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Érettségi



2021. május-júniusi vizsgaidőszak

 Közép- vagy emelt szint: a jelentkező tárgyanként szabadon választhat, de a

választott szintű érettségi követelményeknek meg kell felelni.

 Emelt szinten csak azokból a tárgyakból érdemes vizsgázni, amelyek a

felsőoktatási felvételi eljárás során figyelembe vehető érettségi vizsgatárgyak

 Egy vizsgaidőszakban egy tárgyból csak egy szinten lehet érettségizni.

Az érettségi vizsga szintjei



2021. május-júniusi vizsgaidőszak

 Rendes: Rendes érettségi vizsga a középiskolai tanulmányok követelményeinek
teljesítése után, a tanulói jogviszony fennállása alatt vagy megszűnését követően
első alkalommal tett érettségi vizsga.

 Előrehozott: Előrehozott érettségi vizsga a tanulói jogviszony fennállása alatt, az
adott tantárgyra a helyi tantervben előírt tanulmányi követelmények teljesítését
követően a középiskolai tanulmányok teljes befejezését megelőző első vagy
második tanév május-júniusi vizsgaidőszakában idegen nyelvből,

illetve olyan vizsgatárgyakból, amely tantárgynak tanítása a középiskolai
tanulmányok befejezését megelőző tanévek valamelyikén lezárul, a
középiskola helyi tanterve szerint a középiskolai tanulmányok befejezését
megelőző első vagy második tanév májusi-júniusi vizsgaidőszakában,
valamint az azt követő vizsgaidőszakban. VÁLTOZÁS!

Érettségi vizsgák típusai



Előrehozott érettségi tantárgyak

Tantárgy neve
Középiskolai befejezés 

évfolyama

Előrehozott érettségi

tehető-e?

Idegen nyelv 12 

Magyar nyelv és 

irodalom
12 

Matematika 12 

Történelem 12 

Biológia 12 

Testnevelés 12 

Földrajz 10 

Kémia 10 

Rajz 10 

Informatika 10 

Fizika 11 

Ének 11 



2021. május-júniusi vizsgaidőszak

Érettségi vizsgák típusai

Fontos tudni! Az előrehozott érettségi eredménye, ha nem úgy sikerült, ahogy azt a jelentkező 

elképzelte, az érettségi bizonyítvány megszerzéséig nem javítható, ez az eredmény kerül be az 

érettségi bizonyítványba.

Ez alól két esetben lehet kivétel:

1. Sikertelen vizsga esetén javító vagy pótló vizsgára lehet jelentkezni (csak a rendes érettségi

vizsga keretében).

2. A középiskolai tanulmányok teljes befejezése előtt, vagy a rendes érettségi vizsga

időszakában szintemelő érettségi vizsgát lehet tenni akkor, ha a vizsgázónak van közép-, de

nincs emelt szintű eredménye.



2021. május-júniusi vizsgaidőszak

 Szintemelő: Egyes vizsgatárgyból a középszinten sikeresen befejezett

érettségi vizsgának az emelt szintű érettségi vizsgán első alkalommal történő

megismétlése.

 Pótló: 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.

Érettségi vizsgák típusai



2021. május-júniusi vizsgaidőszak

 Javító: Javító érettségi vizsga a vizsgázónak felróható okból meg sem kezdett,

vagy megkezdett, de be nem fejezett, illetve a megkezdett, de tanulmányi

követelmények nem teljesítése miatt sikertelen rendes, előrehozott, pótló és az

érettségi bizonyítvány megszerzése előtti szintemelő érettségi vizsga

megismétlése.

 Ismétlő: Az érettségi bizonyítvány kiadása után iskolai felvételi kérelem

elbírálásához vagy más okból egyes vizsgatárgyból a korábban sikeresen letett

érettségi vizsga azonos szinten, illetve az emelt szintű vizsga középszinten

történő megismétlése.

Érettségi vizsgák típusai



2021. május-júniusi vizsgaidőszak

 Kiegészítő: Kiegészítő érettségi vizsga a sikeresen befejezett érettségi vizsga

után az érettségi bizonyítványban nem szereplő egyes vizsgatárgyból tett vizsga.

Érettségi vizsgák típusai



2021. május-júniusi vizsgaidőszak

 Magyar nyelv és irodalom

 Történelem

 Matematika

 Idegen nyelv (angol, német)

 + 1 választott tantárgy ( testnevelés, földrajz, informatika, kémia, biológia, 

ének, stb.)

