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Regisztráció

Az E-felvételi használatához egy
felhasználónév, jelszó és egy e-mail cím
megadásával regisztrálni kell a felvi.hu
honlapon. A belépést követően az E-
felvételi a Szolgáltatások dobozból érhető
el.

Biztonsági kód

Az E-felvételi használatához a felhasználási
feltételek elfogadás után, az első
belépéskor a rendszer automatikusan küld
egy biztonsági kódot a regisztrációkor
megadott e-mail címre.

Jelentkezési adatok

A jelentkezéskor szükséges adatok
informatikailag ellenőrzött felületen,
egyszerűen rögzíthetők, a jelentkezési
határidőig tetszés szerint módosíthatók.

Dokumentumok feltöltése

A jelentkezéshez szükséges
dokumentumok szkennelve,
elektronikusan csatolhatók. A 2006. január
1. után szerzett érettségi bizonyítványt és
tanúsítványt, illetve a 2006. február 1. után
felsőoktatásban szerzett oklevelet,
valamint a 2003. január 1. után szerzett
államilag elismert nyelvvizsga-
bizonyítványt nem szükséges feltölteni.

A jelentkezés hitelesítése

A jelentkezést a befejezése után, de
legkésőbb 2023. február 15-ig hitelesíteni
kell az Ügyfélkapun keresztül, ami
egyszeri, kormányablakon,
okmányirodában, adóhatóság kiemelt
ügyfélszolgálatán vagy külképviseleten
személyesen elvégzett regisztrációt
igényel.
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Mikor érvényes a jelentkezés?

A jelentkezés akkor tekinthető
érvényesnek, ha:

 a rendelkezésre álló határidőig é
 az erre a célra kialakított elektronikus

felületen nyújtjátok be a jelentkezést
 a személyes adataitokon kívül megjelöltök

legalább egy jelentkezési helyet
 az E-felvételiben kitöltött jelentkezési


űrlapot (az utolsó adatállapotnak
megfelelően) hitelesítitek (kizárólag Ügyfélkapun
keresztül).

Tájékozódás

Az E-felvételiben folyamatosan nyomon
követhető a felvételi kérelem alakulása

 feldolgozás alatt
 feldolgozva: ez esetben a dokumentum

elfogadásra/hitelesítésre került
 elutasított: egy dokumentum elutasítása

esetén az elutasítás indoka is olvasható a
felületen, így a jelentkező az abban foglaltak
szerint tud eljárni, illetve tudja pótolni a
hiányt.

Egyes kérelmek (pl. érettségi vizsgatárgy
megfeleltetése) benyújtásához a https://
www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/kervenytar
található nyomtatványok használatát javasoljuk.
Ezek a formanyomtatványok csak aláírással
hitelesítve tölthetők fel az E-felvételibe. Mivel a
felvételi eljárás kizárólag elektronikusan zajlik, a
postán beérkező dokumentumokat nem lehet
figyelembe venni.

 Készítsetek fénymásolatot a hitelesítő
adatlapról és a befizetést igazoló eredeti
átutalási bizonylatot őrizzétek meg

 Hitelesítés kizárólag Ügyfélkapun
 A jelentkezési határidőt követően

jelentkezést nem lehet benyújtani!

Fontos

https://www.felvi.hu/felveteli/efelveteli
https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/kervenytar
https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/kervenytar




Miért kaphattok többletpontokat?
Emelt szintű érettségiért: vizsgaeredményenként 50 többletpont, de maximum 100 pont.

Ha egyes szakokon emelt szintű érettségi szükséges, az oda való jelentkezéshez az adott tantárgyból
emelt szintű érettségi vizsgát vagy felsőoktatási szakmai vizsgát kell tennetek.

Nyelvvizsgáért: nyelvismeretért összesen 40 többletpont adható.

