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ELJÁRÁSREND
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FONTOS DÁTUMOK
Felsőoktatási felvételi jelentkezési kérelem rögzítésének határideje az 2015. február
15.
E-felvételiben
2015. február
E-felvételit hitelesítő adatlapok beküldésének vagy Ügyfélkapu
23.
regisztráción keresztüli hitelesítésének határideje
2015. április
A jelentkező valamennyi jelentkezésével kapcsolatos folyamatos
28-tól
online tájékoztatása az E-felvételi ügyintézés szolgáltatásában
Általános hiánypótlási tájékoztatás megküldése – a besorolási döntést 2015. június 16ig
megelőző 35. napig
2015. június 23Hiánypótlásra felszólítás – a besorolási döntést megelőző 28. napig
ig
A felvételi kérelem benyújtását követően megszerzett dokumentumok
2015. július 9.
(pl. felsőfokú oklevél másolata) benyújtásának, továbbá az
adatmódosításnak és az egyszeri sorrendmódosításnak a határideje
Ponthatárok, a felvételi eredmények várható kihirdetése.

2015. július 23.

MIT KELL CSATOLNI A

JELENTKEZÉSHEZ?

A jelentkezéshez csatolnia kell valamennyi, a
benyújtáskor már rendelkezésre álló
dokumentummásolatot, amelyek a sikeres
jelentkezéshez szükségesek.
 Amennyiben valamilyen dokumentum a
jelentkezési határidőig még nem áll
rendelkezésre, akkor az legkésőbb 2015.
július 9-ig pótolható!
 A dokumentumok benyújtására az Efelvételibe való feltöltéssel vagy postai
úton az Oktatási Hivatal, 1380 Budapest, Pf.
1190. címre küldve kerülhet sor!


JELENTKEZÉS ÉRVÉNYES, HA:
a 2015. évi általános felsőoktatási felvételi
eljárásnak megfelelő, erre a célra
kialakított elektronikus felületen nyújtotta
be jelentkezését,
 a jelentkezési határidőig – igazolhatóan –
befizette a 2015. évi általános felsőoktatási
felvételi eljárás során megjelölt jelentkezési
helyeknek megfelelő összegű eljárási díjat,
 E-felvételiben a rögzített adatokat a
megadott módon hitelesítette és aláírva
beküldte az Oktatási Hivatal
postacímére (1380 Budapest, Pf. 1190.) vagy
Ügyfélkapun keresztül hitelesített.


ELJÁRÁSI DÍJ
Alapdíj: 9000 Ft = 3 hely jelölhető meg (ill. +3
amennyiben minden egyezik- egyetem, kar, szak,
csak a finanszírozási forma tér el)
 Minden további jelentkezés 2000-2000 Ft
 Összesen 5 hely jelölhető meg
 A díjat február 15-ig be kell fizetni! (banki
átutalással, vagy az e-felvételi felületen
keresztül)


MINIMÁLIS PONTSZÁMOK KIEMELT SZAKOK
ESETÉN
alkalmazott közgazdaságtan
emberi erőforrások
gazdálkodási és menedzsment
gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés
igazságügyi igazgatási
jogász
kereskedelem és marketing
kommunikáció és médiatudomány
közszolgálati
nemzetközi gazdálkodás
nemzetközi tanulmányok
pénzügy és számvitel
társadalmi tanulmányok
turizmus-vendéglátás

465
443
455
465
424
460
449
455
440
460
465
458
300
428

PONTSZÁMÍTÁS


Tanulmányi pontok:
Középiskolai eredmények = max 100 pont (K)
 Érettségi bizonyítványban szereplő eredmények =
max 100 pont (ÉB)


Érettségi pontok (amit a felsőoktatási intézmény
előír) : 2 db = max 200 pont (É)
 többletpontok = max 100 pont (T)
 NEM VEHETŐ FEL AZ, AKINEK NINCS
MINIMUM 280 PONTJA!!!!!


