
Felsőoktatási felvételi eljárások

2010

Dr. Manherz Károly, szakállamtitkár

Bakonyi László, elnök (Oktatási Hivatal)

Kerekes Gábor, ügyvezető általános helyettese

(Educatio Társ. Szolg. Nonprofit Kft.)



Felvételi eljárások egy évben

1. Februárban induló képzések
– Felvételi tájékoztató megjelenése – október 15.

– Jelentkezési határidő – november 15. (november 16.)

– Döntés – január 15. 

2. Szeptemberben induló képzések
– Felvételi tájékoztató megjelenése – december 15.

– Jelentkezési határidő – február 15.

– Döntés – várhatóan július 22.

3. Pótfelvételi 
– Jelentkezési határidő – augusztus. 

– Döntés – szeptember. 



Jelentkezők és jelentkezések száma 

februári képzésekre
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A februárban induló képzésekre 

jelentkezők megoszlása

alapképzés
15%

felsőfokú szakképzés
8%

mesterképzés
77%



Első-helyes jelentkezések megoszlása 

képzési szintenként
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Mesterképzések adatai a 2010. februárban 

induló képzéseknél

• 87 mesterképzést és 41 tanári szakképzettséget 
hirdettek az intézmények.

• Képzési területek szerint 

– a legnépszerűbbek a gazdaságtudományi képzések, a 
jelentkezők közel 33%-a jelentkezett oda, 

– a bölcsészettudományi, műszaki és az informatikai 
szakokra a jelentkezők 27%-a pályázik,

– a jelentkezők 8,6 %-a tanári mesterszakra 
jelentkezett. 



2010. szeptemberben induló képzések

• Megjelentek a felvételi tájékoztatók – két kötet, 

(külön az alapképzés, egységes, osztatlan képzés 

és a felsőfokú szakképzés és külön a 

mesterképzés).

– terjedelem miatt nem lehetett egy kötetben,

– más az érdeklődő, vásárlói kör,

– természetesen interneten is megtalálható, nem 

kötelező megvenni.



Jogszabályi helyzet

• Nincs változás a jelentkezési szabályokban, de változás 

a minimum (jogszabályi) ponthatárban!

• A 400+80 pontos rendszer alkalmazása sikeres volt.

• A minimális pontszám alapképzésben és egységes, 

osztatlan képzésben 160 pontról, a kormány döntése 

alapján, 200 pontra emelkedett.

• A felvételi eljárási díj nem emelkedik, már harmadik éve 

a 9000 forintos alapdíj érvényes, amiért három képzésre 

lehet jelentkezni. További kedvezmény a hátrányos 

helyzetű jelentkezőknek.



Államilag támogatott képzés

• 2010-ben is 56 000 államilag támogatott hallgatót 
vehetnek fel a felsőoktatási intézmények alapképzésre, 
egységes, osztatlan képzésre és felsőfokú szakképzésre. 
A létszám több éve nem változott, a képzési területi 
megosztása megtalálható a tájékoztatóban.

• 2010 a mesterképzés kiteljesedésének az éve. A felvételi 
tájékoztatóban a tanári szakképzettségekkel együtt több, 
mint 325 szak került meghirdetésre, természetesen egy 
szak több helyen is indulhat.

• Az államilag támogatott mesterképzésekre a 
felsőoktatási intézmények 19 600 főt vehetnek fel. 



Pályázat az államilag támogatott 

mesterképzési keretszámokra
• Figyelembe vettük:

– a 2007-es felvett létszám képzési területi arányait,

– a meghirdethető szakok, szakképzettségek számát 
intézményenként,

– a 2007-es felvett számokat intézményenként,

– a doktori képzésbe a továbblépés lehetőségét.

• Külön keret a tanárképzésre.

• Az intézmények közti elosztás pályázati úton megtörtént, a 
részletes keretszámok benne vannak a felvételi tájékoztatóban.

• 2010 májusában a jelentkezési adatok ismeretében a bizottság 
újra tárgyal.



Az eljárás szabályai

Jelentkezni márpedig kell…



Határidők az eljárásban

Jelentkezési határidő

2010. február 15.

E-felvételi hitelesítési határidő 2010. február 23.

Regisztrációs adatok megtekinthetők / regisztrációs levelek kiküldése

2010. április vége

Dokumentumok benyújtási határideje

2010. június 02.

Érettségi, nyelvvizsga, felsőfokú végzettség igazoló dokumentumainak benyújtási 

határideje, sorrendmódosítás határideje

2010. július 08.

Ponthatárok megállapítása

2010. július 22.



E-jelentkezés

Elektronikus úton [e-felvételi]

– nem jelenti a dokumentumok kötelező elektronikus 

benyújtását

– lehet csekken fizetni

– www.felvi.hu

– hitelesítés vagy e-aláírás nélkül érvénytelen

http://www.felvi.hu/


A jelentkezési lap

Jelentkezési lapon

• hozzáférhető

– a Felsőoktatási felvételi tájékoztatókban

– minden régióban az Oktatási Hivatal igazgatóságain

– Budapesten a Kempelen Farkas Hallgatói Információs 

Központban

– bizonyos felsőoktatási intézményekben



Eljárási díj

• Legfeljebb 3 jelentkezés esetén 9 000 Ft, ezen felül

jelentkezésenként 2 000 Ft, egy összegben, az Oktatási

Hivatalnak kell befizetni

• A jelentkezési lappal együttesen benyújtott kérelem alapján

– a hátrányos helyzetű jelentkező 4 500 forintos,

– a halmozottan hátrányos helyzetű jelentkező 9 000 forintos

kedvezményt kap a felvételi eljárás alapdíjából

• Intézményi vizsgák esetén (FFT alapján) jelentkezésenként

maximum 4 000 Ft, amit a felsőoktatási intézménynek kell

befizetni.



