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Az érettségi vizsga tárgyai 1.

Legalább öt tantárgy:

– négy kötelező: magyar nyelv és irodalom

történelem

matematika

idegen nyelv

– egy kötelezően választott tantárgy

– tetszőleges számú szabadon választott tantárgy

(csak a helyi tanterv szerint teljesített, értékelt tantárgy lehet)

Lehet emelt szintű vagy középszíntű vizsga (a legtöbb tantárgyból).

Általában írásbeli és szóbeli vizsgarész.

Kivétel: középszíntű matematika csak írásbeli,

Írásbeli helyett: gyakorlati vizsga: informatika, testnevelés,

portfólió: vizuális kultúra, emberismeret és etika, stb.



Választható tantárgyak az Árpád Gimnáziumban

1. Magyar nyelv és irodalom E/K 9. Digitális kultúra E/K

2. Történelem E/K 10. Vizuális kultúra E/K

3. Matematika E/K 11. Ének-zene E/K

4. Élő idegen nyelv 
angol, német, francia, 
olasz, orosz

E/K 12. Testnevelés E/K

5. Fizika E/K 13. Természettudomány
(fizika és kémia és 

biológia és földrajz)
K

6. Kémia E/K 14. Emberismeret és etika (etika) K

7. Biológia E/K 15. Dráma (dráma és tánc) K

8. Földrajz E/K

Kék: a tanult színtű érettségire készítünk fel

Zöld: tanult tantárgy, de az érettségi követelmény több mint a tananyag

Piros: választható, de nem célszerű, mert nagyon összetett, illetve az érettségi anyagnak csak 

egy kis részét tanuljuk. 

E/K a vizsga választható szintje

1. – 4. a kötelező érettségi tantárgyak

Az érettségi vizsga tárgyai 2.



Az érettségi vizsga fajtái, minősítése

➢ rendes:   a középiskola befejezése után             érettségi

bizonyítvány

➢ előrehozott: - bármelyik vizsgaidőszakban

- abból a tantárgyból, amelynek kötelező oktatása a

helyi tanterv szerint befejeződött

- idegen nyelv (legkorábban a 10. évfolyamon)

➢ szintemelő: középszint után, emelt szint,

(bármelyik vizsgaidőszakban, előrehozottként is)

➢ javító, pótló

➢ ismétlő, kiegészítő



Az érettségi vizsga feltétele, 
minősítése

A rendes érettségi vizsga megkezdésének feltétele:

➢ a középiskolai tanulmányok sikeres befejezése,

(„Érettségi vizsgát tehet.”),

➢ az 50 óra közösségi szolgálat teljesítése,

➢ az előírásoknak megfelelő jelentkezés.

A vizsgázó teljesítményét a pontszámok százalékban és

osztályzatban is minősíteni kell.

A tantárgyi vizsga sikeres, ha a vizsgázó legalább 25 %-ot elér, úgy

hogy minden vizsgarészből legalább 12 %-ot kell teljesíteni.

(írásbeli és szóbeli, emelt nyelv esetén mind az öt)



Az elérhető pontszámok százalékos teljesítésének 

osztályzatban történő kifejezése

középszintemelt szint

jeles

jó

jó

jeles

80%

60% 60%

100%

47%

közepes

elégséges

elégtelen elégtelen

elégséges

közepes

25% 25%

0%

40%

33%



Nyelvvizsga érettségivel

A vizsgázó érettségi bizonyítványa, ha idegen nyelvből 

emelt szintű érettségi vizsgát tett, és 

– legalább 60%-ot ért el, középfokú (B2) komplex típusú, 

– 40-59% elérése esetén, alapfokú (B1) komplex típusú,

államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvánnyal 

egyenértékű okiratnak minősül. 



