KISOKOS

külföldi végzettséggel
rendelkezők számára

FELVÉTELI

2022

HOL – MI?
Hivatalos honlap: www.felvi.hu

FONTOS TARTALMAK, AMELYEKRE SZÜKSÉGED LESZ
Ha tudni szeretnéd, miről szól a képzés  Szakleírások
https://www.felvi.hu/felveteli/szakok_kepzesek/szakleirasok

Ha már tudod, milyen képzés érdekel  Szakkereső: állítható keresési feltételek
https://www.felvi.hu/felveteli/szakok_kepzesek
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„KÖTELEZŐ OLVASMÁNYOK”
Felsőoktatási felvételi tájékoztató: aktuális eljárási és pontszámítási szabályok
– nélkülözhetetlen a jelentkezéshez!
https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato

Intézményi meghirdetések: követelmények, feltételek, benyújtandó
dokumentumok – a választott képzéseket feltétlenül nézd meg!
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/

EGYÉB FONTOS TARTALMAK

Külön oldal a felvi.hu honlapon
a külföldi végzettséggel rendelkezők részére:
Hasznos tudnivalók, tippek, magyarázó cikkek

https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/kulfoldi_vegzettseggel

Ha naprakész szeretnél lenni: iratkozz fel a Felvi Hírlevélre! Megteheted regisztráció után az Adataim
menüpontban vagy közvetlenül a felvi.hu főoldaláról (a hírlevél magyar nyelvű).
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MIT ÉS MEDDIG?

1

2
INDUL
A FELVÉTELI

MEGJELENIK
A KIEGÉSZÍTÉS

2021. december 31-ig
elindul a folyamat:
a 2022 szeptemberében
induló képzések és
a jelentkezési
szabályok elérhetők
a felvi.hu oldalon;
megnyílik az E-felvételi.

Várhatóan
2022. január végén
megjelenik a hivatalos
Kiegészítés a Felvételi
tájékoztatóhoz a felvi.hu-n,
benne újabb képzésekkel,
korrekciókkal,
pontosításokkal.

2021
december

4
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HITELESÍTÉS
JELENTKEZÉSI
HATÁRIDŐ

A hitelesítési határidőig
(2022. február 20.)
az E-felvételi hitelesítésére
van lehetőség, ezt
Ügyfélkapun keresztül
való hitelesítéssel vagy
a hitelesítő adatlap postára
adásával lehet megtenni.
Figyelem!
Új adatot rögzíteni vagy
módosítani ekkor már
nem lehet.

2022. február 15-ig
lehet jelentkezni
a szeptemberben
induló képzésekre.
A jelentkezési határidő
egyben az eljárási díj befizetésének határideje is (ha
van fizetendő
kiegészítő eljárási díj).

2022
január

február

Teendők:

Teendők:

Teendők:

Teendők:

↗ Átnézni a jelentkezés és
a pontszámítás szabályait.

↗ Átnézni a hivatalos
Kiegészítést a felvi.hu-n.

↗ Beszerezni
az információkat
a szakokról és
az intézményekről,
kiválasztani a megfelelő
képzéseket.

↗ Szükség esetén módosítani
az adatokat és
a jelentkezési helyeket.

↗ Átnézni, utoljára
ellenőrizni a rögzített
adatokat, jelentkezéseket.

↗ Legkésőbb a hitelesítési
határidőig az Ügyfélkapun
keresztül vagy
a hitelesítő adatlap
postára adásával
hitelesíteni
a jelentkezést.
Hitelesítés nélkül
a jelentkezés nem kerül
be a központi felvételi
nyilvántartásba,
azaz érvénytelen!

↗ Regisztrálni
az E-felvételibe, rögzíteni
az adatokat, kiválasztani
a jelentkezési helyeket.
↗ Összegyűjteni
a szükséges és
már meglévő
dokumentumokat,
amelyeket a jelentkezéssel
egy időben kell
benyújtani.
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↗ Felvenni az összes
jelentkezési helyet, átnézni,
ellenőrizni, hogy biztosan
minden választott képzés
szerepel-e a listán,
és minden
a megfelelő formában
(kívánt munkarend,
finanszírozási forma stb.)
szerepel-e.
↗ Feltölteni a szükséges
dokumentumokat.

