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Érettségit és felvételit érintő,
jogszabályok
 2011. évi CCIV. törvény A nemzeti felsőoktatásról
 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a felsőoktatási felvételi
eljárásról
 KÖZLEMÉNY
(Szakok és érettségi vizsgatárgyak, többletpontok a 2021. évi
felsőoktatási felvételi eljárások során ):
https://www.felvi.hu/pub_bin/dload/FFT_21A/tablazatok/FFT_20
21A_1sz_tablazat.pdf
 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga
vizsgaszabályzatának kiadásáról
 Az érettségi vizsga tantárgyi követelményeit az alábbi
rendelet tartalmazza: 40/2002. (V. 24.) OM rendelet.
(2020.11.01-én módosult.)
 Pedagógiai Program
 Házirend

Fontos változások
A kormány a 261/2019. (XI. 14.) rendelete 2019. november 14-én
módosította a felvételi eljárásra vonatkozó jogszabályt:

 Nyelvvizsga - NEM BELÉPÉSI FELTÉTEL
ha van:
 B2 komplex nyelvvizsga - 28 pont,
 C1 komplex nyelvvizsga – 40 pont.

 Emelt szintű érettségi – BELÉPÉSI FELTÉTEL
pontszámítás nem változik:
 1 emelt érettségi (legalább 45%-os teljesítménynél): 50 pont
 2 emelt érettségi (legalább 45%-os teljesítménynél): 100 pont
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Kötelező
az emelt szintű érettségi
4
 2020 január 1-től minden alapszakra, osztatlan szakra kötelező
bemenet a
legalább egy emelt szintű érettségi
kivétel: pl.: edző alapképzési szak, művészeti, művészetközvetítői
képzési területek szakjai – alkalmassági vizsga pontszáma számít

 Két emelt szintű érettségi szükséges az alábbi szakokra:
 állatorvos
 általános orvos,
 fogorvos,
 gyógyszerész

Pontszámítási rendszer

Természettudományos tantárgy a
tanulmányi pontokban
 Biológia, fizika, kémia, földrajz

 Utolsó két tanult év végi eredményeit kell megadni, vagy
pedig két különböző, egyenként legalább egy évig tanult
természettudományos tantárgy utolsó tanult év végi
eredményeit.
 Felvi.hu oldalon gyakorlati példák
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többletpontok
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Jár-e minden emelt szintű érettségiért
többletpont?
 Csak 45% fölött!

 A felvételi követelményként előírt és az érettségi pont
számításához előírt emelt szintű érettségi vizsgatárgy nem
feltétlenül ugyanaz.
 Az emelt érettségi nem eredményez automatikusan
tárgyanként 50 többletpontot!
 Csak akkor, ha az érettségi pontot abból számolják (szakmai
többletpont)
 Az érettségi tárgyak felsorolása képzési területenként a
Közleményben található
A következő dián erre láthatunk egy konkrét példát

Példa: Minta Rozália tanítói szakra jelentkezik
(Dr. Bartáné Kustár Katalin diája)

+50
pont

 Javaslat: a szakhoz meghatározott érettségi tantárgyak valamelyikéből
válasszon emelt szinten teljesítendőt ahhoz, hogy a többletpontot is
megkapja!
Érettségi pont:
78+79=157*2=314

A társadalomismeret emelt érettségivel teljesíti a felvételi
bemeneti elvárást, de nem jár érte 50 pont, mert az
érettségi feltételek között nincs ott(zöld sáv)

Amire még figyelni kell: ”És/vagy”
Alapképzési
szakok
alkalmazott
közgazdaságt
an

gazdálkodási
és
menedzsment

Érettségi vizsgatárgyak
matematika (emelt szintű) ÉS
gazdasági ismeretek vagy egy idegen nyelv (angol,
francia, német, olasz, orosz, spanyol) vagy
történelem vagy egy szakmai előkészítő tárgy vagy
egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy vagy egy
ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi
vizsgatárgy
az általános követelmények szerint :gazdasági
ismeretek vagy egy idegen nyelv (angol, francia,
német, olasz, orosz, spanyol) vagy informatika vagy
matematika vagy történelem vagy földrajz.
Két érettségi vizsgatárgyat kell választani. A jelentkezés
feltételeként bármely felsorolt vagy fel nem sorolt
érettségi vizsgatárgyból egyet emelt szinten kell