Felsőoktatási felvételi

2022



A felsőoktatás szerkezete

alapképzés                 

(BA, BSC)

érettségi

osztatlan 

mesterképzés

mesterképzés 

(MA, MSC)

szakirányú 

továbbképzés

felsőoktatási 

szakképzés

doktori képzés 

(PHD, DLA)



A felvétel alapfeltétele 2020-tól

Alapképzésre, osztatlan mesterképzésre csak az a 

jelentkező vehető fel, akinek 

➢ az emelt szintű érettségi vizsgáért és a nyelvvizsgáért 

járó többletpontokkal együtt számított pontszáma eléri 

vagy meghaladja a 280 pontot;

➢ legalább egy emelt szintű érettségi vizsgát tett.

legalább B2 szintű, általános nyelvi, komplex nyelvvizsgával rendelkezik



Felvételi pontszámítás
500 pontos rendszer   

Tanulmányi pont (maximum 200) 

+  Érettségi pont (maximum 200) = maximum 400 pont.

vagy

Érettségi pont (maximum 200) x 2 = maximum 400 pont. 

Többletpontok (maximum 100)

Minden esetben automatikusan a vizsgázó számára 
legkedvezőbbet veszik alapul.



Tanulmányi pont – 200 pont 
1.

5 tantárgy, két utolsó tanult évében kapott év végi

tantárgyi érdemjegyek összegének kétszerese (maximum

100 pont).

1. Kötelező négy tárgy: magyar nyelv és irodalom (átlag),

matematika, történelem, idegen nyelv

2. Egy választott legalább két évig tanult, vagy két

legalább egy évig tanult természettudományos

tantárgy (biológia, fizika, kémia, földrajz)



Tanulmányi pont – 200 pont 1.

Iskolai eredmény 9. 10. 11. 12.

Irodalom 2 3 4 5

Magyar nyelv 5 2 4 4

Történelem 3 4 4 5

Matematika 5 3 5 5

Angol nyelv 5 5 5 5

Német nyelv 5 5 4 5

Fizika 3 3 5

Kémia 4 4

Biológia 5 4 3

Földrajz 3 5

Testnevelés 4 4 5 5

Ének-zene 5 5

…

Tanulmányi pont 1. 

(a tíz jegy összegének kétszerese, magyarból átlag): 93

4



Tanulmányi pont – 200 pont 
2.

Az érettségi bizonyítványban szereplő négy kötelező és

egy választott tantárgy százalékos eredményének

átlaga, egész számra kerekítve (maximum: 100 pont).

Ha ötnél több tárgyból van érettségi eredménye, akkor is

csak öt tárgy átlagát veszik! Az ötödiknek automatikusan

a legjobbat számolják!



Tanulmányi pont – 200 pont 2.

Érettségi bizonyítvány

szint % minősítés

Magyar nyelv és irodalom közép 78 4 (jó)

Történelem közép 83 5 (jeles)

Matematika emelt 86 5 (jeles)

Angol nyelv közép 56 3 (közepes)

Fizika közép 78 4 (jó)

Biológia emelt 72 5 (jeles)

Tanulmányi pont 2 

(négy + egy – a legjobb – tárgy

%-os eredményének átlaga)

76



Érettségi pont – 200 pont

Az adott képzési területen előírt érettségi tárgyak

közül a jelentkező számára leginkább kedvező két

érettségi (felvételi) tárgy százalékos eredményének

összege (maximum 200 pont).

Nincs különbség az emelt szintű és a középszintű

százalékos eredmény átszámítása között.

Ha több felvételi tárgyból (kettőnél több!) van érettségi

eredménye, akkor automatikusan a legjobbakat

számolják.



Érettségi pont – 200 pont 2.

Érettségi bizonyítvány

szint % minősítés

Magyar nyelv és irodalom közép 78 4 (jó)

Történelem közép 83 5 (jeles)

Matematika emelt 86 5 (jeles)

Angol nyelv közép 56 3 (közepes)

Fizika közép 78 4 (jó)

Biológia emelt 72 5 (jeles)

Megjegyzés: a példában a  matematika és a fizika a két „felvételi” tantárgy.

Érettségi pont 

(a két „felvételi tárgy %-os 

eredményének összege)
164



Többletpontok  1. 
(Minden szakon kötelező többletpontok)

1. Emelt szintű érettségiért 

▪ Amennyiben a jelentkező érettségi pontjait az emelt szinten teljesített 

vizsga alapján számítják, a jelentkező az emelt szinten teljesített legalább 

45%-os eredményű érettségi vizsgáért többletpontra jogosult. 

