
2018-ban felvételizők fontos dátumai 

2018. február 15. 
Eddig a napig kell véglegesítenetek az e-felvételiben megadott személyes adatokat, felvételi kérelmeket. 
Február 15-e után nem jelentkezhettek a 2017-es felsőoktatási felvételire. 

2018. február 20. 
Az elektronikus jelentkezési lap hitelesítési határideje. Hitelesíthettek az Ügyfélkapun keresztül és a 
hitelesítő adatlap aláírásával és postázásával is.  

Az Ügyfélkapu alkalmazásának menetét az alábbiakban találjátok meg. Javaslom, hogy ennek 
regisztrációját már most tegyétek meg. 

https://ugyfelkapu.magyarorszag.hu/regisztracio 

Ahhoz, hogy az ügyfél használni tudja az Ügyfélkaput, létre kell hoznia személyes ügyfélkapus 
azonosítóját. Ezt bármely természetes személy megteheti. A személyes ügyfélkapus azonosító 
létrehozása egy regisztrációs eljárás, amelyet az ügyfél kezdeményezhet a regisztrációs szervnél 
(bármelyik okmányirodában, kormányhivatali ügyfélszolgálati irodában, adóhatóság ügyfélszolgálatán 
vagy külképviseleten) vagy elektronikusan, 2016. január 1-jét követően kiállított érvényes 
személyazonosító igazolvány birtokában az ugyfelkapu.gov.hu/regisztracio/regEszemelyi felületen.  

2018. június 27-ig 
Június 27-ig mindenki megkapja az általános hiánypótlási tájékoztatást, valamint a felszólítást a 
hiánypótlásra. 

A következő esetekben érkezik hiánypótlási felszólítás: 

 a természetes személyazonosító adatok (név, születési név, anyja születési neve, születési helye 
és ideje, neme), valamint az állampolgárság megjelölésének hiánya; 

 a 2005-ben vagy azt követően érettségizett jelentkező esetében a tanulói azonosító hiánya; 

 az elérhetőségek (lakóhely, tartózkodási hely, elektronikus levelezési cím) hiánya; 

 alapképzésre, osztatlan mesterképzésre, valamint felsőoktatási szakképzésre történő 
jelentkezés esetén az érettségi bizonyítvány kibocsátásának évére és a kibocsátó középiskolára 
vonatkozó adat hiánya vagy pontatlansága; 

 a tanulmányi pontok számításához szükséges, a középiskolai bizonyítvány megfelelő oldalairól 
készült másolatok hiánya (a jelentkező az E-felvételiben a középiskolai osztályzatok 
megadásával vagy a középiskolai bizonyítvány másolatának beküldésével jelzi, hogy szeretne 
tanulmányi pontot számíttatni); 

 a jelentkező által a jelentkezési kérelemben megjelölt vagy az e-ügyintézés során rögzített 2006. 
január 1-je után kibocsátott magyar rendszerű érettségi bizonyítvány másolatának hiánya, 
amennyiben a köznevelés információs rendszere az érettségi bizonyítványra vonatkozóan nem 
tartalmaz adatot; 

 a jelentkező által a jelentkezési kérelemben megjelölt vagy az e-ügyintézés során rögzített 
államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványa esetén, ha azt 2003. január 1. után szerezte és a 
nyelvvizsgák nyelvvizsga-anyakönyveinek nyilvántartása a nyelvvizsgára vonatkozóan nem 
tartalmaz adatot. 
 
 

 



Figyelem! Nem minden dokumentumhiány (ilyen pl. többletpontra jogosító igazolás hiánya) esetén kap 
hiánypótlási felhívást a jelentkező. Ennek oka, hogy minden jelentkező egyénileg dönthet arról, hogy a 
lehetőségek közül milyen dokumentumok alapján kívánja a pontszámítást kezdeményezni, és ennek 
alapján kell figyelnie az ahhoz szükséges dokumentumok beküldésére. 

 
2018. július 11. 
A hiánypótlás határideje: eddig a napig tölthetitek fel az e-felvételi rendszerébe a jelentkezés óta 
megszerzett dokumentumok (például az érettségi bizonyítvány, diploma, OKJ-s bizonyítvány, 
nyelvvizsga) másolatát. Július 11-ig egy alkalommal a megjelölt képzések sorrendjén is változtathattok. 

2018. július 25. 
A ponthatár-húzás napja. Várhatóan ezen a napon hirdetik ki a ponthatárokat, kiderül, kik kerültek be a 
megjelölt szakokra. 

2018. augusztus 5-ig 
Megkapjátok a besorolási döntésről szóló határozatot. Ne a postást várjátok, e-mailben kaptok majd 
értesítést arról, hogy a határozat megjelent az e-felvételi rendszerében. 

 