Nyelvvizsgák és többletpont
Kérdés:
 „Hány többletpontot kaphatok, ha ugyanabból az idegen
nyelvből nyelvvizsgát és emelt szintű érettségit is tesztek?”
Válasz:
 Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.
 Ha egy adott idegen nyelvből egyidejűleg nyelvvizsga és
emelt szintű érettségi vizsga alapján is jogosultak lennétek
többletpontra, akkor a többletpontokat csak egyszer, a
számotokra kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen
kapjátok meg. Mivel az emelt szintű érettségiért több – 50 –
pont jár, ezért azt fogják beszámítani.

Az érettségi vizsgák fajtái I.
Rendes érettségi vizsga: a középiskolai tanulmányok követelményeinek
teljesítése után, a tanulói jogviszony fennállása alatt vagy megszűnését
követően első alkalommal tett érettségi vizsga.
Előrehozott érettségi vizsga: a tanulói jogviszony fennállása alatt, az
érettségi bizonyítvány megszerzése előtt
egyes érettségi vizsgatárgyból első alkalommal tett vizsga, amely
letehető:
- idegen nyelvekből, kizárólag a középiskolai tanulmányok teljes
befejezését megelőző első vagy második tanév vizsgaidőszakaiban,
továbbá
- olyan érettségi vizsgatárgyból, amelyeknél a tanuló számára az
adott vizsgatárgy vizsgájára való jelentkezés feltételeinek
teljesítéséhez szükséges tantárgy, tantárgyak tanítása a középiskola
helyi tanterve szerint a középiskolai tanulmányok befejezését
megelőző tanévek valamelyikében lezárul, a középiskolai
tanulmányok teljes befejezését megelőző első vagy második tanév
május-júniusi
vizsgaidőszakában,
valamint
az
azt
követő
vizsgaidőszakban.

Előrehozott érettségi tehető:
Tantárgy neve

10. évfolyam
május/júniusi
vizsgaidőszak

11. évfolyam
11. évfolyam
12. évfolyam
októbermájus-júniusi
októbernovemberi
vizsgaidőszak
novemberi
vizsgaidőszak
*Első és második idegen nyelvekből
– néhány speciális esettől vizsgaidőszak
– az előrehozott
érettségi
idegeneltekintve
nyelv
X*
X* letételét komplex
X* B2 szintű
X*

nyelvvizsgához kötjük, melyet leghamarabb a 11. évfolyamon
etika engedélyezünk.

X

fizika

X

X

kémia

X

X

X

X

földrajz

X

X

X

X

ének-zene

X

X

X

X

vizuális kultúra

X

X

X

X

informatika

X

X

X

X

*Első és második idegen nyelvekből – néhány speciális esettől eltekintve
– az előrehozott érettségi letételét komplex B2 szintű nyelvvizsgához
kötjük, melyet leghamarabb a 11. évfolyamon engedélyezünk.

Nyelvi előrehozott érettségi
Nyelvi előrehozott érettségi első és második idegen nyelvekből csak
11. évfolyamon tehető. Az előrehozott érettségi letételéhez
szükséges osztályozó vizsgára való jelentkezés feltétele a B2 szintű
komplex nyelvvizsga sikeres teljesítése az adott nyelvből a
jelentkezés időpontjáig.
10. évfolyamon csak abban az esetben tehető előrehozott érettségi
vizsga, ha az adott nyelvből a tanuló C1 szintű komplex
nyelvvizsgával bír a jelentkezés időpontjában.
Egyes speciális esetekben az érettségi letételének engedélyezéséről
az igazgató kérelemre, egyéni elbírálás alapján, a nyelvtanárok
véleményét figyelembe véve dönt.
A nyelvi előkészítő osztályban tanulók -a jogszabályi elvárások
miatt- a jogviszony befejezéséig célnyelvből kötelesek emelt szintű
érettségit tenni vagy B2 szintű komplex nyelvvizsgát szerezni.
Amennyiben a végzés évében február 15-ig a tanuló nem
rendelkezik a célnyelvből B2 szintű komplex nyelvvizsgával, az adott
nyelvből emelt szintű érettségi vizsgát kell tennie.

