Érettségi-felvételi tájékoztató

Érettségi vizsgatárgyak
• Magyar nyelv és irodalom
• Történelem
• Matematika
• Választott idegen nyelv
• Választott tárgy (bármelyik tantárgy, amely az
iskolai pedagógiai programjában szerepel, és amit a
tanuló sikeresen teljesített, akár a másik idegen
nyelv is)
• A vizsgatárgyak száma minimum öt.
• Felső korlát nincs.
• Független a felvételi tanulmányi pontoknál választott
tantárgytól.

Vizsgatárgyak kiválasztása
Pityi Palkó orvosi egyetemre készül, felvételi tárgyai
biológia és fizika vagy kémia – mindkettő emelt szinten.
• Tantárgyai:
• Magyar nyelv és irodalom
• Történelem
• Matematika
• Választott idegen nyelv
• Biológia (emelt)
• Fizika (emelt?)
• Kémia (emelt?)
• Átlag kiszámolása: a 4 kötelező + a legjobb
választott
• Sikeres vizsga: a 4 kötelező + a legjobb választott

Vizsgatárgyak kiválasztása
Pityi Palkó közgazdász szeretne lenni, felvételi tárgyai:
matematika és történelem vagy egy idegen nyelv (két
tantárgyat kell választani). Angolból és németből
előrehozott vizsgája van.
• Tantárgyai:
• Magyar nyelv és irodalom
• Történelem
• Matematika (emelt)
• Angol nyelv (kötelező idegen nyelv)
• Német nyelv (ez is lehet választott)

Vizsgatárgyak kiválasztása
Szoft Vera informatikus szeretne lenni, felvételi tárgyai:
matematika és fizika vagy informatika, angolból és
németből előrehozott vizsgája van.
• Tantárgyai:
• Magyar nyelv és irodalom
• Történelem
• Matematika
• Fizika (?)
• Informatika (?) (mindkettő, mert a jobbik számít)
• Angol nyelv
• Német nyelv

Előrehozott érettségi eredmények
figyelembevétele
• Jelentkezési lapon jelezni kell az előrehozott
érettségi vizsgaeredményt
(korábbi eredmény beszámítását kell kérni)
• Eredeti törzslapkivonatokat át kell adni a vizsga
jegyzőjének
• Ha szintemelő vizsgát akar tenni a tanuló, az adott
tárgyból kétszer kell jelentkezni
• Ha egy tárgyból közép és emelt szintű
vizsgaeredménye is van a tanulónak, nyilatkoznia
kell, melyik eredménye melyik dokumentumba
kerüljön (bizonyítvány vagy tanúsítvány)

Gyakran ismételt kérdés: középszinten
vagy emelt szinten érdemes vizsgázni?
• Középszint
• belső vizsga
• iskola szervezi
• 80 %-tól jeles
• 60 %-tól jó
• 40 %-tól közepes
• 25 %-tól elégséges, ha
minden vizsgarészből
legalább 12 %-ot eléri
• nem jár többletpont

• Emelt szint
• külső vizsga
• Kormányhivatal
szervezi
• 60 %-tól jeles
• 47 %-tól jó
• 33 %-tól közepes
• 25 %-tól elégséges, ha
minden vizsgarészből
legalább 12 %-ot eléri
• 45 % felett +50 pont

Gyakran ismételt kérdés: ki vizsgázzon
emelt szinten?
• akinek az egyetem előírta (van ahol 1, van ahol 2
tantárgyból!)
• DE: többletpont az emelt szintű érettségiért csak előírt
felvételi tárgy esetén jár.
• csak az jelentkezzen emelt szintű vizsgára, aki arra
felkészült!
• előző évek ponthatárai támpontul szolgálhatnak
• aki kap érte többletpontot (a két emelt szintű érettségi
esetén nyelvvizsgáért vizsgapont nem jár!).
• NINCS lehetőség a szint módosítására február 15 után,
egyik irányban sem.

