Felsőoktatási tájékoztató
2020-2021.

Felvételi információk
• www.felvi.hu:
Itt lehet elektronikusan jelentkezni, melyhez
előzetes regisztráció szükséges.
A megadott e-mail címre kapott kóddal tudja
elindítani a jelentkezési lap kitöltést.
• felveteli.sze.hu (az egyetem saját felvételi
információkat tartalmazó oldala)
• 96/566-706, vitinger.nikoletta@sze.hu

Határidők
Feladat

Határidő

Jelentkezési határidő

2020. 02. 15.

Hitelesítés (postai úton vagy ügyfélkapuval)

2020. 02. 20.

Online tájékoztatása

2020. 04. 19-től

Hiánypótlási felszólítás megküldése

2020. 06. 25-ig

Később megszerzett dokumentumok benyújtása,
sorrendmódosítás

2020. 07. 09.

Ponthatár megállapítás

2020. 07. 23.

Besorolási határozat közlése

legkésőbb
2020. 08. 05-ig

Felvételi határozat közlése

legkésőbb 2020. 08. 08.

Fellebbezés határideje

A közléstől számított 15 nap

Szakjaink
www.felvi.hu/Egyetemek, főiskolák/Széchenyi István
Egyetem/Mezőgazdaság-és Élelmiszertudományi Kar

Felsőoktatási szakképzések (4 félév)

Tagozat

Ménesgazda felsőoktatási szakképzési szak

Nappalin és levelezőn

Mezőgazdasági felsőoktatási szakképzési szak

Nappalin és levelezőn

Alapképzések (7 félév)

Tagozat

Élelmiszermérnöki alapképzési szak

Nappalin és levelezőn

Vidékfejlesztési agrármérnöki alapképzési szak

Nappalin és levelezőn

Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki
alapképzési szak

Nappalin és levelezőn

Mezőgazdasági mérnöki alapképzési

Nappalin és levelezőn

Szakjaink
Mesterképzések (4 félév)

Tagozat

Agrármérnök tanár

CSAK levelezőn

Állattenyésztő mérnöki mesterképzési szak

Nappalin és levelezőn

Élelmiszer-biztonsági és -minőségi mérnöki
mesterképzési szak

Nappalin és levelezőn

Környezetgazdálkodási agrármérnöki mesterképzési
szak

Nappalin és levelezőn

Mezőgazdasági biotechnológus

CSAK nappalin

Növényorvosi mesterképzési szak

CSAK nappalin

Mezőgazdasági vízgazdálkodási mérnöki

Nappalin és levelezőn

Vidékfejlesztési agrármérnöki mesterképzési szak

Nappalin és levelező

Osztatlan képzések (10 félév)

Tagozat

Agrármérnök (osztatlan)

Nappalis és levelezőn

Agrár-mérnöktanár (osztatlan)

CSAK nappalin

Jelentkezési helyek sorrendjének meghatározása
• Első helyen állami ösztöndíjas képzéseket jelöljenek.
• Azt a szakot jelöljék először, amire a leginkább
szeretnének menni, függetlenül attól, hogy előző
években mennyi volt a ponthatár.
• Amennyiben adott szakra való bekerülés a fontos,
akkor egymás után jelöljék ugyanazt a szakot
különböző Intézményeknél.
• Amennyiben adott Intézménybe való bekerülés a
fontos, akkor az első helyeken ugyanannak az
Intézménynek a különböző szakjai jelenjenek meg.
• Mindig állami ösztöndíjas helyeket soroljanak fel
először és csak utána az önköltséges sorokat.