Érettségi vizsgatárgyak

Mindenkinek 5 tantárgyból (legalább) kötelező vizsgázni közép vagy emelt szinten!



2021. május-júniusi vizsgaidőszak

 Jelentkezési határidő: 2021.02.15.

 Utólagos módosításra, törlésre nincs lehetőség!

 A jelentkezéshez az adatok kizárólag érvényes személyi igazolvány (útlevél) és 

lakcímkártya alapján adhatók meg

 Ha valamelyik igazolvány érvényességi ideje a közeljövőben (június végéig) lejár:

intézkedni kell a cseréről, hogy lehetőleg a jelentkezés beadása előtt

megérkezzen az új igazolvány! Erre jogszabály szerint a lejárat előtt 60 nappal,

illetve rongálódás miatt bármikor lehetőség van.

 Jelentkezési lapok

 Az adatokat ellenőrizni kell, hiba esetén javítani, a vizsgatárgyakban, szintekben

ekkor lehet utoljára változtatni, majd dátummal, tanulói és szülői aláírással

ellátva kell beadni.

Érettségi jelentkezés



2021. május-júniusi vizsgaidőszak

 Az utolsó középiskolai évfolyam tanulmányi követelményeinek teljesítése 

minden tantárgyból  

- ha csak egyetlen tárgyból is bukik a tanuló, akkor kérelmezheti, hogy az összes 

jelentkezését előrehozottra módosítsuk (amelyekből legalább 2-es osztályzata 

volt)                        

- sikeres vizsga esetén is csak törzslapkivonatot kaphat.

 Ha a bukás érettségi tantárgyat érint, akkor azt a vizsgajelentkezést törölni 

kell -

leghamarabb a 2021. őszi vizsgaidőszakban tehet javítóvizsgát leghamarabb.

 Közösségi szolgálat teljesítése (50 óra) 

Rendes érettségi vizsgára bocsáthatóság feltétele



2021. május-júniusi vizsgaidőszak

Írásbeli vizsgák időpontjai

Középszintű érettségi 

vizsga

Emelt szintű érettségi 

vizsga

Időpont

Magyar nyelv és 

irodalom

Magyar nyelv és 

irodalom

2021. május 3. 9:00

Matematika Matematika 2021. május 4. 9:00

Történelem Történelem 2021. május 5. 9:00

Angol nyelv Angol nyelv 2021. május 6. 9:00

Német nyelv Német nyelv 2021. május 7. 9:00

Földrajz Földrajz 2021. május 11. 14:00

Biológia Biológia 2021. május 13. 08:00

Informatika - 2021. május 14. 08:00

Ének Ének 2021. május 14. 14:00

- Informatika 2021. május 18. 08:00



Érettségi minősítése
Közép szinten

Százalék Értékelés (szöveges) Értékelés (jegy)

0% - 24% Elégtelen 1

25% - 39% Elégséges 2

40% - 59% Közepes 3

60% - 79% Jó 4

80% - 100% Jeles 5

Emelt szinten

Százalék Értékelés (szöveges) Értékelés (jegy)

0% - 24% Elégtelen 1

25% - 32% Elégséges 2

33% - 46% Közepes 3

47% - 59% Jó 4

60% - 100% Jeles 5



2021. május-júniusi vizsgaidőszak

 2021. június 14-25.

 Tervezett időpont: 2021. június 16-17. (szerda-csütörtök)

Szóbeli vizsgák időpontjai



Felvételi
2021

Szeptemberében induló képzések



I. Jelentkezés

 Csak elektronikusan!                                                                                    

Regisztrálni a www.felvi.hu-n lehetséges!

 Papír alapú jelentkezés NINCS!

http://www.felvi.hu-n/


I. Jelentkezés

 Személyi igazolvány

 Lakcímigazolvány

 Diákigazolvány (oktatási azonosító)

 Gimnáziumi bizonyítványok beszkennelt példánya (jpg vagy pdf formátum) 9-11.

 E-mail cím 

A jelentkezéshez szükséges iratok:



II. Jelentkezési helyek

A – Alap

M – Mester

O – Osztatlan

F – Felsőoktatási 

szakképzés

N – Nappali

L – Levelező

E – Esti

T - Távoktatás

A – Állami

K - Költségtérítéses

Szak

A szak 

költsége
Képzés ideje

félévekben

Szakra felvehetők 

minimális/maximális 

száma

Kötelező és szabadon 

választható érettségi 

tantárgyak

Képzési 

terület

Felsőfokú 

oklevelet 

beszámítanak-e?



