
FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI 2021. 

Tudnivalók a továbbtanulásról 

Tájékozódás és előkészületek 

 423/2012 (XII.29) Kormányrendelet a felsőoktatási felvételi eljárásról 

 Felsőoktatási jelentkezési lap – elektronikusan! 

 Érettségi követelmények 

 Felsőoktatási felvételi tájékoztató 

https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2021A  

 Felvi kisokos 2021. 

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/sajtoszoba/educatio/Felvi_kisokos_2021.

pdf 

 www.felvi.hu 

 www.oktatas.hu  

Követelmények a felsőfokú továbbtanuláshoz 

 Eredményes érettségi – magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, 

idegen nyelv és a szakmai tárgy  

 Legalább egy emelt szintű érettségi a főiskolai/egyetemi kar által megadott 

tantárgyakból (egyetemenként változó lehet) 

 Minimum 280 pont 

 HATÁRIDŐK betartása!!! 

Felvételi menetrend – legfontosabb dátumok 

 2021. február 15. – Felsőoktatási felvételi jelentkezési határidő. Kizárólag 

elektronikus formában – JOGVESZTŐ HATÁLYÚ! 

 2021. február 20. – Hitelesítés határideje  

Ügyfélkapunk keresztül vagy a kinyomtatott, aláírt hitelesítő adatlap postára 

adásával. 

 2021. április 19-től – Online tájékoztatás a jelentkezéssel kapcsolatos 

tudnivalókról. 

 2021. június 24-ig – hiánypótlási felszólítás megküldése. 

 2021. július 8. – A felvételi kérelem benyújtását követően megszerzett 

dokumentumok (pl.: érettségi bizonyítvány) benyújtásának, továbbá az 

egyszeri sorrendmódosítás határideje. 

 2021. július 22. – Ponthatárok, felvételi eredmények várható kihirdetése. 

 2021. augusztus 8-ig – felvételi határozat közlése (a felsőoktatási intézmények 

küldik a felvételt nyert jelentkezőiknek postai úton vagy e-mail-ben) 

 a döntés közlésétől számított 15 napon belül – jogorvoslati kérelem 

benyújtásának határideje. 
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Hogyan kell jelentkezni? 

 Kizárólag elektronikusan lehet jelentkezni, a Felvi.hu E-felvételi 

szolgáltatásán keresztül, ahol az adatokat egy online felületen kell rögzíteni. Az 

E-felvételi használatához a Felvi.hu-n történő regisztráció szükséges. 

 A teljes eljárás alatt rendszeresen figyelned kell a megadott e-mail 

fiókodat, ahová a tájékoztatásokat, értesítéseket, emlékeztetőket kapod, 

továbbá magát az E-felvételi felületét is, ahonnan letöltheted a hivatalos 

leveleket (pl. hiánypótlási felszólítást, a besorolási határozatot). 

 A jelentkezés határideje: 2021. február 15., 24:00 óra 

A hitelesítés határideje: 2021. február 20., 24:00 óra 

 A jelentkezési határidőt követően az E-felvételi felületén jelentkezést már 

NEM lehet kezdeményezni, csak a hitelesítést lehet elvégezni! Hitelesítés 

nélkül a jelentkezés érvénytelen! 

 

PONTSZÁMÍTÁS: 

Alap- és osztatlan képzés, valamint felsőoktatási szakképzés esetén a felvételi 

összpontszámot 400+100 pontos pontszámítási rendszerben kell kiszámítani. 

A pontszámítás alapját 

 a tanulmányi pontok (maximum 200 pont), 

 az érettségi pontok (maximum 200 pont), 

 a középfokú szakképzettséget tanúsító oklevéllel rendelkezők esetében 

kizárólag a szakmai vizsga eredménye alapján számított pont (maximum 400 

pont), 

 valamint a többletpontok (maximum 100 pont) képezik. 

A felvételi ponthatárt az adott képzésre jelentkezők felvételi összpontszáma, a 

jelentkezők által megjelölt jelentkezési sorrend és az adott szakra vonatkozó felvehető 

szakos kapacitásszám figyelembevételével állapítják meg. Ez a besorolási, illetve a 

felvételi döntés alapja. 

A 2021. évi általános felsőoktatási felvételi eljárás során a felvételi 

ponthatárok meghatározása országosan egyszerre, várhatóan 2021. 

július 22-én történik. 

 

A felvételi pontszámításról részletesen az alábbi linken olvashatsz: 

https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2021A/2_pont

szamitas/21_emelt_kovetelmeny  
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Pontszámítás 

Középiskolai eredmények (maximum 100 pont) 
 

Az alábbi öt tantárgy utolsó két tanult évfolyam év végi osztályzatainak összege: 

 magyar nyelv és irodalom (évenként a 2 osztályzat számtani átlaga, kerekítés 

nélkül), 

 történelem, 

 matematika, 

 legalább két évig tanult választott idegen nyelv, 

 egy, legalább két évig tanult választott természettudományos tantárgy vagy két, 

legalább egy évig tanult, választott természettudományos tantárgy. 