↗ A jelentkezési
határidőig beﬁzetni
a kiegészítő eljárási díjat
átutalással vagy
bankkártyás ﬁzetéssel.
↗ Ha szükséges,
felsőoktatási felvételi szakmai
vizsgára jelentkezni, lehetőség
szerint a jelentkezéssel együtt
az E-felvételiben.
↗ Ha szükséges,
bejelentkezni magyarországi
érettségi vizsgára.
↗ Elindítani a bevizsgálási
eljárást, ha a szükséges külföldi
érettségi vizsgaeredményt
emelt szintű érettségiként
szeretnéd elismertetni,
és azt korábbi eljárásban még
nem ismerték el
(lásd Felvételi tájékoztató).

FELVÉTELI MENETREND

2022

6
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FOLYAMATOS
TÁJÉKOZÓDÁS ÉS
ELLENŐRZÉS
2022. április közepétől
ellenőrizni kell
az E-felvételiben az adatokat, a
dokumentumok és
az adatok feldolgozottságát,
majd a beérkezett adatok vagy
a feldolgozott
dokumentumok alapján járó
pontokat, többletpontokat.

ADAT- ÉS SORRENDMÓDOSÍTÁSI
HATÁRIDŐ, DOKUMENTUMPÓTLÁSI
HATÁRIDŐ

Adatmódosítás, egyszeri
sorrendmódosítás és
a jelentkezéskor
rendelkezésre nem álló
dokumentumok benyújtásának
határideje: 2022. július 7.
Az eljárás évében külföldi érettségi bizonyítványt vagy felsőfokú
oklevelet szerző
jelentkezők számára
a határidő: 2022. július 13.

április

7
A PONTHATÁROK
KIHIRDETÉSE
Kihirdetik a ponthatárokat
(várhatóan 2022. július 21-én),
melyeket a felvi.hu-n tesznek
közzé. Ekkor derül ki, hogy kit
melyik képzésre vettek fel.

július

Teendők:

Teendők:

Teendők:

↗ Figyelni a megadott e-mail-ﬁókot,
illetve ellenőrizni
az E-felvételiben az értesítéseket.

↗ A megadott határidőig
rögzíteni az időközben
megváltozott adatokat.

↗ Figyelni a megadott
mobilszámra érkező
SMS-értesítést.

↗ Rögzíteni az időközben
megváltozott adatokat: személyes
adatok, mobiltelefonszám stb.

↗ Egyetlen alkalommal lehet
módosítani a korábban megadott
jelentkezési sorrendet, akár vissza is
vonható egy-egy jelentkezés.

↗ Megnézni az E-felvételiben,
hogy hová vettek fel.

↗ Feltölteni az E-felvételibe
a jelentkezési határidő után
megszerzett dokumentumokat:
utolsó év végi középiskolai
bizonyítvány, többletpontot igazoló
dokumentumok stb.
↗ Folyamatosan nyomon követni
az E-felvételiben a dokumentumok
feldolgozottságát és a közhiteles
nyilvántartásokból érkező
információkat.
↗ Ha jelentkezéskor nem került
rá sor, de szükséges,
jelentkezni felsőoktatási felvételi
szakmai vizsgára
(legkésőbb 2022. április 30-ig).

↗ Feltölteni az E-felvételibe
a jelentkezési határidő után
megszerzett dokumentumokat
(kivéve azokat, amelyeket
a közhiteles nyilvántartásból
szereznek be).
↗ Ellenőrizni a közhiteles
nyilvántartásokból beérkezett
adatokat, információkat
Magyarországon szerzett érettségi
eredmények, felsőfokú oklevél és
nyelvvizsga esetén.

↗ Augusztus elején letölteni
a besorolási határozatot
az E-felvételiből.

+1
PÓTFELVÉTELI
A miniszter döntése alapján
július végétől pótfelvételi
eljárás kezdődhet.
Figyeld a felvi.hu-t!

