
A 

kétszintű érettségi

rendszere



Vizsgafajták

Rendes

Javító

Pótló

Előrehozott

Kiegészítő

Szintemelő

Ismétlő



Vizsgaidőszakok

május-június

mindenhol

rendes, előrehozott, kiegészítő, szintemelő, pótló, javító, 

ismétlő

Jelentkezés: február 15-ig

szeptember-október

a kijelölt középiskolákban

rendes, előrehozott (szintemelő), pótló, javító, ismétlő

Jelentkezés: augusztus 31-ig



A diák vizsgatárgyai

Választott (választható) tárgyak

Vizsgatárgy

Független a felkészítés tényétől

Független a felkészítés szintjétől

Mindig az akkor érvényes vizsgakövetelmények szerint

Kötelező tárgyak

Magyar, matematika, történelem, idegen nyelv

Milyen vizsgatárgyat választhat a diák?



Jelentkezés a vizsgára (1.)

Mi a választás feltétele (a tanulói jogviszony alatt)?

A vizsgatárgy helyi tantervben szereplő 

követelményeinek teljesítése

A bizonyítványba bejegyzett megfelelő 

osztályzat(ok)

A tanulói jogviszony után bármely vizsgatárgyból lehet vizsgázni.

Idegen nyelvek esetében csak a Magyarországon középiskolában tanított 

nyelvekből.

Választhatja



Középszint írásbeli

Igazgató

Vizsgabizottság

Felügyelő tanár

Írásbeli

vizsga

Tanulói észrevételek

Tételek (OH)

Javítók

Új javító



Írásbeli vizsgák emelt szinten

Javítás 

szaktanárokkal 

(OKÉV)

Igazgató

Megtekintés - észrevétel
Új szaktanár

Vizsgabizottság

ISKOLAVizsgaidőszak - szervezés

OKÉV Tételek (OKÉV)

Felügyelő tanárok

Vizsgahelyszín



Írásbeli vizsga (összefoglalás)

Középszint Emelt szint

Külön 

vizsgacsoportok

!

Helyi felügyelet OKÉV felügyelet

Központi 

feladatlapok

A feladatlapokat az 

iskola veszi át

A feladatlapokat a 

felügyelő tanár hozza

Javítás helyben
Javítás az OKÉV-ben   

(szaktanárok által)



Értékelés (1.)

Írásbeli

Részpontszámok

Írásbeli (vizsgarész) 

összpontszám

12%

Szóbeli

Részpontszámok

Szóbeli (vizsgarész) 

összpontszám

A vizsga összpontszáma

A vizsga százalékos minősítése

A vizsga érdemjegye

Tanár

AutomatikusAutomatikus



Értékelés (2.)

Átváltás
%

közép         emelt
osztályzat

80-100, 60-100 5

60-79,   47-59 4

40-59,   33-46 3

25-39,   25-32 2

0-19,     0-19 1

Középfokú 

nyelvvizsgát 

ér (C)

40

Alapfokú 

nyelvvizsgát 

ér (C)



Idegen nyelvi érettségi

A Ktv. 30.§ (9) szerint vizsgázóknak lehetőségük van „A” vagy „B” 

típusú nyelvvizsga-egyenértékűséget szerezni.

Csak a Magyarországon középiskolában tanított idegen 

nyelvekből lehet vizsgázni.

Szóbeli vizsga + hallott szöveg értése „A” típusú

Olvasott szöveg értése+íráskészség+nyelvhelyesség „B” típusú

A középszintű idegen nyelvi vizsgákon az olvasott szöveg értése, 

az íráskészség, a nyelvhelyesség és hallott szöveg értése 

együttesen egy vizsgarésznek számít (írásbeli), ezért a 10%-os 

szabály az együttes eredményre vonatkozik.

Emelt szinten marad az összesen öt vizsgarész, ezért a 10%-os 

szabály mind az ötre külön-külön vonatkozik.



A vizsgázó önhibáján kívül 

nem tudja teljesíteni az 

írásbeli vizsgarészt!

A szóbeli vizsgarészt kétszer teljesíti

110 pont

40 pont 40 pont

23 pont 32 pont

Elérhető pontszám: 80 pont

Elért pontszám: 55 pont

Százalékos minősítés: 68%

Osztályzat (középszint): 4 (jó)

Az értékelés speciális esetei (1.)



Az értékelés speciális esetei (2.)

