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Információk

■ www.oktatas.hu

■ egyetemek, főiskolák nyílt napjai –

online formában is

■ www.felvi.hu

http://www.felvi.hu/


Felvételi és érettségi 

Az érettségi jelentkezési határidő : 2023. február 15-ig 

rendes, előrehozott, kiegészítő, szintemelő, pótló, javító, ismétlő

A felsőoktatási jelentkezési határidő 2023. február 15-ig

A felsőoktatási jelentkezés sok esetben meghatározza, hogy 

a kötelező érettségi tárgyakon kívül, mely tárgyakból és 

milyen szinten kell  - a sikeres továbbtanulás érdekében -

érettségi vizsgát tenni.

Az érettségi jelentkezésen a határidő után változtatni, 

módosítani nem lehet, így a jelentkezésben foglaltakat 

alaposan meg kell fontolni, és a végső adatokat - még a 

jelentkezés  hitelesítése előtt - ajánlatos ellenőrizni.



Határidők:

■ 2022. december 31-ig „Felvételi tájékoztató”.

■ 2023. február 15. jelentkezés az E-felvételin és
hitelesítés az ügyfélkapun keresztül.

■ 2023. április 20-tól: online tájékoztatás a 
jelentkezéssel kapcsolatos tudnivalókról 

■ 2023. június 28-ig: felszólítás hiánypótlásra

■ 2023. július 12.: új adatok, dokumentumok rögzítése, 
sorrendmódosítás (1x), jelentkezési hely visszavonása

■ 2023. július 26.: ponthatárok kihirdetése

■ 2023. augusztus 5.: besorolási döntés e-mailben

■ 2023. augusztus 8.: felvételi határozat megküldése



Felvételi és érettségi I.
■ A válaszható ötödik tantárgy –a tanulmányi pontok 

között- egy legalább két évig tanult 

természettudományos tantárgy kell hogy legyen (vagy 

két legalább egy évig tanult természettudományos 

tantárgy).

■ Természettudományos tantárgy - biológia, fizika, 

kémia, földrajz, természettudomány.

■ A középiskolai bizonyítvány minden egyes oldalát 

beszkennelni / lefotózni és feltölteni a saját felületre!

■ Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele 50 óra 

közösségi szolgálat teljesítése. 



Felvételi

• Alapképzésre, egységes, osztatlan képzésre a 
minimumponthatárt a felsőoktatási intézmény írja elő.

• A felvételi jelentkezési során ingyenesen 3, összesen 

6 jelentkezési helyet lehet megjelölni. (Az államilag 

támogatott képzés és ugyanazon szak ösztöndíjas 

képzése egy jelentkezésnek számít.) Minden további 

jelentkezés 2000,- Ft.



Felvételi pontok, többletpontok

• A tanulmányi pontok beszámítása helyett választható 

az érettségi pontok duplázása is. (A tanulmányi pont 

nem duplázható.)

• Az emelt szintű vizsga utáni többletpont csak akkor jár, 

ha azt a felsőoktatási intézmény által megjelölt 

tantárgy(ak)ból teljesítette a vizsgázó és legalább 

45%-os eredményt ért el.

• Egy nyelvből a többletpont csak egy jogcímen jár, vagy 

nyelvvizsga alapján, vagy emelt szintű vizsgaként. 



OKTV / SZÉTV eredmények 
(Országos Tanulmányi Verseny, 

Szakmai Előkészítő Érettségi Tárgya Versenye)

1-10.   helyezés      100 pont

11-20. helyezés 50 pont

21-30. helyezés 25 pont

Többletpontok sporteredményekért:

lásd www.felvi.hu



Előnyben részesítésért max.: 40 pont

■ Hátrányos helyzetű vagy tartós nevelésbe vett vagy árva 

jelentkező  40 pont

■ Fogyatékossággal élő jelentkező 40 pont

■ Gyet ,Gyes, Gyed, Tgyás 40 pont



A kétszintű érettségi vizsga rendszere
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Vizsgafajták

