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I. A felsőoktatási képzési szerkezet és a felvételi eljárás 
legfontosabb változásai 2001—2010. 

A következő oldalakon megtekinthető táblázat nem tartalmazza a felvételi eljárás teljes körű sza-
bályrendszerét, abból azokat a legfontosabb képzésszerkezeti és felvételi szabályváltozásokat eme-
li ki, amelyek a nagyobb jelentkezői csoportok szempontjából fontosak lehettek, vagy döntéseikre 
erőteljes hatást gyakorolhattak. A gyűjtés egyszerűsített fogalomhasználatot (így nem feltétlenül 
pontos jogszabályi megnevezéseket) alkalmaz. A felsőoktatási felvételi eljárás szabályait, a jelent-
kezés módját és minden, a jelentkezéshez szükséges információt az adott eljárást megelőző év 
decemberében megjelenő Felsőoktatási felvételi tájékoztató publikálja. A jelentkezők számára ez 
az elsődleges és hivatalos forrás a tájékozódáshoz és a jelentkezés benyújtásához. Ez indokolta, 
hogy a következő a táblázatot e kiadvány alapján állítsuk össze. A feltüntetett évszám azt a Fel-
sőoktatási felvételi tájékoztató kiadványt jelzi, amelyben az adott változás — pontos jogszabályi 
hivatkozásaival együtt — megjelent.

Forrás: Felsőoktatási felvételi tájékoztató 2001—2010
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2001 2002

Képzési szerkezet Duális képzés: főiskolai, egyetemi szintű szakok, szakpá-
rok (hallgatói jogviszonyhoz kötött szakok, szakirányok), 
egyetemi, kiegészítő képzés (K), diplomásoknak hirdetett 
képzések (D), felsőfokú szakképzés (F). Szakirányú 
továbbképzés.

Finanszírozás: 

jogosultság 

az államilag 

támogatott 

képzésre 

Magyar állampolgár és tartósan letelepedett külföldi, 
valamint távoktatás kivételével, minden munkarenden és 
képzési formában elnyerhető az állami támogatás. (Csak 
költségtérítéssel tanulhat külföldi, és diplomával rendel-
kező, valamint távoktatásos hallgató.)

Csak az első diplomára irányuló képzés lehet államilag 
támogatott. Szakmódosítás esetén a felhasznált képzések 
levonandók az új képzés államilag támogatott képzési 
idejéből.

Finanszírozás: 

mentesség a 

költségtérítési díj 

fi zetése alól 

—  „gyes-gyed” jogosultság esetén,
—  második tanárképzésben,
—  határon túliaknak pályázható magyar állami ösztön-

díjjal.

Finanszírozás: 

díjak és juttatások 

a képzés során

—  Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztön-
díj rendszer 

—  a hallgatói juttatásokat és díjakat a felsőoktatási 
intézmény szabályzata határozza meg.

Diákhitel 

Felvételi 

követelmények

Írásbeli: közös érettségi-felvételi és egységes vizsga-
tárgyak mellett a további tárgyakból saját, intézményi 
vizsgák. Valamint szóbeli, gyakorlati, alkalmassági 
vizsgák. Intézményi vizsgák elfogadása intézmények 
döntésétől függ.
Jellemző a hozott pont duplázásával kiváltható felvételi 
vizsga.

Felvételi 

pontszámítás

„120 +6 pontos rendszer”. A legkedvezőbb módot 
fi gyelembe véve középiskolai hozott, max. 60 pont és a 
felvételi vizsgán szerzett max. 60 pont összegéhez vagy 
hozott vagy szerzett duplájához hozzáadva max. 6 több-
letpontot. A max. pontszám 126 lehet.