5

HOGYAN JELENTKEZZEM?
E-FELVÉTELI

2

Jelentkezés 5 lépésben:

1

4

Az E-felvételi használatához
a felhasználási feltételek elfogadása után, az első belépéskor
a rendszer automatikusan küld
egy biztonsági kódot a regisztrációkor megadott
e-mail-címre.

REGISZTRÁCIÓ

Az E-felvételi használa
tához egy felhasználónév,
egy jelszó és egy e-mail-cím
megadásával regisztrálni kell
a felvi.hu honlapon. A belépést követően az E-felvételi
a Szolgáltatások dobozból érhető el.

DOKUMENTUMOK
FELTÖLTÉSE

BIZTONSÁGI
KÓD

3

JELENTKEZÉSI
ADATOK

A jelentkezéshez szükséges
adatok informatikailag ellenőrzött felületen, egyszerűen
rögzíthetők, a jelentkezési
határidőig tetszés szerint
módosíthatók.

A jelentkezéshez szükséges,
végzettséget igazoló, illetve többletpontra jogosító dokumentumok, valamint ha szükséges, hiteles fordításuk szkennelve,
elektronikusan csatolható.

TIPP: Az Ügyfélkapura Magyarországon
állami ösztöndíjas képzésben részt vevőknek mindenképpen szükségük lesz, tehát
érdemes időben regisztrálni, és azon keresztül hitelesíteni a jelentkezést.
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A JELENTKEZÉS
HITELESÍTÉSE

A jelentkezést a befejezése után, de
legkésőbb 2022. február 20-ig hitelesíteni kell az Ügyfélkapun keresztül, ami
egyszeri, Magyarországon kormányablakban,
okmányirodában, adóhatóság kiemelt ügyfélszolgálatán, egyes postahivatalokban vagy
külföldi országban a magyar külképviseleten
személyesen végzett regisztrációt igényel
(akinek erre nincs lehetősége, annak
a felületről kinyomtatható hitelesítő adatlap aláírásával és
beküldésével).

