelentkezési helyek: max. 6 jelölhető meg

• Jelentkezési hely visszavonható, de a határidő után új már nem 
vehető fel



Jelentkezési helyek

•Jelentkezési helyek rangsorolása (egyszer 
módosítható július 12-ig)

•Döntés: (képzési szint, munkarend, 
finanszírozási forma)

•Felvétel: a rangsorban szereplő első olyan 
helyre, ahova elég a felvételi pontszám.



Kiegészítő eljárási díj befizetése

• Három képzésre történő jelentkezés ingyenes (6 sor), majd 2000 
ft/képzés

(eljárási díj szempontjából ugyanazon jelentkezési helynek a 
támogatott és az önköltséges formája egy jelentkezési helynek 
minősül)

• Fizetés bankkártyás internetes tranzakcióval (az e-felvételiből)

• Fizetés utalással  (felvételi azonosító megadása nagyon fontos, 
időtényező, igazolás feltöltendő)

• Határidő: megegyezik a felvételi benyújtásának határidejével (febr.15.)

• A befizetés jóváírása szintén az E-felvételi Fizetés menüpontjában 
ellenőrizhető

• Külön eljárási díj – ahol van pályaalkalmassági (más szabályok alapján)

https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2018A/1_teendok_hataridok/16_eljarasi_dij/162_befizetes/1623_jovairas


Hitelesítés

• Ügyfélkapun keresztül

(automatikus, ha párhuzamosan jelentkezünk be a két 
rendszerbe)



Mit kell feltölteni és mikor? 

A pontokat alátámasztó dokumentumokat

• Szkennelve, jpg vagy pdf formátumban

• A rendszer csak a feltöltést tényét jelzi vissza, azt viszont nem „tudja”, hogy 
kinek mit kellett feltöltenie

• Befizetés igazolása – banki utalásnál idő kell rá.

• Minden legyen látható (tulajdonos neve, pecsét, aláírás, stb.)

Nem kell feltölteni:  
• az érettségi bizonyítvány másolatát (2006. utáni bizonyítványok)

• a nyelvvizsga-bizonyítvány másolatát (2003. utáni bizonyítványok)

Ami rendelkezésre áll febr. 15-ig azt fel kell tölteni, a többit július 12-ig.



Fontos !

• A feltöltött dokumentumok eredetijét a felvételkor be 
kell majd mutatni. 

• Részletes információk: felvi.hu

• Időben elkezdeni, hogy az esetleges kérdések 
egyáltalán felmerüljenek és legyen idő a válaszok 
beszerzésére. 

• Segítség: munkaidőben bármikor személyesen vagy 
telefonon, valamint furjan.gergely@jedlik.eu



Továbbtanulás idén vagy jövőre? 

• Ötödéven maradás előnyei: 
• Szakmai végzettség

• Pontszerzési lehetőség (ismételt érettségi, szakmai vizsga szerepe a 
pontszámításban

• 2024-től más pontszámítás (elérhető a felvi.hu-n)



Passzív félévek

• Közös szabályok

• Megmarad a hallgatói jogviszony

• Nincs tandíj

• Megmarad a TB

• Nincs ösztöndíj

• Nincs diákigazolvány

• Különböző szabályok

• Van, ahol csak lezárt első félév után

• Van, ahol a beiratkozásnál lehet már kérni



Pontszámítási módok I.

• Alapképzés illetve osztatlan képzés esetén: 

a) a tanulmányi pontok és a jelentkezés feltételéül 
meghatározott két érettségi vizsgatárgy 
eredményének összege, hozzáadva 
a többletpontokat, vagy

b) a jelentkezés feltételéül meghatározott két érettségi 
vizsgatárgy eredménye összegének a kétszerese, 
hozzáadva a többletpontokat. (automatikusan a 
kedvezőbbet számolja a rendszer, ha az adatok 

rendelkezésre állnak)



Tanulmányi pontok

TANULMÁNYI PONTOK

Év végi jegyekből 11. 12.

