
ÚJ  FELSŐOKTATÁSI  FELVÉTELI  LEHETŐSÉGEK 
 
A 2007. évi felvételi eljárás kiegészítéseként egyes felsőoktatási intézmények pótfelvételi 
lehetőségeket hirdetnek.  
 
A pótfelvételi eljárás során csak egy intézménybe és csak egy szakra lehet jelentkezni. Erre a célra 
külön jelentkezési lap készült, a felvételt ennek a lapnak a kitöltésével és beadásával kell kérni. Csak 
azoknak a jelentkezését fogadják el, akik 2007-ben nem jelentkeztek, vagy akik a 2007. évben 
nem nyertek felvételt egyetlen felsőoktatási intézménybe sem. (A jelentkezési lap 
térítésmentesen beszerezhető a felvételt hirdető felsőoktatási intézményeknél.) A felvételi eljárás 
díja 5000 Ft. A jelentkezési lapok beérkezési határideje 2007. augusztus 13. (hétfő). A jelentkezési 
laphoz a Felsőoktatási felvételi tájékoztató 2007. c. kiadványban megjelölt iratokat (érettségi 
bizonyítvány, többletpontra jogosító igazolások, stb.) kell csatolni, illetve azokat a középiskolai 
teljesítményeket, illetve felvételi eredményeket kell igazolni, amelyeket a felsőoktatási intézmények a 
jelentkezés elbírálásához kérnek. A jelentkezési lapokat közvetlenül a felsőoktatási intézményhez kell 
küldeni. Bővebb információ az érintett intézmények honlapjain, illetve tanulmányi osztályain kapható.  
 
A hirdetmény karonként, képzési területenként és munkarendenkénti bontásban tartalmazza az adott 
felsőoktatási intézmény szabad kapacitását. A pótfelvételi eljárás során maximum annyi hallgató 
vehető fel, amennyi a táblázatban szerepel. Azokra a szakokra, szakirányokra lehet jelentkezni, 
amelyek itt szerepelnek.  A jelentkezők tájékozódását segítve közöljük a szakoknak a képzési területi 
beosztását és azokat az érettségi követelményeket, amelyek az adott szakhoz tartoznak. 
 
A táblázatban alkalmazott betűjelekről és kódokról, az intézmények címéről, telefonszámáról, a 
figyelembe vehető érettségi vizsgatárgyakról a Felsőoktatási felvételi tájékoztató 2007. c. kiadvány ad 
információt. Ugyancsak a Felsőoktatási felvételi tájékoztató tartalmazza, ott vagy a www.felvi.hu 
oldalon kell megnézni a szakhoz tartozó jelentkezési feltételeket, a szakra vonatkozó – 
lábjegyzetekben közölt – egyéb információkat (pl. választható szakirány). Felhívjuk a jelentkezők 
figyelmét arra, hogy a pontatlanul kitöltött, a szükséges adatokat nem tartalmazó, illetve hiányosan 
felszerelt jelentkezési lapokkal – a felvételi eljárás rövid határideje miatt – a felsőoktatási intézmények 
nem tudnak foglalkozni. Az ilyen jelentkezés automatikusan érvénytelenné válik. A felvételi döntésről 
2007. szeptember első napjaiban kapnak értesítést a jelentkezők.  
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