
December 21-én elindult a 2014-es általános felsőoktatási felvételi eljárás. 2014. február 15-ig lehet 

jelentkezni a szeptemberben induló alap-, mester- és osztatlan mesterképzésekre és felsőoktatási 

szakképzésekre. Az eljárás szabályait tartalmazó Tájékoztató és a felsőoktatási intézmények által 

meghirdetett képzések már olvashatók a Felvin. 

 

A felvételi eljárással kapcsolatos hivatalos információkat és tudnivalókat tartalmazó Felsőoktatási 

felvételi tájékoztató kizárólag elektronikusan jelenik meg. A Tájékoztató várhatóan január végén frissülhet a - 

megjelenés óta történt esetleges változtatásokat tartalmazó - hivatalos kiegészítéssel. A végleges jelentkezés 

benyújtása előtt célszerű a hivatalos kiegészítéssel együtt is átnézni a szabályokat, meghirdetéseket, hiszen 

hatással lehet a felvételire. 

E-felvételi 

A felvételizők elsősorban a honlapunkról elérhető E-felvételin keresztül nyújthatják be jelentkezéseiket. Az E-

felvételi – a Felvin történő regisztráció után – a 2014. február 15-i jelentkezési határidőig folyamatosan a 

felvételizők rendelkezésére áll. A rendszerben az adatok elmenthetők, így nem szükséges egyszerre minden 

információt megadni, mert az űrlapok kitöltése bármikor folytatható. Az E-felvételi használata egyszerű és gyors, 

a hibázási lehetőség pedig minimális, mert a rendszer kiszűri az informatikailag értelmezhető hibákat. 

2014. szeptemberben induló szakok listája: 

htp://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2014A 

Hitelesítés 

A végleges jelentkezéseket legkésőbb 2014. február 23-ig kell hitelesíteni. A hitelesítés történhet Ügyfélkapun 

keresztül, vagy a hitelesítő adatlapot kinyomtatva, kitöltve az Oktatási Hivatal (1443 Budapest, Pf. 220) 

postacímére beküldve. 

Azokat a dokumentumokat, amelyek február 15-ig nem állnak rendelkezésre, legkésőbb 2014. július 10-ig 

pótolhatják a jelentkezők. 

Eljárási díj 

A felvételi eljárás alapdíja 9000 Ft – ezért összesen három jelentkezési helyet lehet megjelölni. Ugyanazon 

intézmény azonos szakjának állami ösztöndíjas és önköltséges meghirdetése - bár jelentkezéskor külön sorban 

kell feltüntetni – az eljárási díjak számításakor egy jelentkezési helynek minősül. Minden további jelentkezési 

helyért 2000-2000 Ft kiegészítő díjat kell fizetni. Összesen maximum öt helyet lehet megjelölni. 

Pontszámítás 

A pontszámítás alap- és osztatlan képzéseken 500 pontos rendszerben történik, vagyis a tanulmányi és érettségi 

pontok mellé (maximum 400 pont) különböző jogcímeken maximum 100 többletpont gyűjthető. 

A mesterképzésekre jelentkezők maximum 100 pontot gyűjthetnek, a pontszámítás szabályait a felsőoktatási 

intézmények egyenként határozzák meg - ezen információk az Egyetemek, főiskolák menüpontban a 

meghirdetett képzések mellett érhetők el. A ponthatárokat várhatóan 2014. július 24-én hirdetik ki. 

http://www.felvi.hu/felveteli/efelveteli
http://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2014A