magyar 5 5

történelem 5 5

matematika 5 5

idegen nyelv 5 5

szabadon válaszott természettudományos tárgy (választás szabályai) 5 5

Fentiek összegének kétszerese 100

Érettségiből (az érettségi bizonyítványban szereplő: 1%=1 pont)

magyar 100

történelem 100

matematika 100

idegen nyelv 100

szabadon választott (szakgimnáziumban az ágazati érettségit kötelező) 100

A százalékos eredmények átlaga 100

Tanulmányi pontok összesen 200



Érettségi (felvételi) pontok

ÉRETTSÉGI PONTOK (DUPLÁZHATÓK) Duplázás

Két, a felsőfokú intézmény által megjelölt vizsgatárgy eredménye 

(szinttől függetlenül)
100

Két, a felsőfokú intézmény által megjelölt vizsgatárgy eredménye 

(szinttől függetlenül)
100

Érettségi pontok összesen 200 400



Többletpontok (max. 100 pont)

TÖBBLETPONTOK

Korm.rendelet 20. § (1)  - államilag elismert nyelvvizsgáért elérhető elért

Középfokú nyelvvizsga 28 28

Felsőfokú nyelvvizsga 40 40

Nyelvvizsgák összesen max. 40

Korm. rendelet 19. § (1) (a felvételi követelményként előírt tantárgyből letett legalább 45%-os 

emelt szintű vizsgáért)
50 100

Az 1993 után szerzett, az Országos Képzési Jegyzékben szereplő 54-es vagy 55-ös 

szakmaszámú szakképesítésért a 4. melléklet szerinti szakiránynak megfelelő továbbtanulás 

esetén, középfokú szakképesítést tanúsító oklevélben szereplő szakmai vizsga esetén, 

szakgimnáziumban oktatható szakképesítés szerinti szakképesítés esetén - szakirányú 

továbbtanulás esetén, szakirányú továbbtanulás esetén, amennyiben nem a szakmai vizsga

alapján számították a jelentkező érettségi pontjait

32

Korm. rendelet 21. § ca) (versenyeredmények) 100, 50, 25, 25

Figyelem: A táblázat tájékoztató jellegű, a rendelet még tartalmaz néhány többletpont feltételt, amelyet ebbe a 

táblázatba nem vettem be, mivel csak 1-1 diákot érint.

Többletpontok összesen 100 100



Pontszámítási módok II.

Az alábbi módok a szakirányú továbbtanulás esetén élnek (1/A 
táblázat szerint)

a) a tanulmányi pontok és a jelentkezés feltételéül meghatározott 
egy érettségi vizsgatárgy eredménye és egy szakmai vizsga 
eredményének összege, hozzáadva a többletpontokat, vagy

b) a jelentkezés feltételéül meghatározott egy érettségi 
vizsgatárgy eredménye és egy szakmai vizsga eredményének 
kétszerese, hozzáadva a többletpontokat, vagy

c) a szakmai vizsga eredményének négyszerese, hozzáadva a 
többletpontokat.



ÉRETTSÉGI



Érettségi jelentkezés

Határidő: 2022. február 15. 

Módja: 

• Az iskola a bekért és a Krétában szereplő adatok alapján jelentkezési 
lapot generál és ad át

• Kitöltés és aláírás (18 év alatt szülők is)

• Leadás a titkárságon (egyénileg)

• Adatrögzítés

• Visszaigazoló lap ellenőrzése

A jelentkezés február 15. után nem módosítható



Érettségi tantárgyak

Kötelező érettségi tárgyak iskolánkban: 

• Magyar nyelv és irodalom

• Matematika

• Történelem

• Idegen nyelv

• Ágazati érettségi tárgy

Lehet ennél több is… 



A jelentkezési lap



Döntés

Emelt vagy középszint? 

Szempontok: 

• Mit akarok tanulni és hol?

• Mennyi többletpontom van egyéb jogcímen?

• Mit ír elő az egyetem pontot adó tárgyként? 

• Mit akarok elérni? Mire vagyok képes? Mennyi időt és energiát szánok 
rá?



KÖSZÖNÖM A 
FIGYELMÜKET!

Tel.:06 20 944 5164, 06 96 529 480

E-mail: furjan.gergely@jedlik.eu 
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