II. Jelentkezési helyek

 Maximum 6 hely

 Ugyanazon képzés állami és költségtérítéses helye 1 jelentkezési helynek számít 

(összesen 12)

 Sorrend módosítás 1 alkalommal ( február 15. után)

 Eljárási díj NINCS az első három hely esetén! 



II. Jelentkezési helyek

 A 4. – 5. – 6. hely NEM ingyenes, 2000 Ft jelentkezési helyenként (maximum 

6000 Ft) 

 Utóbbi esetben a befizetést igazoló bizonylatot csatolni kell a jelentkezéshez!  

 Hitelesítés: 1. Hitelesítő adatlap

2. Ügyfélkapu segítségével



Eljárási díjak

 Alapdíj: NINCS ! -> 3 jelentkezési hely adható meg (+3 költségtérítéses hely)

 További jelentkezésekért: 2000 Ft/jelentkezés

 Csak átutalással lehet fizetni (a befizető nem szükséges, hogy a jelentkező 

legyen)



Emelt szintű érettségi

 Alapképzésre, osztatlan mesterképzésre csak az a jelentkező vehető fel, aki 

- Legalább 1 emelt szintű vizsgával rendelkezik, vagy

- Felsőfokú végzettséget tanusító oklevéllel rendelkezik

- Kivéve, ahol a felvételi összpontszámot gyakorlati vizsgával határozzák meg 

(edző szak, művészeti és művészetközvetítési terület szakjai, valamint azok 

az egy- és kétszakos osztatlan tanár szakok, ahol csak gyakorlati vizsga van)



III. PONTSZÁMÍTÁS

200

200

100

500 PONT

TANULMÁNYI PONTOK ÉRETTSÉGI PONTOK

TÖBBLETPONTOK

400

100

500 PONT

ÉRETTSÉGI PONTOK TÖBBLETPONTOK



III. Pontszámítási módok

 A) tanulmányi pontok, érettségi pontok, többletpontok

 B) érettségi pontok kétszerese, többletpontok

Tanulmányi pontok:
- Magyar nyelv és irodalom

- Történelem

- Matematika

- Idegen nyelv (legalább 2 évig tanult)

- Természettudományos tantárgy

2 utolsó tanult év 

végi eredmény!



Alapelvek

 A felsőfokú intézménybe csak felvételi eljárás és felvételi pontszám alapján 

lehet bekerülni.

 Maximálisan elérhető pontszám: 500 pont

 Minimálisan elérendő pontszám:  280 pont (tavalyi minimális pontszám 

alapján)

 Pontszámítás a tanulmányi eredményekből, érettségi eredményekből és 

többletpontokból áll.



III. Pontszámítási módok

1. Tanulmányi pontok (középiskolai és érettségi eredmények maximum 200 

pont)

2. Érettségi pontok (a szakon meghatározott két tárgy érettségi eredménye, 

maximum 200 pont)

3. Többletpontok (maximum 100 pont: többletpontot kaphatsz például 

nyelvtudásért, versenyeredményért, emelt szintű érettségiért

A)

B)

+ +

+

Tanulmányi pontok Érettségi pontok

Érettségi pontok

Többletpontok

TöbbletpontokX 2



Tanulmányi pontok Max 200 pont

I. Öt tantárgyat kell beszámítani:

1. Magyar nyelv és irodalom (kerekítés nélkül)

2. Történelem

3. Matematika

4. Egy legalább 2 évig tanult idegen nyelv

5. Egy legalább 2 évig tanult választott természettudományos tantárgy 

(biológia, fizika, kémia, földrajz, természetismeret)



Az utolsó tanul két év végi eredményt kell beszámítani!

Magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika -> 11. és 12. év végi

Idegen nyelv -> 11. és 12. év végi

Biológia -> 11. és 12. év végi

Fizika -> 10. és 11. év végi

Kémia -> 9. és 10. év végi

Földrajz -> 9. és 10 év végi



Példa:

Utolsó előtti tanult év 

végi

Utolsó tanult év végi

Magyar nyelv és 

irodalom

4,5 (4-es és 5-ös) 4 (4-es és 4-es)

Történelem 3 4

Matematika 3 3

Angol nyelv 4 (11. év végi) 5 (12. év végi)

Földrajz 4 (9. év végi) 4 (10. év végi)