Az érettségi vizsgák fajtái II.
Szintemelő érettségi vizsga: egyes vizsgatárgyból a középszinten
sikeresen befejezett érettségi vizsgának az emelt szintű érettségi vizsgán
első alkalommal történő megismétlése.
Pótló érettségi vizsga: a vizsgázónak fel nem róható okból meg sem
kezdett, vagy megkezdett, de be nem fejezett rendes, előrehozott,
kiegészítő, szintemelő, ismétlő, javító érettségi vizsga folytatása.
Javító érettségi vizsga: a vizsgázónak felróható okból meg sem kezdett,
vagy megkezdett, de be nem fejezett, illetve a megkezdett, de a
vizsgakövetelmények nem teljesítése miatt sikertelen rendes,
előrehozott, pótló és az érettségi bizonyítvány megszerzése előtti
szintemelő érettségi vizsga megismétlése.
Ismétlő érettségi vizsga: az érettségi bizonyítvány kiadása után egyes
vizsgatárgyból a korábban sikeresen letett érettségi vizsga azonos
szinten, illetve az emelt szintű vizsga középszinten történő megismétlése.
Kiegészítő érettségi vizsga: a sikeresen befejezett érettségi vizsga után
az érettségi bizonyítványban nem szereplő egyes vizsgatárgyból tett
vizsga.

Emelt szintű- vagy közép szintű érettségi?

Az érettségi vizsga értékelése: a
százalék a fontosabb
Középszint
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- mindkét szinten tantárgyanként történik
- a vizsgaeredményt %-ban fejezik ki
- minden vizsgarészen minimum 12% teljesítendő

Az elégséges (2) alsó határa az elérhető teljes pontszám 25%-a.

BTMN-es, SNI-s tanulók érettségi
kedvezményei
Lehetséges kedvezmények:
• mentesség egy kötelező tárgy vizsgája alól
• mentesség a vizsga egy részének értékelése alól
• írásbeli vizsga helyett szóbeli vizsgát tesz
• szóbeli vizsga helyett írásbeli vizsgát tesz
• írásbeli vizsgán többletidő
• szóbeli felkészülés többletidő
• szóbeli felelet többletidő
• számítógép-használat szövegszerkesztéshez

A kedvezmények igénybevételének feltétele:
• szakszolgálati vélemény fénymásolatának benyújtása
• kérvény az intézményvezetőhöz, a szakszolgálati véleményben
szereplő, kívánt kedvezmény érvényesítéséről

Jelentkezés érettségire és
felsőoktatási intézménybe
Érettségi vizsgát két vizsgaidőszakban, a május-júniusi és az
október-novemberi vizsgaidőszakban lehet tenni. Az érettségi
vizsgára történő jelentkezés az e célra szolgáló jelentkezési
lappal történik, amelyet az érettségi jelentkezést fogadó
intézménybe kell benyújtani. A jelentkezési határidő a májusjúniusi vizsgaidőszak esetén február 15-e.
A felsőoktatási intézményekbe történő jelentkezés határideje
február 15-e, és az a felvi.hu honlapon, az e-felvételi
használatával történik. Az érettségi vizsgára és a felsőoktatási
felvételi eljárásba külön-külön kell jelentkezést benyújtani, a két
jelentkezés nem „váltja ki" vagy „helyettesíti" egymást.

Hasznos linkek
 www.felvi.hu
 Minden ami felsőoktatás: szakleírások, felvételi
fórumok, rangsorok, felvételi segítség
 www.fisz.hu
 Felvételi információs szolgálat, hírek és felkészítés
 http://bkf.hu/tovabbtanulasikisokos/
 Letölthető segítség: tippek, trükkök és tanácsok
felvételizni készülőknek
 http://ujweb.zrinyinyh.hu/erettsegizok: Tájékoztató
iskolánk honlapján

Megfontolt és sikeres döntést
kívánunk!

A prezentáció Huszárné Kádár Ibolya intézményvezető 2020-as faktválasztó
prezentációja, az Oktatási Hivatal honlapján található információk, a
Tájékoztató érettségi vizsgaelnökök számára (2020) és az intézményi
dokumentumaink felhasználásával készült.

