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• Nem azonos az érettségire jelentkezéssel!

• A jelentkező intézi, de segítséget kérhet 

az iskolában!

• Kizárólag elektronikus úton lehetséges!

•felvi.hu



• Érdemes kipróbálni a pontszámító kalkulátort.





A jelentkezés 

határideje: február 15.



1. lépés: regisztráció



Mire kell figyelni?

• Olyan e-mail címet kell megadni, amelyet a jelentkező mindig figyel, mert 

minden értesítést, tájékoztatást ide küldenek. 

Célszerű figyelni a Spam mappát is!

• El kell fogadni a felhasználási feltételeket.

• Ezután a jelentkező egy felvételi azonosító számot kap, a további 

ügyintézések során ezt a számot mindig meg kell adni!



2. lépés: jelentkezés

• Ehhez meg kell adni a személyes adatokat a személyi igazolványnak 

megfelelően (pl. ha az édesanyának két keresztneve van, mindkettőt meg kell 

adni). 

• Meg kell jelölni a jelentkezési helyeket: intézmény, szak, képzési szint, 

munkarend (nappali, esti), finanszírozási forma (államilag támogatott vagy 

önköltséges).



• Legfeljebb hat jelentkezési hely jelölhető meg. DE: ha ugyanazon 

jelentkezési helynek két finanszírozási formáját, az államilag támogatottat

és az önköltségest is megjelöli a jelentkező, akkor az egy jelentkezésnek 

számít, de az önköltségest a jelentkezés sorrendjénél érdemes hátrébb 

sorolni.

• Díjmentesen három képzés megjelölésére van lehetőség.



A további, legfeljebb három jelentkezési helyekért 2000-2000 Ft 

kiegészítő díjat kell fizetni, amelyet

1.banki átutalással vagy

2.bankkártyás fizetéssel (internetes tranzakcióra alkalmas bankkártya 

használatával) lehet teljesíteni.

A befizetés határideje megegyezik a jelentkezés határidejével, azaz 

2022. február 15.



• Figyelni kell a megjelölt helyek sorrendjére! A jelentkezőt a jelentkezések 

sorában szereplő helyek közül az első olyan  helyre veszik föl, amelynek 

jelentkezési ponthatárát elérte. Ezért az a hely kerüljön előre, ahová leginkább 

szeretne bekerülni!

• A sorrend módosítására egy alkalommal van lehetőség: az ügyintézési időszakban 

április 20. és július 7. között.



Egyes felsőoktatási intézmények pályaalkalmassági, gyakorlati felvételi vizsgát is 

tartanak, ezért külön eljárási díjat kérhetnek, amelyet a felsőoktatási 

intézményhez kell befizetni. Pl. óvodapedagógus 4000 Ft, a MOME egyes képzései, 

az NKE alkalmassági vizsgája nem díjköteles.

A befizetés módjáról, határidejéről az érintett intézménytől kap tájékoztatást 

(általában a vizsgabehívóban). 

A befizetést igazoló feladóvevény vagy átutalási bizonylat másolatát az érintett 

intézmény elérhetőségére kell eljuttatni a megadott határidőig.



A külön eljárási díjról itt lehet tájékozódni:

https://www.felvi.hu/pub_bin/dload/FFT_22A/tablazatok/FFT_2022A_7sz_tablazat.pdf



Mit kell feltölteni a jelentkezéshez?

• NEM KELL FELTÖLTENI:

• A 2003. január 1. utáni nyelvvizsga bizonyítványokat.

• A 2006. január 1. után kiállított érettségi bizonyítványokat és tanúsítványokat.



Mit kell feltölteni a jelentkezéshez?

• FEL KELL TÖLTENI minden  szükséges és már rendelkezésre álló dokumentumot:

pl. a középiskolai bizonyítvány másolatát minden évfolyamról, amelynek 

eredményeiből a tanulmányi pontok számíthatók, többletpontok számításához 

pl. a szakértői bizottság szakvéleményét, jegyzői határozatot a hátrányos 

helyzetről, a versenyeredmények igazolását, a középfokú szakképzettséget 

tanúsító oklevelet.

• FEL KELL TÖLTENI a sikeres tranzakcióról szóló igazolást, ha a jelentkező banki 

átutalással fizette ki a kiegészítő eljárási díjat.

• Jpg vagy pdf formátum legyen.

• Egy fájlban egy dokumentum. 

• Legyen látható a feltöltés után a hitelességet igazoló dátum, pecsét és aláírás.

• A véglegesítés előtt a Dokumentumok menüpontban célszerű ellenőrizni.



Mit kell feltölteni a jelentkezéshez?

• A dokumentumokfeltöltésénél 2022. július 7-ig van lehetőség hiánypótlásra

(pl. 12. osztály év végi eredményei).

• Ha nincs lehetőség az E-felvételiben feltölteni, akkor postai úton is 

beküldhető az Oktatási Hivatalnak.

• Csak A4 méretű fénymásolatban összetűzés nélkül.

• A felvételi azonosító szám feltüntetésével.



3. lépés: hitelesítés



3. lépés: hitelesítés

• Enélkül a jelentkezés érvénytelen.

• Akkor érdemes megtenni, ha már nem akar a jelentkező változtatni.

• Ügyfélkapun keresztül a két rendszerbe egyszerre történő bejelentkezéssel. 

Erről e-mailt kap a jelentkező.

• A 2022. évi általános felvételi eljárásban még lehetősége van az E-felvételi 

felületről kinyomtatható ún. hitelesítő adatlap segítségével hitelesíteni 

jelentkezést. A hitelesítő adatlapot nyomtatás után alá kell írni és azt 

ajánlott küldeményként mielőbb postázni kell az Oktatási Hivatal, 1380 

Budapest, Pf. 1190 címre.

A hitelesítés határideje: február 20.



A legfontosabb határidők még egyszer:

Esemény Határidő

Jelentkezés február 15.

Hitelesítés február 20.

Ügyintézési időszak kezdete április 20.

Hiánypótlási felszólítás megküldése június 23-ig

Hiánypótlás, sorrendmódosítás július 7.

Ponthatárok várható kihirdetése július 21.

Felvételi határozat közlése augusztus 8-ig

Jogorvoslati kérelem a döntéstől számított 15 napon belül



TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:

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

• Sikur Tamásné igazgatóhelyettes

06 66/323 022

+36 70/508 3088 

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