Felvételi bejutási 

kedvezmények, 

többletpont, 

felvételi mentesség

Többletpont: alap-, közép-, felsőfokú A, B,C nyelvvizsga 
(max. 5); OKJ-s vagy technikusi végzettség (max. 3); 
olimpiai sportágban OB, EB, VB, olimpiai 3. helyezésig 
(max. 3).
Mentességek: OKTV, OSZTV, Szakmai tantárgyi verse-
nyek, egyéb tanulmányi versenyek, intézmények által 
adható teljes v. részleges felvételi vizsgamentességek 
(egyéb pl. hozott pont duplázásával, korábbi felvételi 
eredményekkel, IBO kedvezménnyel kiváltva). Olimpiai 
bajnok (5 évig).

Felvételi 

rangsorolás, 

minimális felvételi 

pontszám

Egységes rangsorolás a központi (A) jelentkezési lapon 
a jelentkező által benyújtott preferencia sorrend alapján 
+ intézményi (B) jelentkezési lap benyújtása jelentkezési 
helyenként. A ponthatár jogszabályi minimuma a többlet-
pontok nélküli összpontszám 50%-a, azaz 60 pont.



F Ü G G E L É K6 2

2003 2004

Képzési szerkezet Kísérleti jelleggel az informatikai és műszaki területen 
elindulnak az első alapképzések. 

Finanszírozás: 

jogosultság 

az államilag 

támogatott 

képzésre 

EGT tagországok és államközi megállapodások kedvez-
ményezett állampolgárai is. (Az EU-csatlakozás a határon 
túli jelentkezők közül automatikussá teszi a szlovák és 
szlovén határon túli jelentkezők jogosultságát államilag 
támogatott helyre.)

Finanszírozás: 

mentesség a 

költségtérítési díj 

fi zetése alól 

Szlovák, szlovén pályázók már EU tagság okán.

Finanszírozás: 

díjak és juttatások 

a képzés során

Felvételi 

követelmények

Szakcsoportonként egységes felvételi követelmények. 
2 tárgyas felvételi vizsga. Diplomás alapképzésben is 
megszűnnek a saját vizsgák. 

Felvételi 

pontszámítás

A hozott pontot adó tárgyak egységesülnek, elévülés 3/5 
év, alapképzésre jelentkezve a hozott pont duplázásával 
járó pontszámítás megszűnik. Érettségi eredmények 
átlaga is bekerül a hozott pont számításába.

Diplomások számára hirdetett képzések esetén saját 
vizsga vagy oklevél minősítés alapján rangsorolnak.

Felvételi bejutási 

kedvezmények, 

többletpont, 

felvételi mentesség

Mentesség: felsőfokú szakképzésről jelentkezők eredmé-
nye a szakképzés 4 féléves átlagának 24 szerezésével is 
számolható.

Felvételi 

rangsorolás, 

minimális felvételi 

pontszám

A ponthatár jogszabályi minimuma 60%-a, 72 pont. A ponthatár jogszabályi minimuma F-es képzésben 50%, 
azaz 60 pont.
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2005 2006

Képzési szerkezet Hagyományos és többciklusú képzés együtt: nagyobb 
számban, több képzési területen megjelennek a kínálat-
ban az alapképzési szakok

A művészeti és művészetközvetítés képzési területek 
szakjai, valamint a máig osztatlan képzések kivételével 
már csak a többciklusú képzés szakjai indulnak. A fel-
sőfokú oklevéllel rendelkezők számára indított képzések 
kínálata csökken (D, K).

Finanszírozás: 

jogosultság 

az államilag 

támogatott 

képzésre 

Finanszírozás: 

mentesség a 

költségtérítési díj 

fi zetése alól 

Hátrányos helyzetű jelentkezők átsorolás 80%-os állami-
lag támogatott ponthatár teljesítése esetén (amennyiben 
költségtérítéses formában nem hirdették meg a szakot).

Hátrányos helyzetű jelentkezők átsorolás 80%-os 
államilag támogatott ponthatár és jogszabályi minimum 
(78 pont) teljesítése esetén.

