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TÁJÉKOZTATÓ A 

VÉGZŐS OSZTÁLYOK 

SZÜLŐI ÉRTEKEZLETÉRE



JOGSZABÁLYOK

 100/1997. (VI.13.) Korm. rendelet – érettségi
2011. évi CCIV. törvény – felsőoktatás
423/2012. (XII.29.) Korm. rendelet – felvételi eljárás

 + 33…

 A felsőoktatási felvételi eljárás során a jogszabályok 
betartása a felsőoktatási intézményeknek és a 
jelentkezőknek egyaránt kötelező, ezért ismeretük 
elengedhetetlenül fontos. A jogszabályban foglaltak nem 
megfelelő ismerete senkit sem mentesíthet a jogszabályban 
foglaltak betartása alól!
https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2019A/10_jogszabalyok

 Hivatalos tájékoztatás, de nem jogforrás: felvi.hu  
Információ: info@felvi.hu



Alapfogalmak

 Az érettségi fajtái:   rendes  (R)
előrehozott (EÉ)
szintemelő  (SZE)
javító  (J)
pótló  (P)

Az érettségi bizonyítvány birtokában 
kiegészítő (K) és ismétlő (I) 

 Az érettségi szintjei:  közép  (K)
emelt  (E)

 Vizsgarészek:  írásbeli  (I)
szóbeli  (SZ)
gyakorlati  (GY)



Az érettségi vizsga tantárgyai

 Kötelező:  magyar, matek, töri, idegen nyelv

 Kötelezően választható: bármely tantárgy,    
melyből érettségi vizsga tehető 
és van belőle jegyed a középiskolai 
bizonyítványodban

 Szabadon választható:  bármely tantárgy, 
melyből érettségi vizsga tehető
és van belőle jegyed a középiskolai
bizonyítványodban

 A 4db kötelező és az 1db kötelezően választható, azaz 
5db sikeres vizsga után érettségi bizonyítvány büszke 
tulajdonosai lehettek!
De tetszőleges számú vizsga tehető… (6, 7, 8,…) 



FONTOS!

 Közép: 25%- (2) 40%- (3) 60%- (4) 80%- (5)

 Emelt:  25%- (2) 33%- (3) 47%- (4) 60%- (5)
legalább 45%, akkor+50pont, ha felvételi tárgy

 Minden vizsgarészből legalább 12% kell teljesíteni!

 Ha EÉ vizsgád van, akkor az eredeti törzslapkivonatot már 
le kellett adni! Ha még nem tetted meg, akkor a 
jelentkezés lappal együtt add  le! E nélkül nem lehet 
érettségi vizsgára jelentkezni…

 EÉ: előrehozott érettségi vizsga

 A második javítóvizsga fizetős!!!

 Mentesség: kérvény beadása a jelentkezési lappal együtt
(iskolai formanyomtatvány)



VI. Az érettségi vizsgatárgyak és vizsgarészeik felsorolása (nem teljes):

(*) Szóbeli vizsgarész középszinten csak akkor van, ha az írásbeli eredménye eléri a 12 %-ot,

de nem éri el a 25 %-ot!

KÖZÉPSZINT EMELT SZINT

VIZSGATÁRGY írásbeli gyakorlati szóbeli írásbeli gyakorlati szóbeli

Magyar nyelv és irodalom 1 ----- 1 1 ----- 1

Történelem 1 ----- 1 1 ----- 1

Matematika 1 ----- 1* 1 ----- 1

Angol nyelv vagy 1 ----- 1 4 ----- 1

Német nyelv vagy 1 ----- 1 4 ----- 1

Olasz nyelv 1 ----- 1 4 ----- 1

Fizika 1 ----- 1 1 ----- 1

Kémia 1 ----- 1 1 ----- 1

Biológia 1 ----- 1 1 ----- 1

Földrajz 1 ----- 1 1 ----- 1

Ének-zene 1 ----- 1 ----- ----- -----

Vizuális kultúra 1 1 ----- ----- ----- -----

Informatika ----- 1 1 ----- 1 1

Testnevelés ----- 1 1 ----- 1 1

Evangélikus hittan ----- ----- 1 ----- ----- -----

Katolikus hittan ----- ----- 1 ----- ----- -----

Református hittan ----- ----- 1 ----- ----- -----

Mozgóképkultúra és médiaismeret 1 1 ----- ----- ----- -----

Népművészet ----- ----- 1 ----- ----- -----



AZ ÉRETTSÉGI ÉS FELVÉTELI KAPCSOLATA

 Érettségin nem kötelező természettudományos 
tantárgyat választani 5. kötelezően választandó 
vizsgatárgynak.

 A felvételihez számolják a tanulmányi pontokba ezeket a 
tantárgyakat.

 Érettségizni kell minden olyan tantárgyból, amely a 
felvételihez szükséges. Így előfordulhat, hogy öt 
tantárgynál több érettségi vizsgatárgya lesz valakinek.

 Külön eljárásban, azaz más-más dokumentummal kell 
jelentkezni érettségire, illetve felvételire.

 Érettségire papír alapú jelentkezési lapot kell kitölteni.

 Felvételire jelentkezés csak elektronikusan lehetséges a 
felvi.hu oldal E-felvételi felületén. 

 De mindkettő végső benyújtási határideje: 
2019. február 15-e, péntek.



ELŐREHOZOTT, javító és pótló VIZSGÁK
(o: október, m: május)



KELL FIZETNI AZ ÉRETTSÉGIN?