MENNYI AZ ELJÁRÁSI DÍJ?
Díjmentesen három képzés jelölhető meg, ám azoknak az állami ösztöndíjas és az önköltséges
finanszírozási formája is, azaz összesen hat sor tölthető ki. A további, legfeljebb három képzési hely
megjelölése esetén 2000-2000 Ft kiegészítő eljárási díj fizetendő (banki átutalással vagy bank
kártyás fizetéssel).
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MILYEN DOKUMENTUMOKAT KELL BENYÚJTANI?
BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK
Alapképzésre, osztatlan képzésre, felsőoktatási szakképzésre jelentkezéskor:
≥ az érettségi bizonyítvány, valamint az érettségi tantárgyakat és eredményeket tartalmazó oldalak, beleértve a mellékleteket is;
≥ tanulmányi pontok számításához az eredeti középiskolai bizonyítvány összes, év végi eredményeket tartalmazó oldala, amely hitelt érdemlően igazolja a tanulmányok időtartamát és az érettségi bizonyítvány megszerzése érdekében előírt tanulmányi követelmények sikeres teljesítését;
≥ a nem angol, német vagy francia nyelven kiállított dokumentumokhoz a magyar nyelvű hiteles
fordítás másolata;
≥ bármilyen többletpontot igazoló dokumentum;
≥ a külföldön szerzett felsőfokú oklevél – az intézményi meghirdetésben ellenőrizhető, hogy van-e
lehetőség oklevélből való pontszámításra, és ha igen, milyen feltételekkel;
≥ a felvételi kérelem megfelelő elbírálásához szükséges egyéb dokumentum (például névváltoztatást igazoló okirat, igazolás a felvételi eljárás díjának befizetéséről);
≥ a kiválasztott képzés(ek)en szükséges, az intézmény által előírt speciális dokumentumok (például foglalkozás-egészségügyi igazolás) – ellenőrizd az intézményi meghirdetésben.
Mesterképzésre jelentkezéskor:
≥ a felsőfokú végzettséget igazoló oklevél másolata;
≥ a felsőfokú végzettségnek az eljárás évében való megszerzését igazoló, eredeti hivatalos (fejlécet, aláírást, pecsétet, dátumot tartalmazó) oklevél-igazolás, ha azonos hatályú a végzettséget
tanúsító dokumentummal;
≥ a külföldi felsőoktatási intézmény által kiállított olyan eredeti okirat (például leckekönyv, oklevélmelléklet) másolata, amely igazolja a tanulmányok időtartamát és az oklevél megszerzéséhez
előírt tanulmányi követelmények sikeres teljesítését;
≥ a nem angol, német vagy francia nyelven kiadott dokumentumokhoz a magyar nyelvű hiteles
fordítás másolata;
≥ az intézmény által meghatározott, a pontszámításhoz vagy a felvételhez szükséges további dokumentumok – az intézményi meghirdetésben ellenőrizhető.
Hiteles fordításnak minősül:
≥ az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda hiteles fordítása vagy hitelesítési záradékával
ellátott fordítás;
≥ magyar külképviseleti szerv vagy magyar közjegyző hitelesítési záradékával ellátott fordítás;
≥ az Európai Unió valamely tagállamának belső joga szerint hitelesnek minősülő fordítás;
≥ ukrán nyelvű dokumentumoknál az ukrán közjegyző által hitelesített fordítás;
≥ szerb nyelvű dokumentumoknál a szerb közjegyző vagy bírósági fordító által hitelesített
fordítás.
Nem kell dokumentummal igazolni az alábbi, Magyarországon szerzett eredményeket, mivel
elektronikusan szerezzük be:
≥ 2006. január 1. utáni érettségi eredmények (érettségi tanúsítvány);
≥ 2003. január 1. utáni, államilag elismert nyelvvizsgák;
≥ 2006. február 1. utáni felsőfokú oklevél, felsőoktatási szakképzés oklevele.
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FELVÉTELI KÖVETELMÉNY
Alapképzésre és osztatlan mesterképzésre az a jelentkező vehető fel, aki legalább egy emelt
szintű érettségi vizsgát tett, vagy felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevéllel vagy felsőfokú
végzettséget tanúsító oklevéllel rendelkezik.
Ezt a szabályt nem kell alkalmazni abban az esetben, ha a jelentkező olyan képzésre jelentkezik,
amelyen a felvételi összpontszámot kizárólag a gyakorlati vizsga alapján állapítják meg (edző,
valamint szakoktató alapképzés szak, a művészet és művészetközvetítés képzési terület szakjai, illetve a kétszakos osztatlan tanár szakok, amelyeknél csak gyakorlati vizsga van).
A felvételi követelményként és az érettségi pont számításához előírt emelt szintű érettségi vizsgatárgy nem ugyanaz.
1) A felvételi követelmény BÁRMELY
emelt szintű érettségi vizsgával
teljesíthető a következő képzési
területeken:

2) A felvételi követelmény a bemeneti
feltételként meghatározott emelt szintű
érettségi tárgyak közül teljesíthető
a következő képzési területeken:

• agrár (alapképzés és agrármérnöki
osztatlan képzés);
• gazdaságtudományok (alapképzés,
kivéve alkalmazott közgazdaságtan
alapszak);
• jogi (alapképzés);
• orvos- és egészségtudomány
(alapképzés);
• a kétszakos osztatlan tanárképzés
egyes szakpárjai
• pedagógusképzés (alapképzés, kivéve
szakoktató szak);
• sporttudomány (kivéve edző szak).

• agrár (osztatlan képzés, kivéve
agrármérnöki osztatlan képzés);
• államtudományi;
• bölcsészettudomány;
• gazdaságtudományok (osztatlan képzés és
alkalmazott közgazdaságtan alapszak);
• informatika;
• jogi (osztatlan képzés);
• műszaki;
• orvos- és egészségtudomány (osztatlan
képzés);
• a kétszakos osztatlan tanárképzés egyes
szakpárjai;
• társadalomtudomány;
• természettudomány.

