
 

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 
 

I. Felvételivel kapcsolatos információk 

 

 

1. A jelentkezési határidő: 2022. február 15.  

 

Dokumentumpótlási határidő: 2022. július 7. – (a jelentkezéskor még hiányzó dokumentumokat (pl. érettségi, diploma) 

eddig kell feltölteni/beküldeni.) 

 

2. Jelentkezés módja:  E-felvételi a www.felvi.hu oldalon  
 

3. Hány helyre lehet jelentkezni?  

Legfeljebb 6 jelentkezési hely jelölhető meg. 

 

Egy jelentkezési helynek számít, ha a jelentkező ugyanazon jelentkezési hely mindkét finanszírozási formáját 

megjelöli, azaz ha az intézmény, a kar, a szak, a képzési szint, a munkarend, a képzési helye és nyelve is azonos, csak a 

finanszírozási forma tér el. Ezeket természetesen külön sorban kell feltüntetni, ennek értelmében jelentkezéskor maximum 

tizenkét sor tölthető ki. 

 

Egy felsőoktatási felvételi eljárásban a jelentkező csak egy helyre vehető fel, mégpedig a jelentkezéseinek sorrendjében 

szereplő első olyan helyre, ahol a felvételi összpontszáma eléri vagy meghaladja a jelentkezési helyre megállapított 

felvételi ponthatárt. Magasabb sorszámú jelentkezési helyekre akkor sem vehető fel, ha felvételi összpontszáma elérné az 

azokon megállapított ponthatárt. 

 

4. Felvételi eljárás díja  

A felsőoktatási felvételi eljárásban az alapjelentkezés keretében három képzés megjelölésére díjmentesen van 

lehetőség. A további jelentkezési helyekért 2000-2000 Ft kiegészítő díjat kell fizetni. 

Figyelem! Amennyiben ugyanannak a jelentkezési helynek az állami ösztöndíjas és önköltséges formáját is megjelöli, azt két 

sorban kell ugyan feltüntetnie a jelentkezéskor, ám az eljárási díj szempontjából ez egy jelentkezési helynek minősül. 

Természetesen az egymáshoz tartozó állami ösztöndíjas és önköltséges képzéseknek nem feltétlenül kell követniük egymást a 

sorrendben! 

 

5. Pontszámítás: pontszámítással kapcsolatos kérdés esetén javasoljuk a GTK alapképzési szakokat bemutató kiadványban 

található pontszámító segédletet, vagy a felvi.hu pontszámító kalkulátorát. 

 

Ha van már egy diplomája és alapszakra vagy FOKSZ-ra jelentkezik: 

 

 310 tanulmányi pontot szerez az, aki rendelkezik elégséges (2) minősítésű felsőfokú oklevéllel; 

 360 tanulmányi pontot szerez az, aki rendelkezik közepes (3) minősítésű felsőfokú oklevéllel; 

 380 tanulmányi pontot szerez az, aki rendelkezik jó (4) minősítésű felsőfokú oklevéllel; 

 400 tanulmányi pontot szerez az, aki rendelkezik jeles, vagy kiváló (5) minősítésű felsőfokú oklevéllel. 

A jelentkező összpontszámát a többletpontok hozzáadásával határozzák meg. 

 

Felvételi pontszámítás FOKSZ oklevélből:  

 

2022-ben a felsőoktatási szakképzésen szerzett oklevél alapján is lehetséges a pontszámítás alapképzésre vagy másik 

felsőoktatási szakképzésre történő jelentkezés esetén. Amennyiben a felsőoktatási szakképzésen szerzett oklevélből 

számolják a pontot, akkor az emelt szintű érettségit nem kell pótolni. 

 

– Ha a FOKSZ oklevél elégséges (2,00-tól) minősítésű, akkor 285 pont jár. 

– Ha a FOKSZ oklevél közepes (2,5-től) minősítésű, akkor 315 pont jár. 

– Ha a FOKSZ oklevél jó (3,5-től) minősítésű, akkor 345 pont jár. 

http://www.felvi.hu/


– Ha a FOKSZ oklevél jeles (4,5-től) minősítésű, akkor 365 pont jár. 

– Ha a FOKSZ oklevél kitűnő (5,00) minősítésű, akkor ért 380 pont jár. 

 

6. Leggyakoribb többletpontok alapszakon, FOKSZ-on: 

 

Középfokú komplex nyelvvizsga 28 

Felsőfokú komplex nyelvvizsga 40 

Emelt szintű érettségi (tárgyanként) – legalább 45%-os eredmény kell! 50  

FOKSZ-on szerzett oklevél 32 

OKJ-s szakképesítés (felsőfokú v. emelt szintű) 32 

Esélyegyenlőség (hátrányos helyzet, gyermekgondozás, fogyatékkal élő) 40 

 

 

7. Pontszámítás mesterszakon 

 

Felvételi pontok: 
 - felvételi elbeszélgetés: 45 pont 

 - leckekönyvi tanulmányi átlag: 45 pont 

vagy 

 - felvételi elbeszélgetés duplázása: 90 pont 

 

Többletpontok minden szak esetében:  maximum 10 többletpont adható. 