B2 (középfokú) szintért: 28 pont

C1 (felsőfokú) szintért: 40 pont

Tanulmányi és művészeti versenyeredményekért - az alábbi versenyeken elért eredményekért jár
többletpont:

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny (OKTV), Szakmai Előkészítő Érettségi Tárgyak Versenye
(SZÉTV)

Felsőoktatási szakképzésért, a záróvizsga eredményétől függően:

Jeles: 32 pont / Jó: 20 pont / Közepes: 10 pont

Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében:

Hátrányos helyzetért: 40 pont / Fogyatékossággal élőknek: 40 pont / Gyermeket gondozóknak: 40 pont

Szakképesítésért (OKJ):

A 2021. évi általános eljárástól kezdődően legfeljebb egy, a szakképesítést igazoló bizonyítvány vagy a
középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél alapján, a 6. sz. táblázat szerinti szakon történő
továbbtanulás esetén 32 többletpont adható abban az esetben, ha a szakmai vizsga alapján érettségi
pontot nem számítottak.

Adott képzési területen csak abban az esetben jár a szakképesítésért többletpont, ha a képzési terület
intézményei erről közösen úgy határoztak.

Sporteredményekért:

NOB által elismert sportágakban legfeljebb egy, a pontszámítás szempontjából legkedvezőbb eredmény
után jár többletpont. Ilyen többletpont az agrár, az államtudományi, a bölcsészettudomány, a
gazdaságtudományok, az informatika, a jogi, a műszaki, az orvos- és egészségtudomány, a
pedagógusképzés (kivéve egyes osztatlan tanárképzési szakok és a szakoktató alapszak), a
sporttudomány (kivéve az edző alapszakot), a társadalomtudomány és a természettudomány képzési
területekhez tartozó felsőoktatási szakképzéseken, alapképzési szakokon és osztatlan képzéseken jár

 Ágazati és Ágazaton Belüli Szakmai Érettségi Vizsgatárgyak Versenye (ÁSZÉV)
 Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája (TUDOK)
 Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny
 Országos Művészeti Tanulmányi Verseny
 Országos Szakmai Tanulmányi Verseny (OSZTV)
 (Országos) Tudományos Diákkörök Konferenciája középiskolásoknak (OTDK/TDK)
 Nemzetközi Tudományos Diákolimpia
 „Ifjú tudósok” tudományos középiskolai vetélkedő
 V4-es Közgazdasági Diákolimpia
 Országos Haditorna Verseny.


A felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél után, amennyiben a pontszámítás nem az oklevélből
történik – azonos képzési terület szakjára történő továbbtanulás esetén –, 32 többletpont jár.
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Benyújtandó 
dokumentumok
Kötelező feltölteni:

 a 2006. január 1. előtt Magyarországon szerzett érettségi 
bizonyítványt

 a külföldön vagy Magyarországon működő külföldi 
rendszerben szerzett érettségi bizonyítványt

 a 2005-ben szerzett érettségi tanúsítványt
 a 2006. február 1. előtt szerzett magyar felsőfokú 

végzettséget tanúsító oklevelet
 külföldi felsőfokú oklevelet és a hozzá tartozó 

oklevélmellékletet, leckekönyvet
 a felvételi eljárás kiegészítő díjának igazolását (banki 

átutalás esetén)
 az érettségi vizsgatárgy-megfeleltetési kérelmet.

A pontszámításhoz szükséges egyéb dokumentumok:

 a középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél
 a 2012 után szerzett, a 2020. január 1-jét megelőzően 

közzétett Országos Képzési Jegyzék alapján kiállított, 54-es 
vagy 55-ös szakmaszámú szakképesítést igazoló 
bizonyítvány (az 1/B.táblázat szerinti szakirányú 
továbbtanulás esetén)

 a 2021. január 1. után kiadott szakgimnáziumban oktatható 
szakképesítést igazoló képesítő bizonyítvány

 a középiskolai bizonyítvány
 az oklevélmelléklet, leckekönyv.