Pontszámítás
alap-, osztatlan és felsőfokú szakképzésben

• A 400 pont

– tanulmányi pont és érettségi pont

– érettségi pontok kétszerese

– felsőfokú szakképzésben a tanulmányi pontok kétszerese is 

– a művészet és a művészetközvetítés képzési területen a 

gyakorlati vizsga kétszerese, 

– művészetközvetítés képzési területen kivételes esetekben a 

tanulmányi pont és a gyakorlati vizsga

• Alkalmassági vizsga

• Többletpontok

• Felsőfokú szakképzésben a két legjobb érettségi vizsgaeredmény



Pontszámítás
mesterképzésben

• A felsőoktatási intézmény saját döntése alapján

• 100 pontos rendszer

• Többletpont előnyben részesítésért min. 1, de legfeljebb 

10 pont

• Szakonkénti bemeneti feltétel

– Teljes kreditértékkel elfogadható szakok VAGY

– Előzetes kreditelismerési eljárás pozitív döntése

• Az előzetes kreditelismerési eljárást a jelentkezés előtt 

kell kezdeményezni!



Tájékozódás nélkül nem megy!



Tájékozódási lehetőségek I.

FELVI KÖNYVEK 

2010



Felsőoktatási felvételi tájékoztató 

2010. szeptemberben induló képzések

Megjelenés: 2009. december 15.

2 kötet:

 Képzések érettségizetteknek

 Képzések diplomásoknak

Hivatalos kiegészítés megjelenése: 

2010. január végén!

Szakirányú továbbképzések 2010: diploma utáni speciális szakképzettséget 

nyújtó képzések gyűjteménye

Meghirdetett doktori képzések a Felvin!



Meghirdetett képzések száma 

2008-2010

Meghirdetés 2008 2009 2010

Alapképzés 2872 2928 3100

Egységes, osztatlan képzés 77 81 86

Mesterképzés 469 1881 3054

Felsőfokú szakképzés 676 863 1199



2010 szeptemberében induló 

meghirdetett képzések száma 

Nappali Levelező Esti Távoktatás Összesen

Alapképzés összesen 2065 955 47 33 3100

Osztatlan képzés összesen 71 15 0 0 86

Felsőfokú szakképzés 

összesen
770 423 3 3 1199

Mesterképzés összesen 1838 1178 38 0 3054

Mindösszesen: 4744 2571 88 36 7439



A felsőoktatási képzésről részletesen:

 szakok: tanulható tantárgyak, választható specializációk, 
elsajátítható kompetenciák

 érettségi követelmények 

 továbbtanulási lehetőségek a mesterképzésben

 statisztikák: ponthatárok,  bejutási arány

 a diplomások munkaerő-piaci kilátásai, kereseti 
statisztikák

 ÚJDONSÁG - Felvi-rangsorok: a 2009-ben lefolytatott 
legfrissebb hallgatói véleményfelmérés alapján

Felvételi tájoló 2010 – Felvi-rangsorokkal



Felvi-rangsorok 2010

Az első magyar felsőoktatási rangsor (2000-2009)

Alapelvek: sok szempontú rangsorolás, módszertani alaposság, hivatalos adatok

Felhasznált adatok:

 Educatio Nonprofit Kft. – OFIK jelentkezési és felvételi adatbázis, OKM statisztika, OTDT 

nyilvántartás

 Szociológiai kutatások a  hallgatók és a munkaadók körében (2006, 2007)

 Gazdaságszociológiai vizsgálatok a munkaadók körében (MKIK – Gazdaság- és 

Vállalkozáselemző Intézet 2008, 2009)

Tartalomból:

 169 felsőoktatási intézmény, 14 képzési terület,

közel 60 szak rangsorolása

 hallgatói és oktatói kiválóság rangsorok

 hallgató vélemény rangsorok (16+7 szak)

 munkaerő-piaci kutatások: hirdetéselemzés

 munkaerő-piaci presztízs rangsorok



Online 2006-2009

2009. december 

közepétől!

www.felvi.hu/rangsor

 személyre szabott rangsorok készítése

 bővített szempontrendszer

 egyszerű használat



Tájékozódási lehetőségek II.

Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállítás 2010

2010. január 22-23., Budapest, SYMA „A” és „C” csarnok

Telefonon

Kormányzati Ügyféltájékoztatási Központ: 189, 6-os menüpont vagy

Educatio Nonprofit Kft. Ügyfélszolgálata: 06 1 477 3131

E-mailben

info@felvi.hu

Személyesen

Kempelen Farkas Hallgatói Információs Központ (HIK)

1088 Budapest, Reviczky u. 6.

munkanapokon 8-16.30 óráig, szerdánként 8-18 óráig

Felvi.hu

Szakkereső, szakleírások, kalkulátorok, fórum

Felvi jogász, pályaorientációs tanácsadás

nyílt nap kereső

mailto:info@felvi.hu
mailto:info@felvi.hu
mailto:info@felvi.hu
mailto:info@felvi.hu
mailto:info@felvi.hu


Az Én Felvim

belépés

Felvételi 

információk

Szolgáltatásaink A-Z:

e-felvételi,

Felvételi tájékoztató,  

Felvi fórum,  

Kérvénytár, 

önismereti tesztek, 

pontszámító kalkulátor, 

ügyfélszolgálat stb…

Pályaorientáció 

Statisztikák, 

rangsorok, 

ponthatárok

Szakleírások, 

szakkeresőEgyetemek, 

főiskolák

felvi.hu - 2009-ben első díjas a Magyar Tartalomipari Szövetség eFestival –

„Közérdekű információ szolgáltatás” kategóriában



Köszönjük a figyelmet!