Rendes

Javító

Pótló

Előrehozott

Kiegészítő

Szintemelő

Ismétlő



Előre hozott érettségi vizsga 

■ meghatározott idegen nyelvekből, informatikából a 

középiskolai tanulmányok teljes befejezését 

megelőző második tanév május-júniusi 

vizsgaidőszakában, valamint az azt követő 

vizsgaidőszakokban, továbbá

■ olyan érettségi vizsgatárgyból, amelyeknél a tanuló 

számára az adott vizsgatárgy vizsgájára való 

jelentkezés feltételeinek teljesítéséhez szükséges 

tantárgy, tantárgyak tanítása a középiskola helyi 

tanterve szerint a középiskolai tanulmányok 

befejezését megelőző tanévek valamelyikében 

lezárul, először a középiskolai tanulmányok teljes 

befejezését megelőző második tanév május-júniusi 

vizsgaidőszakában, valamint az azt követő 

vizsgaidőszakokban.



Szintemelő érettségi vizsga 

■ Szintemelő érettségi vizsga egyes 

vizsgatárgyból a középszinten sikeresen 

befejezett érettségi vizsgának az emelt szintű 

érettségi vizsgán első alkalommal történő 

megismétlése.



Sikertelen előrehozott érettségi, 
vagy sikertelen szintemelő 
érettségi

■ Pótlóvizsgát, ha a vizsgaszervezés megoldható, 

a folyamatban lévő érettségi vizsga 

vizsgaidőszakában vagy azt követő másik 

vizsgaidőszakban,

■ javítóvizsgát csak a folyamatban lévő érettségi 

vizsgát követő másik vizsgaidőszakban lehet 

tenni.



Jelentkezés a vizsgára

Mi a választás feltétele (a tanulói jogviszony alatt)?

A vizsgatárgy helyi tantervben szereplő 

követelményeinek teljesítése

A bizonyítványba bejegyzett megfelelő 

osztályzat(ok)

A tanulói jogviszony után bármely vizsgatárgyból lehet vizsgázni.

Idegen nyelvek esetében csak a Magyarországon középiskolában 

tanított nyelvekből.

Választhatja



A diák vizsgatárgyai

Választott (választható) tárgyak 

➢Vizsgatárgy

➢Vizsgatárgy választásának joga nem korlátozott

➢Meghatározza a továbbtanulási szándék (423/2012. 

korm.r.) (Szakok és érettségi vizsgatárgyak ….. )

➢Mindig az akkor érvényes vizsgakövetelmények szerint

➢Független a felkészítés tényétől és szintjétől

Kötelező tárgyak

➢Magyar, matematika, történelem, idegen nyelv



Az érettségi értékelése

Írásbeli

Részpontszámok

Írásbeli (vizsgarész) 

összpontszám

12%

Szóbeli

Részpontszámok

Szóbeli (vizsgarész) 

összpontszám

A vizsga összpontszáma

A vizsga százalékos minősítése

(A vizsga érdemjegye)

Tanár

AutomatikusAutomatikus



A szintválasztás dilemmája

Várhatóan magasabb % Várhatóan alacsonyabb %

Nincs többletpont 50 többletpont lehetséges

Belső vizsga Külső vizsga

Középszint Emelt szint

Más pluszpontok?

Szükséges

Emelt szintű érettségi vizsga 

megszerzése után a tanulmányi 

jogviszony alatt középszintű 

érettségi vizsga ugyanabból a 

tantárgyból nem tehető.

A felsőoktatási intézmény 

előírhatja



Elérhető pontszámok százalékos 
teljesítésének osztályzatokban történi 

kifejezése

Középszintű érettségi vizsga

■ 80-100% jeles (5)

■ 60-79% jó (4)

■ 40-59% közepes (3)

■ 25-39% elégséges (2)

■ 0-24% elégtelen (1)

Emeltszintű érettségi vizsga

■ 60-100% jeles (5)

■ 47-59% jó (4)

■ 33-46% közepes (3)

■ 25-32% elégséges (2)

■ 0-24% elégtelen (1)



Kedvezmények a nemzetiségi, ill. két 
tanítási nyelvű írásbeli vizsgákon

Az írásbeli vizsga ideje 25%-kal megnövelhető

Az írásbeli vizsgán kétnyelvű szótár használható

A történelem írásbelin a forrásszövegeket magyar nyelven kell 

rendelkezésre bocsátani

A két, idegen nyelven tett vizsgatárgy esetében a nyelvvizsga 

ekvivalencia nincs vizsgaeredményhez kötve



ALAPKÉPZÉS

Képzési területek (miniszteri keretszámokkal):