PONTSZÁMÍTÁS      A - O képzéseknél



Állami ösztöndíjas minimumpontszám

Az emberi erőforrások minisztere a nemzeti 
felsőoktatásról szóló törvény 46. § (4) 
bekezdése alapján az alapképzési, valamint 
osztatlan mesterképzési szakok esetében a
magyar állami ösztöndíjas képzésre történő 
felvételhez szükséges követelményt 
(minimumpontszám) meghatározta azzal, 
hogy egyes esetekben – jellemzően a szakos 
kapacitás okán – az előre megállapított 
ponthatár módosulhat:

https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/F
FT_2019A/2_pontszamitas



www.felvi.hu







Hány helyre lehet jelentkezni?

 Maximum hat helyre lehet jelentkezni, kivéve, 
ha Á-K finanszírozási formát is megjelölünk. 

 A felsőoktatási felvételi eljárásban az alapjelentkezés keretében 
három képzés megjelölésére díjmentesen van lehetőség. 
A további jelentkezési helyekért 2000-2000 Ft kiegészítő díjat 
kell fizetni.

 A díjmentesen megjelölt képzéseken túl rögzített jelentkezési 
helyek alapján az E-felvételi automatikusan kiszámolja és 
megjeleníti a fizetendő kiegészítő eljárási díjat, amelyet a 
jelentkezőnek egy összegben kell megfizetnie. Erre kizárólag az 
alábbi módok egyikén van lehetőség:

 banki átutalással,

 internetes tranzakcióval: dombornyomott vagy virtuális bankkártya 
használatával.

 A befizetés határideje: 2019. február 15. (péntek)

 Külön eljárási díjak – maximum 4000.- Ft    (7. sz. táblázat)

Ezt az összeget a felsőoktatási intézménybe kell befizetni.



Kit vesznek fel?

Figyelem! A jelentkezők számát, illetve teljesítményét megismerve a 
felsőoktatási intézmények dönthetnek úgy, hogy a minőség védelme 
érdekében a jogszabályi előírásnál magasabban határozzák meg a 
hozzájuk jelentkező hallgatók számára a minimális ponthatárt! Ebben az 
esetben az is előfordulhat, hogy egy adott szakon, szakképzésben az 
intézmény nem használja ki a teljes kapacitását!

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

az ott meghatározott ponthatártól, 

illetve az általa elért felvételi összpontszámtól függ.



A jelentkező felvételi összpontszámának el kell érnie 

a jogszabályban meghatározott minimumpontszámot 

(ún. jogszabályi minimumpontszám):

alapképzés, valamint osztatlan mesterképzés 

esetén 280 pontot, az emelt szintű érettségi-, a 

nyelvvizsga-, illetve az OKJ szerinti szakképesítés-

többletpontokkal együtt, de más jogcímen adható 

többletpontok nélkül;

felsőoktatási szakképzés esetén 240 pontot, az 

emelt szintű érettségi-többletpontokkal együtt, de 

más jogcímen adható többletpontok nélkül.



Többletpontok

 A különböző jogcímeken elért többletpontok összege 
legfeljebb 100 pont lehet abban az esetben is, ha a jelentkező 
különböző jogcímek alapján elért többletpontjainak az összege 
ezt meghaladná. 

 „kötelező” emelt szintű érettségi vizsgaeredményért 
(min. 45%) 50pont

 nyelvtudásért: B2 – 28pont C1 – 40pont  (együtt max.40pont)

 esélyegyenlőség okán   40pont
(hátrányos helyzetért, fogyatékosságért, gyermekgondozásért)

 sporteredményekért: tételesen meg kell nézni

 tanulmányi versenyekért: tételesen meg kell nézni

 művészeti jellegű képzéseket külön meg kell nézni



Felsőoktatási szakképzés



A felvételi tájékoztató hivatalos kiegészítése

 Lehetőség van arra, hogy az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma és az Oktatási Hivatal az esetleges 
módosításokat, kiegészítéseket a jelentkezési határidőt 
megelőzően legkésőbb 15 nappal (2019. január 31-ig) az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma (www.kormany.hu) és az 
Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu), valamint a 
felsőoktatási felvételi eljárás hivatalos honlapján 
(www.felvi.hu) megjelentesse.

 Kérjük, figyeljék ennek megjelenését, mert szerepelhetnek 
benne olyan információk, amelyek döntően befolyásolhatják 
a jelentkezést!

 A www.felvi.hu honlapon a közzététel napjától a hivatalos 
kiegészítésnek megfelelően jelenik meg a Tájékoztató 
anyaga.



Jelentkezési sorrend

Hat helyre lehet jelentkezni…de csak egy helyre vesznek fel!

A megadott sorrendben szereplő első olyan helyre, ahová elég a 
pontszámod.

További helyekre akkor sem, ha az elért pontszám elvileg elég 
lenne…

A sorrend kialakítására nincs biztos recept, de elsők az álmaid!            
… ha a szüleid is így gondolják…

Aztán jöhet a realitás…

Minden egyes önálló jelentkezés azonos súlyú és értékű, 
függetlenül a sorrendben elfoglalt helyétől.

Az Á és a K képzések egymástól függetlenek, még akkor is, ha 
ugyanarra a szakra történik a jelentkezés. Tehát két külön 
jelentkezésként kell rögzíteni.



Határidők/1.
•



Határidők/2.



www.diakigazolvany.hu



http://www.diakhitel.hu/



Mindannyiunk nevében jó döntést 
kívánok Önöknek!

Tálas Valéria igh.   vali@begart.hu 20-3393740


