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tanulmányi osztályvezető
DEBRECENI EGYETEM

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI
KAR
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Legfontosabb változások:
A kormány a 261/2019. (XI. 14.)
kormányrendelete 2019. november 14-én
módosította a jelenleg is érvényes felvételi
eljárásra vonatkozó jogszabályt:
Nyelvvizsga - NEM BELÉPÉSI FELTÉTEL –

ha van:
B2 komplex nyelvvizsga - 28 pont,
 C1 komplex nyelvvizsga – 40 pont.


Emelt szintű érettségi – BELÉPÉSI

FELTÉTEL


pontszámítás nem változik:
 1 EÉ = 50 pont
legalább 45%-os teljesítménynél
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Kötelező emelt szintű érettségi követelmény :
2020 január 1-től minden alapszakra,

osztatlan szakra kötelező bemenet a legalább
egy emelt szintű érettségi
kivétel: pl.: edző, szakoktató alapképzési szakok, művészeti,
művészetközvetítői képzési területek szakjai – az
alkalmassági vizsga pontszáma számít

Két emelt szintű érettségi szükséges az

alábbi szakokra:
állatorvos
általános orvos,
fogorvos,
gyógyszerész
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FFT: „A felvételi követelményként előírt és az érettségi
pont számításához előírt emelt szintű
érettségi vizsgatárgy nem feltétlenül ugyanaz.”
A felvételi követelmény azonos
A felvételi követelmény bármely
az érettségi pontok
emelt szintű érettségi vizsgával
számításához előírt érettségi
teljesíthető:
vizsgatárggyal:
• az agrár (alapképzés és
agrármérnöki osztatlan képzés),
• a gazdaságtudományok
(alapképzés, kivéve alkalmazott
közgazdaságtan),
• az informatika,
• a jogi (alapképzés),
• az orvos- és egészségtudomány
(alapképzések),
• a pedagógusképzés (kivéve
szakoktató),
• és a sporttudomány (kivéve edző)
képzési területek szakjain*.

• az agrár (osztatlan képzés)
• az államtudományi,
• a bölcsészettudomány,
• a gazdaságtudományok osztatlan
képzés és alkalmazott
közgazdaságtan alapszak,
• a jogi (osztatlan képzés)
• a műszaki,
• az orvos- és egészségtudomány
(osztatlan képzés),
• a társadalomtudomány
• és a természettudomány
képzési területek szakjain.
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Példa: Minta Rozália tanítói szakra jelentkezik

+50
pont
Érettségi pont:
78+79=157*2=31
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 Javaslat: a szakhoz meghatározott érettségi tantárgyak

valamelyikéből válasszon emelt szinten teljesítendőt ahhoz,
hogy a többletpontot is megkapja!
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ANA ponthatárok 2021-ben
 Alapesetben az állami ösztöndíjas és az önköltséges ponthatár

megegyezik
 De a felelős miniszter a magyar állami ösztöndíjas képzésre
történő felvételhez szükséges ponthatárt – jellemzően a szakos
kapacitás okán – magasabban állapíthatja meg
 2019-ben összesen 41 ilyen szak volt
 2020-tól változás: nincs 400 pont feletti minimális felvételi
követelmény (részletesen lásd a www.felvi.hu-n) – ez igaz 2021reSzak
is
neve pl.:
2021. évi
pontszám

nemzetközi tanulmányok

400

kommunikáció- és médiatudomány

400

pszichológia

400

nemzetközi gazdálkodás

400
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Fő kérdések a felvételi kapcsán:
Mit (szak)?
Hol (intézmény)?
Mennyiért

(finanszírozás)?
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Állami (rész)ösztöndíj
Beiratkozáskor a hallgató aláírásával vállalja az
állami ösztöndíjas képzés feltételeit:
a képzési idő másfélszeresén belül megszerzi az

oklevelet, ha nem, az 50%-ot visszafizeti -2020-tól
ledolgozás;
20 éven belül az ösztöndíjas időtartamot itthon
ledolgozza, ha nem, visszafizeti a 100%-ot.
Figyelem: adó módjára behajtható köztartozás!
alapszakon 1 félév, osztatlan szakon 2 félév
meggondolási idő
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A bolognai rendszer
DOKTORI
(PhD)
6 félév