• agrár

• bölcsészettudományi

• társadalomtudományi

• informatika

• jogi és igazgatási

• nemzetvédelmi és katonai

• gazdaságtudományok

• műszaki

• orvos- és egészségtudományi

• pedagógusképzés

• sporttudomány

• természettudomány



A képzési területek alapszakokra bomlanak

■ Pl. a természettudományi képzési terület alapszakjai

– matematika

– biológia

– fizika

– kémia

– földrajz

– környezettan

– földtudományi

– természetismeret



Felvételi és érettségi

Tanulmányi pontok Érettségi eredmények

„Felvételi” tárgyak

%-os érettségi 

eredményei

Tanulmányi pontok

(25+25)X2=100 pont 100 pont (100+100)=200 pont

Felvételi pontszám 

400+többletpontok 

(max:100 p) 

Magyar*     

Történelem

Matematika

Természettudomá

nyos tantárgy

Id. nyelv.

2-2 jegy összege Vizsgatárgyak 

százalékos 

eredményének 

kerekített átlaga

Két utolsó 

tanult év végi

Érettségi  pontokTöbbletpontok:

Nyelv: B2 komplex 28 vagy 

C1 komplex 40 p, max:40 p

emelt szint (45%) 50+50 pont

max: 100 p

OKTV 1-10.hely 100 p.

11-20. hely 50 p.

21-30. hely 25 p.



Felvételi pontszám 

duplázással:

334 pont

Egy példa
2023

Iskolai eredmények Érettségi eredmények

A két felvételi tárgy 

érettségi vizsgájának 

százalékos 

eredményeinek 

összege

5 tárgy utolsó két 

évének év végi 

eredményeinek 

összege x 2

92 pont
83 pont 167 pont

Felvételi pontszám 

összegzéssel:

342 pont

Tanulmányi pontok: 175 pont Érettségi pontok: 167 pont

5 tárgy érettségi 

vizsgájának százalékos 

eredményének átlaga 

82,8

egész számra kerekítve

magyar 4 77% k

történelem 5 90% e

matematika 4 65% k

angol 5 82% k

német 5 100% e

Jogász
11. 12.

magyar 4 5

történelem 5 5

matematika 3 4

angol 5 5

Természettud. 5 5



Egy példa 2023

Emelt szintű érettségiért: 

Egy vizsgáért 50 pont. 

-ha az érettségi pontot abból számolják

- legalább 45 %-os

Összesen maximum 100 pont

A többletpontok 

kosara: maximum 100 

többletpont 

érvényesíthető

Nyelvvizsgáért:

- B2 komplex nyelvvizsgáért 28 pont,

- C1 komplex nyelvvizsgáért 40 pont, 

Összesen maximum 40 pont

Más jogcímeken, a felsőoktatási 

intézmények képzési területi szintű 

döntése alapján:

-Sporteredmények (10-50)

-OKTV és SZÉTV eredmények (100-

50-25)

-Egyéb tanulmányi versenyek

Előnyben részesítés:

Összesen maximum 40 pont

Hátrányos helyzet , tartós nevelésbe véltel, 

árvaság: 40 pont

Fogyatékossággal élő: 40 pont

Terhességi gyermekágyi segély, Gyes, 

gyed, Gyermeknevelési támog., 

gyermeknev. fiz. nélk. szab. : 40 pont

magyar 4 77% k

történelem 5 90% e

matematika 4 65% k

angol 5 82% k

német 5 100% e

Felvételi pontszám: 

342 pont

50 pont28 pont

78 pont

Összpontszám: 

420 pont

Jogász



Legalapvetőbb elvárások a vállalatok részéről

■ élethosszig tartó tanulás

■ legalább egy idegen nyelv biztos tudása

■ igényesen elkészített önéletrajz

■ talpraesettség, elhivatottság, önállóság

■ beleérző képesség, kitartás

■ a pályázó kommunikatív, nyitott személyiség

■ csapatjátékos

■ nem a  szakmai, elméleti alapok a fontosak, hanem az 
életrevalóság


