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Hogyan kell jelentkezni?
• Elektronikusan a Felvi.hu E-felvételi szolgáltatásán keresztül. A
Felvi.hu-n történő regisztráció szükséges.
• A jelentkezés határideje: 2021. február 15., 24:00 óra
• A hitelesítés határideje: 2021. február 20., 24:00 óra
• A jelentkezési határidőt követően az E-felvételi felületén jelentkezést
már NEM lehet kezdeményezni, csak a hitelesítést lehet elvégezni!
Hitelesítés nélkül a jelentkezés érvénytelen!

Az E-felvételi folyamata

Az E-felvételi jelentkezés
1.
2.
3.

4.
5.

Adja meg személyes adatait, az érvényes okmányának (pl. személyazonosító
igazolvány) megfelelően.
Válasszon jelentkezési helyet, helyeket.
Rögzítse magyar oktatási rendszerben szerzett eredményeit az egyes
kategóriáknál (középiskolai eredmények, érettségi, többletpontok stb.).
A jelentkezéshez, pontszámításhoz szükséges és már rendelkezésre álló
dokumentumokat töltse fel. A jelentkezési határidő után szerzett
dokumentumok feltöltési határideje 2021. július 8. Nem kell feltöltenie a
közhiteles nyilvántartásból átvett adatokat igazoló dokumentumokat (lásd A
benyújtandó dokumentumok c. fejezetben).
Amennyiben 3-nál több jelentkezési helyet jelölt meg, fizesse meg a kiegészítő
eljárási díjat – a jelentkezési határidőig, azaz 2021. február 15-ig.
Hitelesítse jelentkezését 2021. február 20-ig.

Jelentkezési helyek
A 2021. évi általános felsőoktatási felvételi eljárásban legfeljebb hat jelentkezési hely jelölhető meg. Egy
jelentkezési helynek számít, ha ugyanazon jelentkezési hely mindkét finanszírozási formáját megjelöli

minden jelentkező csak egy helyre vehető fel

A jelentkezési sorrend
Amennyiben a jelentkező több képzést szeretne megjelölni, a kiválasztott szakok között sorrendet kell
felállítania.
Az a jelentkezési hely (képzés) kerüljön az első helyre, ahová a jelentkező leginkább szeretne bekerülni.

A hitelesítés
Ügyfélkapu regisztrációval történő hitelesítés során az E-felvételi felületén található hitelesítés funkció
használatával a két rendszerbe történő párhuzamos bejelentkezés után a háttérben megtörténik.
Ha a hitelesítési határidőig a hitelesítési folyamat sikertelen, akkor a 2021. évi felvételi eljárásban még
lehetősége van az E-felvételi felületről kinyomtatható ún. hitelesítő adatlap segítségével hitelesíteni
jelentkezését. A hitelesítő adatlapot nyomtatás után alá kell írnia és azt ajánlott küldeményként postáznia kell az
Oktatási Hivatal, 1380 Budapest, Pf. 1190 címre.
Csak az olyan, kizárólag a 2021. évi általános eljáráshoz tartozó hitelesítő adatlap fogadható el, amely
•
a rendszerben utoljára mentett adatokat tartalmazza (utolsó verzió),
•
a jelentkező az erre szolgáló helyen aláírta,
•
olvasható a szöveg és a vonalkód, valamint a vonalkód alatt található számsor,
•
minden oldalát beküldte a jelentkező.

A kiegészítő eljárási díj befizetése
A felsőoktatási felvételi eljárás során díjmentesen három képzés jelölhető meg (állami ösztöndíjas és
önköltséges finanszírozási formában, azaz összesen hat sor tölthető ki). A további, legfeljebb három képzési hely
megjelölése esetén 2000-2000 Ft kiegészítő eljárási díj fizetendő.
A díjmentesen megjelölt képzéseken túl rögzített jelentkezési helyek alapján az E-felvételi automatikusan
kiszámolja és megjeleníti a fizetendő kiegészítő eljárási díjat, amelyet a jelentkezőnek egy összegben kell
megfizetnie. Erre kizárólag az alábbi módok egyikén van lehetőség:
1. banki átutalással,
2. bankkártyás fizetéssel (internetes tranzakcióra alkalmas bankkártya használatával).
A befizetés határideje megegyezik a jelentkezés határidejével, azaz 2021. február 15.

Mit és hogyan kell feltölteni a jelentkezéshez?
Minden dokumentummásolatot kizárólag egyféleképpen és egy példányban kell benyújtani: vagy Efelvételibe való feltöltéssel, vagy postai úton.
•
A dokumentum oldalait úgy másolja le / szkennelje / fényképezze le, hogy azon szerepeljen tulajdonosának
neve, illetve a teljes dokumentum olvashatóan látszódjon.
•
Amennyiben névváltozás miatt eltér a dokumentumon szereplő neve és a jelenlegi viselt neve, a névváltozást
igazoló dokumentummásolatot is be kell küldenie.
•
Ha a kiegészítő eljárási díjat banki átutalással egyenlítette ki, a sikeres tranzakcióról szóló igazolás másolatát
is küldje be.
•
Az idegen – nem angol, német vagy francia – nyelven kiállított dokumentumokhoz hiteles magyar nyelvű
fordítás másolatát is be kell nyújtani.
Ha a jelentkezőnek nincs lehetősége az E-felvételiben feltölteni a dokumentumait, azok másolatát – célszerű
ajánlott küldeményként – postai úton is beküldheti az Oktatási Hivatal, 1380 Budapest, Pf. 1190 címre.

Kötelezően beküldendő dokumentumok
• A jelentkezéshez kötelezően beküldendő dokumentumok alatt elsősorban azokat az
okiratmásolatokat értjük, amelyek alapján a pontszámítás történik.
• Érettségi bizonyítvány
Érettségi tanúsítvány
Felvételi eljárás kiegészítő díjának igazolása
A pontszámításhoz beküldendő további dokumentumok
Középiskolai bizonyítvány
A többletpontokat igazoló dokumentumok
Nyelvtudás igazolása
Tanulmányi és művészeti versenyeredmény igazolása
Sporteredmény igazolása
Hátrányos helyzet igazolása
Fogyatékosság igazolása
Előalkalmassági vizsgáról szóló igazolás
Egészségügyi/orvosi igazolás

Mikor érvényes a jelentkezés?
A jelentkezés akkor tekinthető érvényesnek, ha a jelentkező:
•
a rendelkezésre álló határidőig és
•
a 2021. évi általános felsőoktatási felvételi eljárásnak megfelelő, erre a célra kialakított elektronikus
felületen nyújtotta be jelentkezését, és a személyes adatain kívül megjelölt legalább egy jelentkezési helyet,
•
az E-felvételiben kitöltött jelentkezési űrlapot (az utolsó adatállapotnak megfelelően) hitelesítette
(Ügyfélkapun keresztül vagy kinyomtatott, aláírt, postai úton benyújtott hitelesítő adatlappal).
A nem hitelesített elektronikus jelentkezés a hitelesítésre rendelkezésre álló határidőn túl nem fogadható el.