Érettségi után 3 féle
belépés lehetséges:
O

- felsőoktatási
szakképzésre
- alapképzésre
- osztatlan képzésre
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MESTERKÉPZÉ
S
(MA/MSc)

SZAKIRÁNYÚ
TOVÁBBKÉPZÉ
S

2-5 félév

ALAPKÉPZÉS
(BA/BSc)
6-7 félév

FELSŐOKTATÁS
I SZAKKÉPZÉS

9

Információk elérhetősége
www.felvi.hu – Felsőoktatási felvételi

tájékoztató (FFT) – elsődleges forrás!
megjelent: 2020. december 28.
FFT hivatalos kiegészítése (január vége)
A felsőoktatási intézmény vagy a kar

honlapja
Nyílt napok
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Jelentkezés módja és határideje
Csak E-jelentkezés lehet

feltétel: internet elérhetőség, érvényes e-mail cím

www.felvi.hu – Szolgáltatások – E-felvételi
menüpont regisztráció után lehet használni
felhasználói név (azonosító) + jelszó + e-mail cím
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Jelentkezés módja és határideje
Egyedi biztonsági kód – a rendszer

automatikusan küldi, a további
belépésekhez kell!
Felvételi azonosító – 12 jegyű szám (pl.:
321565870147), ezen a felvételi azonosító
számon tartják majd nyilván a
jelentkező adatait. A felvételi eljárás
folyamán ügyintézéskor vagy tájékozódáskor
erre a felvételi azonosító számra kell
hivatkozni.

Jelentkezési határidő: 2021. február 15.

(jogvesztő!)
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Adatok feltöltése
Személyes adatok (az érvényes

személyazonosító dokumentum alapján kell
megadni!)
Elérhetőségek (lakcím, telefon, e-mail)
Jelentkezési helyek a kért elbírált sorrendben
(intézmény, kar betűkódja, szak - nyelveknél szakirány is, képzési szint, munkarend,
finanszírozás)

pl: DE-BTK germanisztika-német ANA
Tanulmányokra vonatkozó adatok (csak 9-12. vagy

9-13. évf.)

A középiskolai bizonyítvány minden eredményt tartalmazó
oldalát
töltse fel – július 8-ig ne felejtse el feltölteni az utolsó
évet!
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Mit kell feltölteni a jelentkezéshez?
A jelentkezéshez az adott dokumentum

szkennelt példányát töltse fel (pl.: középiskolai
bizonyítvány)

NEM kell feltölteni az alábbi

dokumentumokat:
2003. január 1-je után megszerzett államilag

elismert nyelvvizsga bizonyítványt – de a
bizonyítvány adatainak megadása kötelező
(nyelv megnevezése, foka, típusa, bizonyítvány
száma, anyakönyvi szám).
2006. január 1-je után kibocsátott magyar
rendszerű érettségi bizonyítványt /
tanúsítványt (adatok itt is!)
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Ha a jelentkezőnek nincs lehetősége az Efelvételiben feltölteni a dokumentumait, akkor azok
másolatát postai úton is beküldheti az
Oktatási Hivatal, 1380 Budapest, Pf. 1190. címre.
 Dokumentum másolatot A4-es
formátumban és fekete-fehér
fénymásolatként küldje el és csak egy példányban!
Postai úton később küldött másolaton a felvételi
azonosító legyen rajta és ajánlott küldeményként
adja fel!

Ha nem rendelkezik még az előírt

dokumentummal, a végső dokumentum pótlás
határideje:

2021. július 8.
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Hitelesítés
Hitelesíteni kell, anélkül érvénytelen!
1. Ügyfélkapu regisztrációval





2.

okmányirodákban személyesen kérhető;
a hitelesítés a két portálra történő párhuzamos belépéssel történik meg
ideiglenes regisztráció nem elég!
ha az Ügyfélkapuval történő hitelesítés többszöri kísérlet után sem sikeres ,
akkor a hitelesítő adatlapot nyomtassa ki és aláírásával ellátva postázza.