Az emelt szintű érettségi vizsgakövetelmény teljesítésének lehetőségei:
≥ bejelentkezés magyarországi érettségi vizsgára: külön kell jelentkezni a www.oktatas.hu honlapon
leírt módon;
≥ felsőoktatási felvételi szakmai vizsga letétele olyan tárgyból, amelyből van az érettségi bizonyítványban eredményed;
≥ bevizsgálási eljárás lefolytatása;
≥ már bevizsgált vagy jogszabály alapján emelt szintűnek minősülő külföldi érettségi vizsgaered
ményekkel. (Ezek a Felvételi tájékoztatóban külön fejezetben találhatók országonként és vizsgarendszerenként!)
A felsőfokú szakképzésben szerzett oklevéllel vagy felsőfokú végzettséget tanúsító oklevéllel
rendelkező jelentkező mentesül az emelt szintű érettségi követelménye alól, de felvételi összpont
szám csak akkor számolható belőle, ha az adott szakon a felsőoktatási intézmény így dönt. Lásd
www.felvi.hu => Meghirdetett képzések menüpontban az adott szak részletes meghirdetését.
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HOGYAN SZÁMÍTJÁK A FELVÉTELI PONTSZÁMOT?
KI VEHETŐ FEL?
Pontszámai alapján csak az vehető fel, aki eléri a minimális pontszámot:
≥ alapképzés és osztatlan mesterképzés esetében 280 pontot;
≥ felsőoktatási szakképzés esetében 240 pontot;
≥ mesterképzés esetében 50 pontot;

ÉS

≥ eléri a jelentkezők száma és az intézményi helyek (kapacitás) függvényében – várhatóan
2022. július 21-én – megállapítandó ponthatárt.

ALAPKÉPZÉS ÉS OSZTATLAN MESTERKÉPZÉS
A maximálisan elérhető pontszám: 500 pont.
A pontszámítás kétféle (A és B) módszer szerint történik:

A

TANULMÁNYI PONTOK
(MAX. 200 PONT)

B

+

ÉRETTSÉGI PONTOK
(MAX. 200 PONT)

ÉRETTSÉGI PONTOK
(MAX. 200 PONT)

×2

+
+

TÖBBLETPONTOK
(MAX. 100 PONT)

TÖBBLETPONTOK
(MAX. 100 PONT)

A kétféle számítási mód közül automatikusan a jelentkező számára kedvezőbbet veszik figyelembe
(ha a jelentkező a pontszámításhoz szükséges minden eredményt megfelelően igazolt).

TANULMÁNYI PONT
Maximum 200 pont.
Öt középiskolai tantárgy két utolsó tanult évének év végi osztályzatai összege szorozva
kettővel = max. 100 pont + az érettségi bizonyítványban szereplő négy kötelező és egy
választott tárgy százalékos eredményének átlaga = max. 100 pont.

ÉRETTSÉGI PONT
Maximum 200 pont.
Az általános szabály szerint az érettségi követelményként meghatározott két érettségi vizsgatárgy százalékos eredményének összege. Nézd meg, hogy melyik tárgyból írnak elő emelt
szintű érettségit az általad választott szakon!
2021-től lehetőség van meghatározott (középfokú vagy OKJ szerinti) szakképzettségek szakmai
vizsgaeredményének figyelembevételére is a pontszámításkor, ha a továbbtanulás szakirányban
történik. Erről részletesen a Felvételi tájékoztató „Érettségi pont számítása meghatározott szakképzettség alapján” című fejezetében olvashatsz.

TÖBBLETPONTOK
Maximum 100 pont.
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GYAKORLATI VIZSGA
Az edző szakon, szakoktató szakon, a művészet, illetve művészetközvetítés képzési terület minden szakján,
valamint a művészeti tanárképzés szakjain gyakorlati vizsga szervezhető. Gyakorlati vizsgán összesen
maximum 200 pont szerezhető. Ezeken a szakokon a felvételi összpontszámot kizárólag a gyakorlati
vizsgaeredmény duplázásával, többletpontok hozzáadása nélkül számítják.
TIPP: A gyakorlati vizsgával kapcsolatos pontos információkat minden esetben meg kell nézni
intézményenként a felvi.hu Egyetemek, főiskolák menüpontjában.

