
Kedves Leendő Hallgatónk!

Az jövője választása, a leendő egyeteme választása kapcsán kiemelten fontos, hogy a felvi.hu olda-
lon történő jelentkezése során melyik intézményt, hányadik helyen tünteti fel. Ezért fontos, hogy az 
Ön által bejelölt egyetemek és szakok olyan sorrendben szerepeljenek az oldalon, amely megfele-
lően tükrözi a jövőbeni szándékát. Így első helyen azt az egyetemet illetve szakot kell megjelölnie, 
amelyre a leginkább szeretne bejutni. Így ha bizalmat szavaz nekünk, és a Pécsi Tudományegye-
tem Egészségtudományi Karán szeretne továbbtanulni, mindenképpen minket jelöljön meg az első 
helyen. 

VÁLASSZON ÉLETRE SZÓLÓ HIVATÁSOKAT VELÜNK! TÁJÉKOZÓDJON FELVÉTELI OL-
DALUNKON: http://felvetelizoknek.etk.pte.hu

Fontos teendők, amelyekre oda kell figyelnie:
1. Amennyiben megváltoztatná a sorrendet, erre csak egyszer van lehetősége
2. A törlés ellenére eddig meg nem jelölt egyetemeket vagy szakokat nincs lehetőség felvenni 
a listára.

Az alábbiakban szeretnénk segítséget nyújtani abban, hogyan kell szabályosan végrehajtani a sor-
rendmódosítást.

Jelentkezzen be a FELVI.HU oldalra, majd a bejelentkezés után a jobb felső sarokban kattintson a 
felhasználói nevére.1



A bal oldalon megjelenő menüben kattintson az E-felvételi menüpontra.2
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A megjelenő oldalon, a középen elhelyezkedő Általános eljárás c. részben kattintson a BELÉPÉS 
gombra.



4 A megjelenő oldalon, a 02 - Jelentkezések csoportablakban kattintson a Sorrendmódosítás alme-
nüpontra.

5 A bal oldalon megjelenő ablakban sort keríthet a legfontosabb döntésének véghezvitelére. Ott találja 
az előzőekben megjelölt egyetemek és főiskolák, valamint a szakok sorrendjét. Az egyes megneve-
zések mellett találjható felfelé mutató zöld nyíl segítségével előrébb sorolhatja a kiválasztott 
tételt, míg a lefelé mutató nyíllal hátrább sorolhatja a listában. Amennyiben törölni szeretne egy 
elemet a listáról, az Intézmény neve melletti „X”-re kattintva teheti meg! Újfent felhívjuk a figyelmét 
arra, hogy eddig meg nem jelölt egyetemeket nem vehet fel a listára!
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Utolsó lépésként ellenőrizze, hogy megfelelő sorrendbe rakta az Ön által megjelölt 
Intézményeket. Ha pl. a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Karának Ápolás és Betegel-
látás alapszak Ápoló szakirányára vágyik, feltétlenül az kerüljön a lista legelejére. 
FONTOS újra megemlíteni, hogy a sorrend módosításra csak egyszer van lehető-
sége. Tehát csak a végleges döntés esetén hajtsa végre az utolsó lépést!
Ha a listát véglegesnek tekinti, kattintson a lista alatt található mentés gombra.


