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8félév / 240 kredit
doktori képzés (PhD)
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4 félév / 120 kredit
mesterképzés

(master)

6 félév / 180 (+30) kredit

felsőfokú alapképzés
(bachelor) 

4 félév / 120 kredit

felsőfokú szakképzés
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doktori diploma
Ph.D. / D.L.A.

mesterdiploma
M.Sc. / M.A.

alapdiploma
B.Sc. / B.A.
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Az érettségi vizsga
• Kötelező tárgyak:

magyar nyelv és irodalom

matematika

történelem

egy választott idegen nyelv

egy szabadon választott tantárgy

• a felsőoktatási jelentkezéshez további választott 

tantárgy(ak)ra lehet szükség

• a választott tantárgyak száma nincs korlátozva

• minden tárgyból közép vagy emelt szintű vizsga 

tehető

• általában írásbeli és szóbeli vizsga



Pályaválasztási/továbbtanulási szempontok

• Mihez érzünk kedvet már évek óta?

• Mely tantárgyakhoz értünk jobban?

• Milyen területen tudjuk elképzelni a munkánkat

5-10 év múlva?

• Milyen területen jók a munkaerő-piaci kilátások?

• Tudunk, illetve akarunk-e vidéken tanulni?

• Tudja, illetve akarja-e a család a költségtérítéses 

tanulást finanszírozni?

• Az alapszakokon belül hol hirdetik meg a 

számunkra vonzó szakirányt?



Az érettségi és a felvételi kapcsolata

• Nincs külön felvételi vizsga

• Mindenhol 2 választott érettségi tárgy eredménye alapján 

számítják ki az ún. „szerzett pontokat”

• Az intézmények (két évvel előre) előírják, hogy az egyes 

szakokra való jelentkezéshez mely tárgyakból és milyen 

szinten lehet/kell érettségizni
https://www.felvi.hu/pub_bin/dload/FFT_23K/tablazat/FFT_2023K_2sz_tablazat.pdf

• A „hozott pontok” felét az érettségi átlageredményből 

számítják

• Azonos határidővel, de két külön „lapon” kell jelentkezni 

érettségire és felvételire

• A két jelentkezésnek koherensnek kell lennie



Pontszámítás 2023-ban

„HOZOTT (tanulmányi) PONTOK” (max. 200)

• Magyar, matematika, történelem, egy idegen nyelv és 

egy szabadon választott természettudományos tantárgy

(fizika, kémia, biológia, földrajz, természettudomány –

de NEM informatika) utolsó két évi osztályzatának 

duplája (5 x 5 x 2 x 2 = 50 x 2 = 100 pont)

• fakultációkkal vigyázni!

• Az 5 érettségi tárgy százalékos átlageredménye 

kerekítve (100 pont)

„SZERZETT (érettségi) PONTOK” (max. 200)

• 2 érettségi tárgy százalékos eredményének összege



Pontszámítás 2023-ban

„TÖBBLETPONTOK” (max. 100)

• Emelt szintű érettségi (min. 45%) +50 pont (max. 100)

• Középfokú nyv. +28, felsőfokú nyv. +40 pont (max. 40)

• Előnyben részesítés (40)
• hátrányos helyzet

• fogyatékosság

• gyermekgondozási díj

• OKTV-eredmény (csak bizonyos szakokon max. 100)

• Sporteredmény (csak bizonyos szakokon, max. 50)

• Az olimpiai 1-6. helyezetteket összpontszáma 500 pont 

bármely általuk választott felsőoktatási intézményben!



Pontszámítás 2023-ban

ÖSSZPONTSZÁM = HOZOTT PONTOK +

+ SZERZETT PONTOK + TÖBBLETPONTOK

vagy

ÖSSZPONTSZÁM =

= (SZERZETT PONTOK  x 2) + TÖBBLETPONTOK

(„duplázás”)

Automatikusan amelyik számítási mód a jelentkező 

számára kedvezőbb!



Középszint vagy emelt szint?

• Előírja-e a választott intézmény az emelt szintű 

vizsgát?

• Mire vagyok képes? Mik a követelmények?