Hitelesítő adatlap postázásával

(ellenőrzés után ki kell nyomtatni
a honlapról, aláírni és postázni – ajánlott küldeményként – az Oktatási
Hivatal, 1380 Budapest, Pf. 1190. címre)

Hitelesítés határideje: 2021. február 20.
A nem hitelesített elektronikus jelentkezés érvénytelen felvételi
eljárást eredményez!
Ha február 15-ig hitelesítés után bármit változtat az E-felvételiben (adatot
módosít, befizetési igazolást, dokumentumot tölt fel stb.), akkor
 ügyfélkapus hitelesítés esetén az adatmódosítást követően sikeresen meg
kell ismételnie a teljes hitelesítési folyamatot
 hitelesítő adatlap esetén ismét le kell generálnia az adatlapot, és be kell
küldenie
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Eljárási díj
1. Alapdíj – eltörölték, 3 jelentkezés ingyenes!
Ha megegyezik az intézmény, kar, szak, képzési szint, munkarend
= 2 sor, de 1 jelentkezés

pl.: 1. sor: DE-BTK történelem ANA
=1
jelentkezés
2. sor: DE-BTK történelem ANK
2. Kiegészítő díj (2000 Ft) – a 4-6. jelentkezésért kell
fizetni az Oktatási Hivatalnak
befizetése: átutalással vagy bankkártyás fizetéssel
felvételi azonosító számot az átutalási közlemény rovatba
be kell írni!
befizetési határidő: 2021. február 15.

A befizetést igazoló dokumentummásolatot fel kell tölteni az Efelvételi felületére!

3. Külön eljárási díj (max. 4000 Ft) - a felsőoktatási

intézmények kérhetik pl.: gyakorlati vizsga szervezésért
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A jelentkezési sorrend
Egy jelentkező egy felvételi eljárásban csak egy

helyre vehető fel – ezért fontos!
A rangsorban szereplő első olyan helyre lesz
felvéve, ahová elég a pontszáma.
Azt írja előre, ahová leginkább szeretne
bekerülni!
1 alkalommal módosítható a sorrend

 2021. július 8-ig
 ≠ újabb jelentkezési hely megjelölése!
 a módosítás már nem módosítható vissza vagy tovább
 jelentkezési hely visszavonására (kizárására) is van

lehetőség, de



ez a 4-6. helynél a kiegészítő eljárási díj összegét nem csökkenti
nem lehet egy visszavonást újra aktiválni
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Mikor érvényes a jelentkezés?
Ha a jelentkező
a megfelelő elektronikus felületen nyújtotta
be a jelentkezését,
megadta a kötelezően megjelölt adatokat,
legalább egy jelentkezési helyet megjelölt,
hitelesítette a jelentkezését (ügyfélkapu
vagy hitelesítő adatlap beküldése),
befizette, átutalta az eljárási díjat.
Fontos: ne az utolsó napon!
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Pontszámítás
Maximális pontszám: 500 pont
400 pont a középiskolai tanulmányok/érettségi
alapján +
100 pont többletpont
Minimum ponthatár:
alapképzésben, osztatlan képzésben:




emelt szintű érettségi
nyelvvizsga
többletpontja beleszámít, más nem
meghatározott szakképzettségek (OKJ)

felsőoktatási szakképzésben:


280 pont

240 pont

emelt szintű érettségi vizsga többletpontja beleszámít, más nem
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Alapképzés, osztatlan képzésre jelentkezéskor
két fajta számítási módszer:
1.

tanulmányi pontok + az érettségi pontok
összege + a többletpontok = 500 pont

2.

az érettségi pontok x
500 pont

2 + a többletpontok =

Kivétel: a művészeti, művészetközvetítési, edző, szakoktató szakok (a
gyakorlati vizsga pontszáma x 2 = max. 400 pont – nincs
többletpont!)
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Felsőoktatási szakképzésre jelentkezéskor
három fajta számítási módszer:
a tanulmányi pontok x 2 + a többletpontok =
500 pont
2. tanulmányi pontok + az érettségi pontok
összege + a többletpontok = 500 pont
1.

