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ALAPELVEK

• Az egységes rangsorolás alapján a legjobban felkészült és
legjobb teljesítményt nyújtó jelentkezők kerülnek be.

• Meghatározó a jelentkezők teljesítménye és választása,
valamint a felsőoktatási intézmények kapacitása.

• Felsőoktatási szakképzésre, alapképzésre és osztatlan képzésre
a középiskolai tanulmányi eredmények és az érettségin
nyújtott teljesítmény, illetve korábbi oklevél minősítése alapján
lehet felvételt nyerni.

• A mesterképzésre a felvételi feltételeket a felsőoktatási
intézmények határozzák meg.



EGYSÉGES RANGSOROLÁS

• Egy meghatározott jelentkezőről minden adat központi
adatbázisba kerül, minden jelentkezési helyén ugyanazokkal
az adatokkal szerepel.

• Egy meghatározott szakon minden jelentkezőnek ugyanúgy
számolják a pontjait, teljes és egységes országos rangsor jön
létre minden szakon.

• Minden jelentkezőnek a középiskolai tanulmányi
eredményei és két érettségi vizsgatárgy százalékos
eredménye alapján vagy a két érettségi vizsgatárgy
százalékos eredményének duplázásával számolnak pontot,
függetlenül az érettségi évétől és a korábbi végzettségeitől.
(Kivétel: Speciális esetek)



A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI 
TÁJÉKOZTATÓ 2019.

• Az Emberi Erőforrás Minisztérium és az Oktatási Hivatal
kiadványa, az egyedüli hivatalos forrás. (csak elektronikus)

• Csak arra a képzésre lehet jelentkezni, amely abban, illetve a
kiegészítő kiadványban megjelenik.

• Tartalmazza mindazokat az információkat, amelyek
szükségesek a jelentkezőknek ahhoz, hogy dönteni tudjanak.

• Mindenkinek tájékozódnia kell, ami egyéni felelősség és
feladat!



Kapacitás a felvételi tájékoztatóban
• A Felsőoktatási felvételi tájékoztató 2019. c. Elektronikus

kiadványban a következő információkat adták meg a felsőoktatási
intézmények:
o az adott intézménybe képzési területenként és a képzés

munkarendje szerint (nappali, esti és levelező tagozat, valamint
távoktatás) felvehető hallgatók száma (intézményi kapacitás),

o egy adott szakra (szakirányra) vonatkozóan milyen
finanszírozási formában, munkarendben hirdeti meg és az
adott szakra minimum és maximum hány hallgatót tud és akar
felvenni (irányszám).

• Az adott szakra, intézménybe jelentkezők szándéka, az általuk
nyújtott teljesítmény (pontszámok) határozza meg azt, hogy egy
adott intézménybe, karra, szakra hány állami ösztöndíjas és hány
önköltséges hallgató kerül felvételre.



JELENTKEZÉS
• Jelentkezési határidő 2019. február 15.
• Jelentkezés kizárólag az E-felvételi rendszerén keresztül.
• Több helyre történő jelentkezés esetén fontos a sorrend,

amelyet később egyszer még meg lehet változtatni.
• Az E-felvételi rendszerébe kell feltölteni minden szükséges

dokumentumot, igazolást, amelyet a rendszer kér. A később
kézhez kapott igazolásokat megadott határidőig pótolni lehet.

• Az E-felvételi rendszerébe kell feltölteni az eljárási díj
befizetéséről szóló igazolást, amennyiben három szaknál több
szakot jelöl meg. Ebben az esetben kiegészítő díjat kell fizetni.

• Az alkalmassági, gyakorlati vizsga ingyenes a Széchenyi István
Egyetemen.

• Hitelesítés: 2019. február 20.



A JELENTKEZÉSI STRATÉGIA
KIALAKÍTÁSA

Mérlegelési szempontok

• Egyéni érdeklődési kör, felkészültség, képességek,
készségek.