Ha a vizsgázó a húzott tétel anyagából teljes tájékozatlanságot 

árul el, az elnök egy alkalommal póttételt húzat vele.

Ebben az esetben az értékelés:

1. tétel Póttétel 50 pont

23 pont

felezés

11,5 pont

felfelé 

kerekítés

12 pont

Elérhető pontszám a szóbeli vizsgán: 50 pont

Elért pontszám a szóbeli vizsgán : 12 pont

A szóbeli vizsga százalékos eredménye: 24%



OKTV eredmények - érettségi

A döntőn részt vevő 

versenyzők

Az adott 

vizsgatárgyból 

teljesítették az 

érettségi 

követelményeit.

Számukat a 

versenykiírás 

határozza meg.

Max. 30 fő

Emelt szintű 

jeles, 100%

Számukat a 

versenykiírás 

határozza meg.

15 fő

Középszintű 

jeles, 100%



A szintválasztás dilemmája

Magasabb % Alacsonyabb %

Nincs pluszpont Plusz 7 pont

Belső vizsga Külső vizsga

Középszint Emelt szint

Más pluszpontok?

A választott szak 

„népszerűsége”

Nem előírt Válaszható



EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

Felsőoktatási felvételi eljárás

2015

Gyakorlati tudnivalók a 

jelentkezéshez, pontszámításhoz



Pontszámítási módszerek

TANULMÁNYI 

PONTOK

(MAX. 200 PONT)

ÉRETTSÉGI 

PONTOK

(MAX. 200 PONT)

TÖBBLETPONTOK

(MAX. 100 PONT)

ALAPKÉPZÉS ÉS OSZTATLAN MESTERKÉPZÉS

A maximálisan elérhető pontszám: 500 pont.

A pontszámítás kétféle (A és B) módszer szerint történik.

A

B X 2

A kétféle pontszámítási mód közül automatikusan azt veszik figyelembe, amelyik a 
jelentkező számára kedvezőbb (feltéve, hogy a pontszámításhoz szükséges minden 
eredményt megfelelően igazolt)!

ÉRETTSÉGI 

PONTOK

(MAX. 200 PONT)

TÖBBLETPONTOK

(MAX. 100 PONT)



Pontszámítási módszerek

TANULMÁNYI 

PONTOK

(MAX. 200 PONT)

ÉRETTSÉGI 

PONTOK

(MAX. 200 PONT)

TÖBBLETPONTOK

(MAX. 100 PONT)

FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

A maximálisan elérhető pontszám: 500 pont.

A pontszámítás kétféle (A és B és C) módszer szerint történik.

A

B X 2

C X 2

ÉRETTSÉGI 

PONTOK

(MAX. 200 PONT)

TÖBBLETPONTOK

(MAX. 100 PONT)

TANULMÁNYI 

PONTOK

(MAX. 200 PONT)

TÖBBLETPONTOK

(MAX. 100 PONT)



Tanulmányi pont (max. 200 pont)

a) Max. 100 pont: 
Öt tantárgy utolsó tanult két év végi eredményeinek (max. 
50) összege szorozva kettővel:
magyar nyelv és irodalom (kerekítés nélkül egy jegynek 
számít), matematika, történelem, legalább két évig tanult 
választott idegen nyelv és legalább két évig, vagy két 
legalább egy évig választott természettudományos tárgy.
(Példák: www.felvi.hu )

b) Max. 100 pont: érettségi bizonyítványban szereplő 
vizsgaeredmények százalékos eredményeinek átlaga 
(négy kötelező és egy szabadon választott).

http://www.felvi.hu/


Érettségi pont (max. 200 pont)

Adott szakon meghatározott két érettségi vizsgatárgy 
százalékos eredményeiből történik (max. 2x100 pont).

Amennyiben választható módon több vizsgatárgy 
szerepel a követelmények között, akkor automatikusan a 

kedvezőbb eredményből történik a pontszámítás.

Követelményeket és az előírt szintet 
mindenképpen áttekinteni: intézményi 

meghirdetések, illetve 1. sz. táblázat!



