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A Felvételi Szabályzat szövegében: 

1. Az I. fejezetben: 

a 4. pontban a „15” számokat fel kell cserélni „24” számokra. 

2. A II. fejezetben: 

A 4. pontot a következő formában közzétenni: 

„Az ideiglenesen megszállt területeken (Krími AK és Szevasztopol 

városa, továbbá a Donecki és Luhanszki megye egyes járásai) élő vagy onnan 

2021. január 1-től elköltözött jelentkezők felsőoktatási intézménybe való 

felvételi eljárásával kapcsolatos sajátosságai a 271 sz. rendelet alapján 

határozódnak meg.”; 

az 5. pontot eltávolítani. 

3. A VI. fejezetben: 

1) az 1. pontban: 

a negyedik bekezdésben „továbbá az 560 sz. és 697 sz. rendeletek 

alapján történő felvételre” szavakat és számokat a „továbbá a 271 sz. rendelet 

alapján történő felvételre” szavakra és számokra felcserélni; 

a tizenkettedik bekezdésben „a felvételi elbeszélgetés” szót követő 

„továbbá az 560 sz. és 697 sz. rendeletek alapján” szavakat és számokat a 

„továbbá a 271 sz. rendelet alapján” szavakra és számokra felcserélni. 

2) az 5. pont hatodik bekezdésében a „az 560 sz., illetve a 697 sz. 

rendelet alapján” szavakat és számokat a „a 271 sz. rendelet alapján” szavakra és 

számokra felcserélni. 

4. A VIII. fejezetben: 

1) a 6. pont első bekezdésében „560. számú rendelete” szavakat és 

számokat a „271. sz. rendelete” szavakra és számokra felcserélni; 

2) a 16. pontban „A nem állami finanszírozási alapon” szavakat „A 

természetes és jogi személyek által finanszírozott, a felsőoktatási képzésre való 

felvételre kiírt versenypályázatok alapján” szavakra felcserélni. 

5. A X. fejezetben: 
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1) Az 1. pontot követően kiegészíteni egy következő tartalmú 2. 

ponttal: 

„2. Szükséges dokumentumok benyújtására a személyes megjelenésen 

kívül két lehetőség áll fenn: 

az eredeti dokumentumok elküldése postai úton az intézmény Felvételi 

Bizottságának címének kötelező feltüntetésével, amely megtalálható az 

Egységes Adatbázisban a Felvételi Szabályzat V. fejezetében feltüntetett 

időkereteken belül. A dokumentumok postai úton történő benyújtását a postai 

bélyegző alapján határozzák meg; 

a dokumentumok másolatainak elküldése, amelyekre rá van illesztve a 

felvételiző elektronikus aláírása az intézmény Felvételi Bizottságának címének 

kötelező feltüntetésével, amely megtalálható az Egységes Adatbázisban a 

Felvételi Szabályzat V. fejezetében feltüntetett időkereteken belül. A 

dokumentumok postai úton történő benyújtását a postai bélyegző alapján 

határozzák meg.” 

2) Ezzel összefüggésben a második bekezdést harmadik bekezdésnek 

kell tekinteni. 

6. A XIII. fejezetben: 

Kiegészíteni egy következő tartalmú 7. ponttal:  

Azon felsőoktatási intézmények, amelyekbe felvettek olyan jelentkezőket, 

akik rendelkeztek az egészségügyi intézmények által kiadott igazolással, 

amelyek által lehetőséget kaptak a kedvezményezett alapon történő felvételre, 

kötelesek a felvétel időpontjától egy hónapon belül, de nem később, mint 

november 15-ig visszaigazolást kérni az igazolást kiállító egészségügyi 

intézménytől a speciális feltételek megerősítésére. A felsőoktatási intézmények 

megerősítési kérelmeit és az egészségügyi intézmények visszaigazolásait fel kell 

tölteni az Egységes Adatbázisba. 

 