A többletpontok számításához szükséges lehet:

 a nyelvtudás igazolása (kivéve a 2003. január 1. után 
szerzett államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványok)

 a tanulmányi és művészeti versenyeredmények igazolása
 a sporteredmény igazolása
 a hátrányos helyzet igazolása
 a fogyatékosság igazolása
 a gyermekgondozás igazolása
 az önkéntes katonai szolgálat igazolása.
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Benyojtand6 
dokumentumok 
Kotelezo feltiUteni: 

• a 2006. januar 1. elott Magyarorszagon szerzett erettsegi 
bizonyftvanyt. 

• a kiHfoldon vagy Magyarorszagon mukodo kiHfoldi 
rendszerben szerzett erettsegi bizonyftvanyt. 

• a 2005-ben szerzett erettsegi tanusftvanyt, 
• a 2006. februar 1. elott szerzett magyar felsofoku 

vegzettseget tanusft6 oklevelet, 
• kulfoldi felsofoku oklevelet es a hozza tartoz6 

oklevelmellekletet, leckekonyvet, 
• a felveteli eljaras kiegeszfto dfjanak igazolasat (banki 

atutalas eseten), 
• az erettsegi vizsgatargy-megfeleltetesi kerelmet. 

A pontszamitashoz sziikseges egyeb dokumentumok: 

• a kozepfoku szakkepzettseget tanusft6 oklevel, 
• a 2012 utan szerzett, a 2020. januar 1-jet megelozoen 

kozzetett Orszagos Kepzesi Jegyzek alapjan kiallftott, 54-es 
vagy 55-os szakmaszamu szakkepesftest igazol6 
bizonyftvany (az 1/B.tablazat szerinti szakiranyu 
tovabbtanulas eseten), 

• a 2021. januar 1. utan kiadott szakgimnaziumban oktathat6 
szakkepesftest igazol6 kepesfto bizonyftvany, 

• a kozepiskolai bizonyftvany. 
• az oklevelmelleklet, leckekonw. 

A tobbletpontok szamitasahoz sziikseges lehet: 

• a nyelvtudas igazolasa (kiveve a 2003. januar 1. utan 
szerzett allamilag elismert nyelwizsga-bizonyftvanyok), 

• a tanulmanyi es muveszeti versenyeredmenyek igazolasa, 
• a sporteredmeny igazolasa, 
• a hatranyos helyzet igazolasa, 
• a fogyatekossag igazolasa, 
• a gyermekgondozas igazolasa, 
• az onkentes katonai szolgalat igazolasa. 

https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2023A/3_dokumentumok/31_kotelezo/31_erettsegi_bizonyitvany
https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2023A/3_dokumentumok/31_kotelezo/31_erettsegi_bizonyitvany
https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2023A/5_kulfoldi/54_elismertetes_dok
https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2023A/5_kulfoldi/54_elismertetes_dok
https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2023A/3_dokumentumok/31_kotelezo/312_erettsegi_tanusitvany
https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2023A/3_dokumentumok/31_kotelezo/313_oklevel
https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2023A/3_dokumentumok/31_kotelezo/313_oklevel
https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2023A/5_kulfoldi/54_elismertetes_dok
https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2023A/3_dokumentumok/31_kotelezo/314_kieg_dij
https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2023A/3_dokumentumok/31_kotelezo/315_megfeleltetes
https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2023A/3_dokumentumok/32_pontszamitashoz
https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2023A/3_dokumentumok/33_tobbletpontok/334_szakkepesites
https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2023A/3_dokumentumok/33_tobbletpontok/334_szakkepesites
https://www.felvi.hu/pub_bin/dload/FFT_23A/tablazat/FFT_2023A_1B_tablazat.pdf
https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2023A/3_dokumentumok/32_pontszamitashoz
https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2023A/3_dokumentumok/32_pontszamitashoz
https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2023A/3_dokumentumok/32_pontszamitashoz
https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2023A/3_dokumentumok/32_pontszamitashoz
https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2023A/3_dokumentumok/33_tobbletpontok/331_nyelvtudas
https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2023A/3_dokumentumok/33_tobbletpontok/332_versenyeredmeny
https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2023A/3_dokumentumok/33_tobbletpontok/335_sporteredmeny
https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2023A/3_dokumentumok/33_tobbletpontok/336_hh
https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2023A/3_dokumentumok/33_tobbletpontok/337_fogyatekossag
https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2023A/3_dokumentumok/33_tobbletpontok/338_gyermekgondozas
https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2023A/3_dokumentumok/33_tobbletpontok/339_katonai_szolgalat