ALKALMASSÁGI VIZSGA
Meghatározott szakokon a felsőoktatási intézmények alkalmassági vizsgát szerveznek. Ennek eredménye „megfelelt” vagy „nem felelt meg” lehet.

FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS
A maximálisan elérhető pontszám: 500 pont.
A pontszámítás háromféle (A, B és C) módszer szerint történik:

A
B
C

TANULMÁNYI PONTOK
(MAX. 200 PONT)

+

ÉRETTSÉGI PONTOK
(MAX. 200 PONT)
TANULMÁNYI PONTOK
(MAX. 200 PONT)

ÉRETTSÉGI PONTOK
(MAX. 200 PONT)

×2
×2

+
+
+

TÖBBLETPONTOK
(MAX. 100 PONT)
TÖBBLETPONTOK
(MAX. 100 PONT)
TÖBBLETPONTOK
(MAX. 100 PONT)

Felsőoktatási szakképzésen az érettségi pontokat a jelentkező által igazolt érettségi eredmények közül
a két legjobb vizsgaeredményből számítják. A háromféle számítási mód közül automatikusan a jelentkező
számára legkedvezőbbet veszik figyelembe.
Felsőoktatási szakképzésen, alapképzésen és osztatlan képzésen a felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevéllel vagy felsőfokú oklevéllel rendelkező jelentkező esetében az oklevél
minősítése alapján is számítható a felvételi összpontszám, a felsőoktatási intézmény ilyen irányú
döntése és szabályai alapján. Ennek lehetőségét és részleteit az intézményi meghirdetésekben
kell ellenőrizni (www.felvi.hu Meghirdetett képzések menüpont).

MESTERKÉPZÉS
A maximálisan elérhető pontszám: 100 pont.
A pontszámítás részleteiről a felsőoktatási intézmény saját hatáskörben rendelkezik. Részletek
a www.felvi.hu Meghirdetett képzések menüpontjában, valamint a Felvételi tájékoztató
mesterképzésről szóló fejezetében.
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MIÉRT LEHET TÖBBLETPONTOT KAPNI?
ALAPKÉPZÉS, OSZTATLAN MESTERKÉPZÉS, FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS
Az edző szak, szakoktató szak, valamint a művészet és a művészetközvetítés képzési
terület szakjai esetében nem számítható többletpont!
Maximum 100 többletpont szerezhető a Felvételi tájékoztató „2.4. Többletpontok” című fejezetében leírtak alapján.

NYELVTUDÁS
MAX. 40 PONT

≥ B2 (középfokú) komplex államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvány: 28 többletpont
≥ C1 (felsőfokú) komplex államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány:
40 többletpont

EMELT SZINTŰ
ÉRETTSÉGI

≥ Minimum 45%-os eredmény (amennyiben annak százalékos
eredményéből történik az érettségi pont számítása), illetve
a felsőoktatási felvételi szakmai vizsgán való megfelelés:
vizsgatárgyanként 50 többletpont (maximum 100 pont)

ESÉLYEGYENLŐSÉG

≥ Hátrányos helyzetű, fogyatékossággal élő vagy gyermekét
gondozó: 40 többletpont

FELSŐOKTATÁSI
SZAKKÉPZÉSBEN
SZERZETT OKLEVÉL

≥ Azonos képzési területre jelentkezés esetén (amennyiben
az oklevél minősítéséből nem számoltak pontot):
32 többletpont.