• Az emelt szintért járó +50 pont kb. 41-42%-os

teljesítmény-csökkenést „kompenzál” – ha az emelt 

szinten várható teljesítményünk ennél kevesebbel 

marad el a középszinten várhatótól, akkor jól járunk

• „Duplázás” esetén ez az érték csak 25%!

• 50-nél több egyéb többletpont esetén esetleg már

„nincs hely” +50 pont számára!



Fontos időpontok

• Kb. február 8.: Érettségi jelentkezési lapok iskolai 

leadási határideje

• Február 15.: Az érettségi és felvételi jelentkezések 

jogvesztő határideje

• Február 20.: Az e-felvételi hitelesítésének határideje

• Május 8-26. : Írásbeli érettségi vizsgák

• Június 7-14.: Emelt szintű szóbeli vizsgák

• Június 19-30.: Középszintű szóbeli vizsgák

• Július 12.: Dokumentumok bemutatásának, 

pótlásának, sorrendmódosításnak a határideje

• Július 26.: Ponthatárok megállapítása



Anyagiak

• A jelentkezés költsége: A felvételi eljárás alapdíja

(2022-ben) 0 Ft, ezért 3 x 2 helyre lehet jelentkezni –

ezen felül minden (legfeljebb további három) 

jelentkezési hely további 2000 Ft

• Költségtérítéses képzések

• Diákhitel



Újdonságok 2012-től

• Az ötödik (addig szabadon választott) pontvivő tárgy 

csak egy legalább 2 évig tanult természettudományos 

tárgy lehet (biológia, fizika, kémia, földrajz vagy 

természettudomány)

• Az emelt szintű vizsga +50 pontot ér

• A kettes ponthatára 20%-ról 25%-ra emelkedik 

(minden vizsgarészben 10% helyett 12%-ot kell elérni)



Újdonságok 2013-tól

• Minimálisan elérendő pontszám 240

• Két emelt szintű vizsga kötelező:
állatorvosi, általános orvos, fogorvos, gyógyszerész

• Egy emelt szintű vizsga kötelező:
erdőmérnöki, magyar, történelem, néprajz, anglisztika, germanisztika, 

romanisztika, romológia, szlavisztika, ókori nyelvek és kultúrák, keleti 

nyelvek és kultúrák, andragógia, pedagógia, pszichológia, szabad 

bölcsészet, jogász, alkalmazott közgazdaságtan, gazdaságelemzés, 

építészmérnök, energetikai mérnök, nemzetközi tanulmányok, 

politológia, szociális munka, szociálpedagógia, informatikus könyvtáros, 

kommunikáció és médiatudomány, kulturális antropológia, szociológia, 

társadalmi tanulmányok

(237/2006. (XI. 27.) Kormányrendelet a felsőoktatási intézmények 

felvételi eljárásairól)



Újdonságok 2014-től

• Minimálisan elérendő pontszám: 260

• Többletpontok számának finomítása:
OKTV-eredmény, sportteljesítmény

• Felvételi tájékoztató csak elektronikusan



Újdonságok 2014-től

• Előrehozott érettségit

csak a középiskolai tanulmányok teljes befejezése előtti első vagy

második év végén (tehát korábban, a 10. évfolyamot megelőzően nem)

csak a tavaszi vizsgaidőszakban (tehát ősszel nem)

csak idegen nyelvből és informatikából (tehát más tárgyból nem)

lehet tenni.

• A sikertelen előrehozott vagy szintemelő vizsgát legkorábban csak a 

rendes érettségi vizsga keretében lehet kijavítani (tehát korábban nem).

• A nemzetiségi nyelvet tanulók az adott nemzetiségi nyelvnek megfelelő 

idegen nyelv vizsgatárgyból jelentkeznek érettségi vizsgára (tehát nem 

nemzetiségi nyelvből). A középszintű szóbeli érettségi vizsgán a 

nemzetiségi nyelvet tanulók számára készített tételsorba az intézmény 

pedagógiai programja alapján a nemzetiségi nyelvoktatás részét képező 

nemzetiségi ismereteiket is be kell építeni.



