
TOVÁBBI FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI LEHETŐSÉGEK 2013. ÉVBEN 

AVAGY A PÓTFELVÉTELI 

 

A 2013. évi általános felsőoktatási felvételi eljárás kiegészítéseként egyes felsőoktatási 

intézmények pótfelvételi lehetőséget hirdetnek. 

 

Kik jelentkezhetnek a 2013. évi felsőoktatási pótfelvételi eljárásba? 

Fontos tudnivaló, hogy a 2013. évi felsőoktatási pótfelvételi eljárásban csak azok nyújthatnak 

be jelentkezést, akik  

- nem jelentkeztek a 2013. évi általános felsőoktatási felvételi eljárás során vagy 

- jelentkeztek, de nem nyertek felvételt egyetlen felsőoktatási intézménybe sem.  

 

Meddig lehet jelentkezni? 

2013. augusztus 12-ig van még lehetőség jelentkezni a felsőoktatásba. A 2013. évi 

felsőoktatási pótfelvételi eljárás keretében már csak egy helyet lehet megjelölni (csak egy 

felsőoktatási intézménybe és csak egy képzésre lehet jelentkezni), a meghirdetett képzések 

kizárólag önköltséges formában – az NKE képzései és a határon túli kihelyezett képzések 

kivételével – indulnak. A választható képzések listája és a részletes tudnivalók elérhetők a 

felsőoktatási felvételi eljárás hivatalos honlapján, a www.felvi.hu-n. 

 

Milyen módon lehet benyújtani a felvételi jelentkezést? 

Figyelem! A felsőoktatási pótfelvételi jelentkezést kizárólag elektronikus úton lehet 

benyújtani, a www.felvi.hu honlapról elérhető e-felvételi szolgáltatás keretében, előzetes 

regisztrációt követően, 2013. július 26. - augusztus 12. között. A pótfelvételi eljárási díj 

befizetése folyószámláról történő banki átutalással, illetve bankkártyás befizetéssel történhet. 

Az elektronikus jelentkezés előnye, hogy nem engedi meg a felsőoktatási pótfelvételi 

jelentkezési lap hiányos kitöltését, és elektronikusan könnyen csatolhatóak a jelentkezés 

elbírálásához szükséges dokumentummásolatok. A jelentkezési űrlapok kitöltését követően, 

ki kell nyomtatni az ún. hitelesítő adatlapot, azt aláírásukkal ellátni, és legkésőbb 2013. 

augusztus 14-éig postára kell adniuk az Oktatási Hivatal, 1443 Budapest, Pf. 220 címre. (Akik 

az Ügyfélkapun már regisztráltak, ennek használatával is elvégezhetik a jelentkezésük 

hitelesítését, külön hitelesítő adatlap beküldése nélkül.) 

 

A felsőoktatási jelentkezéshez a felsőoktatási felvételi kiadvány(ok)ban - Felsőoktatási 

felvételi tájékoztató – 2013. szeptemberben induló képzések Érettségizetteknek, illetve 

http://www.felvi.hu-n/
http://www.felvi.hu/


Mesterképzések felsőoktatási felvételi tájékoztatója – 2013. szeptemberben induló 

képzések Diplomásoknak – megjelölt iratokat (bizonyítvány- és oklevélmásolatokat, 

igazolásokat), kell csatolni. Mindez megtalálható a www.felvi.hu honlap Egyetemek, 

főiskolák menüpontjában is. Ugyanitt a meghirdetett képzésekről is található bővebb 

információ. 

Felhívjuk a jelentkezők figyelmét arra, hogy a hiányos dokumentációval beküldött 

jelentkezések a felvétel elutasítását vonhatják maga után.  

 

A 2013. évi felsőoktatási pótfelvételi eljárásban több mint 400 képzésre vonatkozóan közel 

3000 meghirdetés költségtérítéses finanszírozási formája közül lehet választani. A 

jelentkezéskor érdemes figyelembe venni, hogy azokon a önköltséges képzéseken, 

amelyeket már a 2013. évi általános felsőoktatási felvételi eljárásban is meghirdettek, a 

pótfelvételi ponthatár nem lehet alacsonyabb a 2013. július 24-én meghatározott 

ponthatárnál. Amennyiben az adott képzés eddig nem indult önköltséges finanszírozási 

formában, a ponthatár akkor sem lehet alacsonyabb a jogszabályi minimumnál - alapképzési 

szakok, egységes, osztatlan képzések esetén 240 pontnál, felsőfokú szakképzés esetén  200, 

mesterképzések esetén 50 pontnál.  

 

A 2013. évi felsőoktatási pótfelvételi eljárás jelentkezési határideje: 2013. 

augusztus 12. 

Az e-felvételi keretében jelentkezőknek a hitelesítő adatlapot 2013. augusztus 14-ig kell 

beküldeniük az Oktatási Hivatal 1443 Budapest, Pf. 220 postacímre. 

Az eljárás díja 5000 Ft, amely banki átutalással az Oktatási Hivatal 10032000-00282637-

00000000 számlaszámra fizethető be (ebben az esetben az utaláskor a közlemény rovatban 

a jelentkező 12 jegyű felvételi azonosítószámát – és csak azt – kell megadni). Az elektronikus 

jelentkezés során lehetőség van bankkártyás fizetéssel történő teljesítésre is.  

 

Amennyiben a felsőoktatási intézmények alkalmassági, gyakorlati vizsgát vagy – elsősorban 

mesterképzésekben – felvételi vizsgát írnak elő, azt a pótfelvételi hirdetményben jelzik, és 

közlik annak időpontját is. Az idő rövidsége miatt a vizsgára külön behívó levelet 

általában nem küldenek! 

 

Ponthatárok: várhatóan 2013. augusztus 29-én 

A 2013. évi felsőoktatási pótfelvételi eljárás ponthatárainak megállapítása várhatóan 2013. 

augusztus 29-én lesz, ekkor dől el, ki került be az általa megjelölt képzésre.  

http://www.felvi.hu/


A felvettek a felvételi határozatot, a beiratkozással kapcsolatos tudnivalókat a felsőoktatási 

intézménytől kapják meg 2013. szeptember első napjaiban. 

 


