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Felsőoktatási felvételi tájékoztató – felvi.hu  

 

• E-felvételi  

 

Érvényes a jelentkezés, ha:  
• határidőre történik, és  

• eljárási díj be van fizetve és  

• ügyfélkapus hitelesítés vagy hitelesítő lap határidőre beküldésre kerül.  

• legfeljebb 6 jelentkezési helyet lehet megjelölni.  

• alapjelentkezés keretében díjmentesen 3 jelentkezési helyet lehet 

megjelölni. Ugyanazon intézmény ugyanazon szakára állami ösztöndíjas 

és önköltséges képzésre történő jelentkezés egy jelentkezésnek számít!  

• minden további jelentkezés 2000 ft.  

• banki átutalás formájában, vagy  

• internetes tranzakcióra alkalmas bankkártyával, az E-felvételiből 

elérhető internetes felületen (febr. 15-ig)  

 

Ki nyerhet felvételt? 

Az a jelentkező, aki 

1. a jelentkezési határidőig érvényes jelentkezést nyújtott be, 

2. továbbtanuláshoz megfelelő végzettséggel rendelkezik, 

3. alap, osztatlan képzés esetén teljesíti a felvételi követelményt (egy 

emelt szintű érettségi), 

4. teljesíti az érettségi pontok számításához meghatározott érettségi 

követelményt az előírt szinten, 

5. pontszáma eléri a jogszabályban meghatározott minimum 

pontszámot, 

6. a felvételi összpontszáma eléri jelentkezési helyeinek valamelyikén 

az eljárás végén megállapított ponthatárt, 

7. megfelel az adott szakon meghatározott egyéb feltételeknek (pl. 

alkalmassági vizsga, orvosi alkalmasság), 

8. felvételt nyer. 

 

 

 



Pontszámítás alapszakokon (BSc)  

Alapképzésen 400+100 pontos pontszámítási rendszer  

A pontszámítás alapja (max. 200 pont):  
• Középiskolai eredmények  

• Érettségi teljesítmények  

 

Többletpont kapható (max. 100p):  

• jogszabály alapján minden képzési területen járó többletpontok  

• képzési területenként adható többletpontok  

 

Felsőfokú oklevéllel rendelkezők esetén a pontszámítás  

A pontszámítás alapja a megszerzett felsőfokú oklevél minősítése:  

• 5 (jeles, kiváló, kitüntetéses) minősítés esetén 400 pont;  

• 4 (jó) minősítés esetén 370 pont;  

• 3 (közepes) minősítés esetén 340 pont;  

• 2 (elégséges) minősítés esetén 310 pont.  

 

A jogszabály alapján minden képzési területen járó többletpontok  

• emelt szintű érettségi vizsgaeredményért (legalább 45 %-os telj. esetén, 

amennyiben annak százalékos eredményéből történik az érettségi pont 

számítása - tárgyanként 50 pont, max. 100 pont)  

• nyelvtudásért: középfokú komplex 28 p, felsőfokú komplex 40 p., de max. 

40 pont)  

• előnyben részesítésért (max. 40 pont) (hátrányos helyzetű, fogyatékkal élő, 

gyermekgondozásért)  

 

Képzési területenként adható többletpontok  

• tanulmányi versenyeredmények alapján  

• szakképesítés alapján (azok a szakképesítések, melyek 54, 55 számmal 

kezdődnek) 24 pont  

• sporteredmény alapján  

 

FONTOS: csak akkor jogosult pluszpontra, ha azt dokumentummásolattal 

igazolja!!! 

 

 



Pontszámítás mesterképzésre (MSc) jelentkezőknél:  

Felvételi pontok: - oklevél átlag alapján: 90 pont  

Többletpontok minden szak esetében: maximum 10 többletpont adható.  

• Esélyegyenlőségi maximális pont: 1 pont  

o fogyatékosság: 1 pont  

o  gyermekgondozás: 1 pont  

o  hátrányos helyzet: 1 pont  

• 2. nyelvvizsga / felsőfokú (C1) komplex: 10 pont  

• 2. nyelvvizsga / középfokú (B2) komplex: 5 pont  

• intézményi TDK helyezés/dicséret: 3 pont  

• matematika szigorlat: 5 pont  

• mechanika szigorlat: 5 pont  

• Országos TDK 1-3. hely: 3 pont  

 

• Minden mesterképzési szak képzési és kimeneti követelményeiben 

meghatározásra került, hogy egy adott mesterképzésbe történő belépésnél 

mely alapképzésben szerzett szakok fogadhatók el előzményként. 

• A nem teljes kreditértékű oklevéllel rendelkező jelentkezőnek 

kreditelismerési eljárást kell kezdeményezni a felsőoktatási intézménynél. 

  



 

Bővebb információ: 

SZIE Gépészmérnöki Kar 

H-2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1. 

Tel: +36 (28) 522 021 

http://www.gek.szie.hu/ 

info@gek.szie.hu 