4,5 + 4 + 3 +4 +3 +3 +4 +5 +4 +4 = 38,5 pont

A kétszeresét kell venni: 38,5 X 2 = 77 pont (a 100-ból)



Érettségi bizonyítvány alapján

Százalék Jegy

Magyar nyelv és 

irodalom

60 % 4

Történelem 72 % 4

Matematika 55 % 3

Német nyelv 80 % 5

Biológia 70 % 4

Pontszám =
60+72+55+80+70

5
= 67,4 = 67 𝑝𝑜𝑛𝑡 (𝑎 100 − 𝑏ó𝑙)



Tanulmányi pontok:

 Utolsó két év végi tárgyak összege: 77 pont 

 Érettségi eredmények: 67 pont

 Összesen: 144 pont (a 200-ból)



Érettségi pontok

 Két vizsgatárgy százalékos eredményéből (a felsőoktatási intézmény 

határozza meg)

 A pontszámításnál a százalékos eredményt kell pontszámnak tekinteni.

Százalék Jegy

Történelem 72% 4

Biológia 70% 4

Pontszám: 72+70= 142 pont (a 200-ból)



Többletpontok

 Nyelvtudás – Középfokú nyelvvizsga: 28 pont

- Felsőfokú nyelvvizsga: 40 pont

Összesen maximálisan: 40 pont

 Emelt szintű érettségi: 50 pont

Összesen maximálisan: 100 pont (két emelt szintű érettségi)

 OKTV helyezésért 20-100 pont

 OKJ képzés: 32 pont

Összesen maximálisan: 32 pont



Többletpontok

 Sporteredmény: 10-50 pont

 Országos Művészeti tanulmányi verseny: 20 pont

 Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató verseny: 30 pont

 Szakképesítésért felelős miniszter által szervezett országos tanulmányi 

verseny: 30 pont

 Esélyegyenlőség: - hátrányos helyzet: 40 pont

- fogyatékosság: 40 pont

- gyermekgondozás: 40 pont

Összesen maximálisan: 100 pont



Összegző példa (Ta+É+Tö)

 Tanulmányi pontok: 144 pont

 Érettségi pontok: 142 pont 

286 pont

Többletpont csak akkor számítható, ha a tanulmányi és érettségi pontok összege 

legalább 280. Ez esetben ez teljesül.

 Többletpontok: - Közfokú nyelvvizsga: 28 pont

- Esélyegyenlőség: 40 pont

Összpontszám: 286+28+40 = 354 pont



Minimum pontszámok



Felsőoktatási szakképzés

A)

B)

+

+

Tanulmányi pontok

Érettségi pontokTanulmányi pontok

Többletpontok

Többletpontok

X 2

C) +Érettségi pontok TöbbletpontokX 2

+



Alapelvek

 A felsőfokú intézménybe csak felvételi eljárás és felvételi pontszám alapján 

lehet bekerülni.

 Maximálisan elérhető pontszám: 500 pont

 Minimálisan elérendő pontszám:  240 pont (tavalyi minimális pontszám 

alapján)

 Pontszámítás a tanulmányi eredményekből, érettségi eredményekből és 

többletpontokból áll.



IV. Csatolandó dokumentumok

 Felvételi eljárás díjának igazolása (ha szükséges)

 Érettségi bizonyítvány

 Középiskolai bizonyítvány

 Nyelvtudást igazoló dokumentum

 Sporteredmény

 Hátrányos helyzet

 Fogyatékkal élő

 Stb.



V. Határidők

 Jelentkezés: 2021.02.15    23:59:59

 Hitelesítő adatlapok postára adása: 2021.02.20

 Dokumentumok utolsó feltöltési ideje (később keletkezett): 2021.07.08 (Amelyek 

február 15 után keletkeztek: nyelvvizsga, 12. évfolyamos bizonyítvány, érettségi, 

stb.)

 Ponthatárok: 2021.07.22





Jelentkezés - Példa

Sorszám Intézmény Felvételiző

pontszáma

Ponthatár

1 Budapesti Corvinus Egyetem –

Emberi Erőforrások

422 458

2 Kodolányi János Egyetem –

Szociális munka

415 388

3 Budapest Gazdasági Egyetem –

Emberi Erőforrások

420 419

4 Pannon Egyetem – Emberi 

Erőforrások

410 385

5 Miskolci Egyetem – Emberi

Erőforrások

411 401

6 Szent István Egyetem – Emberi

Erőforrások

405 368



Köszönöm a figyelmet!


