
Tanulmányi eredmények igazolása a felvételi eljárásban 

 

A felvételi jelentkezéskor minden, a pontszámításhoz szükséges eredményt a megfelelő 

dokumentum másolatával is igazolni kell!  

Az a tény, hogy jelentkezéskor a jelentkező rögzít bizonyos eredményeket, még nem 

jelenti azt, hogy ezekből az eredményekből pontszámítás történhet. Ez kizárólag akkor 

lehetséges, ha a megfelelő igazoló dokumentumok is szerepelnek a központi felvételi 

nyilvántartásban. 

Ennek értelmében tehát tanulmányi pontok esetében szükség van a középiskolai 

év végi bizonyítvány azon oldalainak másolatára, amely évekre vonatkozóan a 

jelentkező adatokat tüntetett fel jelentkezéskor. 

A tanulmányi pontok számításánál a választott tárgy kizárólag 

természettudományos tárgy lehet. Jelentkezéskor egy vagy két különböző 

természettudományos tantárgy eredménye adható meg. 

A pontszámítási szabály értelmében egy - legalább két évig tanult - választott 

természettudományos tantárgy utolsó két tanult év végi eredményeit kell megadni, vagy 

pedig két különböző, egyenként legalább egy évig tanult természettudományos tantárgy 

utolsó tanult év végi eredményeit. 

Ennek megfelelően jelentkezéskor a középiskolai tantárgyak eredményeire vonatkozó 

táblázatban vagy egy választott természettudományos tantárgy szerepel és annak utolsó 

előtti és utolsó tanult évének év végi eredménye jelenti a tanulmányi pontok 

számításának részét - vagy pedig két különböző választott természettudományos 

tantárgyat kell beírni és ebben az esetben a két tárgy utolsó tanult év végi eredménye 

jelenti a tanulmányi pontok számításának részét. 



A fenti példát tekintve tehát mellékelni szükséges a 11. év végi és 12. év végi 

bizonyítványok mellett a 9. év végi és 10. év végi bizonyítványok másolatát is, hiszen a 

választott természettudományos tantárgy eredményeit ezen oldalak igazolják. 

Szintén ügyelni kell arra, hogy amennyiben a jelentkező valamely, a tanulmányi pontok 

számításához szükséges tárgyból osztályozó vizsgát tett, akkor a bizonyítvány azon 

oldalát is mellékelni kell, amely az osztályozó vizsga eredményét is tartalmazza. 

Fontos, hogy a tanulmányi pontok számításához (illetve a többletpontok tekintetében) 

szükséges igazoló dokumentumok megküldésére hiánypótlás nem történik!  

Ennek beküldése a jelentkező felelőssége a következőképpen: 

 a jelentkezés benyújtásával egyidejűleg azon dokumentummásolatokat már meg 

kell küldenie, amelyek már rendelkezésére állnak (pl. aki a felvételi eljárás évében 

szerzi meg az érettségi bizonyítványát, annak az utolsó év végi bizonyítvány 

kivételével minden egyéb és szükséges oldal rendelkezésre áll, ezeket tehát 

jelentkezéskor csatolnia szükséges), 

 később megszerzett eredmények esetében legkésőbb a dokumentumpótlási 

határidőig. 

 