KÉPZÉSI
TERÜLETENKÉNT
ADHATÓ
TÖBBLETPONT,
LÁSD FELVÉTELI
TÁJÉKOZTATÓ,
1. TÁBLÁZAT

≥ Tanulmányi (OKTV, SZÉTV, ÁSZÉV, Nemzetközi Tudományos Diákolimpia, OTDK/TDK stb.) vagy művészeti (OMTV)
versenyeredmény helyezéstől, versenytől, jelentkezési helytől
függően (részletek a Felvételi tájékoztatóban)
≥ Sporteredmény (nemzetközi eredmény, legmagasabb szintű
országos bajnokság, diákolimpia)
≥ Középfokú szakképzettséget tanúsító oklevél, szakgimnáziumi képesítő
bizonyítvány vagy OKJ szerinti 54-es vagy 55-ös szakmaszámú
szakképesítés kizárólag a Felvételi tájékoztató 6. táblázata alapján
≥ Önkéntes tartalékos katonai szolgálat

MESTERKÉPZÉS
A többletpontot érő jogcímeket a pontszámítás szabályaihoz hasonlóan a felsőoktatási intézmény
szakonként saját hatáskörben állapítja meg (például második nyelvvizsgáért, szakmai tevékenységért, publikációért, sporteredményért). Csak esélyegyenlőség címén kötelező legalább 1, legfeljebb
10 többletpontot adni.
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ÁLLAMI ÖSZTÖNDÍJAS KÉPZÉS
A képzésről röviden:
≥ Külföldi állampolgár is részt vehet ösztöndíjas képzésben (Európai Gazdasági Térség
állampolgára stb.).
≥ 12 félév támogatási idő (ugyanazon a képzésen viszont csak a képzési idő + két félévig).
≥ A támogatási idő felhasználását nem zárja ki a felsőoktatásban már megszerzett végzettség
(a maradék félévek erejéig bármely képzési szinten folytatható állami ösztöndíjas formában
tanulmány).
≥ Nincs életkorhoz kötve, bármikor felhasználható.
≥ Állami ösztöndíjas képzéshez felvételt kell nyerni az állami ösztöndíjas formában meghir
detett szakra.
FELTÉTELEI (beiratkozáskor járulsz hozzá ennek elfogadásához):
≥ oklevélszerzési kötelezettség (a képzési idő másfélszerese alatt);
≥ hazai (vagy a kedvezménytörvény értelmében származási országbeli) munkavállalási kötelezettség (az ösztöndíjas félévek számának megfelelően a végzést követő húsz éven belül).
További részletek a Felvételi tájékoztató „Az állami ösztöndíjas és
önköltséges képzés” című fejezetében, továbbá az alábbi weboldalon:
https://www.oktatas.hu/magyar-allami-osztondij.

HOL ÉRDEKLŐDHETEM?
A Felvételi Ügyfélszolgálat a felvételi eljárás bármely szakaszában segítséget nyújt a jelentkezőknek és leendő felvételizőknek mind a jelentkezés technikai tudnivalóival, mind a felvételi eljárás
szabályaival kapcsolatban.
Telefonszám: (+36 1) 477 31 31 vagy (+36-1) 374-2100 (2-es menüpont)
E-mail: info@felvi.hu
Személyesen: Budapest XII. kerület, Maros utca 19–21. (Bejárat közvetlenül az utcáról.)
Személyes ügyfélfogadás: hétfő–csütörtök: 8.00–12.00 és 13.00–16.00, péntek: 8.00–13.30.
Általános kérdésekben hívhatod a Kormányzati Ügyféltájékoztató Központot is:
Telefonszám: 1818 (1-es nyelvválasztó / 7. menüpont, felsőoktatási felvételi tájékoztatás).
Ha külföldön szereztél végzettséget, akkor további elérhetőségek:
≥ A Felvételi tájékoztatóban külön fejezet foglalkozik a pontszámítással és a speciális tudnivalókkal.
Az általános szabályok tanulmányozása mellett feltétlenül olvasd el az erről szóló, „A külföldi vagy
Magyarországon működő külföldi rendszerű intézményben szerzett végzettségekről” című fejezetet is.
≥ A felvi.hu honlapon keresd a külföldi végzettséggel foglalkozó aloldalt: https://www.felvi.
hu/felveteli/jelentkezes/kulfoldi_vegzettseggel.
≥ E-mail-cím: felveteli.eljaras@oh.gov.hu.