A kiegészítő eljárási díj és a külön eljárási díj
A felvételi eljárásban három képzés díjmentes. A további jelentkezési helyekért 2000-2000 Ft kiegészítő díjat egy összegben kell
befizetni. Ugyanannak a jelentkezési helynek az állami ösztöndíjas és önköltséges formáját két sorban kell feltüntetni a
jelentkezéskor, ám az eljárási díj szempontjából ez egy jelentkezési helynek minősül.
A tranzakció határideje 2021. február 15. (éjfél). A befizetés jóváírása az E-felvételi Fizetés menüpontjában ellenőrizhető.
Amennyiben a jelentkező a díjat nem egyenlíti ki, úgy a tartozás összegének megfelelő számú jelentkezési hely kizárásra kerül.
Fizetés folyószámláról, banki átutalással Átutaláskor az alábbi adatokat kell megadni:
Kedvezményezett neve: Oktatási Hivatal
Kedvezményezett számlaszáma: 10032000-00282637-00000000
Átutalás összege: (az átutalás összegét az E-felvételi felületen a Fizetés menüpontban
láthatja)
Közlemény: itt kizárólag a 12 jegyű felvételi azonosító számot kell feltüntetni!
Az átutalásról szóló bizonylat másolatát az E-felvételi felületén fel kell tölteni, vagy másolatát az Oktatási Hivatal, 1380 Budapest,
Pf. 1190 postacímre meg kell küldeni.
Fizetés bankkártyával az interneten keresztül az E-felvételi rendszerében a Fizetés gombra kattintva eljut a szolgáltatást
üzemeltető bank megfelelő oldalára.
Számlázás, a befizetett kiegészítő eljárási díj visszaigénylése A díj összegéről a jelentkező számlát kap, amelyet az E-felvételi
felületéről tölthet le. Ha nem ad meg más befizetőt és címet a számla kiállításához, úgy a jelentkező nevére és címére készül el a
számla.
A visszatérítést átutalással teljesíti a Hivatal, a bankszámlaszámot a jelentkező a Felvi.hu Kérvénytárában található adatbekérő lap
segítségével tudja megadni.
A külön eljárási díj. A felsőoktatási intézmények, amennyiben pályaalkalmassági, gyakorlati felvételi vizsgát tartanak, ezért
külön eljárási díjat kérhetnek, amelyet a felsőoktatási intézményhez kell befizetni.

Teendők a jelentkezési határidő után

Jogorvoslat
A jelentkező a besorolási döntés közlésétől számított 15 napon belül – jogszabálysértésre
hivatkozva – közigazgatási pert indíthat az Oktatási Hivatal, mint alperes ellen.
A keresetlevelet kizárólag a besorolási határozat közlését – E-felvételiben történő
megjelenését – követően lehet benyújtani, a felperes (jelentkező) lakóhelye szerint illetékes
törvényszéknek címezve, de az Oktatási Hivatal számára megküldve – az Ügyfélkapun keresztül
elektronikusan, vagy postai úton (3 példányban) a 1380 Budapest, Pf. 1190 postacímre.
A jelentkező a besorolási döntés elleni keresetlevelet az alábbi módok valamelyikén tudja
benyújtani:
•
Ügyfélkapuval rendelkező jelentkezők az Oktatási Hivatal honlapjáról, a
https://www.oktatas.hu/perkepviseleti_tarhely oldalon keresztül, az ott megadott űrlap
segítségével is élhetnek a jogorvoslat lehetőségével. A keresetlevél elkészítéséhez az Országos
Bírósági Hivatal honlapján közzétett keresetlevél-minta használható).

A felvétel alapvető feltételei:
- érettségi bizonyítvány.
- legalább egy emelt szintű érettségi vizsgaeredménnyel
- az intézmények által előírt kizáró jellegű vizsga (pl. alkalmassági vizsga, pályaalkalmassági vizsga stb.)
teljesítése,
- a jelentkező felvételi összpontszámának el kell érnie a jogszabályban meghatározott
minimumpontszámot (ún. jogszabályi minimumpontszám):alapképzés, valamint osztatlan képzés esetén
280 pontot,
- az érettségi pont számításánál figyelembe vehető emelt szintű érettségiért, a nyelvvizsgáért, illetve a
felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés j) pontja
szerinti – külön miniszteri határozatban szereplő – szakképesítésért járó többletpontokkal együtt, de más
jogcímen adható többletpontok nélkül;
felsőoktatási szakképzés esetén 240 pontot, az emelt szintű érettségi-többletpontokkal együtt, de más
jogcímen adható többletpontok nélkül

pontszámítás
Felsőoktatási felvételi tájékoztató
2021. szeptemberben kezdődő szemeszter

Pontszámítás

Minden képzési területen és szakon a jelentkezők pontjait, a felvételi összpontszám
fejez ki.
Alap- és osztatlan képzés esetén a felvételi összpontszámot 400+100 pontos
pontszámítási rendszerben kell kiszámítani.
A pontszámítás alapját
a tanulmányi pontok (maximum 200 pont),
az érettségi pontok (maximum 200 pont),
valamint a többletpontok (maximum 100 pont) képezik.
•
•
•

Pontszámítás

Alapképzések, illetve osztatlan képzések esetén – az alább felsorolt 1-4. pontokban leírtak
kivételével – több pontszámítási mód alkalmazható:
•I. a tanulmányi pontok és az érettségi pontok összege, hozzáadva a többletpontokat vagy
•II. az érettségi pontok kétszerese, hozzáadva a többletpontokat
A jelentkező pontszámát (az igazolt eredmények alapján automatikusan) a számára legkedvezőbb
módon számítják ki.