TANULMÁNYI PONTOK
KÖZÉPISKOLAI EREDMÉNYEK
Utolsó két év eredménye
(évenként átlag, nem
kerekítve)
 Utolsó két év eredménye
 Legalább két évig tanult
idegennyelv utolsó két év
eredménye
 Természettudományos
tárgy 2 utolsó eredménye




(K)

Magyar nyelv és
irodalom

Matematika és
történelem
 Angol vagy német




Fizika, kémia, biológia
vagy földrajz

A kapott számok összegét
duplázni kell, ez max K=100 pont

TANULMÁNYI PONTOK
ÉRETTSÉGI BIZONYÍTVÁNYBAN
SZEREPLŐ EREDMÉNYEK (ÉB)
Az érettségi bizonyítványban szereplő százalékos
eredményeket ugyanannyi pontként vesszük
 5 vagy 6 tárgy átlagát számoljuk, egészre
kerekítjük
 Később megszerzett érettségi eredmény itt nem
vehető figyelembe, mert ez a középiskolai
teljesítményt veszi figyelembe!!!!!
 Max ÉB= 100 pont


ÉRETTSÉGI PONTOK (É)
A felsőoktatási intézmény által előírt 2 tantárgy
érettségi eredményének százaléka ugyanannyi
pontként számolva
 Később javított, megszerzett eredmény itt
beszámítható
 Max É= 200 pont


KÉPZÉSI TERÜLETENKÉNT ELTÉRŐ
ÉRETTSÉGI TÁRGYAK
GAZDASÁGTUDOMÁNYOK KÉPZÉSI
TERÜLET
















1. Közgazdasági képzési ágban
Választható érettségi vizsgatárgyak:
matematika kötelező
és
gazdasági ismeretek vagy egy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol) vagy történelem
vagy egy szakmai előkészítő tárgy.
A képzési ágban választható szakmai előkészítő vizsgatárgyak:
kereskedelmi és marketing alapismeretek, közgazdasági alapismeretek, vendéglátás-idegenforgalom
alapismeretek.
2. Üzleti képzési ágban
Választható érettségi vizsgatárgyak:
gazdasági ismeretek vagy egy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol) vagy matematika
vagy történelem vagy egy szakmai előkészítő tárgy.
A képzési ágban választható szakmai előkészítő vizsgatárgyak:
kereskedelmi és marketing alapismeretek, közgazdasági alapismeretek, vendéglátás-idegenforgalom
alapismeretek.
Két érettségi vizsgatárgyat kell választania a jelentkezőnek.

KÉPZÉSI TERÜLETENKÉNT ELTÉRŐ
ÉRETTSÉGI TÁRGYAK

INFORMATIKA KÉPZÉSI TERÜLET
Választható érettségi vizsgatárgyak:
 matematika kötelező
 és
 fizika vagy informatika vagy szakmai előkészítő
tárgy.
 A képzési területen választható szakmai
előkészítő vizsgatárgy: informatikai
alapismeretek.
 Két érettségi vizsgatárgyat kell választania a
jelentkezőnek.


TÖBBLETPONTOK (T)
Nyelvtudásért járó pont 24 (középfokú) 40
felsőfokú nyelvvizsga (de max 40 )
 Emelt szintű érettségi vizsga (ha min 47%-os az
eredmény, és a főiskola kéri azt a tárgyat) , max
2*50 pont
 Szakirányú továbbtanulás esetén okj vizsga után
24 pont
 Sporteredmények, hátrányos helyzet
Maximum T= 100 pont !!!


SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBTANULÁSNAK SZÁMÍT
54-ES OKJ UTÁN:
Kereskedelemmarketing, üzleti
adminisztráció
 Közgazdaság
 Ügyvitel




informatika



Gazdaságtudományok

Gazdaságtudományok
 Gazdaságtudományok
, bölcsészettudomány,
jogi és
társadalomtudomány
 informatika


VÉGSŐ PONTSZÁMÍTÁS

K+ÉB+É+T = 100 + 100 +200
+ 100 = 500 pont
Vagy
É*2 +T = 200*2 + 100 = 500
pont


Az előnyösebbet számítják, nem kell
kérvényezni, ez automatikus

