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 ÉRETTSÉGI SZINTEK 

• Középszint 

    - itt az iskolában, saját tanárok előtt 

    - középszintű követelmények 

• Emelt szint 

    - más iskolában független javító tanárok, 

       független vizsgabizottság 

    -  emelt szintű követelmények 



 ÉRETTSÉGI SZINTEK 

• akárhány tárgyból lehet emelt szintet 
választani 

• egy vizsgaidőszakban vagy emelt, vagy 
középszint választható egy tárgyból 

• ha mindkét szinten van érvényes eredmény: a 
jobb eredmény számít 

• legalább 60%-os nyelvi emelt szintű 
érettségiért középfok B2 komplex nyelvvizsga 
jár 



 ÉRETTSÉGI FAJTÁK 

Rendes: gimnáziumi tanulmányok végén 

Előrehozott: idegen nyelv, informatika 

Gimnázium elvégzése után: 

Ismétlő: jobb eredmény érdekében 

Javító: elégtelen javítása 

Pótló: félbeszakadt vizsgák esetén 

Szintemelő: középszinten letett után emelt szint 

Kiegészítő: új vizsgatárgyakból 



     FELVÉTELIHEZ SZÜKSÉGES 
ÉRETTSÉGI SZINTEK 

Ahol nem jelzik külön, ott elegendő a középszintű érettségi. 

2016-ban emelt szint az elvárás legalább az egyik tárgyból 
az alábbi szakokon: 

bölcsész szakok, jogász, gazdasági-pénzügyi-matematikai 
elemzés,alkalmazott közgazdaságtan, 
társadalomtudományi szakok, építész, energetikai 
mérnöki, erdőmérnöki, matematika alapszakon 

AZ EGYIK TÁRGYBÓL EMELT SZINT SZÜKSÉGES! 

https://www.felvi.hu/pub_bin/dload/FFT_2016A/FFT2016
A_2sz_tablazat.pdf 



     FELVÉTELIHEZ SZÜKSÉGES 
ÉRETTSÉGI SZINTEK 

 

MINDKÉT TÁRGYBÓL EMELT SZINT SZÜKSÉGES: 

 

általános orvos, fogorvos, gyógyszerész, 
állatorvosi osztatlan képzésekre. 

 



TOVÁBBTANULÁS 

ÉRETTSÉGI 

 

 

 

 

 

 

 

Osztatlan képzések                Alapképzés                    Felsőoktatási  
                                                                                            szakképzés 
    10-12 félév                            6-8 félév                            4 félév                             
                                                             
                                                           
                                                Mesterképzés 
                                                   2- 4 félév       
 
        



FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 1. 

• „ A felsőoktatás tornáca” 

• Azonos körülmények, mint az egyetemen 

• Kedvet csinál az alapképzéshez 

• Teljesített szakképzés: 32 többletpont - 
korábban 30 pont volt 

(ha a felsőoktatási szakképzésével azonos 
képzési területhez tartozó alap- vagy osztatlan 
szakon tanul tovább) 



 FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 2. 

• Kétéves képzés – 120 kredit szerezhető 

 

• A felsőoktatási szakképzés beleszámít az állami 
ösztöndíjas félévekbe, így négy szemeszterrel 
kevesebb marad későbbre, illetve ennyi 
''maradékra'' van szükség a végig ingyenes 
képzéshez. 



 PONTSZÁMÍTÁS 

1. TANULMÁNYI PONT (max. 200 pont) 

+ 

      ÉRETTSÉGI PONT (max. 200 pont) 

2.  ÉRETTSÉGI PONT (max. 200 pont) x 2  

= max. 400 pont 

A rendszer automatikusan a kedvezőbbet 
számolja. 

+ TÖBBLETPONTOK (max. 100 pont) 

 



     PONTSZÁMÍTÁS - FELSŐOKTATÁSI 
SZAKKÉPZÉS ESETÉN 

1. TANULMÁNYI PONT (max. 200 pont) x 2 

= max. 400 pont 

VAGY 

2. TANULMÁNYI PONT+ ÉRETTSÉGI PONT (max.400 pont) 

VAGY 

3. ÉRETTSÉGI PONT (max. 200) x 2 = max. 400 pont 

A rendszer automatikusan a kedvezőbbet számolja. 

+  

TÖBBLETPONTOK (max. 100 pont) 



 TANULMÁNYI PONT  
(100+100) 

• 5 tantárgy utolsó két tanult év végi osztályzatok 
összegének kétszerese (max.100) 

Kötelező: magyar nyelv és irodalom, matematika, 
történelem, idegen nyelv + egy szabadon 
választott természettudományos tárgy utolsó két 
évi eredménye (fizika, kémia, biológia, földrajz) → 
nincs közük az érettségi 5. tárgyához! 

• Érettségi bizonyítvány százalékos eredményeinek 
átlaga (max.100) 



       ÉRETTSÉGI PONT (max. 200) 

A jelentkezési helyen előírt KÉT  érettségi tárgy 
százalékos eredményeinek összege (max. 200) 

 

Művészeti és testkultúra szakokon:  

Gyakorlati vizsga alapján max. 200 pont , és 
ennek duplázása 



 TÖBBLETPONTOK 

1. Emelt szintű érettségi: 
      tárgyanként 50 pont legalább 45%-os  

      eredmény esetén 
2. Nyelvtudásért: maximum 40 pont 
     B2, komplex középfok C típus: 28 pont 
     C1, komplex felsőfok C típus: 40 pont 
Egy nyelvből csak egy jogcíme adható többletpont! 
Előnyben részesítésért: maximum 40 pont 
https://www.felvi.hu/pub_bin/dload/FFT_2016A/FF
T2016A_2sz_tablazat.pdf 



 EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

Alapképzésre, osztatlan mesterképzésre, felsőoktatási szakképzésre, 
valamint mesterképzésre való jelentkezés esetén a jelentkező 
felvételi összpontszámának el kell érnie a jogszabályban 
meghatározott minimumpontszámot (ún. „jogszabályi 
minimumpontszám"):  

alapképzés, valamint osztatlan mesterképzés esetén 280 pontot,  

azzal a kitétellel, hogy az emelt szintű érettségi-, a nyelvvizsga-, 
illetve az OKJ-többletpontokkal együtt, de más jogcímen adható 
többletpontok nélkül számított pontszámot kell alapul venni;  

felsőoktatási szakképzés esetén 240 pontot,  

azzal a kitétellel, hogy az emelt szintű érettségi-többletpontokkal 
együtt, de más jogcímen adható többletpontok nélkül számított 
pontszámot kell alapul venni. 
  



Megszűnő szakok 

 

 

2017-től több szak megszűnik, illetve 
megváltozik az elnevezése! (Lista felkerül a 
honlapra- Pályaorientáció címszó alá.) 

 



További információ: 

Bánhegyi Andrea  

pályaorientációs tanácsadó 

banhegyi.andrea@wardmaria.hu 


