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HATÁRIDŐK 
a 2023 februárjában induló (keresztféléves) képzésekre vonatkozó felsőoktatási felvételi eljárásban 

 

A lenti táblázat a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet és az egyéb kapcsolódó 
jogszabályok által előírt véghatáridőket tartalmazza. Az Oktatási Hivatal ezen határidőkön belül – figyelemmel a 

munkaszüneti és ünnepnapokra – végzi az egyes feladatait. 

 

Feladat Időpont Feladat felelőse 

FFT23K szerkesztési időszaka 
2022. szeptember 20. – 
szeptember 29. 12 óra 

Intézmények 

FFT23K jóváhagyása 2022. október 10. Intézmények 

Felsőoktatási felvételi tájékoztató – 2023. 
februárban induló képzések című kiadvány 
megjelenése a www.felvi.hu honlapon 

2022. október 15. Oktatási Hivatal 

Az online felvételi jelentkezés időszaka 2022. október 15. – november 15. 
Oktatási Hivatal / 

Jelentkező 

A hitelesítő adatlapok postára adásának, 
illetve az Ügyfélkapun keresztüli 
hitelesítésnek a határideje 

2022. november 20. Jelentkezők 

Hiánypótló felszólítások kiküldése 
hitelesítésre  

Várhatóan 2022. november 25-én Oktatási Hivatal 

A Gólya indulása, az adott intézménybe a 
jelentkezők adatainak és a felvételi 
kérelmük elbírálásához szükséges 
dokumentumainak terítése a Gólya 
programba 

2022. november 30-ig 
  

Oktatási Hivatal 

E-ügyintézési felület nyitása a www.felvi.hu 
honlapon 

2022. december 14-től Oktatási Hivatal 

Hiánypótlási felhívás küldése e-mailen a 
jelentkezőknek a felvételi pontok 
számításához szükséges dokumentumok 
(érettségi bizonyítvány, középiskolai 
bizonyítvány, felsőfokú oklevél, nyelvvizsga-
bizonyítvány) kapcsán 

2022. december 14-től 
2023. január 3-ig 

Oktatási Hivatal 

http://www.felvi.hu/
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Feladat Időpont Feladat felelőse 

Általános tájékoztatás küldése a 
jelentkezőknek 

Legkésőbb 2022. december 27-ig Oktatási Hivatal 

A felsőoktatási intézmények által szervezett 
saját vizsgák lebonyolítása 

2022. december 8. – 2023. január 
16. 

Intézmények 

Felsőoktatási felvételi szakmai vizsga 
(FFSZV) lebonyolítása 

2023. január 10-11. 
Intézmények / Oktatási 

Hivatal 

Intézményspecifikus dokumentumokra 
vonatkozó hiánypótlási felhívás küldése a 
jelentkezőknek 

2022. december 25-ig Intézmények 

Jelentkezők adatmódosításainak, 
sorrendmódosításainak átvezetése, a 
felvételi pontszámításhoz szükséges 
dokumentumok beküldésének végső 
határideje 

2023. január 10. Jelentkezők 

Külföldi jelentkezők dokumentumainak 
beküldése 

2023. január 16. Jelentkezők 

Intézmény által szervezett saját vizsgák 
adatainak végső rögzítése a webes Gólya 
programban 

2023. január 23. 9 óra Intézmények 

Kérelmek, dokumentumok elbírálása 2023. január 23. 9 óra Intézmények 

Az egyéb, véglegesített adatok (pl. külföldi 
érettségi eredmények) rögzítése 

2023. január 23. 9 óra Oktatási Hivatal 

Intézményeken belüli jogorvoslatok (pl. 
alkalmassági vizsga, felvételi vizsga, oklevél 
minősítés, oklevél átlag, többletpont 
eredményének felülvizsgálata) 
eredményeinek beküldése 

2023. január 23. 9 óra Intézmények 

Jelentkezések kizárása/téves kizárás 
visszavonása alapképzésben, osztatlan 
képzésben, mesterképzésben 

2023. január 20. 9 óra Intézmények 

A ponthatár-megállapítás próbakörei 
(ponthatár-megállapítást érintő 
módosítások beküldése a 
felveteli.eljaras@oh.gov.hu email címre 

2023. január 19., 20., 23. 
KIM / Oktatási Hivatal / 

Intézmények 
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Feladat Időpont Feladat felelőse 

A 2022/2023. tanév őszi záróvizsga-
időszakában végzők oklevéladatainak FIR-be 
való feladása 

2023. január 19. Intézmények 

Webes Gólya funkcióinak felfüggesztése a 
ponthatárok kihirdetéséig 

2023. január23. 9 óra Intézmények 

Ponthatárok jóváhagyása 2023. január 24. Intézmények 

Ponthatár-megállapítás 2023. január 24.  
Intézmények / KIM / 

Oktatási Hivatal 

A webes Gólya funkcióinak visszaállítása és 
a felvételi döntések elérhetősége az 
Intézmények számára a webes Gólyán 
keresztül 

2023. január 24.  Oktatási Hivatal 

Besorolási döntéssel kapcsolatos 
intézményi eljárási hibák jelzése (pl. 
mesterképzésen rossz pontszámítás, kizárás 
elmulasztása, téves kizárás stb.) 
megküldése Oktatási Hivatal részére 

2023. január 25. – január 30. Intézmények 

A besorolási döntésről értesítés megküldése 
a jelentkezők részére 

2023. január 25-ig Oktatási Hivatal 

Jogorvoslati szakasz 
 A besorolási döntés közlésétől 

kezdődően 
Jelentkezők / Intézmények 

Felvételi döntések megküldése a felvettek 
részére 

A besorolási döntés időpontját 
követő nyolc napon belül 

Intézmények 

Besorolási döntéssel kapcsolatos 
jogorvoslati kérelem/kereset (pl. rossz 
pontszámítás) megküldése Oktatási Hivatal 
részére 

A közléstől számított 15 napon 
belül 

Jelentkezők 

Felvételi döntéssel kapcsolatos jogorvoslati 
kérelem (pl. névelírás, besorolási döntéstől 
eltérő felvételi döntés) megküldése az 
Intézmény részére 

A közléstől számított 15 napon 
belül 

Jelentkezők 
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Feladat Időpont Feladat felelőse 

A 2023. évi keresztféléves felsőoktatási 
felvételi eljárással kapcsolatos észrevételek 
közlése az Oktatási Hivatallal a 
felveteli.eljaras@oh.gov.hu e-mail címen 

Folyamatosan 
2023. január 31-ig 

Intézmények 

Jogorvoslatok feldolgozása 
a besorolási döntés közlésétől 

folyamatosan 
Intézmények / Oktatási 
Hivatal / Törvényszék 

Az eredeti igazolások, okiratok ellenőrzése a 
beiratkozáskor, szükség esetén a felvételi 
döntés visszavonása és erről az Oktatási 
Hivatal értesítése 

2022/2023. tanév tavaszi (2.) 
félévére való beiratkozás napja, 

értesítés határideje: 
beiratkozástól számított 8 napon 

belül 

Intézmények 

Felvételi adatok személytelenítése. 2026. november 15. Oktatási Hivatal 

 
 

mailto:felveteli.eljaras@oh.gov.hu