• Anyagi terhek.
• Az intézmény presztízse és a nyújtott szolgáltatások.



EGY LEHETSÉGES JELENTKEZÉSI 
STRATÉGIA

A mérlegelési szempontok alapján

1. Első helyen kell feltüntetni állami ösztöndíjas képzésben azt a szakot,
abban az intézményben, amelyik a leginkább „tetszik”, és hosszú
távon vállalhatók az anyagi terhek! (Az álom!)

2. A második helyre ugyanazon szakot ugyanazon intézményben, de
önköltséges képzésben, ha hosszú távon is vállalhatók az 1. pont
kapcsán már mérlegelt anyagi terhek mellett az önköltség is! (Fél
álom!)

3. Harmadik helyen kompromisszumot kell kötni az anyagiak miatt és ez
a kompromisszum az intézményválasztást érintse, azaz ugyanazon
szakot állami ösztöndíjas képzésben kell megjelölni, de olyan
intézményt kell választani, amelyben a tanulmányok kisebb anyagi
terhek mellett folytathatók. (Intézményi kompromisszum, Anyagi
realitás!)

4. Kompromisszumot kell kötni a szakot illetően, azaz olyan szakot kell
választani, mely az eddig megjelölthez a legközelebb áll és olyan
intézményben lehet folytatni a tanulmányokat, ahol az anyagi terhek
a legkisebbek! (Intézményi és felkészültségi kompromisszum,
Realitás!)



HOGYAN KELL JELENTKEZNI? 
www.felvi.hu - > E-felvételi

Érvényes jelentkezés feltétele:
• Személyes adatok megadása
• Tájékoztatóban meghirdetett legalább 1 szak pontos megjelölése
• Alapdíj: INGYENES – három képzés
• Kiegészítő díj további jelentkezésenként: 2.000 Ft
• Intézményi eljárási díj: csak szakirányú továbbképzés és doktori képzés

esetén
• Alkalmassági vizsga díja: INGYENES!
• „Nem megfelelt” alkalmassági vizsga esetén nem vehető fel az adott szakra

a jelentkező!
• Határidő betartása
• Rendelkezésre álló és az E-felvételi rendszer által kért dokumentumok

feltöltése
• Hitelesítés

http://www.felvi.hu/


Országos Felsőoktatási Információs Központ
www.felvi.hu
info@felvi.hu

Budapest, XII. Maros utca 19-21.

TÁJÉKOZÓDÁS NÉLKÜL NEM MEGY!

felveteli.sze.hu
felveteli@sze.hu

Széchenyi István Egyetem
Egyetemi Szolgáltató Központ

Helyszín: AKIK (ESZK) - Új Tudástér épület földszint, 106-os 
iroda

mailto:info@felvi.hu
http://www.felvi.hu/
mailto:felveteli@sze.hu


Pontozási rendszer az alap-, az osztatlan 
valamint a felsőoktatási szakképzésnél

• Jogszabályi háttér: 423/2012 (XII.29.) Kormányrendelet a
felsőoktatási felvételi eljárásról (Továbbiakban Rendelet)

• 400+100 pontos rendszer
• A nemzeti felsőoktatásról szóló törvény előírásai alapján egységes

pontozási rendszert kell alkalmazni, ezért
o az egyes képzési területeknél, szakoknál, minden felsőoktatási

intézménynek az általános szabályt kell alkalmaznia, nem szűkítheti,
nem bővítheti a vizsgatárgyak körét,

o képzési területenként egységesen van meghatározva, hogy az adható
többletpontok közül az adott területen képzést folytató intézmények
milyen jogcímen adnak többletpontot.