A számítási módok közül minden esetben a jelentkező számára legelőnyösebbet kell alkalmazni

Középiskolai eredmények (maximum 100 pont)
Az alábbi öt tantárgy utolsó két tanult évfolyam év végi osztályzatainak összege:
•magyar nyelv és irodalom (évenként a 2 osztályzat számtani átlaga, kerekítés nélkül),
•történelem,
•matematika,
•legalább két évig tanult választott idegen nyelv,
•egy, legalább két évig tanult választott természettudományos tantárgy vagy két, legalább egy évig tanult, választott természettudományos
tantárgy. Természettudományos tantárgyak: fizika, kémia, biológia, földrajz.
A középiskolai eredmények megállapításához és rögzítéséhez szükséges, a középiskola utolsó két évfolyamáról, illetve ha a választott idegen
nyelvet, vagy a választható természettudományos tantárgyat (tantárgyakat) korábban tanulta, minden évfolyamról a bizonyítványa másolatát.
Amennyiben a jelentkező a kötelező tárgyat az utolsó két évben fakultáció keretében is tanulta, úgy pontszámításnál az alábbiakat kell
figyelembe venni:
•ha a normál tantárgyat és fakultációt egy évben tanulja, a számára kedvezőbb eredményt veszik figyelembe.
•ha a normál tantárgyat és fakultációt egymástól eltérő években tanulta, akkor a tantárgy utolsó két tanult év évvégi eredményeit veszik
figyelembe, függetlenül attól, hogy azt fakultációs vagy normál tantárgyként tanulta-e.
Osztályozó vizsga eredménye csak abban az esetben fogadható el, ha a jelentkező benyújtja a középiskolai bizonyítványa azon oldalát is,
amelyen megjegyzésként az osztályozó vizsga ténye és adott évfolyamra vagy évfolyamokra vonatkozó osztályzat is szerepel!
Ha a jelentkező a tanulmányi pontokba kötelezően beszámítandó valamely tantárgyból felmentést kapott az értékelés alól, be kell nyújtania az
összes évfolyam év végi eredményeit igazoló bizonyítványoldalt. Ennek alapján, ha a jelentkező
•legalább két évig tanulta azt a tantárgyat, amiből később felmentést kapott és abból év végi osztályzattal rendelkezik, akkor ezeket az
eredményeket számítják be a tanulmányi pontokba, függetlenül a későbbi felmentés tényétől.
•nem tanulta legalább két évig azt a tantárgyat, amiből felmentést kapott, akkor elsősorban az érettségi bizonyítványban található „helyettesítő
tárgy” utolsó két tanult év végi eredményét számítják be a tanulmányi pontokba.
Ha a jelentkező bármelyik évfolyamot eredménytelenül zárta, a bizonyítvány csak akkor fogadható el, ha abban a javítóvizsga tényét és
eredményét az iskola feltüntette.

Érettségi bizonyítványban szereplő eredmények
átlaga (maximum 100 pont)
Az érettségi bizonyítványban szereplő vizsgaeredmények közül a négy kötelező, és egy szabadon választott
érettségi tárgy legjobb százalékos eredményeinek átlagát kell egész számra kerekíteni. Az érettségi
bizonyítványban szereplő eredményekből összesen legfeljebb 100 pont számítható.
Figyelem! Az érettségi bizonyítvány megszerzését követően szerzett érettségi tanúsítványokban foglalt
eredmények nem vehetők figyelembe a tanulmányi pontok érettségi átlagának számításakor. Ennek oka, hogy a
tanulmányi pontok a jelentkező középfokú tanulmányainak teljesítményét tükrözik! Amennyiben a jelentkező
még a középfokú tanulmányai alatt előrehozott érettségit tett és ugyanabból a vizsgatárgyból a rendes érettségi
időszakban újabb (szintemelő) érettségit is tesz, és így az egyik eredményről tanúsítványt kap, úgy a két
eredmény közül a jobb százalékos eredmény beszámítható a tanulmányi pontokba függetlenül attól, hogy az
eredmény az érettségi bizonyítványban vagy az azzal egyidejűleg kiállított tanúsítványban szerepel. (Célszerű a
jobb százalékos eredményt beleíratni az érettségi bizonyítványba és a gyengébb százalékos eredményről
tanúsítványt kérni.)

Érettségi pontok
Az érettségi pontokat főszabályként két érettségi vizsgatárgy százalékos eredményéből számítják ki, összegük
legfeljebb 200 pont lehet (érettségi vizsgatárgyanként maximum 100–100 pont kapható).
Ha egy szakon előírt érettségi követelményként több vizsgatárgy választható – azaz a megadott vizsgatárgyak
között "vagy" szerepel –, az érettségi pontokat a jelentkező számára legkedvezőbb két érettségi vizsgatárgy
eredményei alapján kell kiszámítani.
Az érettségi pontok száma egyenlő az érettségi vizsgán az adott vizsgatárgyból elért százalékos eredménnyel.
Figyelem! Az érettségi pontok számításakor az emelt szintű és a középszintű érettségi vizsgán elért százalékos
eredményt névértéken veszik figyelembe (azaz pl. a középszintű 78% és az emelt szintű 78% is 78 pontot ér). Az
emelt szintű vizsga teljesítését meghatározott feltételek esetén többletpontokkal kell értékelni.
Érettségi pont kizárólag
•az érettségi bizonyítványban,
•az érettségi tanúsítványban, szereplő eredményekből számítható.
A felsőoktatási felvételi eljárásban felvételi követelmény legalább egy emelt szintű érettségi vizsga megléte, de
vannak olyan szakok – pl. általános orvos, fogorvos, gyógyszerész –, ahol a jelentkezőnek mindkét érettségi
vizsgatárgyból emelt szintű érettségi vizsgaeredménnyel kell rendelkeznie.

Mikor nem számolnak érettségi pontokat?
•

•

•

A felsőoktatási felvételi eljárás során a felvételi követelményként meghatározott emelt szintű
nyelvi érettségi vizsga teljesítését nem helyettesíti a nyelvvizsga-bizonyítvány alapján kiadott
érettségi bizonyítvány vagy tanúsítvány. Germanisztika, anglisztika, újlatin nyelvek és kultúrák
alapképzési szakok azon meghirdetéseire jelentkezőknek, ahol az emelt szintű érettségi felvételi
követelmény, akkor is jelentkezniük és érettségizniük kell emelt szinten az adott nyelvből, ha B2
(korábban középfokú) vagy C1 (korábban felsőfokú) komplex (korábban C típusú)
nyelvvizsgájuk alapján, vizsga alóli felmentés mellett, 100%-os emelt szintű jeles osztályzatot
kaptak az érettségi során. Az ilyen módon szerzett eredményt a tanulmányi pontoknál és olyan
szakoknál, ahol adott nyelvből középszintű nyelvi érettségi a követelmény, figyelembe lehet
venni.
Amennyiben a vizsgázó az érettségi vizsgán a gyakorlati vizsgarészt szóbeli vizsgarésszel pótolta,
az adott tárgy vizsgaeredményéből a felvételi eljárás során érettségi pont nem számítható.
A 2005-ben vagy ezt követően a magyar mint idegen nyelv érettségi tárgyból tett vizsga
eredménye nem számítható be a magyar nyelv és irodalom érettségi vizsgatárgy eredményeként.