Egy példa

Érettségi vizsgatárgyak:

matematika kötelező

ÉS

biológia vagy fizika vagy 

informatika vagy kémia vagy 

szakmai előkészítő tárgy

Felvételi pontszám érettségi 

pont kétszerezésével:

316 pont

Iskolai eredmények Érettségi eredmények

A két felvételi tárgy érettségi 
vizsgájának százalékos 

eredményeinek összege

5 tárgy utolsó két évének 
év végi eredményeinek 

összege x 2

92 pont
77 pont 158 pont

Felvételi pontszám tanulmányi 

pont és érettségi pont 

összegzésével:

327 pont

Tanulmányi pontok: 169 pont Érettségi pontok: 158 pont

5 tárgy érettségi vizsgájának 
százalékos eredményének 

átlaga

76,8
egész számra kerekítve

Műszaki képzési terület

(pl. környezetmérnök) 

magyar 4 78% k

történelem 4 69% k

matematika 5 73% e

angol 4 79% k

fizika 5 85% k

11. 12.

magyar 4 5

történelem 5 5

matematika 3 4

angol 5 5

fizika 5 5



Többletpontok – max. 100 pont

- nyelvtudás (max. 40 pont)

- emelt szintű érettségi (tárgyanként max. 50 pont)

- esélyegyenlőség (max. 40 pont)

továbbá képzési területek szerint adható:

- sporteredmény 

- tanulmányi és művészeti versenyeredményért (versenytől és 
helyezéstől függően)

- OKJ szerinti felsőfokú szakképesítésért (24 pont)

FONTOS! A többletpontok feltételeit és az igazoló 
dokumentumok követelményeit pontosan 

tanulmányozni kell a Felvételi Tájékoztatóban!



Gyakorlati és alkalmassági vizsgák 

alapképzésben, osztatlan mesterképzésben

Gyakorlati vizsga: 

Művészet, illetve művészetközvetítés képzési 
területen max. 200 pont.
Felvételi összpontszám: a gyakorlati vizsga 
kétszerese alapján többletpontok hozzáadása 
nélkül!

Alkalmassági vizsga:

Egyes szakokon (pl. tanító, építészmérnöki), illetve 
képzési területeken (művészet, művészetközvetítés) 
kizáró jellegű alkalmassági vizsga szervezhető.
Eredménye: „megfelelt” vagy „nem felelt meg”



FELVI.HU 

Hivatalos információk:

 Eljárási és pontszámítási tudnivalók (Felsőoktatási felvételi tájékoztató)

 Aktuális eljárásban érvényes meghirdetések (Egyetemek, főiskolák)

 E-felvételi

 Szakleírások, képzési és kimeneti követelmények

 Kérvénytár

 Cikkek, közlemények

Segítő alkalmazások:

 Pontszámító kalkulátor

 Eljárási-díj kalkulátor (e-felvételi automatikusan kiszámolja)

 Szakkereső (paraméterezhető)

 Képzési útvonal kereső (alapképzés -> mesterképzés)

 Nyílt nap kereső

 Pályaorientációs tesztek (személyes tanácsadásra is lehetőség van)

 Felvi fórum (kapcsolat más jelentkezőkkel, vagy hallgatókkal)



EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

Jelentkezés az E-felvételiben

Gyakorlati tudnivalók és jó tanácsok 

a sikeres jelentkezéshez



A felvételi eljárás menetrendje

02.15.

02.23.

07.9.

07.24.

08.05.

08.20.

12.21. Jelentkezési határidő

Dokumentumok hiány-

pótlásának és az egyszeri sorrend 

módosításnak határideje

Ponthatárok

megállapítása

Besorolási döntés

publikálásának

határideje a felvi.hu-n

Jogorvoslatok 

benyújtásának

határideje

Felvételi tájékoztató 

megjelenésének határideje a

www.felvi.hu oldalon

Jelentkezés 

hitelesítésének

határideje

http://www.felvi.hu/


Az E-felvételi
Bármikor kezdhető, folytatható (határidőig)!

Bármikor javítható, módosítható (határidőig)!

Érvényességet kizáró – személyes vagy 

jelentkezési hely – adat hiányossága nem 

fordulhat elő!

Csak az aktuális meghirdetések választhatók!

A kommunikáció a felületen keresztül és e-

mailben zajlik!

Egyszerűen használható (súgók, felugró 

ablakok, választéklisták, automatikus 

javítások)!