▪ Az emelt szintű vizsgáért vizsgatárgyanként 50 többletpont jár.

2. Nyelvvizsgáért (maximum 40 többletpont kapható)

▪ A jelentkező államilag elismert nyelvvizsgáért nyelvenként 

− B2 komplex (középfokú C) 28,

− C1 komplex (felsőfokú C) 40 többletpontra jogosult.

▪ Egy nyelvből csak egy jogcímen jár többletpont, kivéve az OKTV eredmény és a 

nyelvvizsga egyidejűségét.

3. Előnyben részesítés alapján

▪ Hátrányos helyzet, vagy fogyatékossággal élő 40 pont



Többletpontok  2.
(Képzési területek szerint adható többletpontok)

1. Tanulmányi versenyeredmény alapján (OKTV, stb.)

▪ 1-10. helyezés 100 pont

▪ 11-20. helyezés   50 pont 

▪ 21-30. helyezés   25 pont 

2. Szakképesítés alapján

3. Sporteredmény alapján

▪ olimpiai részvétel 50 pont

▪ világ- és Európa-bajnokság 1-3. hely 30 pont

▪ országos bajnokság 1-3. hely 15 pont

▪ korosztályos világ- és Európa-bajnokság 1-3. hely 20 pont

▪ diákolimpia döntő 1-3. hely (a jelentkezés évét megelőző 8 éven belül; 
a Nemzetközi Olimpiai Bizottság által elismert sportágban) 10 pont

Maximum 100 többletpont kapható.



Az 500 pontos felvételi rendszer

Iskolai eredmények Érettségi eredmények

A két „felvételi” tárgy 

%-os érettségi 

eredményének 

összege

Átlageredmény (5 tárgy)

100 pont 100 pont 200 pont

Felvételi pontszám 

400+többletpontok

%-ok átlaga

Tanulmányi pontok Érettségi pontokTöbbletpontok:

emelt szint 50 p
(Összesen max. 100 p)

nyelv 28 vagy 40 p 
(Összesen max. 40 p)

+ …

Maximum 100

Magyar átlag  

Történelem

Matematika                      x2

Idegen nyelv

1 v. 2  természettud. t.

(2-2 jegy összege)



Alkalmassági vizsga
(bizonyos szakokon)

Minősítése: megfelelt – nem felelt meg

Aki az alkalmassági vizsgán nem jelenik meg, vagy „nem felelt 
meg” minősítést kap, annak a felvételi összpontszáma 0, nem 
sorolható be az adott képzésre!

Például: 

• építészmérnök

• tanító és óvodapedagógus

• osztatlan tanárképzés

• művészeti szakok

• testnevelés, sport szakok

Részletek az adott szaknál az egyetemek honlapján. 

Van szakirányú alkalmassági (pl.: tanár, tanító), de külön is 
kérhetik az intézmények (pl.: művészet, testnevelés). 

Az alkalmassági vizsga díjköteles.



Gyakorlati vizsga
(más számítási rendszer)

Alapképzésben, osztatlan mesterképzésben a következő szakokon 

lehetséges a felsőoktatási intézmények által szervezett gyakorlati vizsga:

- művészet képzési terület szakjain,

- művészetközvetítés képzési terület szakjain,

- osztatlan művészeti tanárképzés szakjain,

- edző alapképzési szak.

A gyakorlati vizsgán – intézményi szabályzat alapján – összesen 

maximum 200 pont szerezhető. A felvételi összpontszámot kizárólag a 

gyakorlati vizsgaeredmény duplázásával számítják ki, többletpontok 

hozzáadása nélkül.

Rájuk nem vonatkoznak az eddigiek. 

Pl.: kötelező emelt, pontszámítás stb.