Gyakorlati vizsga
Alapképzésben, osztatlan képzésben a következő szakokon lehetséges a felsőoktatási intézmények
által szervezett gyakorlati vizsga:
•
művészet képzési terület minden szakján,
•
művészetközvetítés képzési terület minden szakján,
•
művészeti tanárképzés osztatlan szakjain (pedagógusképzés képzési terület),
•
sporttudomány képzési terület edző alapképzési szakján.
•
a pedagógusképzés képzési terület szakoktató szakján.
A gyakorlati vizsgán – intézményi szabályzat alapján – összesen maximum 200 pont szerezhető. A
felvételi összpontszámot kizárólag a gyakorlati vizsgaeredmény duplázásával számítják ki,
többletpontok hozzáadása nélkül. Az osztatlan kétszakos tanárképzésben a gyakorlati vizsgán max.
100 pont szerezhető.
Egy vagy két gyakorlati vizsga van a közismereti, kétszakos osztatlan tanárképzés egyes – művészeti
jellegű – szakpárjain is. Amennyiben az egyik szakon emelt szintű érettségi alapján számolják ki a
felvételi összpontszámot, azért többletpont kapható. Más jogcímen ezeken a szakpárokon többletpont
nem adható!
A gyakorlati vizsgák egyes intézményekben, szakokon többnaposak is lehetnek, ezért két vagy több
intézmény vizsganapjai ütközhetnek.

többletpontok
Felsőoktatási felvételi tájékoztató
2021. szeptemberben kezdődő szemeszter

Többletpontok
A többletpontok összege legfeljebb 100 pont. A többletpontok két csoportra oszthatók:
•
kötelezően adandó többletpontok (emelt szintű érettségi vizsgaeredményért [amennyiben abból
történik az érettségi pont számítása], nyelvtudásért, esélyegyenlőségért),
•
képzési területenként adható többletpontok (tanulmányi és művészeti versenyeredmények,
nemzetközi tudományos diákolimpián elért eredmények alapján, szakképesítés vagy
sporteredmény alapján).
Többletpontot az kap, aki 2021. július 8-ig igazolja.
Kivétel: a 2003. január 1. után megszerzett államilag elismert nyelvvizsga, de az elektronikus
jelentkezés során kötelező megadni a bizonyítvány adatait (nyelvvizsga nyelve, foka, típusa,
bizonyítvány száma, anyakönyvi száma, kiállítás dátuma).
Minden nyelvvizsga-bizonyítvány adatait külön kell feltüntetni! ha a jelentkező ugyanazon
jogcímen, de több eredmény alapján (pl. nyelvtudás: ugyanazon nyelvből közép- és felsőfokú
nyelvvizsga) is jogosult lenne többletpontra, a számára legkedvezőbbet veszik figyelembe.

Emelt szintű érettségi vizsgaeredmény
Az emelt szinten teljesített legalább 45%-os eredményű érettségi vizsgáért többletpont jár, ha a
jelentkező érettségi pontjait az emelt szinten teljesített vizsgaeredmény alapján számítják. Az
emelt szintű érettségi vizsgáért vizsgatárgyanként 50 többletpont kapható.
Figyelem! Csak abban az esetben jár az emelt szintű érettségi vizsgáért többletpont,
amennyiben – részben – annak az eredményéből történik az érettségi pontok kiszámítása!
Ha az adott szakon (pl. általános orvos) mindkét tárgyból kötelező az emelt szintű érettségi vizsga,
úgy a jelentkező – amennyiben legalább 45%-os eredményű mindkét vizsgatárgya – az emelt szintű
érettségi vizsgáért 100 többletpontot kaphat.

Szakok, amelyekre jelentkezve bármely emelt szintű érettségivel
teljesíteni lehet a felvétel követelményét

Agrár képzés: • agrármérnöki (osztatlan) • élelmiszermérnöki • földmérő és földrendező mérnöki • vidékfejlesztési
agrármérnöki • kertészmérnöki • lótenyésztő, lovassport szervező agrármérnöki • mezőgazdasági és élelmiszeripari
gépészmérnöki • mezőgazdasági mérnöki • mezőgazdasági szakoktató • szőlész-borász mérnöki • tájrendező és
kertépítő mérnöki • természetvédelmi mérnöki • vadgazda mérnöki
Gazdaságtudományi képzés: • gazdálkodási és menedzsment • kereskedelem és marketing • emberi erőforrások •
nemzetközi gazdálkodás • pénzügy és számvitel • turizmus-vendéglátás • üzleti szakoktató
Informatika képzés: • gazdaságinformatikus • mérnökinformatikus • programtervező informatikus • üzemmérnökinformatikus
Jogi képzés: • igazságügyi igazgatási • munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási
Orvos- és egészségtudomány képzés: • ápolás és betegellátás (ápoló, dietetikus, ergoterápia, gyógytornász, hang-,
beszéd- és nyelésterapeuta, mentőtiszt, szülésznő szakirány) • egészségügyi gondozás és prevenció (népegészségügyi ellenőr, védőnő, mentálhigiénikus szak-irány) • egészségügyi szervező • orvosi diagnosztikai analitikus
Pedagógusképzés képzés: • csecsemő- és kisgyermeknevelő • gyógypedagógia (értelmileg akadályozottak
pedagógiája, tanulásban akadályozottak peda-gógiája, hallássérültek pedagógiája, logopédia, látássérültek,
pedagógiája, szomatopedagógia, pszichopedagógia vagy autizmus spektrum peda-gógiája szakirány) • konduktor •
óvodapedagógus (nemzetiségi szakirány) • tanító (nemzetiségi szakirány)
Sporttudomány képzés: • sport- és rekreációszervezés • (sportszervezés, rekreációszervezés és egészségfejlesztés
szakirány) • edző