TANULMÁNYI PONTOK

• Maximum 200 pont.
• 5 tantárgy utolsó két év végi osztályzatainak összegét kell

kettővel szorozni, maximum 100 pont
– magyar nyelv és irodalom átlaga, (kerekítés nélkül!),
– történelem,
– matematika,
– idegen nyelv (nemzetiségi nyelv és irodalom),
– egy két évig tanult választott természettudományi tárgy vagy két egy

évig tanult természettudományi tárgy
• Az érettségi bizonyítványban szereplő négy kötelező és egy

szabadon választott vizsgatárgy százalékos eredményének
átlaga, egész számra kerekítve, maximum 100 pont.

• A tanulmányi pontok számításának nincs időkorlátja.

Természettudományi tantárgyak:
• Biológia
• Fizika
• Kémia
• Földrajz
• Földünk és környezetünk
• Természetismeret
• Természettudomány



ÉRETTSÉGI PONTOK

• Maximum 200 pont.
– Két érettségi tárgy százalékos eredményének összege.
– A Széchenyi István Egyetemen a következő szakok esetében az egyik

érettségi vizsga emelt szintű kell legyen:

– A Széchenyi István Egyetem Audi Hungaria Járműmérnöki Kar, az Építész-,
Építő- és Közlekedésmérnöki Kar és a Gépészmérnöki, Informatikai és
Villamosmérnöki Kar minden szakjára kötelező a matematika érettségi.

– A Széchenyi István Egyetemen a művészet képzési területen csak a
gyakorlati vizsga alapján szerezhető pontszám, maximum 200 pont.

• Jogász osztatlan
• Építészmérnöki 

osztatlan
• Építészmérnöki

• Nemzetközi 
tanulmányok

• Szociálpedagógia
• Szociális munka
• Szociológia



TÖBBLETPONTOK
A többletpontok megítéléséről az Oktatási Hivatal dönt!
• Azért az emelt szinten tett érettségi vizsgáért jár többletpont, amelyből a jelentkező

érettségi pontját számolják. Vizsgánként 50-50 pont jár a legalább 45%-os eredményért.
• Legfeljebb két, a magyartól eltérő idegen nyelvből tett nyelvvizsgáért, legfeljebb 40 pont

kapható.
– B2 (komplex középfokú) nyelvvizsga esetén 28 pont,
– C1 (komplex felsőfokú) nyelvvizsga esetén 40 pont jár.
– Egy nyelvért csak egyszer és egy jogcímen lehet többletpontot kapni (pl. egyidejűleg

nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga esetében nem)
• Felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél eredménye alapján besorolási szakok esetében

(10 – 20 – 32 pont).
• Sport teljesítmény alapján 423/2012 (XII. 29) kormányrendelet 21.§ 1. a)-tól e)-ig (10 – 50 pont).
• Tanulmányi versenyek alapján 423/2012 (XII. 29) kormányrendelet 21.§ 1. f)-től i)-ig és k) pont.
• OKJ végzettség alapján (szakiránynak megfelelő 32 pont) (423/2012 (XII. 29) kormányrendelet

21.§ 1. j) pont).



Esélyegyenlőség biztosítása
423/2012 (XII. 29) kormányrendelet 24.§.

• A hátrányos helyzetű jelentkező minden jelentkezési
helyén 40 többletpontot kap. A fogyatékkal élő minden
jelentkezési helyén 40 többletpontot kap.

• A gyermekét gondozó (GYES, GYED stb.) jelentkező
minden jelentkezési helyén 40 többletpontot kap.



Összpontszám

• a tanulmányi pontok és az érettségi pontok összege + a 
többletpontok

vagy
• az érettségi pontok kétszerese + a többletpontok.
• Minden esetben a jelentkező számára kedvezőbb módon számol az 

Oktatási Hivatal!
• Speciális esetek:

 a felsőoktatási szakképzésre jelentkezők összpontszáma a
tanulmányi pontok kétszerese is lehet + a többletpontok,

 a művészeti képzések esetén a gyakorlati vizsga 
eredményének kétszerese + a többletpontok.