Az E-felvételi lépései

1. Regisztráció a www.felvi.hu honlapon

http://www.felvi.hu/


felhasználó által 

kitalált 

felhasználónév

rendszeresen(!) 

olvasott e-mail cím

felhasználó által 

kitalált jelszó



Az e-felvételi lépései

1. lépés: Regisztráció a www.felvi.hu

honlapon  


2. lépés: Felhasználási feltételek - biztonsági kód (első 

belépés)

http://www.felvi.hu/






Az e-felvételi lépései

1. lépés: Regisztráció a www.felvi.hu

honlapon  


2. lépés: Felhasználási feltételek - biztonsági kód (első 

belépés)


3. lépés: Adatok rögzítése

http://www.felvi.hu/








A jelentkezési sorrend

Maximum 5 jelentkezési hely!

Ugyanannak a jelentkezési helynek állami ösztöndíjas és önköltséges 
finanszírozási formája egy jelentkezési helynek számít (de külön sorban kell 

szerepelnie)!

Sorrend kialakítása:

A jelentkező saját preferencia-sorrendjét tükrözze !

Csak olyan jelentkezési helyet, amelyre valóban szeretne  bekerülni !

Ugyanazon képzés állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási formájának nem kell 
kötelezően egymást követően  szerepelnie!

Jelentősége:

Amennyiben a jelentkező több jelentkezési helyén is eléri a július végén megállapított 
ponthatárt, akkor csak az általa felállított sorrendben előrébb szereplő jelentkezési 

helyre nyerhet felvétel.

Módosítási lehetőség:

A jelentkezési határidőt követően egyszeri alkalommal lehet sorrendet módosítani 2015. 
július 9-ig.

(Amennyiben egyáltalán nem szeretne jelentkezéskor megjelölt szakra bekerülni, akkor inkább 
célszerű visszavonni (törölni) adott jelentkezési hely(ek)et.)



Az e-felvételi lépései

1. lépés: Regisztráció a www.felvi.hu

honlapon  


2. lépés: Felhasználási feltételek elfogadása – biztonsági 

kód


3. lépés: Adatok rögzítése
4. lépés: Dokumentumok elektronikus feltöltése 

(nem kötelező elektronikusan – pl. hitelesítő adatlappal együtt egy 

borítékban)

http://www.felvi.hu/




Az e-felvételi lépései

1. lépés: Regisztráció a www.felvi.hu

honlapon  


2. lépés: Felhasználási feltételek elfogadása – biztonsági 

kód


3. lépés: Adatok rögzítése
4. lépés: Dokumentumok elektronikus feltöltése 

(nem kötelező elektronikusan – pl. hitelesítő adatlappal együtt egy 

borítékban)



5. lépés: Eljárási díj befizetése

http://www.felvi.hu/


Eljárási díj
Alapdíj: 9000.-Ft (három jelentkezési hely)

Kiegészítő díj: jelentkezésenként 2000.-Ft

Eljárási díj szempontjából is egy jelentkezésnek számít: 
ugyanazon intézmény-kar-szak-képzési hely-oktatás nyelve-
képzési szint-munkarend két meghirdetett finanszírozási formája 
(de külön sorban kell megjelölni). 

Befizetés módja:

- banki átutalás (közlemény rovatba feltüntetve a felvételi 
azonosító számot), vagy 

- internetes bankkártyás fizetés 

Egyik esetben sem szükséges, hogy a bankszámla/bankkártya 
jelentkező nevén legyen!





Az e-felvételi lépései

1. lépés: Regisztráció a www.felvi.hu

honlapon  


2. lépés: Felhasználási feltételek elfogadása – biztonsági 

kód


3. lépés: Adatok rögzítése
4. lépés: Dokumentumok elektronikus feltöltése 

(nem kötelező elektronikusan – pl. hitelesítő adatlappal együtt egy 

borítékban)



5. lépés: Eljárási díj befizetése
6. lépés: Hitelesítés

http://www.felvi.hu/


E-felvételi hitelesítése
A jelentkezés érvényesítéséhez elengedhetetlen, e nélkül a jelentkező

adatai nem kerülnek be a központi felvételi nyilvántartásba. Hitelesítés

célja.

Két módja:

- felületről nyomtatható hitelesítő adatlapot kinyomtatva, aláírva és

postázva (Oktatási Hivatal, 1380 Budapest, Pf. 1190)

vagy

- Ügyfélkapu regisztráció segítségével elektronikusan (amennyiben

rendelkezik a jelentkező ilyennel – mit is jelent?)