Nyelvtudás
A nyelvvizsgák adatainak megadása kötelező a pontszámításhoz, de a nyelvvizsgák dokumentumait nem kell benyújtani.
A 2021. évi általános felsőoktatási felvételi eljárás során a 2021. április 30-ig befejezett nyelvvizsga eljárások esetén
biztosított, hogy a közhiteles nyilvántartásból hitelesítésre kerüljenek az adatok.
A magyartól eltérő idegen nyelvű – nyelvtudásért legfeljebb 40 többletpont jár a következő módon:
•
B2 (korábban középfokú) komplex (írásbeli és szóbeli) (korábban C típusú) államilag elismert nyelvvizsgabizonyítványért 28 többletpont,
•
C1 (korábban felsőfokú) komplex (írásbeli és szóbeli) (korábban C típusú) államilag elismert nyelvvizsgabizonyítványért 40 többletpont.
A jelentkező legfeljebb 40 többletpontot kaphat akkor is, ha a többletpontokra több különböző nyelvből megszerzett
nyelvvizsga-bizonyítvány alapján is jogosult lenne, vagy ha a különböző nyelvvizsgák alapján elérhető többletpontjainak
összege ezt meghaladná. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.
Ha a jelentkező ugyanazon idegen nyelvből egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is jogosult lenne
többletpontra, akkor a többletpontokat csak egyszer, a kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen kapja meg.
A külföldi középfokú oktatási intézményben az adott állam hivatalos nyelvén bármely közismereti tantárgyból legalább két
tanévig folytatott és eredményesen befejezett tanulmányok teljesítése az adott külföldi állam hivatalos nyelve szempontjából
államilag elismert általános, egynyelvű, komplex típusú felsőfokú (C1) nyelvvizsga-bizonyítványnak felel meg.

Esélyegyenlőség
Jogszabály alapján kötelező többletpontot adni esélyegyenlőség címén, amennyiben a Tájékoztató megjelenése
és 2021. július 8. közötti időszak során a jelentkező teljesíti az adott jogcím feltételeit, és a jogosultságot
megfelelően igazolja (kivéve, ahol kizárólag gyakorlati vizsga alapján történik a pontszámítás).
Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében 40 többletpontra jogosult
•
a hátrányos helyzetű,
•
a fogyatékossággal élő,
•
a gyermeke gondozása céljából
o
fizetés nélküli szabadságon lévő jelentkező, akinek a fizetés nélküli szabadság idejére
csecsemőgondozási díj, örökbefogadói díj, gyermekgondozási díj, gyermekgondozást segítő ellátás vagy
gyermeknevelési támogatás kerül folyósításra, vagy a fizetés nélküli szabadságot tizenkét évesnél
fiatalabb beteg gyermek ápolása címén veszi igénybe,
o
csecsemőgondozási díjban (CSED),
o
örökbefogadói díjban (ÖD),
o
gyermekgondozást segítő ellátásban (GYES),
o
gyermeknevelési támogatásban (GYET),
o
gyermekgondozási díjban (GYED)
o
gyermekek otthongondozási díjában (GYOD), gyermekük otthoni ápolása miatt ápolási díjban
részesülő jelentkező.

Hátrányos helyzet
Hátrányos helyzet miatt 40 többletpont jár.
A települési önkormányzat jegyzője a kérelmező hátrányos helyzetének fennállását állapítja meg, ha rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, és
•
vagy alacsony a szülők iskolai végzettsége,
•
vagy alacsony a szülők foglalkoztatottsága,
•
vagy elégtelen lakókörnyezet, illetve lakáskörülmények között él.
A települési önkormányzat jegyzője a halmozottan hátrányos helyzet fennállását állapítja meg, ha a jelentkező
nevelésbe vett vagy azt követően utógondozói ellátásban részesül és nappali tagozatos tanulói jogviszonyban áll,
vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, és a következő három körülmény közül legalább kettő
fennáll:
•
alacsony a szülők iskolai végzettsége,
•
alacsony a szülők foglalkoztatottsága,
•
elégtelen lakókörnyezet.
A felvételi eljárás során az a jelentkező jogosult hátrányos helyzet jogcímen többletpontra, aki a gyermekek
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint hátrányos helyzetűnek minősül és
a jelentkezés időpontjában huszonötödik életévét még nem töltötte be.
Az igazolási jogcímnek a Tájékoztató megjelenése és 2021. július 8. közötti időintervallumban kell fennállnia.
(Vagyis a hátrányos helyzetnek e két dátum közötti időszakban fenn kell állnia.)

Fogyatékosság
Fogyatékosság jogcímének igazolása esetén 40 többletpont jár.
A jelentkező fogyatékossága, sajátos nevelési igénye kizárólag részletes szakértői véleménnyel igazolható.
Amennyiben a jelentkező nem fogyatékosságot, hanem tartós vagy krónikus betegséget igazol, többletpont nem
adható.
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011 évi CCIV. törvényben (Nftv.) meghatározott fogyatékosság az Nktv.-ben
meghatározott sajátos nevelési igénynek felel meg, erre adható többletpont. Az Nktv.-ben meghatározott
tanulási nehézség viszont nem minősül fogyatékosságnak, így arra többletpont nem adható.
A jelentkezőnek az E-felvételiben rögzítenie kell a szakvéleményén található fogyatékosság megnevezését és/vagy a
BNO-kódot is.
Az igazolási jogcímnek a Tájékoztató megjelenése és 2021. július 8. közötti időintervallumban fenn kell állnia.
Figyelem! Bizonyos szakokon egy-egy fogyatékosság a felvétel kizáró oka lehet! A külföldön kiállított szakértői
vélemény nem fogadható el. A külföldi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező jelentkezők a Fővárosi
Kormányhivatalhoz fordulhatnak szakértői vélemény kiállítása céljából.

Gyermekgondozás
A gyermeke gondozása céljából
•
fizetés nélküli szabadságon lévő és ezzel párhuzamosan CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve GYED ellátásban
részesülő, vagy a fizetés nélküli szabadságot tizenkét évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása címén veszi
igénybe, vagy
•
csecsemőgondozási díjban (CSED), vagy
•
örökbefogadói díjban (ÖD), vagy
•
gyermekgondozást segítő ellátásban (GYES), vagy
•
gyermeknevelési támogatásban (GYET), vagy
•
gyermekgondozási díjban (GYED), vagy
•
gyermekek otthongondozása díjában (GYOD), gyermekük otthoni ápolása miatt ápolási díjban részesülő
jelentkezőnek
40 többletpont jár minden képzésen, kivéve ahol gyakorlati vizsga alapján számítják a felvételi pontszámot.
Figyelem! Az igazolási jogcímeknek a Tájékoztató megjelenése és 2021. július 8. közötti időintervallumban fenn
kell állniuk. Az igazolás csak abban az esetben fogadható el, ha az igazolás egyértelműen (nem „várhatóan”,
„előreláthatóan”) igazolja a fenti intervallum legalább egy napját.