Önköltség összegek
•
•
•
•
•

Felsőoktatási szakképzések: 190.000 Ft
Alapképzések: 300.000 Ft
Osztatlan agrármérnöki: 270.000 Ft
Osztatlan tanári (agrármérnöktanár): 400.000 Ft
Mesterképzések: 390.000 - 470.000 Ft

EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI KÖVETELMÉNY

• A 2020. évi általános felsőoktatási felvételi
eljárástól alapképzésre és osztatlan képzésre az a
jelentkező vehető fel, aki legalább egy emelt
szintű érettségi vizsgát tett, vagy felsőfokú
végzettséget tanúsító oklevéllel rendelkezik.
• FONTOS! Emelt szintű érettségi bármely érettségi
tárgyból
tehető
(akár
magyarból
vagy
történelemből is), de csak akkor jár érte
többletpont, ha a választott tárgyból lehet
érettségi pontot számítani, és legalább 45%-os
eredményű.

EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI KÖVETELMÉNY

• Karunkon az alábbi tárgyakból lehet érettségi
pontot számítani:
biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v. kémia
v. matematika v. természettudomány v. egy idegen
nyelv v. szakmai előkészítő tárgy
• A felsorolt tárgyak közül kettőnek szerepelnie kell
az érettségi tárgyak között.
• Akkor jár a többletpont, ha a felsorolt tárgyak
valamelyikéből tesz emelt szintű érettségit és az
legalább a 45 %-ot eléri.

EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI KÖVETELMÉNY

• Azoknak is kell emelt szintű érettségit tenniük, akik
korábban már érettségiztek, de nem rendelkeznek
emelt szintű érettségivel.
• Kétféle módon teljesíthető:
1. Középiskolában tett emelt szintű érettségivel,
melynek eredményéről Tanúsítványt kapnak
2. Felsőoktatási felvételi szakmai vizsgával, melynek
eredménye csak az aktuális felvételiben
használható fel (tehát a 2020-as pótfelvételin már
nem!!!)

Felsőoktatási felvételi szakmai vizsga
• Ezt a vizsgát csak azok tehetik le, akik még a kétszintű
érettségi vizsga bevezetése előtt érettségiztek (2005
előtt) vagy külföldi érettségivel rendelkeznek.
• A vizsgát az a felsőoktatási intézmény szervezi, amit
először megjelölt a jelentkezési lapon.
• A mi esetünkben az általános tárgyak (Matematika,
Fizika, Kémia, Biológia, stb.) vizsgája Győrben lesz, a
szakmai
előkészítő
vizsgák
valószínűleg
Mosonmagyaróváron, de erről kapnak levélben
tájékoztatást.

Felsőoktatási felvételi szakmai vizsga
• A felsőoktatási felvételi szakmai vizsgát egy napon
bonyolítják le valamennyi érintett felsőoktatási
intézményben. A vizsgát a jelentkező csak a behívó
felsőoktatási intézményben és a vizsgabehívóban
szereplő időpontban teheti le, pótlásra, más vizsganapra
vagy más intézménybe történő átkérésre nincs
lehetőség.
• A vizsgát csak egyszer kell teljesíteni és az összes
Intézményben, amit megjelölnek, beszámítják emelt
szintű érettséginek.

Felsőoktatási felvételi szakmai vizsga
• Az elektronikus jelentkezési lapon már jelölni kell,
hogy milyen tárgyból szeretne a felvételiző szakmai
vizsgát vagy érettségi vizsgát tenni, tehát február 15.
után erre már nincs lehetőség.
• A vizsga lebonyolítására várhatóan 2020. július első
hetében kerül sor. A vizsgabehívót a felsőoktatási
intézmények küldik meg a jelentkezők részére
(tartalmazza a helyszínt, időpontot, megtekintés idejét,
stb.)

Felsőoktatási felvételi szakmai vizsga
• A
felsőoktatási
felvételi
szakmai
vizsga
eredménye megfelelt, ha az eléri a 45%-ot. Ebben az
esetben kiváltja az emelt szintű érettségit, és a
jelentkező teljesíti az emelt szintű érettségi feltételét,
illetve megkapja az 50 többletpontot, ha olyan tárgyból
tett vizsgát, amiből érettségi pontot lehet számolni.
• DE! Eredménye csak arra elég, hogy az emelt szintű
érettségi feltételt teljesíthesse vele a jelentkező, de
érettségi pont nem számítható belőle. Érettségi pontot
az eredeti érettségiben szereplő eredményből
számítanak.