Fontos tudnivalók:

- jelentkezési határidő előtt természetesen a hitelesítés visszavonható

(általában csak Ügyfélkapus lehet), de utána kötelezően újra kell

hitelesíteni

- hitelesítő adatlap esetében csak az a hitelesítő adatlap kerülhet

feldolgozásra (a jelentkezés hitelesítésére), amelyik a legutolsó

verziós, tehát a legutolsó adatokat tartalmazza.



Az e-felvételi lépései

1. lépés: Regisztráció a www.felvi.hu

honlapon  


2. lépés: Felhasználási feltételek elfogadása – biztonsági 

kód


3. lépés: Adatok rögzítése

4. lépés: Dokumentumok elektronikus feltöltése 

(nem kötelező elektronikusan – pl. hitelesítő adatlappal együtt egy 

borítékban)



5. lépés: Eljárási díj befizetése
6. lépés: Hitelesítés

http://www.felvi.hu/


Jótanácsok
 E-felvételiben a jelentkezési határidőig tetszőlegesen módosíthatók,
rögzíthetők az adatok, de a sikeres hitelesítéshez az aláírt és a legutolsó
mentett állapotnak megfelelő adatlap szükséges (hitelesítő adatlap
esetében)!

 A hitelesítő adatlap feldolgozásának eredményéről e-mailben tájékoztatást
kapunk, illetve a felületen is láthatjuk a státusz változását, ezt mindenképpen
ellenőrizzük!

 Az e-mail postafiókunkat folyamatosan olvassuk, minden 
rendszerüzenet, értesítés, felszólítás erre a címre érkezik!

 Lehetőség szerint adjunk meg telefonos elérhetőséget is (vonalas vagy 
mobil)!

Olvassuk el az e-felvételi felületén található súgókat, oldalszövegeket!



Amire nem alkalmas az E-

felvételi…
Nem helyettesíti a Felsőoktatási felvételi tájékoztatóban foglaltak

tanulmányozását!

Nem tudja helyettünk, hogy milyen eredményekkel
rendelkezünk!

Nem tartja be helyettünk a határidőket!

Nem tudja, hogy adott jelentkezési helyen minden feltételnek 

megfelelünk-e!

Nem tudja, hogy valóban szeretnénk-e jelentkezni, vagy csak 

kipróbáltuk – hitelesítés szerepe!

Nem kérdez helyettünk!



E-felvételi a jelentkezés után is!

Ügyintézés

személyes adatok módosítása

jelentkezési sorrend egyszeri 

módosítása

jelentkezés hely(ek) 

visszavonása

dokumentumok pótlása

2015. április végétől

Tájékozódás

adatok megtekintése

jelentkezői státuszlap 

(nyomtatható)

dokumentumok feldolgozottsága

kérelmek feldolgozottsága

pontszámok megtekintése

ponthatárok megtekintése

besorolási döntés letöltése

Máju

s

Júni

us
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FELVI.HU 

Hivatalos információk:

 Eljárási és pontszámítási tudnivalók (Felsőoktatási felvételi tájékoztató)

 Aktuális eljárásban érvényes meghirdetések (Egyetemek, főiskolák)

 E-felvételi

 Szakleírások, képzési és kimeneti követelmények

 Kérvénytár

 Cikkek, közlemények

Segítő alkalmazások:

 Pontszámító kalkulátor

 Eljárási-díj kalkulátor (e-felvételi automatikusan kiszámolja)

 Szakkereső (paraméterezhető)

 Képzési útvonal kereső (alapképzés -> mesterképzés)

 Nyílt nap kereső

 Pályaorientációs tesztek 

 Felvi fórum (kapcsolat más jelentkezőkkel, vagy hallgatókkal)



Tájékozódási lehetőségek

Telefonon
Kormányzati Ügyféltájékoztató Központ: 1818, 7-es menüpont vagy
Educatio Nonprofit Kft. Ügyfélszolgálata: 06 1 477 3131

E-mailben

info@felvi.hu

Személyesen
Budapest, XII. kerület, Maros u. 19-21. munkanapokon 8-16.30 óráig,
szerdánként 8-18 óráig

Felvi.hu
Szakkereső, szakleírások, kalkulátorok, fórum
Felvi jogász, pályaorientációs tanácsadás,
nyílt nap kereső

Felvi könyvek: Felvételi Tájoló, Felvi Magazin
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Sikeres felvételit kívánunk!

Köszönöm a figyelmet!

Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

www.felvi.hu

info@felvi.hu

http://www.felvi.hu/