3.

az érettségi pontok x
500 pont

2 + a többletpontok =
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 Tanulmányi pontok: max. 200 pont
1.

max. 100 pont: 5 tantárgy
1.
2.
3.
4.
5.

magyar nyelv és irodalom (évenként a két osztályzat
átlaga)
matematika
történelem
idegen nyelv
választott tárgy = természettudományi (biológia, fizika,
kémia, földrajz, természettudomány)
(1 tárgy 2 évig tanulva, vagy 2 tárgy 1-1 évig tanulva)

a 3. és 4. év végi érdemjegyek összegének
kétszerese (25 + 25) x 2=100
2. max. 100 pont: az érettségi bizonyítványban
szereplő 4 kötelező és egy szabadon
választható (nem kell természettudományinak
lennie!) tárgy százalékos eredményének átlaga
egész számra kerekítve pl:
(65+82+91+72+87):5=79
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Érettségi pontok: max. 200 pont
Két érettségi tárgyból számolnak érettségi
pontokat
pl: magyar: magyar (E) és latin nyelv vagy
történelem vagy egy idegen nyelv (angol, francia,
német, olasz, orosz, spanyol) - lásd: Felvételi
Tájékoztató!
az adott képzési területen előírt érettségi
tárgyakból
a jelentkező számára leginkább kedvező két
érettségi tárgy vizsgaeredményei alapján
a pontok száma egyenlő (mind közép-, mind
emelt szinten) az érettségi vizsgán elért
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százalékos eredménnyel

Többletpontok (max. 100 pont)
(a művészeti, művészetközvetítési, edző, szakoktató szakoknál
nem számítanak a többletpontok!)

 Emelt szintű érettségi vizsga – vizsgánként

50 - 50 pont
(legalább 45%-os eredmény elérése esetén)

 Nyelvvizsga – max. 40 pont
1.
2.

B2 komplex = középfokú C típusú – 28 pont
C1 komplex = felsőfokú C típusú – 40 pont

 OKTV helyezések – max. 100 pont
1-10. helyezés – 100 pont
2. 11-20. helyezés – 50 pont
3. 21-30. helyezés – 25 pont
További többletpontokat lásd a Felvételi
tájékoztatóban!
1.
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Tudnivalók a többletpontok kapcsán
Emelt szintű érettségi, OKTV, TUDOK:
csak ha az adott szakhoz rendelt érettségi
tárgyakból teljesíti
Nyelvvizsga:
1.
2.

3.
4.

legfeljebb két nyelvvizsga alapján
egy nyelvért csak egyszer és egy jogcímen lehet
többletpontot kapni (vagy a nyelvvizsgáért, vagy az
emelt szintű érettségiért)
emelt szintű nyelvi érettségi, ha min. 60%=B2
2021. április 30-ig tett vizsga eredményezhet július 8-ig
bizonyítványt, amit be lehet számíttatni, mert
igazolásra nem adható többletpont!

Előnyben részesítés:

a dokumentumpótlás határidejéig megfelel a
kedvezményre jogosító feltételeknek

azt megfelelőképpen igazolja.
Fontos! FFT-ben utánanézni, hogy pontosan milyen
igazolást kérnek!
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Felvételi döntés után
Ponthúzás várható időpontja:

2021. július 22.
Ha a kívánt intézmény megjelölt szakjára nyert

felvételt – beiratkozás (eredeti dokumentumok
bemutatása!)
Ha nem oda vették fel, ahová szeretett volna
bekerülni
ha rosszul számolták a pontokat – jogorvoslati

eljárás, de méltányosság nincs, és utólag
benyújtott dokumentumokra sem adnak utólag
pontot!
ha a pontszám nem volt elég – új felvételi vagy
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Legfontosabb határidők –
előreláthatóan (pontos forrás az FFT!)
február 15. – jelentkezési és fizetési határidő
február 20. – hitelesítési határidő
április 19. – ügyintézési időszak kezdete
július 8. – dokumentumpótlás végső

határideje
július 22. – vonalhúzás
augusztus 5. – besorolási döntés
augusztus 8-tól - jogorvoslat

Köszönöm a figyelmet!
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