Finanszírozás: 

díjak és juttatások 

a képzés során

Esélyt a Tanulásra Közalapítvány Felsőoktatási Mentorprogram

Felvételi 

követelmények

Kétszintű érettségi: alapképzésben az érettségi = felvételi 
(A, D is): Korábbi érettségik középszintűnek felelnek 
meg. Emelt szintű érettségi követelmény jelentkezési 
feltételként csak a 3 idegen nyelv szakon (anglisztika, 
germanisztika, romanisztika). Képzési területenként egy-
séges érettségi követelmény. Alapképzésben az érettségi 
pontokat két tárgy eredménye alapján számítják. (Költ-
ségtérítéses képzésben, és nem nappali munkarenden 
vannak kivételek.)

Felvételi 

pontszámítás

„120 + 24 pontos rendszer”, de a szerzett pontot 1 v. 
2 érettségi tárgy százalékos eredményének átváltásával 
számítják.
Max. 24 többletpont adható hozzá, így a max. pontszám 
144 lehet.

Felvételi bejutási 

kedvezmények, 

többletpont, 

felvételi mentesség

Többletpont: max. 2 emelt szintű érettségiért 7-7 pont, 
max. 2 nyelvvizsgáért: közép C 7, felső C 10, egy adott 
nyelvből csak egy jogcímen (a kedvezőbb). Max. 24 több-
letpont Intézményi döntésű többletpontok: szakirányú 
képesítésért 7 pont, sport 5 v. 3. pont, Országos Innová-
ciós verseny 1-3. hely max. 5 pont. Utoljára váltható át a 
nyelvvizsga emelt szintű érettségi eredménnyé (a 3 emelt 
szintű követelményt támasztó idegen nyelv szakon a 
kiváltatott eredmény nem vehető fi gyelembe).
Mentesség: az olimpiai 1—3. helyezésért az időkorlát 
megszűnik. 

Többletpont: TUDOK max. 5 pont, OKTV, SZÉTV max. 
24 többletpont (korábbi felvételi vizsgatárgyi mentesség 
helyett). 

Felvételi 

rangsorolás, 

minimális felvételi 

pontszám

A ponthatár jogszabályi minimuma 78 pont. F-es képzés-
nél 72 pont.
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2007 2008

Képzési szerkezet Minden képzési területen véglegessé válnak az új képzési 
struktúrának megfelelő szakok. A mesterképzések is 
megjelennek a kínálatban. A szakirány választása megha-
tározó az alapképzésben.

Finanszírozás: 

jogosultság 

az államilag 

támogatott 

képzésre 

Az első diploma, de legfeljebb 12 félév fi nanszírozható. 
Párhuzamos képzésben csak a 3. félévig megkezdett 
következő képzés esetén lehet együtt számítani a két 
képzés féléveit. (Képzési hozzájárulás vagy más nevén 
a fejlesztési hozzájárulás (FER) meghirdetésre kerül, 
tehát a jelentkezők ennek tudatában döntenek a felvételi 
jelentkezés benyújtásáról.)

FER bevezetése helyett a hallgatók teljesítmény alapú 
átsorolása a két fi nanszírozási forma között az első 
elvégzett év után.

Finanszírozás: 

mentesség a 

költségtérítési díj 

fi zetése alól 

Finanszírozás: 

díjak és juttatások 

a képzés során

Rászorultság alapján egyszeri alaptámogatás, rendsze-
res/rendkívüli szociális ösztöndíj is igényelhető a hallgatói 
normatíva meghatározott százalékában, intézményi 
elbírálástól függetlenül.

Felvételi 

követelmények

Mesterképzésben a felvételi követelmény intézményi 
hatáskör. Jellemzően saját vizsgák és/vagy oklevél 
minősítés alapján döntenek.

Alapképzésre jelentkezve minden fi nanszírozási formában 
és munkarenden két érettségi tárgyból számított érettsé-
gi pontszámítás a jellemző. 

Felvételi 

pontszámítás

„120 + 24 pontos rendszer” mellett mesterképzésben 
max. 100 pont oklevél minősítés vagy saját felvételi 
vizsga alapján. A meghatározott alapszakos diploma kö-
vetelménye mellett a kreditelismerés intézményi feltételei 
határozzák meg az esetleges további követelményeket.

