Elektronikus felsőoktatási felvételi jelentkezés – 2021.
A 2005 óta működő E-Felvételi rendszer használatához szeretnénk néhány jó tanáccsal szolgálni.

1.

• Regisztráció

2.

• Biztonsági kód és felvételi azonosító szám

3.

• Jelentkezési adatok és jelentkezési helyek rögzítése

4.

• Szükséges dokumentumok feltöltése

5.

• Kiegészítő eljárási díj befizetése (amennyiben szükséges)

6.

• Jelentkezés hitelesítése

7.

• Tájékozódás, ügyintézés

REGISZTRÁCIÓ A WWW.FELVI.HU-N
Ahhoz, hogy a felsőoktatási intézménybe jelentkező végzős diák az elektronikus felvételit használhassa, legelőször
regisztrálnia kell magát a www.felvi.hu weblapon.

Be kell jelölni a felvételit!

A regisztráció során meg kell adni egy felhasználónevet és egy jelszót, valamint egy e-mail címet. Fontos, hogy az Efelvételi használatához olyan e-mail címet adjon meg, amelyet folyamatosan figyelni tud, mert az eljárással kapcsolatos
értesítések, tájékoztatások oda érkeznek majd. A kapcsolattartás a Hivatal és a jelentkező között kizárólag ezen az
elektronikus postacímen keresztül, illetve az E-felvételi felületén történhet. (Szükség esetén ez az e-mail cím az eljárás
folyamán megváltoztatható.)

A regisztráció után a rendszer automatikusan belépteti az új felhasználót, azonban bármikor újra beléphet a
www.felvi.hu cím beírása után a weblap jobb felső részén:

BELÉPÉS AZ E-FELVÉTELI RENDSZERÉBE
Az E-felvételi rendszerét csak akkor lehet használni, ha regisztrált felhasználóként beléptünk a www.felvi.hu oldalra.
Belépés után ez az oldal jelenik meg:

Itt kell a 2021. szeptemberben induló képzések résznél a Belépés nyomógombot megnyomni,

Az E-felvételire történő első kattintáskor a jelentkezőnek el kell fogadnia a felhasználási feltételeket, amelyek
pontosan rögzítik az E-felvételihez kapcsolódó jogokat és kötelezettségeket. Ezek megismerése és tudomásulvétele az
elektronikus jelentkezés elengedhetetlen feltétele. Kérjük, figyelmesen olvassa el, mert az ebben leírtak szükségesek a
megfelelő használathoz!
A felhasználási feltételek elfogadása után, az E-felvételi felületére történő első belépéskor a rendszer
automatikusan elküldi a regisztrációkor megadott e-mail címre az EGYEDI BIZTONSÁGI KÓDját, amely az E-felvételi
rendszerébe való belépéshez szükséges, egyúttal kiosztja az ún. FELVÉTELI AZONOSÍTÓ SZÁMot. A felvételi azonosító
szám ezt követően folyamatosan látható az E-felvételi felületén is.

a regisztrációkor megadott email-cím itt jelenik meg

A sikeres hitelesítés és az adatok feldolgozása után a Hivatal ezen a felvételi azonosító számon tartja nyilván a
jelentkező adatait. A felvételi eljárás folyamán – ügyintézéskor vagy tájékozódáskor – erre a felvételi azonosító számra
kell hivatkozni. Kérjük, hogy amennyiben elektronikus levelet ír a Hivatalnak, abban feltétlenül adja meg felvételi
azonosító számát!
Egy felvételi eljárásban mindenkinek csak egy felvételi azonosító számon nyilvántartott érvényes jelentkezése
lehet!

AZ E-FELVÉTELI HASZNÁLATA
A belépés után megjelenő menürendszerben a következő adatok adhatók meg:

A jelentkező személyes
adatai, elérhetősége
Számlázási
információ
(Ezeket az adatokat csak
abban az esetben kell
kitöltenie ha a 2021. évi
általános
felsőoktatási
felvételi eljárásban befizetett
összegről szóló számlát nem a
saját nevére és címére kéri
kiállítani!)

Maximum
6
jelentkezési
hely
Középiskolai
adatai
(Szekszárdi
I. Béla
Gimnázium
OM
azonosítója:
036394)

Középiskolai eredmény –
tanulmányi pont
Érettségi
eredmény
–
átemelődik
Többletpontok – a megfelelő
típusnál
Új
hozzáadása
gombra
kattintva
lehet
megadni
Dokumentumok – pontok
igazolásához vagy felvételhez
szükséges
dokumentumok
feltöltése (JPG/PDF, max. 5
Mbyte, JPG esetében min.
500x500 és max. 4500x4500
képpont felbontás)

Javasolt a hitelesítéssel,
fizetéssel
a
2021
januárjában megjelenő
ún.
Hivatalos
kiegészítést megvárni.
Kiegészítő
díj
kiegyenlítési
lehetősége
Adatok
ellenőrzése,
jelentkezési
lap
letöltése, hitelesítés
Érdemes regisztrálni az
Ügyfélkapu portálra.