Tanulmányi és művészeti versenyeredmények
Különböző tanulmányi, művészeti és szakmai versenyeken szerzett eredmények alapján a jelentkező többletpontot
kaphat, ha teljesíti a jogcím feltételeit és a jogosultságot megfelelően igazolja.
Az alábbi versenyeken elért eredményekért jár többletpont:
•
Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny (OKTV),
•
Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája (TUDOK),
•
Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny,
•
Országos Művészeti Tanulmányi Verseny,
•
(Országos) Tudományos Diákkörök Konferenciája középiskolásoknak (OTDK/TDK),
•
Nemzetközi Tudományos Diákolimpia,
•
„Ifjú tudósok” tudományos középiskolai vetélkedő,
•
V4-es Közgazdasági Diákolimpia,
•
Országos Haditorna Verseny.

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny eredménye
Tárgyanként legfeljebb egy versenyen elért eredmény alapján többletpont jár, ha a jelentkező a versenyeredményt
azon tárgyak valamelyikéből érte el, amely az adott szakon érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyként szerepel.
A korábbi években szerzett versenyeredmények nem évülnek el!
Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyeken (OKTV) elért
•
1–10. helyezésért 100 többletpont,
•
11–20. helyezésért 50 többletpont,
•
21–30. helyezésért 25 többletpont
adható. A döntőbe jutott, de azon részt nem vevő jelentkezőt – a verseny szervezőjének igazolása alapján – a
döntőben elvileg elérhető utolsó helyezést elérőnek kell tekinteni.
Az OKTV-n nem érettségi pontot adó tárgyból – a felsőoktatási intézmények esetleges ezirányú döntése alapján –
elért 1-10. helyezésért 20 többletpont kapható:
•
szabad bölcsészet alapképzési szakon a mozgóképkultúra és médiaismeret és a filozófia versenytárgyból,
•
kommunikáció és médiatudomány alapképzési szakon a mozgóképkultúra és médiaismeret versenytárgyból,
•
az orvos- és egészségtudomány képzési terület alapképzési szakjain földrajz, mozgóképkultúra és médiaismeret,
művészettörténet, történelem, vizuális kultúra és filozófia versenytárgyból,
•
minden nem érettségi pontot adó érettségi vizsgatárgyból a pedagógusképzés, a sporttudomány és a
természettudomány képzési terület valamennyi alapképzési szakján.

Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos
Konferenciája versenyeredmény
Tárgyanként legfeljebb egy versenyen elért eredmény alapján többletpont jár, ha a jelentkező a
versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amely az adott szakon érettségi pontot adó érettségi
vizsgatárgyként szerepel.
Figyelem! A korábbi években szerzett versenyeredmény a felhasználási szándék idejében érvényes
versenykiírás szabályai szerint használható fel, vagyis a megszerzett versenyeredmények nem évülnek el!
A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája (TUDOK) versenyein elért helyezés alapján
•
a nagydíjasoknak 30 többletpont,
•
az első díjasoknak 20 többletpont adható.

Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató
Verseny eredménye
Az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyen elért legalább 3. helyezésért 30
többletpont adható.

Országos Tudományos Diákkörök Konferenciája
A Tudományos és Diákköri Tanács (TDK) vagy az Országos Tudományos és Diákköri Tanács (OTDK) által
szervezett versenyen (1. sz. táblázat) elért eredményért – ha a verseny időpontjában tanulói jogviszonyban állt a
jelentkező – többletpont jár az alábbiak szerint:
•
1-3. helyezésért 20 többletpont,
•
különdíjért 10 többletpont.

„Ifjú tudósok” tudományos középiskolai vetélkedő
Tárgyanként legfeljebb egy versenyen elért eredmény alapján többletpont jár, ha a jelentkező a
versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amely az adott szakon érettségi pontot adó érettségi
vizsgatárgyként szerepel.
Figyelem! A korábbi években szerzett versenyeredmények nem évülnek el!
Az „Ifjú tudósok” tudományos középiskolai vetélkedőn elért
•
1. helyezésért 100 többletpont,
•
2. helyezésért 50 többletpont,
•
3. helyezésért 25 többletpont
adható.
Az „Ifjú tudósok” tudományos középiskolai vetélkedő elfogadható versenytantárgyai: történelem, biológia,
kémia, magyar irodalom, fizika és informatika.

Nemzetközi Tudományos Diákolimpia
Tárgyanként legfeljebb egy, a Nemzetközi Biológiai Diákolimpián, a Nemzetközi Fizikai Diákolimpián, a
Nemzetközi Földrajzi Diákolimpián, a Nemzetközi Informatikai Diákolimpián, a Nemzetközi Kémiai
Diákolimpián és a Nemzetközi Matematikai Diákolimpián elért egyéni 1-3. helyezésért 100 többletpont kapható,
ha a jelentkező a versenyeredményt azon tárgyak valamelyikéből érte el, amely az adott szakon érettségi pontot
adó érettségi vizsgatárgyként szerepel.
A Nemzetközi Csillagászati és Asztrofizikai Diákolimpián elért egyéni 1-3. helyezésért a jelentkező 100
többletpontra jogosult, ha olyan képzésre jelentkezik, ahol a fizika vizsgatárgy érettségi pontot adó érettségi
vizsgatárgyként szerepel.
A Nemzetközi Nyelvészeti Diákolimpián és a Nemzetközi Filozófiai Diákolimpián elért egyéni 1-3. helyezésért –
ha bölcsészettudományi képzési területre jelentkezik – 100 többletpontra jogosult a jelentkező.

V4-es Közgazdasági Diákolimpia
Az Institut Ekonomického Vzdělávání (INEV) által alapított, Magyarország, Csehország, Lengyelország és
Szlovákia Közgazdasági Társaságai által támogatott és Magyarországon, a Magyar Közgazdasági Társaság által
szervezett Közgazdasági Diákolimpia nemzetközi döntőjén elért 1-3. helyezésért 30 többletpont jár, ha a
jelentkező a gazdaságtudományok képzési területre jelentkezik.