2018. május-júniusi vizsgaidőszak
• jelentkezési határidő: 2019. február 15.
• írásbeli vizsgák: 2019. május 6-27.
• emelt szintű szóbeli: június 6-13.
• középszintű szóbeli: 2019. június 17-28.
• osztályok szóbeli vizsgaidőpontjainak
kijelölésére a jelentkezések feldolgozása után
kerül sor.
• a jelentkezési lap aláírása a benne foglalt
adatok elfogadását jelenti
• testnevelés, informatika: melléklet kitöltése

Felvételi tanulmányi pontok
• 5 tantárgy utolsó két tanult év kétszerese – 100 pont
• Magyar nyelv és irodalom
• Történelem
• Matematika
• Idegen nyelv
• Szabadon választott természettudományos tárgy
• Fizika, kémia, biológia vagy földrajz
• független az érettségi tárgyaktól
• utolsó 2 tanult év
• Érettségi átlag kerekítve - 100 pont
• a 4 kötelező és a legjobb választott tárgy átlaga

Felvételi érettségi pontok
• Két kijelölt érettségi tantárgy százalékos teljesítménye, a
vizsga szintjétől függetlenül:
ahány %, annyi pont: 200 pont
• Több választható felvételi tárgy esetén a legkedvezőbb
variáció számít
• Matematika és történelem vagy idegen nyelv a
felvételi tárgy:
matematika 55, történelem 68, angol 72 esetén
55+72=127
• Matematika vagy történelem vagy idegen nyelv közül
kettő:
matematika 55, történelem 68, angol 72 esetén
68+72=140

Többletpontok (max. 100 pont)
• Emelt szintű érettségi +50 pont
• legfeljebb két tantárgyból
• csak előírt felvételi tárgyakból
• nyelv is lehet, ha itt több pontot hoz
• ha két kötelező emelt van, akkor a többi már nem számít!
• Nyelvvizsga – összesen maximum +40 pont
• B2 középfokú komplex +28 pont, C1 felsőfokú komplex +40 pont
• legfeljebb két nyelvből
• egy nyelvből csak egyszer adható többletpont
• nyelvvizsga vagy emelt szintű érettségi adhat többletpontot
• OKTV / OSzTV döntő
• 1-10. hely +100 pont, 11-20. hely +50 pont, 21-30. hely +25
pont
• Előnyben részesítés – összesen maximum +40 pont
• hátrányos helyzetű (rendszeres gyermekvédelmi támogatás) +40
pont
• fogyatékossággal élők (SNI) +40 pont
• Sport: OB, VB, EB, MB, diákolimpia 1-3. helyezés csak olimpiai
sportágban

Felvételi pontszám számítása
• 1. módszer: tanulmányi + érettségi pont
(100 + 100 + 100 + 100 + 100 = 500)
• 2. módszer: érettségi pont kétszerese
(2 x 100 + 100 = 500)
• Végeredmény: amelyik kedvezőbb, az a végső
pontszám
• Intézményi sajátos pontszámítás: egyes egyetemek
bizonyos szakokon alsó ponthatárokat állapítanak meg

Felvételi pontszám - példa
Tanulmányi pontok: 171 pont
Magyar 5, 5,
Történelem 4, 5,
Angol nyelv 5, 5 Földrajz 5, 5
Jegyek összege 48 x 2 = 96 pont
Érettségi átlaga: 75 pont

Matematika 5, 4,

Érettségi pontok: 149 pont
Matematikából emelt szinten 67 %
Történelemből középszinten 82 %
Többletpontok: 90 pont
Angol, német középfokú 28+28 pont, de csak 40 számít
Matematika emelt szint 50 pont
Összpontszám: 171 + 149 + 90 = 410 pont

Felvételi pontszám - példa
• Tanulmányi pontok: 135 pont
• Magyar 4, 3,
Történelem 4, 3, Matematika 4, 4,
Angol nyelv 4, 5 Földrajz 4, 4
jegyek összege 39
• Érettségi átlaga 57 %
• Érettségi pontok: 170 pont vagy 142 pont
• Matematikából emelt szinten 56 %
• Történelemből középszinten 84 %
• Angol nyelvből középszinten 86 %
• Többletpontok: 28 vagy 78 pont
• Angol középfokú 28 pont
• Matematika emelt szint 50 pont, ha ezzel az
eredménnyel számolok
• Összpontszám: 2·170+28=368 pont
• Mert: 2·142+78=362 pont lenne csak!
(hiába 56+40=96, nem a 96-ot duplázzák!!!)

További információk
Internet
•www.oktatas.hu
•www.felvi.hu
•egyetemi honlapok