Figyelem! Bármely pontra, többletpontra, 
kedvezményre akkor jogosult a jelentkező, ha azt 

legkésőbb

2019. július 10-ig

a megfelelő dokumentummásolatokat feltölti az E-
felvételi rendszerébe.



MINIMÁLIS PONTHATÁR
A jelentkező felvételi összpontszámának el kell érnie a jogszabályban
meghatározott minimumpontszámot:
• alapképzés, valamint osztatlan képzés esetén 280 pontot (azzal a

kitétellel, hogy az emelt szintű érettségi-, a nyelvvizsga-, illetve az OKJ-
többletpontokkal együtt, de más jogcímen adható többletpontok
nélkül számított pontszámot kell alapul venni),

• felsőoktatási szakképzés esetén 240 pontot, azzal a kitétellel, hogy az
emelt szintű érettségi-többletpontokkal együtt, de más jogcímen
adható többletpontok nélkül számított pontszámot kell alapul venni,

Az emberi erőforrások minisztere a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény alapján bizonyos
alapképzési, valamint osztatlan képzési szakok esetében a magyar állami ösztöndíjas
képzésre történő felvételhez szükséges minimumpontszámot megemelte.



A FELVÉTELI DÖNTÉS

• A szeptemberben induló képzésekre történő felvételről előre
láthatólag

2019. július 24-én várható a döntés.
• Ponthatár alkalmazásával történik a döntés, melynek során

figyelembe kell venni a jelentkező által elért eredményeket, a
jelentkező által meghatározott elbírálási sorrendet, a Kormány által
meghatározott államilag támogatott felvehető hallgatói
összlétszámot és annak a munkarend és képzési területek szerint
meghatározott keretét, és az intézményi kapacitást.

• Aki a ponthatárt eléri fel kell venni, aki nem éri el azt nem lehet
felvenni.

• Egy felvételi eljárásban egy jelentkező egy helyre nyerhet felvételt.



DUÁLIS KÉPZÉS
• A Széchenyi István Egyetem duális képzést indít a 2019 szeptemberében Építőmérnöki,

Gépészmérnöki, Járműmérnöki, Közlekedésmérnöki, Mérnökinformatikus, Mezőgazdasági
mérnöki, Szociális munka, Turizmus-vendéglátás vagy Villamosmérnöki szakra felvételt nyerő
hallgatók számára.

• A duális felsőfokú képzés során a gyakorlati ismeretek elsajátítása az Egyetemen kívül, – a 
képzési idő jelentős részében – a partnercégek telephelyén történik.

• Vállalati jelentkezés a felveteli.sze.hu oldalon 2019. április 30-ig!
• Partner vállalatok:

Audi Hungaria Zrt. Adient Mezőlak Kft. Autoliv Ipari és 
Kereskedelmi Kft.

BOS Automotive 
Products Hungary LP

Budapesti Közlekedési Zrt. Család és Gyermekjóléti 
Központ Győr

EDAG Hungary Kft. Egyesített Egészségügyi 
és Szociális Intézmény 

Győr

E.ON Észak-dunántúli 
Áramhálózati Zrt. Famulus Business Hotel**** Flextronics International 

Kft.
Hajléktalanokat Segítő 

Szolgálat

KondiCAD Mérnökiroda Kft. Lajtamag Kft. Lajta-Hanság 
Mezőgazdasági Zrt. Szemes Művek Kft.

Schaeffler Savaria Kft. SICK Fejlesztő, Termelő és 
Kereskedelmi Kft.

SMR Automotive Mirror 
Technology Hungary Bt. West Hungária Bau Kft.

Techno-Tel Kft. Vill-Korr Hungária Kft.



KÖSZÖNÖM A
FIGYELMÜKET!

Elérhetőségeink:
felveteli.sze.hu

felveteli@sze.hu
Széchenyi István Egyetem

Egyetemi Szolgáltató Központ 
Helyszín: AKIK (ESZK) - Új Tudástér épület földszint, 106-

os iroda

mailto:felveteli@sze.hu

