TUDNIVALÓK A TOVÁBBTANULÁSRA VALÓ JELENTKEZÉSRŐL

A 2014. évi általános felsőoktatási felvételi eljárás keretében elektronikusan az E-felvételi
keretében lehet jelentkezni, amelyet a felvi.hu honlapon, regisztrációt követően lehet
igénybe venni. Az elektronikus jelentkezést
a) ügyfélkapus jóváhagyással vagy
b) a Hitelesítő adatlap kinyomtatásával, aláírásával, valamint az „Oktatási Hivatal 1380
Budapest, Pf. 1190" címre történő postai megküldésével lehet érvényesíteni!
Figyelem! Amennyiben a Hitelesítő adatlap legenerálása után, de még a jelentkezési
határidő lejárta előtt bármit módosít az E-felvételiben (adatot módosít, dokumentumot
tölt fel stb.), úgy ismét le kell generálnia a Hitelesítő adatlapot és be kell küldenie,
különben érvénytelen lesz a jelentkezése!
A 2014. évi általános felsőoktatási felvételi eljárásban még lesz papíralapú jelentkezési lap
is. Kérjük, amennyiben lehetősége van rá, elektronikus jelentkezést nyújtson be, mivel a
jelentkezési lapok túlnyomó részét a jelentkezők hibásan töltik ki. Az elektronikus jelentkezés
egyes adattípusok esetében kizárja a hibás kitöltés lehetőségét (pl. jelentkezési helyek
kiválasztása legördülő menüből stb.).
A jelentkezési határidőt követően benyújtott jelentkezést nem lehet elfogadni!
A jelentkezés határideje: 2014. február 15.

A jelentkezéséhez csatolnia kell azokat a benyújtáskor már rendelkezésre álló
dokumentummásolatokat, amelyek a sikeres jelentkezéshez szükségesek. Ezek egyrészt
igazolhatják a szükséges végzettségeket, a pontszámításhoz elengedhetetlen eredmények
meglétét (pl. középiskolai bizonyítvány, érettségi bizonyítvány, többletpontot igazoló
dokumentum), másrészt az adott felsőoktatási intézmény további dokumentummásolatok
megküldését is előírhatja (pl. általános háziorvosi igazolás).
A csatolandó dokumentummásolatok, igazolások formai és tartalmi követelményeit A
2014. évi általános felsőoktatási felvételi eljárás során benyújtandó dokumentumok c. fejezet
tartalmazza részletesen. Kérjük, ezt tanulmányozza át!
Figyelem! Amennyiben valamilyen dokumentum a jelentkezési határidőig még nem áll
rendelkezésére, akkor azt legkésőbb 2014. július 10-ig pótolhatja, eddig a határidőig
lehet sorrendet is módosítani.
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dokumentummásolatokat is elektronikus formában csatolják jelentkezésükhöz .A kétszintű
érettségi vizsgarendszerben érettségizettek esetében az Oktatási Hivatal lekéri az érettségi
vizsgaeredményeket a Központi Érettségi Nyilvántartásból, így amennyiben a jelentkező
nem nyújtja be érettségi bizonyítványának másolatát, az érettségi pontok abban az esetben
is megállapításra kerülhetnek. Ez a körülmény azonban nem mentesíti a jelentkezőt az
érettségi bizonyítvány és az esetleges érettségi tanúsítvány(ok) beküldésének
kötelezettsége alól.

A 2014. évi általános felsőoktatási felvételi eljárásban legfeljebb 5 (öt) jelentkezési hely
jelölhető meg. Amennyiben a jelentkező ugyanazon jelentkezési hely mindkét finanszírozási
formáját megjelöli, akkor az a maximálisan megjelölhető jelentkezési helyek számát tekintve
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szint/munkarend/képzési nyelv/képzési helyszín azonos.) Ezeket természetesen külön
sorban szükséges feltüntetni, ennek értelmében jelentkezéskor maximum tíz sor tölthető ki.
Egyazon felsőoktatási felvételi eljárásban a jelentkező csak egy helyre vehető
fel, mégpedig a rangsorában szereplő első olyan helyre, ahová elég a felvételi
összpontszáma. További helyekre akkor sem vehető fel, ha felvételi összpontszáma elvileg
elég lenne.
A jelentkezési sorrend lényege az, hogy a jelentkező preferencia-sorrendjét tükrözze. A
sorrend kialakításakor azt tartsa szem előtt, hogy olyan jelentkezési hely kerüljön az első
helyre, ahová legjobban szeretne bekerülni, és olyan az utolsó helyre, ahová szintén
szeretne bekerülni, de a megjelöltek közül azt szeretné legkevésbé.
Figyelem! A felvétel érdekében azt javasoljuk, hogy ne csak egy helyre jelentkezzen, hanem
érdeklődése szerint több képzést jelöljön meg. Ha ugyanis felveszik az első helyre, ezzel
semmit nem veszít, de ha véletlenül mégsem, akkor a többi képzés biztosíthatja a
továbbtanulás lehetőségét.
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e Tájékoztatóban szerepelnek. A felsőoktatási intézmények jelentős része – a 2014. évi
általános felsőoktatási felvételi eljárásban –az állami ösztöndíjas képzés mellett önköltséges
képzést is meghirdet, de természetesen vannak olyan jelentkezési helyek is, amelyek csak
állami ösztöndíjas vagy csak önköltséges formában kerülnek meghirdetésre. Az állami
ösztöndíjas és az önköltséges képzésre történő jelentkezés egymástól független, így
ha a jelentkező mindkét finanszírozási formát vállalja, akkor egy szak állami ösztöndíjas és
önköltséges formáját a jelentkezéskor az elbírálási sorrenden belül két különböző
sorszámnál kell feltüntetnie, feltéve, hogy a szakot mindkét finanszírozási formában
meghirdették.
A jelentkezési sorrend a jelentkezési határidő lejártát követően egy alkalommal
módosítható minden képzés esetében legkésőbb 2014. július 10-ig.