Felsőoktatási felvételi szakmai vizsga
• EZÉRT AZT JAVASOLJUK MINDENKINEK, HOGY
NE A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI SZAKMAI
VIZSGA LETÉTELÉT VÁLASSZÁK, HANEM
KÖZÉPISKOLÁBAN
ÉRETTSÉGIZZENEK,
MELYNEK A VÉGÉN TANÚSÍTVÁNYT KAPNAK.
• A TANÚSÍTVÁNY A KÉSŐBBI FELVÉTELI
ELJÁRÁSOKBAN IS FELHASZNÁLHATÓ.

Középiskolában teljesített emelt
szintű érettségi

Felsőoktatási felvételi szakmai
vizsgával teljesített emelt szintű
érettségi

Bármelyik jelentkező

Csak a 2005 előtt Magyarországon
már érettségit szerzett jelentkezők
vagy a külföldi jelentkezők

Vizsga helyszín:

Középiskola

Felsőoktatási intézmény, amit első
helyen jelölt (GyőrMosonmagyaróvár)

Vizsga ideje:

május-június

2020. július első hetében

Eredménye:

Érettségi pontba beszámít

Érettségi pontba nem számít be

Többletpontot ér (50 pont):

Igen, ha eléri az eredménye a 45
%-ot és olyan tárgyból tette le a
jelentkező, amiből az Intézmény
érettségi pontot számol.

Igen, ha eléri az eredménye a 45
%-ot és olyan tárgyból tette le a
jelentkező, amiből az Intézmény
érettségi pontot számol.

Miből számítható érettségi pont?

biológia v. fizika v. földrajz v.
informatika v. kémia v. matematika
v. természettudomány v. egy idegen
nyelv v. szakmai előkészítő tárgy

biológia v. fizika v. földrajz v.
informatika v. kémia v. matematika
v. természettudomány v. egy idegen
nyelv v. szakmai előkészítő tárgy

Eredmény igazolása:

Tanúsítvány, mely a későbbi
felvételi eljárásokban is
felhasználható

Igazolás, mely csak az adott
felvételi eljárásban használható

Melyiket válasszák?

Ezt javasoljuk!!!

Kik választhatják?

Külföldi középiskolai végzettség
• A
külföldi
érettségiben
szereplő
eredmények
megfeleltethetőségéről az Oktatási Hivatal dönt.
• Amennyiben az érettségi bizonyítványból nem vehető figyelembe
az adott szakra megfelelő megnevezésű vizsgatárgy vagy a
jelentkező az eredményen vagy a szinten emelni szeretne, úgy be
kell jelentkeznie Magyarországon érettségi vizsgára a felvételihez
szükséges tantárgy(ak)ból.

Külföldi középiskolai végzettség
• A külföldi vagy Magyarországon működő külföldi rendszerű
érettségi vizsgákat az Oktatási Hivatal főszabályként középszintű
érettségi vizsgának fogadja el.
• A magyar vizsgakövetelményekkel legalább 75%-ban megegyező
külföldi vagy külföldi rendszerű vizsgatárgyak számíthatók be emelt
szinten az érettségi pontokba.
• Az alábbi linken találják azoknak a külföldi vagy külföldi rendszerű
középiskoláknak a listáját, amelyek esetében a korábbi bevizsgálási
eljárások eredményeképpen egyes érettségi vizsgatárgyak
beszámíthatók emelt szinten.
• https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_
2020A/5_kulfoldi/52_kulfoldi_kozepisk_pontszamitas/523_erettsegi
_beszamitas