Természettudományos tantárgyak: fizika, kémia, biológia, földrajz (földünk és 

környezetünk), természetismeret, természettudomány. 

Az így kapott eredmény kétszerese jelenti a tanulmányi pontok legfeljebb 100 pontot 

képező részét. 

Érettségi bizonyítványban szereplő eredmények átlaga (maximum 

100 pont) 
 

A jelentkező érettségi bizonyítványában szereplő érettségi vizsgaeredmények közül a 

négy kötelező (magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv, 

illetve az idegen nyelv hiánya esetén egyéb érettségi vizsgatárgy) és egy szabadon 

választott érettségi vizsgatárgy legjobb százalékos eredményeinek átlagát kell egész 

számra kerekíteni.  

Ezekből összesen legfeljebb 100 pont számítható. 

Figyelem! Amennyiben a jelentkező még a középfokú tanulmányai alatt előrehozott 

érettségit tett és ugyanabból a vizsgatárgyból a rendes érettségi időszakban újabb 

(szintemelő) érettségit is tesz, és így az egyik eredményről tanúsítványt kap, úgy a két 

eredmény közül a jobb százalékos eredmény beszámítható a tanulmányi pontokba 

függetlenül attól, hogy az eredmény az érettségi bizonyítványban vagy az azzal 

egyidejűleg kiállított tanúsítványban szerepel. (Célszerű a jobb százalékos eredményt 

beleíratni az érettségi bizonyítványba és a gyengébb százalékos eredményről 

tanúsítványt kérni.) 

Figyelem! Az érettségi pontok számításakor az emelt szintű és a középszintű érettségi 

vizsgán elért százalékos eredményt névértéken veszik figyelembe (azaz pl. a 

középszintű 78% és az emelt szintű 78% is 78 pontot ér). 

A felsőoktatási felvételi eljárásban felvételi követelmény legalább egy emelt szintű 

érettségi vizsga megléte, de vannak olyan szakok – pl. általános orvos, fogorvos, 

gyógyszerész –, ahol a jelentkezőnek mindkét érettségi vizsgatárgyból emelt szintű 



érettségi vizsgaeredménnyel kell rendelkeznie. 

Az Egyetemek, főiskolák menüponton belül az intézményi meghirdetéseknél a 

kötelezően előírt emelt szintű érettségi vizsgára az érettségi vizsgatárgy megnevezése 

utáni (E) jelölés utal.  

 

Többletpontok - legfeljebb 100 pont  

1. Emelt szintű érettségi vizsgaeredményért 50 pont vizsgatárgyanként. 

Az emelt szinten teljesített legalább 45%-os eredményű érettségi 

vizsgáért többletpont jár, abban az esetben, ha a jelentkező érettségi pontjait 

az emelt szinten teljesített vizsgaeredmény alapján számítják.  

 

2. A magyartól eltérő idegen nyelvű – nyelvtudásért legfeljebb 40 többletpont 

jár a következő módon: 

B2 komplex (írásbeli és szóbeli) államilag elismert nyelvvizsga-

bizonyítványért 28 többletpont, 

C1 komplex (írásbeli és szóbeli) államilag elismert nyelvvizsga-

bizonyítványért 40 többletpont. 

A jelentkező legfeljebb 40 többletpontot kaphat. 

Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont! 

 

Figyelem! Ha a jelentkező ugyanazon idegen nyelvből egyidejűleg nyelvvizsga és 

emelt szintű érettségi vizsga alapján is jogosult lenne többletpontra, akkor a 

többletpontokat csak egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen 

kapja meg. 

A 2003. január 1. után letett nyelvvizsgák esetében az elektronikus jelentkezés 

során kötelező megadni az államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány 

adatait (nyelvvizsga nyelve, foka, típusa, bizonyítvány száma, anyakönyvi száma, 

kiállítás dátuma). Az államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány hitelességét az 

Oktatási Hivatal a nyelvvizsgák nyelvvizsga-anyakönyveinek nyilvántartásából 

ellenőrzi. 

3. képzési területenként adható többletpontok (tanulmányi és művészeti 

versenyeredmények, nemzetközi tudományos diákolimpián elért eredmények 

alapján, szakképesítés vagy sporteredmény alapján). 

Figyelem! Többletpontot kizárólag az kaphat, aki az erre vonatkozó jogosultságát A 

benyújtandó dokumentumokról c. fejezetben foglaltaknak megfelelően, külön 

felszólítás nélkül a jelentkezés benyújtásával egyidejűleg – vagy amennyiben az 

igazoló dokumentum azt követően áll rendelkezésére, legkésőbb 2021. július 8-

ig igazolja az alábbi kivételével: 

A többletpontokat lásd részletesen A többletpontok rendszere című táblázatban 

(felvi.hu).  

https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak
https://www.felvi.hu/pub_bin/dload/FFT_21A/tablazatok/FFT_2021A_tobbletpontok.pdf