Sporteredmény
A NOB által elismert sportágakban legfeljebb egy, a pontszámítás szempontjából legkedvezőbb eredmény után jár többletpont. Az
alábbi jogcímekért adható többletpont:
•
olimpiai játékokon, 1984-től kezdődően a Paralimpián vagy Siketlimpián, Sakkolimpián való részvétel esetén 50
többletpont.
•
világbajnokságon, Európa-bajnokságon elért legalább 3. helyezésért 30 többletpont,
•
korosztályos világ- vagy Európa-bajnokságon, az Universiadén, egyetemi világbajnokságon, az Ifjúsági Olimpián elért
legalább 3. helyezésért 20 többletpont, amelyet csak abban az esetben kaphat meg a jelentkező, ha az arra jogosító eredményt
legkésőbb a jelentkezés évét megelőző 8 éven belül szerezte.
•
a jelentkezési határidő napján hatályos versenyszabályzatában meghatározottak szerinti, országos bajnokságon elért
legalább 3. helyezésért 15 többletpont,
•
Diákolimpia országos döntőjében elért legalább 3. helyezésért 10 többletpont adható.
Figyelem! Minden sportág esetében kizárólag a magyarországi sportági szakszövetségek igazolása fogadható el!

Alkalmassági vizsga
A hatályos felsőoktatási felvételi kormányrendelet tartalmazza, hogy a felsőoktatási intézmények mely szakokon szervezhetnek
alkalmassági vizsgát.
A vizsgáról szóló értesítést (vizsgabehívót) az adott felsőoktatási intézmény küldi meg a jelentkező részére
Az alkalmassági vizsgán elért teljesítmény „megfelelt" vagy „nem felelt meg" minősítéssel értékelhető.
A felsőoktatási intézmény magyar nyelvi alkalmassági vizsgát szervezhet a nem magyar állampolgárságú jelentkező számára, ha
magyar nyelvű képzésre jelentkezik
Figyelem! Aki az alkalmassági vizsgán nem jelenik meg vagy „nem felelt meg" minősítést kap, annak a felvételi
összpontszáma 0, azaz nulla, tehát nem vehető fel az adott jelentkezési helyre!
A fogyatékossággal élő jelentkezőt az alkalmassági vizsgán a felsőoktatási intézmény szabályzata szerint illethetik meg
kedvezmények, illetve felmentések.

Minimumpontszám
Alapképzési szak neve
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közösségszervezés – ifjúsági közösségszervező szakirány
közösségszervezés – kulturális közösségszervező
szakirány
magyar
műszaki menedzser
nemzetközi gazdálkodás
nemzetközi tanulmányok
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duális képzés, finanszírozás-diákhitel
Felsőoktatási felvételi tájékoztató
2021. szeptemberben kezdődő szemeszter

A duális képzés
A duális képzésben a hallgató a felsőoktatási tanulmányai mellett vállalja, hogy egy minősített
partnerszervezetnél a képzési idő alatt gyakorlatot végez.
A duális képzésben a felsőoktatási intézménnyel közösen kialakított, egyeztetett duális képzési
program alapján a partnerszervezetek saját igényeik szerint képzik a hallgatót, és profiljuknak
megfelelően támogatják, gyakorlati ismeretekkel bővítik, kiegészítik a hallgató intézményi képzését.

Jelentkezés a duális képzésre

Amennyiben a jelentkező duális képzésben kívánja folytatni tanulmányait, akkor a felvételi eljárás során duális
képzési lehetőségre utaló lábjegyzettel rendelkező képzésre kell jelentkeznie. Az E-felvételi rendszerében a
duális képzésre utaló lábjegyzet nem jelenik meg, így a felvételizőnek célszerű ellenőriznie, hogy valóban a
számára megfelelő képzésre jelentkezett-e. A jelentkezőnek a felsőoktatási intézménnyel együttműködési
megállapodást kötött partnerszervezetek valamelyikénél is sikeresen kell teljesítenie egy kiválasztási eljárást.

A partnerszervezetek határozzák meg, hogy a jelentkezőknek milyen elvárásoknak kell megfelelniük. Az
eljárásról az illetékes felsőoktatási intézmények, illetve a partnerszervezetek nyújthatnak további tájékoztatást.

A hallgatói munkaszerződés
A partnerszervezetek hallgatói munkaszerződést kötnek a kiválasztott duális képzési hallgatóval, akinek így
kettős jogviszonya lesz: egyrészt az adott felsőoktatási intézményben hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, másrészt
hallgatói munkaszerződés megkötésével a képzésben részt vevő partnerszervezettel kerül munkajogviszonyba.

A partnerszervezet a duális formában folytatott képzés teljes idejére, minden hónapban köteles díjazásban
részesíteni a hallgatót.

Az állami ösztöndíjas és önköltséges képzés
A hallgatók kétféle finanszírozási formában folytathatják felsőoktatási tanulmányaikat: magyar
állami (rész)ösztöndíjas vagy önköltséges formában.
Az állami (rész)ösztöndíjas vagy önköltséges finanszíroz nem jelent végleges és változtathatatlan
kategóriát senki számára. Ha a magyar állami ösztöndíjjal támogatott hallgató nem felel meg a
meghatározott feltételeknek, a felsőoktatási intézmény tanév végén köteles önköltséges képzésre
átsorolni, helyükre pedig bekerülhetnek a legjobb teljesítményt elérő önköltséges hallgatók.
A magyar állami (rész)ösztöndíjas képzésben részt vevő hallgató sajátos feltételek (oklevélszerzés,
hazai munkaviszony fenntartása) teljesítésére köteles – ezek alól csak néhány, szintén a törvényben
meghatározott esetben mentesülhet.

Tudnivalók a magyar állami ösztöndíjas finanszírozású
képzés feltételeiről

A magyar állami ösztöndíjas hallgató kötelezettségei
A magyar állami ösztöndíjas hallgató köteles
•
az adott képzésen legfeljebb a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott képzési idő másfélszeresén
belül megszerezni az oklevelet (oklevélszerzési kötelezettség), ÉS
•
az oklevél megszerzését követő húsz éven belül az általa magyar állami ösztöndíjjal folytatott tanulmányok
idejével megegyező időtartamban hazai munkaviszonyt fenntartani (20 éven belüli hazai munkaviszonyfenntartási kötelezettség).
Az oklevélszerzési határidő számítására vonatkozó fontosabb tudnivalók:
•
A képzési idő szakonként eltérő, jogszabályban meghatározott objektív szám, amely az Egyetemek, főiskolák
menüpontban szereplő meghirdetésekben, valamint a Szakleírások menüpontban is megtalálható.
•
Amennyiben a képzési idő másfélszerese szerinti utolsó félév őszi félévre esik, akkor az oklevélszerzési
kötelezettség határideje a következő év március 31., amennyiben a képzési idő másfélszerese szerinti utolsó félév
tavaszi félévre esik, akkor az oklevélszerzési kötelezettség határideje az adott év augusztus 31.
Amennyiben a képzési idő másfélszerese tört szám, a félévekben számolt oklevélszerzési határidőt felfelé kell
kerekíteni.