Hiánypótlás
A hitelesítési határidőt követően megkezdődik az adatok és a csatolt dokumentumok feldolgozása.
Amennyiben ennek során megállapítják, hogy a felvételi jelentkezési kérelmeteket hiányosan
nyújtottátok be, úgy felhívást kaptok a hiányok pótlására e-mailben.

Dokumentumpótlás

Ügyeljetek arra, hogy a pontszámításhoz szükséges valamennyi dokumentumot mielőbb feltöltsétek. A
jelentkezéskor még rendelkezésre nem álló dokumentumok az e-ügyintézési időszakban tölthetők fel az
E-felvételiben.

Egy többoldalas, de korábban hiányosan megküldött dokumentumnak csak a még hiányzó oldalát/
oldalait töltsétek fel pótlólag.

Sorrendmódosítás és a jelentkezési
hely visszavonása
Az eljárás során egyetlen alkalommal van lehetőségeket módosítani a jelentkezéskor megadott képzések
sorrendjén, új képzés rögzítésére nincs mód.

KIVÉTEL: a jelentkezési határidőig megjelölt valamely jelentkezési hely másik – még meg nem jelölt –
finanszírozási formájának jelentkezési sorrendbe történő felvétele.

Az egyszeri sorrendmódosítás lehetőségével akkor érdemes élni, ha valamely okból megváltozott az a
preferencia-sorrend, amely alapján a jelentkezésetek rögzítettétek. Nem érdemes változtatni azonban
akkor, ha

Amennyiben a hiányt legkésőbb a hiánypótlási felhívásban megadott 5 napos határidőn belül nem pótoljátok, a
jelentkezési kérelmeteket a Hivatal a rendelkezésre álló adatok és dokumentumok alapján bírálja el.

Fontos

 valamelyik jelentkezési helyen nem sikerült pl. az alkalmassági vizsga: sikertelen alkalmassági vizsga
esetén az adott szakra nem nyerhet felvételt, függetlenül attól, hogy hányadik helyen jelölte vagy

 meggondoltátok magatokat a jelentkezés benyújtása óta, és már nem szeretnétek valamelyik
megjelölt képzésre bejutni, ezért hátrébb helyeznétek. Ilyen esetben előnyösebb a jelentkezési hely
visszavonását – kizárását – választani.

A jelentkezési helyek visszavonása – kizárása – nem számít sorrendmódosításnak, arra ettől függetlenül
van lehetőség. Illetve a sorrendmódosítás továbbá csak akkor érvényes, ha a beállított sorrendet
elmentettétek, azaz a kérelmet valóban beküldtétek!

Fontos
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https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2023A/1_teendok_hataridok/13_efelveteli/133_sorrend


Ki nyerhet felvételt?

Az alapképzés és az osztatlan
képzés, valamint a felsőoktatási
szakképzés esetén

9

A jelentkezési határidőig
érvényes jelentkezést
nyújtott be

A továbbtanuláshoz
megfelelő végzettséggel

rendelkezik

Megfelel az adott szakon
meghatározott egyéb
feltételekenek (pl.
alkalmassági vizsga, orvosi
alkalmasság)

Teljesíti az érettségi pontok
számításához meghatározott

érettségi követelményt az
előírt szinten

A felvételi összpontszáma
eléri a megállapított
ponthatárt valamely
jelentkezési helyén

Felvételt nyert!