Újdonságok 2015-től

• Minimálisan elérendő pontszám: 280

• Jelentkezés csak elektronikusan (E-felvételi)



Újdonságok 2016-tól

• Minimálisan elérendő pontszám: marad 280

• Kötelező emelt szint: matematika alapszakon



Újdonságok 2020-tól

• Alapképzésre, osztatlan képzésre – a művészet képzési 

terület kivételével – az a jelentkező vehető fel, aki

a) legalább B2 szintű komplex nyelvvizsgával

rendelkezik és

b) legalább egy emelt szintű érettségi vizsgát tett vagy 

felsőfokú végzettséget tanúsító oklevéllel rendelkezik 

(kivétel: művészet, művészetközvetítés, edző).

(423/2012-es Kormányrendelet 23.§ (3), 2020.02.15-től)

• A korábbi tervekkel szemben már az első (legalább 

45%-os) emelt szintű vizsgáért jár a többletpont.

• Előrehozott érettségi lehetőségének kibővítése



Újdonságok 2023-tól

• Alapképzésre és osztatlan képzésekre jelentkezőknek –

általános felvételi követelményként – nem kötelező 

legalább egy emelt szintű érettségi vizsgát tenniük:

az érettségi követelmények esetében adott szakoknál az 

intézmények a már megjelentekhez képest elfogad-

hatnak középszintű érettségit is az emelt szintű helyett.
https://www.felvi.hu/pub_bin/dload/FFT_23K/tablazat/FFT_2023K_2A_tablazat.pdf

• Megszűnik a jogszabályi minimumponthatár 

(alapképzésen és osztatlan képzésen 280, felsőoktatási 

szakképzésen 240, mesterképzésen 50 pont).

• E-felvételi hitelesítés csak elektronikusan.



Újdonságok 2024-től

• Teljes káosz Nagy mozgástér az intézményeknek
https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2023K/8_tablazat

ok/pontszamitas2024



Továbbtanulási 

statisztikáink

2022

2022

az 

osztály-

létszám

a jelent-

kezettek
a felvettek

százalékában

osztálylétszám 127

jelentkezett 117 92%

nem jelentkezett * 10 8%

felvették ** 114 90% 97%

nem vették fel 3 2% 3%

rendes eljárásban 113 89% 97% 99%

pótfelételi eljárásban 1 1% 1% 1%

állami finanszírozású 104 82% 89% 91%

költségtérítéses 10 8% 9% 9%

1. helyen 87 69% 74% 76%

1-3. helyen 104 82% 89% 91%

BME 22 17% 19% 19%

ELTE 36 28% 31% 32%

BCE 10 8% 9% 9%

SE 8 6% 7% 7%

PPKE 2 2% 2% 2%

BGE 12 9% 10% 11%

ÓE 1 1% 1% 1%

* Közülük 1 fő külföldön tanul tovább.

** Közülük 8 fő külföldi intézményben 

kezdi meg a tanulmányait.



További tájékozódás

Internet:

• www.felvi.hu (elektronikus jelentkezés!)

• info@felvi.hu

• intézményi honlapok

• nyílt napok

• http://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/altalan

os_tajekoztatas

• https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/2023t

avaszi_vizsgaidoszak

http://www.felvi.hu/
mailto:info@felvi.hu
http://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/altalanos_tajekoztatas
https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/2023tavaszi_vizsgaidoszak


További tájékozódás

Felvételizők ügyfélszolgálata:

• Felvi.hu ügyfélszolgálata

XII. Maros utca 19-21.

telefonon: 1818 (5-ös gomb, 0-24h) vagy 477-31-31

Jogszabályok:

• 100/1997. kormányrendelet (érettségi 

vizsgaszabályzat)

• 423/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet a felsőoktatási 

felvételi eljárásairól

• 2011. évi CXC. törvény (köznevelési törvény)



További tájékozódás

Hasznos kiadványok:

• Felsőoktatási felvételi tájékoztató 2023

• Diploma 2022 (HVG különszám)

Személyesen:

• emailen: Koncz.Levente@arpad.edu.hu

• telefonon: 388-7120/124

mailto:Koncz.Levente@arpad.sulinet.hu


Köszönöm a figyelmet!

Ez a prezentáció letölthető a 

www.arpadgimnazium.hu oldalról

(Érettségi/Továbbtanulás menüpont)

http://www.arpad.sulinet.hu/