„400 + 80 pontos rendszer”, tanulmányi max. 200 pont 
és érettségi max. 200 pont veszik át a hozott és szerzett 
pontok helyét. Alapképzésben a százalékos érettségi 
eredményt egy az egyben váltják érettségi pontra. max. 
80 többletpont. 

Felvételi bejutási 

kedvezmények, 

többletpont, 

felvételi mentesség

Többletpont: Alapképzésben — hátrányos helyzet 4 pont, 
halmozottan hátrányos helyzet +4 pont, „gyes-gyed” 
8 pont 
Mesterképzésben általában — nyelvtudásért, OTDK/TDK-n 
elért helyezésért/részvételért, szakmai tevékenységért.
Mentesség: olimpiai és para-, siketlimpiai, FIDE sakkolim-
piai 1—3. helyezés max. pontszám minden képzésben.
Államközi megállapodással hazánkban tanuló külföldi 
jelentkezők (Balassi Intézet bizonyos jelentkezői) maxi-
mális pontszámot kapnak.

Többletpont: 
Jogszabály alapján: — az érettségi pontot adó tárgyak 
emelt szintű vizsgájáért (max. 2×40 pont), — nyelvvizsga 
(max. 50) középfok C 35 pont, felsőfok C 50 pont, 
— előnyben részesítés (max. 50 pont), hátrányos helyzet 
25 pont, halmozottan hátrányos helyzet 50 pont 
Képzési terület szerint (helyezéstől függően): 
—  tudományos verseny (max. 80 pont) OKTV/SZÉTV 

80-50-25 pont, TUDOK 30-15 pont, — szakképesítésért 
max. 30 pont

— sportverseny 20-10 pont
— OMTV művészeti verseny 20 pont 
— OITIV Innovációs verseny 25 pont

Felvételi 

rangsorolás, 

minimális felvételi 

pontszám

Jelentkezési helyek preferencia sorrendjének módosítása 
lehetséges az érettségi-felvételi eredmények is me re-
té ben.

A ponthatár jogszabályi minimuma alapképzésnél és 
egységes, osztatlan képzésnél 160 pont, F képzésnél 
140 pont.
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2009 2010

Képzési szerkezet A felsőfokú oklevéllel rendelkezők számára már csak 
mesterképzések indulnak (D, K nem). Tanári végzettség 
csak a tanári mesterképzésben szerezhető (közismereti 
tanárképzés új rendszere). 

Finanszírozás: 

jogosultság 

az államilag 

támogatott 

képzésre 

Ukrán, horvát, szerb állampolgárságú határon túli jelent-
kezők külön kell nyilatkozniuk e státuszukról, így külön 
igazolás nélkül fi nanszírozási szempontból azonos jogállá-
súak lesznek a magyar állampolgárokkal.

A felsőoktatási törvény módosítása alapján ezentúl csak 
azok vehetnek részt államilag támogatott párhuzamos 
képzésben, akik a második szakon tanulmányaikat 
legkésőbb az első szak tanulmányainak harmadik fé lé vé-
ben megkezdik. 

Finanszírozás: 

mentesség a 

költségtérítési díj 

fi zetése alól 

Finanszírozás: 

díjak és juttatások 

a képzés során

Felvételi 

követelmények

Felvételi 

pontszámítás

Felvételi bejutási 

kedvezmények, 

többletpont, 

felvételi mentesség

Kedvezmény: Az 1996 előtt érettségizett, alapképzésre 
jelentkező diplomások mentesülhetnek a két tárgyas 
érettségi követelmény alól, amennyiben csak az egyik 
tárgyból rendelkeznek érettségi eredményből (ez esetben 
ennek eredményét lehet duplázni).

Felvételi 

rangsorolás, 

minimális felvételi 

pontszám

A ponthatár jogszabályi minimuma alapképzésnél és 
egységes osztatlan képzésnél 200 pont.