Külföldi középiskolai végzettség
• Bevizsgálási eljárás:
https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/F
FT_2020A/5_kulfoldi/52_kulfoldi_kozepisk_pontszamitas/521_e
rettsegi_pontok?itemNo=4
• A kérelmet az Oktatási Hivatal 1380 Budapest Pf. 1190 címre lehet
megküldeni az Oktatási Hivatal elnökének címezve.
• Az emelt szinten történő bevizsgálást a felsőoktatási felvételi
eljárástól külön kell kérelmezni, a kérelemért 3.000 forintot kell
illetékbélyeggel leróni, továbbá bevizsgálandó tárgyanként 30.000
forint szakértői díjat kell átutalni.
• A bevizsgálási eljárás időtartama általában 1 hónap, de a
jogszabályok értelmében 2 hónap is lehet.

Külföldi középiskolai végzettség
• A magyarországi rendszerben szerzett érettségi
tanúsítvány önmagában nem elegendő az érettségi
végzettség igazolására, mindenképpen szükséges a
külföldi érettségi bizonyítvány benyújtása is.

Többletpontszámítás
• nyelvtudás (maximum 40 pont)
– B2 (középfokú) komplex államilag elismert nyelvvizsgabizonyítványért 28 többletpont,
– C1 (felsőfokú) komplex államilag elismert nyelvvizsgabizonyítványért 40 többletpont.

• emelt szintű érettségi (maximum 100 pont)
– min. 45%-os eredmény, amennyiben annak százalékos
eredményéből történik az érettségi pont számítása, illetve a
felsőoktatási felvételi szakmai vizsgán való megfelelés:
vizsgatárgyanként 50 többletpont.

• előnyben részesítés
– hátrányos helyzetű, vagy fogyatékossággal élő, vagy
gyermekét gondozó: 40 többletpont.

Többletpontszámítás
• felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél
– azonos képzési területre történő jelentkezés esetén:
jeles záróvizsga eredmény alapján 32 többletpont,
jó záróvizsga eredmény alapján 20 többletpont,
közepes záróvizsga eredmény alapján 10 többletpont.

• képzési területenként eltérő módon adható
– tanulmányi, szakmai, művészeti vagy sportverseny
eredményéért, valamint OKJ-s szakképesítésért adható
többletpontok.

Összpontszám számítása BsC szakon és osztatlan képzésben
1. Tanulmányi pont (max. 200) + érettségi pont (max. 200) + többletpont
(max. 100) = 500
2. Érettségi pont (max. 200) x kettővel + többletpont (max. 100) = 500
Tanulmányi pont (max. 200 pont) :
5 tantárgy utolsó két tanult év végi érdemjegyei összege x 2 (max. 100) + Érettségi tantárgyak
százalékos eredményének átlaga egész számra kerekítve (max. 100)

Érettségi pont (max. 200 pont) :
Két érettségi tantárgy százalékos eredménye (max. 100 + 100)
Választható vizsgatárgyak: biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v. matematika
v. természettudomány v. egy idegen nyelv v. szakmai előkészítő tárgy
Egy tárgyból emelt szintű érettségit kell tenni!

Összpontszám számítása Felsőoktatási szakképzésben
1. Tanulmányi pont (max. 200) + érettségi pont (max. 200) + többletpont
(max. 100) = 500
2. Tanulmányi pont (max. 200) x kettővel + többletpont (max. 100) = 500
3. Érettségi pont (max. 200) x kettővel + többletpont (max. 100) = 500
Tanulmányi pont (max. 200 pont) :
5 tantárgy utolsó két tanult év végi érdemjegyei összege x 2 (max. 100) + Érettségi tantárgyak
százalékos eredményének átlaga egész számra kerekítve (max. 100)
Érettségi pont (max. 200 pont) :
Két érettségi tantárgy százalékos eredménye (max. 100 + 100)
Választható vizsgatárgyak: bármelyik két érettségi vizsgatárgy
EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI NEM KELL!