 -Esélyegyenlőségi maximális pont: 8 pont 

    - fogyatékosság: 4 pont 

    - gyermekgondozás: 4 pont 

    - hátrányos helyzet: 4 pont 

 - intézményi TDK 1. helyezés: 5 pont 

 - intézményi TDK 2. helyezés: 4 pont 

 - intézményi TDK 3. hely/különdíj: 3 pont 

 - kiemelkedő szakmai teljesítmény: 4 pont 

 - országos tanulmányi verseny: 4 pont 

 - OTDK: 8 pont 

 - publikáció: 4 pont 

 - szakmai publikáció: 4 pont 

 - tudományos konferencia részvétel: 4 pont 

 

8. Módosítható a jelentkezési sorrend? - egy alkalommal módosítható legkésőbb 2022. július 7-ig 

9. FONTOS! KOLLÉGIUM: AZ ELMÚLT ÉVEK TAPASZTALATAI ALAPJÁN A PANNON EGYETEMEN 

MINDEN ELSŐÉVES, AKI A FELTÉTELEKNEK MEGFELEL, KAP KOLLÉGIUMI ELHELYEZÉST 

VESZPRÉMBEN!  

Feltételek:  

 küldje be a kollégiumi jelentkezési lapot a megodadott határidőig 

 minden szükséges dokumentumot hiánytalanul csatoljon a jelentkezéshez 

 Veszprém 20 km-es körzetén kívül lakjon 

Az önköltséges hallgatók a kollégiumi térítési díjon felül 11.650,- Ft normatívát fizetnek. A kollégiumok és a térítési díjak 

megtalálhatók itt: https://kollegiumok.uni-pannon.hu/kollegiumok/veszprem 

 

 

 

 



II. Képzésekkel kapcsolatos információk 

 

1. Érettségi követelmények: minden alapszaknál megtalálható a GTK honlapon (https://felveteli.gtk.uni-

pannon.hu/kepzeseink/). 

 

2. Állami ösztöndíjas központi ponthatárok a 2022-es felvételi eljárás során 

 

Alapképzési szak 
Állami ösztöndíjas 

minimumpontszámok 

emberi erőforrások 400 

gazdálkodási és menedzsment  400 

kereskedelem és marketing 400 

műszaki menedzser 320 

nemzetközi gazdálkodás 400 

pénzügy és számvitel 400 

turizmus-vendéglátás  400 

 

4. A jogszabályi minimum ponthatár – HA EZT NEM ÉRI EL, NEM IS JELENTKEZHET! 

 

 Alapzések esetében: 280 pont (emelt szintű érettségi-, a nyelvvizsga-, illetve szakképesítésért járó többletpontokkal 

együtt, de más jogcímen adható többletpontok nélkül) 

 Felsőoktatási szakképzéseknél: 240 pont (emelt szintű érettségi-többletpontokkal együtt, de más jogcímen adható 

többletpontok nélkül) 

 Mesterképzéseknél: 50 pont 

 

 

 

III. Felsőoktatási szakképzések 

 

2021-ben meghirdetésre kerülő felsőoktatási szakképzéseink: 

 

Gazdálkodási és menedzsment felsőoktatási szakképzés  

 Képzési hely: Veszprém 

 Finanszírozási forma: állami ösztöndíjas és önköltséges 

 Képzési idő: 2 év 

 Tagozat: nappali és levelező 

 Besorolási szak: Gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak 

 

Kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés  

 Képzési hely: Veszprém 

 Finanszírozási forma: állami ösztöndíjas és önköltséges 

 Képzési idő: 2 év 

 Tagozat: nappali és levelező 

 Besorolási szak: Kereskedelem és marketing alapképzési szak 

 

Pénzügyi és számvitel felsőoktatási szakképzés 

 Képzési hely: Veszprém, Nagykanizsa 

 Finanszírozási forma: állami ösztöndíjas és önköltséges 

 Képzési idő: 2 év 

 Tagozat: nappali és levelező 

 Besorolási szak: Pénzügyi és számvitel alapképzési szak 

 

Turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzés 

 Képzési hely: Veszprém, Nagykanizsa 

 Finanszírozási forma: állami ösztöndíjas és önköltséges 



 Képzési idő: 2 év 

 Tagozat: nappali és levelező 

 Besorolási szak: Turizmus-vendéglátás alapképzési szak 

 

Amennyiben a felsőfokú szakképzés elvégzése után a hallgató a besorolási alapképzési szakon kívánja folytatni a 

tanulmányait, akkor a beszámítható kreditek száma 90. Amennyiben más, a gazdaságtudományi képzési területhez 

tartozó alapképzési szakon kívánja folytatni a tanulmányait, akkor a beszámítható kreditek száma 33. A kreditek 

beszámításának köszönhetően a hallgató jelentősen lerövidítheti a képzési idejét az alapképzési szakon. 

 

Ha a felsőfokú szakképzés elvégzése után a hallgató tovább szeretne tanulni alapszakon, nem vesszük át automatikusan, 

hanem újra be kell adnia a jelentkezést a központi felvételi eljárás során! S ha a felvételi ponthatárt eléri, akkor nyer 

felvételt. 

 

Ha a hallgató ugyanazon a képzési területen folytatja tovább a tanulmányait, akkor az alapszakos felvételi során 32 

többletpontot kaphat. 

Mik a FOKSZ előnyei?  

 Felsőfokú szakképzettséget biztosít. 

 Alapszakon történő továbbtanulás esetén 33 vagy 90 kreditet elismerünk, ami fél vagy másfél évvel lerövidíti az 

alapszakos tanulmányokat. 

 A jogszabályi minimum ponthatár 240 (alapképzésnél 280). 

 A ponthatárok rendszerint kedvezőbben alakulnak, így nagyobb eséllyel jut be állami ösztöndíjas képzésre. 

 Nappali és levelező, állami ösztöndíjas és önköltséges formában is indulnak a képzések. 

 Ha a felsőoktatási szakképzés után ugyanazon a képzési területen folytatja a tanulmányait, akkor az alapszakos 

felvételi során 32 többletpontot kaphat az oklevele eredményétől függően. 

 Egyszerű jelentkezés a www.felvi.hu E-felvételi rendszerén keresztül. 

 

http://www.felvi.hu/