•
•
•
•

A Diákhitel

Jövedelem, kezes és fedezet nélkül
Bármikor, díjmentesen előtörleszthető
Kötelezően csak a tanulmányok után törlesztendő
Hitelfelvételt követően született 2. gyermek után a tartozás felét, a 3. gyermek születésével az édesanyák teljes tartozását
elengedjük.

Szabad felhasználású DIÁKHITEL1

Felsőoktatási képzési költségre DIÁKHITEL2

A kamat 1,99%

A kamat 0%

közvetlenül a hallgató bankszámlájára folyósítva

Magyarországi intézményben, az önköltséged akár egészére
kérhető

Havonta akár 150 000 Ft, félévente akár 750 000 Ft kérhető
egyösszegben is

Közvetlenül az oktatási intézménynek folyósítva

DIÁKHITEL PLUSZ
•
•
•
•
•

A kamat 0%
Közvetlenül a hallgató bankszámlájára folyósítva
Egyszeri, akár 500 000 Ft
A hitel felvételét követő első évben törlesztési kötelezettség nélkül
Szabadon választható törlesztési idő, 1-5 év között

Természettudományos tárgyak a tanulmányi
pontokban
A tanulmányi pontok számításánál a választott tárgy kizárólag természettudományos tárgy lehet: a biológia, a
fizika, a kémia, a földrajz (a földünk és környezetünk), természetismeret és a természettudomány tantárgyak.
Jelentkezéskor egy vagy két különböző természettudományos tantárgy eredménye adható meg.
A pontszámítási szabály értelmében egy - legalább két évig tanult - választott természettudományos tantárgy utolsó
két tanult év végi eredményeit kell megadni, vagy pedig két különböző, egyenként legalább egy évig tanult
természettudományos tantárgy utolsó tanult év végi eredményeit.
Ennek megfelelően jelentkezéskor a középiskolai tantárgyak eredményeire vonatkozó táblázatban vagy egy választott
természettudományos tantárgy szerepel és annak utolsó előtti és utolsó tanult évének év végi eredménye jelenti a
tanulmányi pontok számításának részét - vagy pedig két különböző választott természettudományos tantárgyat kell
beírni és ebben az esetben a két tárgy utolsó tanult év végi eredménye jelenti a tanulmányi pontok számításának
részét.
Nem kombinálható egymással két, legalább két évig tanult természettudományos tantárgy olyan formában, hogy
egyik esetében az utolsó előtti tanult év, másik tantárgy esetében az utolsó tanult év eredményét vesszük figyelembe.

Elérhetőségek

• Ügyfélszolgálat: Telefon: (06 1) 477 3131
Cím: Budapest, XII. kerület, Maros u. 19-21. földszint
Levelezési cím: Oktatási Hivatal, 1380 Budapest, Pf. 1190
E-mail: info@felvi.hu
Honlap: Felvi.hu - Ügyfélszolgálatunk
• A felvételi eljárással kapcsolatos általános kérdésekben a 1818-as telefonszámon (5-ös gomb - Felsőoktatási felvételivel
kapcsolatos kérdések) a Kormányzati Ügyfélvonal is tájékoztatást nyújt 0-24 órában.
• A felsőoktatási intézmények címei, telefonszámai, egyéb elérhetőségei megtalálható: Egyetemek, főiskolák oldalán.
• Érettségivel kapcsolatban: Az érettségivel kapcsolatban a www.oktatas.hu
a vizsga szervezéséről és lebonyolításáról a Köznevelés/Érettségi menüpont,
az érettségi jelentkezés benyújtásáról pedig a Köznevelés/Érettségi/Jelentkezés érettségi vizsgára
• Magyar állami (rész)ösztöndíjjal kapcsolatban :

Telefonon és személyesen az Oktatási Hivatal Ügyfélszolgálatán:
Telefon: (06 1) 374-2100 vagy (06 1) 477 3131
Cím: Budapest, XII. kerület, Maros u. 19-21. földszint
Levelezési cím: Oktatási Hivatal, 1380 Budapest, Pf. 1190.
E-mail: allamiosztondij@oh.gov.hu
Honlap: www.oktatas.hu/magyar-allami-osztondij

• Külföldi bizonyítványok, oklevelek elismertetésével kapcsolatban:Oktatási Hivatal Magyar Ekvivalencia és Információs Központ
Cím: 1122 Budapest, Maros u. 19-21.
Telefon: (06 1) 374-2212
E-mail: ekvivalencia@oh.gov.hu Honlap: www.oktatas.hu/kepesitesek_elismertetese/meik_oldalak

Államilag elismert nyelvvizsgákkal kapcsolatban Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ
Cím: 1122 Budapest, Maros u. 19-21.
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 112
Telefon: (06 1) 374-2135
Fax: (06 1) 374-2497
E-mail: info.nyak@oh.gov.hu
Honlap: www.nyak.hu
Jogszabályi, jogalkotói, a felsőoktatás szabályozását érintő kérdésekben
Innovációs és Technológiai Minisztérium
Cím: 1011 Budapest, Fő utca 44-50.
Telefon: (06 1) 795-1700
Fax: (06 1) 473-0697
E-mail: ugyfelszolgalat@itm.gov.hu
Honlap: www.kormany.hu
Diákhitel Központ Zrt.
Cím: 1027 Budapest, Kacsa utca 15-23.
Levelezési cím: 1996 Budapest
Telefon: (06 1) 999-9944
Fax: (06 1) 224-9671
E-mail: info@diakhitel.hu
Honlap: www.diakhitel.hu; www.facebook.com/diakhitel
HÖOK
Levelezési cím: 1053 Budapest, Ferenciek tere 7-8. III. lépcsőház I. emelet 8.
Központi telefonszám: (06 1) 798-8134, (06 70) 339- 9462
E-mail: info@hook.hu
Honlap: www.hook.hu