Felsőfokú oklevél alapján számított felvételi pontszám
alapképzésen, osztatlan mesterképzésen és felsőoktatási
szakképzésen
Felsőfokú végzettségű jelentkező felvételi pontszámát a felsőfokú oklevél minősítésének
maximum 400 pontos értékelésével is ki lehet számítani: az egyes minősítésekhez tartozó
pontszámokat 280 és 400 pont között arányosan kell megállapítani.
Amennyiben az intézmény az oklevél minősítéséből pontot számít, az oklevél minősítését
az alábbi dokumentumokkal kell igazolni:
• alap- és mesterképzésben, illetve korábbi főiskolai vagy egyetemi képzésben szerzett
oklevél, amennyiben tartalmazza az oklevél minősítését,
• (elektronikus) leckekönyv vagy oklevélmelléklet, amennyiben tartalmazza az oklevél
minősítését,
• amennyiben nem állnak rendelkezésére a fenti dokumentumok vagy adatok, a
pontszámításhoz a www.felvi.hu honlap Kérvénytárból letölthető
záróvizsgaeredmény-igazolást kell feltölteni.
• A pontszámítás az oklevél minősítése alapján történik.
• - 5 (jeles, kiváló, kitüntetéses) minősítés esetén 400 pont;
- 4 (jó) minősítés esetén 360 pont;
- 3 (közepes) minősítés esetén 320 pont;
- 2 (elégséges) minősítés esetén 280 pont.

Minimum ponthatár:
BSc képzésben: 280 pont
Alapképzésre csak az a jelentkező vehető fel, akinek az
emelt szintű érettségi-, a nyelvvizsga-, illetve az OKJtöbbletpontokkal együtt, de más jogcímen adható
többletpontok nélkül számított pontszáma eléri a
280 pontot.
Agrármérnök osztatlan képzés: 300 pont
Tanár osztatlan képzés: 305 pont

Minimum ponthatár:
Felsőoktatási szakképzésben:
240 pont
Felsőfokú szakképzésre csak az a jelentkező vehető fel,
akinek az emelt szintű érettségiért járó többletpontokkal
együtt, de más jogcímen adható többletpontok nélkül
számított pontszáma eléri a 240 pontot.

NEM kell feltölteni az alábbi dokumentumokat:
1. a 2003. január 1-je után megszerzett államilag elismert nyelvvizsgabizonyítványokat: ezek hitelességének ellenőrzése a nyelvvizsgák
nyelvvizsga-anyakönyveinek nyilvántartásából történik. Ezen
bizonyítványok esetében azonban kötelező megadni a bizonyítvány adatait
(nyelv megnevezése, foka, típusa, bizonyítvány száma, anyakönyvi
száma, kiállítás dátuma) elektronikus jelentkezés során.
2. a 2006. január 1-je után kibocsátott magyar rendszerű érettségi
bizonyítványt és érettségi tanúsítványt: az ezekben szereplő érettségi
vizsgaeredményeket a Hivatal elektronikus úton veszi át a köznevelés
információs rendszeréből.
A jelentkező az e-ügyintézés keretében folyamatosan nyomon követheti a
fenti két közhiteles nyilvántartásban szereplő adatait. Amennyiben
eltérést tapasztal, azt az ügyintézés keretében dokumentum
feltöltésével jelezze.

Jelentkezési sorrend, Sorrendmódosítás
• A jelentkezési sorrend kialakításának lényege, hogy az a
jelentkezési hely kerüljön az első helyre, ahová a jelentkező a
legjobban szeretne bekerülni.
• A jelentkezőnek az eljárás során egyetlen alkalommal van
lehetősége módosítani a jelentkezéskor megadott képzések
sorrendjén. Ennek során csak a jelentkezéskor megadott szakok
elbírálási sorrendjén lehet változtatni, új képzés rögzítésére nincs
mód. Az egyszeri sorrendmódosítás lehetőségével akkor
érdemes élnie, ha valamely okból megváltozott az a
preferencia-sorrend, amely alapján a jelentkezéseit rögzítette.