Duális képzés

➢ műszaki, informatika, agrár, természettudomány, 

gazdaságtudományok, szociális munka alapszak

➢ az alapképzés és a gyakorlati képzés különválik 

➢ intézményi és vállalati szakasz

➢ „fizetés” (hetente minimum a minimálbér 15%)

➢ külön kell jelentkezni, két „felvételi” 

(felsőoktatás + gyakorlati hely)

➢ 2022. felsőoktatási tájékoztató (FELVI)

➢ Jelentkezés, beiratkozás, átjárhatóság

www.dualisdiploma.hu

http://www.dualisdiploma.hu/


A hivatalos forrás

www.felvi.hu

Felvételi tájékoztató

https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato


Ki nem vehető fel felsőoktatási intézménybe, a 

felvétel alapvető feltételei 1.

Egyetlen jelentkezési helyre sem vehető fel az, aki:

− nem rendelkezik a továbbtanuláshoz megfelelő végzettséggel – vagyis

alapképzés, osztatlan mesterképzés esetén érettségi végzettséggel;

− nincs legalább egy emelt szintű érettségije;

− alapképzés, valamint osztatlan mesterképzés esetén a jelentkező nem

rendelkezik az adott szakra meghatározott legalább kettő

beszámítható érettségi vizsgaeredménnyel a megfelelő szinten

(közép- vagy emelt szint);

− az intézmények által előírt kizáró jellegű vizsgát nem teljesíti (pl.

alkalmassági vizsga, gyakorlati vizsga stb.);

− alapképzésre, osztatlan mesterképzésre való jelentkezés esetén nem éri el a

jogszabályban meghatározott minimum pontszámot (280 pont);

− felvételi összpontszáma nem éri el a felvételi ponthatárt.



Ki nem vehető fel felsőoktatási intézménybe, 
a felvétel alapvető feltételei 2.

A miniszter a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény 46.§ (1) bekezdése alapján …

(az alábbi szakokon) a magyar állami ösztöndíjas képzésre történő felvételhez

szükséges ponthatárokat (minimum pontszám) az alábbiak szerint határozta meg:

Például:

− állatorvosi 400

− általános orvos 380

− építészmérnöki 330

− erdőmérnöki 300

− fogorvos 380

− gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés 400

− gyógyszerész 360

− jogász 350

− tanárképzés 305

…

2022-ben 41 szakon van ilyen „minimum ponthatár”!

Táblázat

https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2022A/2_pontszamitas


A ponthatár-megállapítás,

a besorolási és a felvételi döntés  1.

Az, hogy a jelentkezőt felveszik-e az általa megjelölt jelentkezési

helyre, az ott meghatározott ponthatártól, illetve az általa elért felvételi

összpontszámtól függ.

A 2021. évi általános felsőoktatási felvételi eljárás során az általános jogszabályi 

minimumponttól magasabb ponthatár ott alakulhat ki, ahol az adott szakra a 

felsőoktatási intézmény által az adott képzésre megállapított felvehető 

kapac i tásnál többen jelentkeznek, így a jelentkezők között rangsorolni kell. 

Ahol a jelentkezők száma az intézmény által megadott kapacitásszámot nem éri el, 

ott a ponthatár a jogszabályi minimumpont, és minden érvényes felvételi 

pontszámmal rendelkező jelentkező felvehető. De …(1.7.4. pont)

A 2022. évi általános felsőoktatási felvételi eljárás során az egyes jelentkezési

helyeken – a jelentkezők által elért felvételi összpontszám alapján kialakított

egységes rangsorolás, az intézmények kapacitása, valamint egyéb, a felsőoktatási

felvételi eljárásról szóló kormányrendeletben meghatározott szempontok

figyelembevételével – várhatóan 2022. július 21-én határozzák meg a felvételi

ponthatárokat, ami alapján minden jelentkező esetében megállapításra kerül, hogy

melyik jelentkezési helyre nyert besorolást, illetve, hogy nem nyert besorolást egyik

általa megjelölt jelentkezési helyre sem.



A ponthatár-megállapítás,

a besorolási és a felvételi döntés  2.

Az Oktatási Hivatal minden jelentkezőre – az E-felvételi

szolgáltatásából letölthető – ún. besorolási döntést hoz, amelynek

meghozataláról és elérhetővé válásáról elektronikus levélben értesíti a

jelentkezőt legkésőbb 2022. augusztus 5-ig.