1

2

3

4

5



Felvételi döntés
Az, hogy felvesznek-e az általatok megjelölt jelentkezési helyre, a szakra
meghatározott ponthatártól, illetve az elért felvételi összpontszámtól
függ.

Hasznos linkek
GYIK:

https://pte.hu/hu/felveteli/kapcsolat/gyik



Minden más:

https://pte.hu/hu/felveteli

E-felvételiben való elérhetőségetekre elektronikus levélben (e-mail) a
Hivatal küld majd értesítőt. A besorolási döntésben a Hivatal
megállapítja, hogy a jelentkezési kérelmetekben megjelölt és
rangsoroltak közül – mely szakon, finanszírozási formán értétek el a
felvételhez szükséges ponthatárt.

Előfordulhat olyan eset is, hogy a felsőoktatási intézmény a meghirdetett
szakot nem indítja el. Ez utóbbira akkor kerülhet sor, ha az adott
képzésen a felvétel alapvető feltételeit teljesítő, azaz érvényes felvételi
pontszámmal rendelkező jelentkezők száma nem éri el a minimális
szakos kapacitást.

A felvételi eljárás során ott alakulhat ki magasabb ponthatár, ahol az adott
szakra megállapított felvehető kapacitásnál többen jelentkeznek, így a
jelentkezők között rangsorolni kell.



Ahol a jelentkezők száma az intézmény szakos maximális kapacitásszámát
nem éri el, ott az utolsó felvett jelentkező pontszáma lesz a ponthatár, és
minden érvényes felvételi pontszámmal rendelkező jelentkező felvehető.

Fontos
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Felveteli diintes 
Az, hogy felvesznek-e az altalatok megjeloltjelentkezesi helyre, a szakra 
meghatarozott ponthatart61, illetve az elert felveteli osszpontszamt61 
fugg. 

/ 
I 

0 Fontos 

A felveteli eljaras soran ott alakulhat ki magasabb ponthatar, ahol az adott 
szakra megallapftott felveheto kapacitasnal tobben jelentkeznek, fgy a 
jelentkezok kozott rangsorolni kell. 

Ahol a jelentkezok szama az intezmeny szakos maximalis kapacitasszamat 
nem eri el, ott az utols6 felvett jelentkezo pontszama lesz a ponthatar, es 
minden ervenyes felveteli pontszammal rendelkezo jelentkezo felveheto. 

E-felveteliben val6 elerhetosegetekre elektronikus levelben (e-mail) a 
Hivatal kOld majd ertesftot. A besorolasi dontesben a Hivatal 
megallapftja, hogy a jelentkezesi kerelmetekben megjelolt es 
rangsoroltak kozul - mely szakon, finanszfrozasi forman ertetek el a 
felvetelhez szukseges ponthatart. 

' 

Elofordulhat olyan eset is, hogy a felsooktatasi intezmeny a meghirdetett 
szakot nem indftja el. Ez ut6bbira akkor kerOlhet sor, ha az adott 
kepzesen a felvetel alapveto felteteleit teljesfto, azaz ervenyes felveteli 
pontszammal rendelkezo jelentkezok szama nem eri el a minimalis 
szakos kapacitast. 

Hasznos linkek 
GYIK: 
https://pte.hu/hu/felveteli/kapcsolat/gyik 

Minden mas: 
https://pte.hu/hu/felveteli 

https://pte.hu/hu/felveteli/kapcsolat/gyik
https://pte.hu/hu/felveteli
https://www.felvi.hu/felveteli/efelveteli


https://www.youtube.com/@PTE1367
https://www.instagram.com/irany_a_pte/
https://www.facebook.com/PTE1367
https://www.tiktok.com/@pte1367
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