Jelentkezési sorrend, Sorrendmódosítás
• Nincs értelme a sorrendmódosításnak, ha meggondolta magát a
jelentkezése benyújtása óta, és már nem szeretne valamelyik
megjelölt képzésre bejutni, ezért hátrébb helyezné. Ilyen
esetben előnyösebb a jelentkezési hely visszavonását –
kizárását – választani. A jelentkezési helyek visszavonása –
kizárása – nem számít sorrendmódosításnak, arra ettől
függetlenül van lehetőség. (A visszavont jelentkezési helyeket
nem szükséges sorrend-módosítási kérelemmel hátrébb
helyeztetni.)

Elérhetőségek:
Ügyfélszolgálati Iroda
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
Érettségivel kapcsolatban
Az érettségi szervezéséről és lebonyolításáról a http://www.oktatas.hu honlapon
lehet tájékozódni.

Magyar állami (rész)ösztöndíjjal kapcsolatban
Telefonon és személyesen az Oktatási Hivatal Ügyfélszolgálatán:
Telefon: (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: http://www.oktatas.hu/felsooktatas/osztondijas_kepzes/kepzesfeltetelek

Elérhetőségek:
Külföldi bizonyítványok, oklevelek elismertetésével kapcsolatban
Oktatási Hivatal Magyar Ekvivalencia és Információs Központ
Cím: 1122 Budapest, Maros u. 19-21.
Telefon: (06 1) 374-2212
Fax: (06 1) 374-2492
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) 374-2132, (06 1) 374-2133
Fax: (06 1) 374-2497
E-mail: info.nyak@oh.gov.hu
Honlap: www.nyak.hu

Amire figyelni kell!!!
HATÁRIDŐK BETARTÁSA
ELŐSZÖR AZ ÁLLAMI ÖSZTÖNDÍJAS SZAKOKAT KELL FELSOROLNI,
CSAK EZUTÁN JÖJJENEK A ÖNKÖLTSÉGES KÉPZÉSEK!!!
SORRENDMÓDOSÍTÁSRA CSAK EGYSZER VAN LEHETŐSÉG

NE FELEDKEZZENEK MEG A FEBRUÁR 15. UTÁN SZERZETT
DOKUMENTUM FELTÖLTÉSÉRŐL!!! AZ ÉRETTSÉGI BIZONYÍTVÁNYOK
EREDMÉNYEIT BEFORDÍTJÁK, ÍGY AZT NEM KELL FELTÖLTENI!!!
OLYAN E-MAIL CÍMET ÉS TELEFONSZÁMOT ADJANAK MEG A
JELENTKEZÉSKOR, MELYEN A FELVÉTELI FOLYAMAT SORÁN
ELÉRHETŐEK!!!

Elérhetőségeink:
Széchenyi István Egyetem
Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar
Cím: 9200, Mosonmagyaróvár, Vár 2.

Dr. Zsédely Eszter +36/96/566-624
zsedely.eszter@sze.hu
mek@sze.hu
Vitinger Nikoletta +36/96/566-706
vitinger.nikoletta@sze.hu
Honlap címek:
http://felveteli.sze.hu/
www.felvi.hu

Azért MosonmagyarÓVÁRRA, MERT:
1.Kiváló oktatóktól tanulhatok.

2.Biztosítják tanulmányaim folytatását mesterképzési szakokon,
szakirányú
továbbképzéseken és doktori iskolákban.
3.Részt vehetek külföldi részképzésben és gyakorlatokon.
4.Biztosan kapok kollégiumot.
5.A város kiváló fekvése miatt (Pozsony, Bécs közelsége).
6.A mosonmagyaróvári diplomával jó eséllyel indulhatok a

munkaerőpiacon.

Köszönöm a figyelmüket!