A besorolási döntésben a OH megállapítja, hogy a jelentkező a felvételi

jelentkezési kérelmében megjelölt és rangsorolt képzések közül mely

képzés esetében érte el a felvételhez szükséges ponthatárt. Egyazon

felvételi eljárásban a jelentkező az általa meghatározott rangsor alapján

csak egy jelentkezési helyre sorolható be, továbbá a besorolási döntésben

a jelentkező tájékoztatást kap a jogorvoslat lehetőségéről is.

A felvételi határozatot az a felsőoktatási intézmény küldi amelyre felvételt

nyer a jelentkező (legkésőbb 2022. augusztus 8-ig).

Fellebbezés határideje: a besorolási döntés – a honlap megszemélyesített

részén történt – közlésétől számított 15 napon belül.



A ponthatár-megállapítás,

a besorolási és a felvételi döntés  3.

Ponthatár alatti felvételi összpontszámmal senki nem vehető fel,

viszont a ponthatárt elért jelentkezőt fel kell venni, kivéve, ha a

jelentkezési sorrendjében előrébb megjelölt helyre már felvételt nyert,

vagy a felsőoktatási intézmény – miután az adott képzésen a felvétel

alapvető feltételeit teljesítő, azaz érvényes felvételi pontszámmal

rendelkező jelentkezők száma nem éri el Tájékoztatóban megadott

minimális létszámot – a meghirdetett szakot nem indítja el. Amennyiben a

jelentkező valamely jelentkezési helyére besorolást nyert, az illetékes

felsőoktatási intézmény erről külön ún. felvételi határozatot küld a

jelentkezőnek. A felvételi határozattal együtt tájékoztatja a felvett

jelentkezőt a hallgatói jogviszony létesítésének feltételeként meghatározott

beiratkozás helyéről, idejéről, az ezzel összefüggő teendőkről is.

Előfordulhat, hogy megfelelően felkészült jelentkezők hiányában vagy 

egyéb okok (például az oktatáshoz szükséges, a felvétel alapvető feltételeit 

teljesítő minimális létszámnál kevesebb jelentkező) miatt egyes jelentkezési 

helyeken a meghirdetés ellenére sem indul új évfolyam.



A felvételi eljárás menete - FELVI

1. Teendők, határidők, felvételi menetrend 

2.  Hogyan kell jelentkezni?  

3.  Az E-felvételi folyamata 

3.1. Regisztráció  

3.2. Az E-felvételi jelentkezés

3.3. Jelentkezési helyek

3.4. A jelentkezési sorrend 

3.5. Kiegészítő eljárási díj befizetése  (2022. február 15.)

Az E-felvételi lezárása (2022. február 15.)

3.6. Hitelesítés  (2022. február 20.)

4. Mit és hogyan kell feltölteni a jelentkezéshez?  

5. Mikor érvényes a jelentkezés?  

6. A kiegészítő eljárási díj és a külön eljárási díj

7. Teendők a jelentkezési határidő után

7.1. Hiánypótlás (2022. június 23. illetve július 7.)

7.2. Tájékozódás, ügyintézés              (2022. április 18. - 2022. július 7.)

7.3. Kapcsolattartás az Oktatási Hivatallal

7.4. A ponthatár-megállapítás, a besorolási- és a felvételi döntés 

(2022. július 21. és augusztus 5, 8.)

7.5. Jogorvoslati szakasz (írásbeli értesítés után 15 nap)

https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2021A/1_teendok_hataridok


Forrás: felvi.hu

Ki nyer felvételt?

https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2021A/1_teendok_hataridok/18_felvehetok


KÖSZÖNÖM 

A 

FIGYELMÜKET!

A 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról,

a 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a felsőoktatási felvételi eljárásról, 

a Felsőoktatási felvételi tájékoztató - 2022. szeptemberben induló képzések (www.felvi.hu) és

a Tatabányai Árpád Gimnázium Pedagógiai Programja 

alapján összeállította Polyóka Tamás mb. intézményvezető


