


Érettségi jelentkezés 

• Határidő: 2018. február 15. (Jogvesztő 

hatályú!! Igazolási kérelem 8 napon belül adható be.) 

• Nem keverendő össze a felvételi 

jelentkezéssel, KÉT KÜLÖN ELJÁRÁS!! 

• Tanulói jogviszony esetén az adott 

középiskolában lehet jelentkezni. 

• A jelentkezési lapot pontosan kell kitölteni, 

és alá kell írni! („nagykorú-nem nagykorú”) 

• 50 óra közösségi szolgálat!!!! 



Tanácsok a 

jelentkez(tet)éshez 

1. Az írásbeli vizsgaidőpontok esetleges 

ütközése. (A Telekiben elvileg nincs.) 

2. Az érettségi és a felvételi vizsgatárgyak 

egyeztetése. Emelt szint csak azokból a 

tárgyakból tehetők, melyek a 423/2012 

(XII.29.) Korm.rend. szerint, a felvételi 

eljárás során figyelembe vehető érettségi 

vizsgatárgy. 

3. A „túlvállalás” elkerülése. 

4. Előrehozott vizsgák és osztályozó 

vizsgák. 



Tanácsok a 

jelentkez(tet)éshez 

5. A „beszámítós” vizsgák igazolása (Az 

eredeti törzslapkivonat kötelező leadni!). 

6. A mentességek kezelése (Pl. konkrét 

vizsgatárgy, vagy értékelés alóli 

felmentés) 

7. A személyes adatok rögzítése csak a 

megfelelő hivatalos dokumentumok 

alapján. (érvényes személyi, útlevél) 

8. A jelentkezésekről visszaigazolás 

készítése. 



A mentességek kezelése 



Jellegzetes jelentkezési 

hibák 

1. A jelentkezők személyes adatainak pontatlan 

megadása pl.: két keresztnévből csak egyet ír be, 

lakcím pontatlansága stb... 

 

2. Nem kerül benyújtásra a korábbi érettségi 

vizsgaidőszakokban már megszerzett EREDETI 

törzslapkivonat („beszámítós” vizsgák).  

 

3. Nem jellegzetes, de „ÉLETVESZÉLYES” hiba lehet, ha 

a vizsgázó eltéveszti a jelentkezés szintjét. A 

JELENTKEZÉS NEM MÓDOSÍTHATÓ, és NEM 

VONHATÓ VISSZA!!!! (100/1997. korm.rend. 12.§ (9)) 



Változások a jogszabályokban (1) 

40/2002. (V. 24.) OM rendelet az érettségi vizsga 

részletes követelményeiről !!!! 

www.oktatas.hu 

(WEB útvonal: www.oktatas.hu-köznevelés-

érettségi vizsgák-jogszabályok,közlemények) 

§ § 

http://www.oktatasihivatal.gov.hu/


Változások a jogszabályokban (2) 

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet, az érettségi 

vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról 

9.§ 

(3) Előrehozott érettségi vizsga a tanulói 

jogviszony fennállása alatt, a helyi tantervben a 

jelentkező számára az adott tantárgyra 

vonatkozóan meghatározott követelmények 

teljesítését követően a középiskolai tanulmányok 

teljes befejezését megelőző első vagy második 

tanév május–júniusi vizsgaidőszakában letett 

érettségi vizsga, amelyre a 12. § (1) 

bekezdésében meghatározott idegen nyelvekből, 

továbbá informatikából kerülhet sor. …. 



Változások a jogszabályokban (3) 

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet, az érettségi 

vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról 

 

12.§ 
5) A sikertelen előrehozott érettségi vizsgát vagy a 

középiskolai tanulmányok teljes befejezését 

megelőzően tett szintemelő érettségi vizsgát 

követően az adott vizsgatárgyból javító és pótló 

vizsgára legkorábban a rendes érettségi vizsga 

vizsgaidőszakára vonatkozóan lehet jelentkezni. 

………….. Az érettségi vizsgát mindig az adott 

vizsgaidőszakban érvényes vizsgakövetelmények 

szerint kell letenni. (Szintemelőzni lehet ősszel!!!) 



II. A VIZSGA LEÍRÁSA 

A vizsga részei 

 

Példaként a történelem 

vizsgatárgyban 
2017.01.01-től új változat!! 



KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA 

 

Általános szabályok 

Az írásbeli feladatlap formai jellemzői  

Az írásbeli feladatlap tartalmi jellemzői 

Példaként a történelem 

vizsgatárgyban 
2017.01.01-től új változat!! 



Példaként a történelem 

vizsgatárgyban 
2017.01.01-től új változat!! 



Minden szaktanárnak 

MEG KELL néznie!!!! 

A diák a tanárától is 

érdeklődhet. 

www.oktatas.hu 

§ § 



Nyelvvizsga-Érettségi 

• Nyelvvizsga alapján nem lehet 

érettségit szerezni, viszont az emelt 

szintű idegen nyelvi, legalább 60 %-os 

vizsga=középfokú B2(régi „C”) komplex, 

40-59%-os vizsga=alapfokú B1 komplex 

nyelvvizsgával egyenértékű. 

• Ezt a tényt a bizonyítványban záradék 

rögzíti. 



Az írásbeli vizsgához benyújtott 

tanulói észrevételek, és azok 

elbírálása (Jogorvoslat) 

• Észrevételt csak az útmutatótól való eltérő 

javítás, és számszaki hiba esetén lehet 

tenni. 

• Középszint= iskolai VB bírálja el 

• Emelt szint= OH(korm. hiv.) bírálja el 

• Megj.: Mindehhez az kell, hogy a diák 

eljöjjön a „Betekintésre”. 





Amit tudni kell (1) 

• www.felvi.hu (elektronikus felvételi 
tájékoztató itt érhető el, és regisztrálni kell, 
de csak egyszer !!!!!!) 

 

• Jelentkezési határidő 2018. február 15. 
CSAK elektronikus úton lehet 
jelentkezni, és csak itt kommunikálnak! 

 

• A februári az érettségi jelentkezéssel 
azonos határidő, de nem azonos eljárás! 
 

http://www.felvi.hu/
http://www.felvi.hu/
http://www.felvi.hu/
http://www.felvi.hu/
http://www.felvi.hu/


Amit tudni kell (2) 

 

• Az elektronikus jelentkezés hitelesítése, 
ügyfélkapu segítségével, vagy hitelesítő 
adatlap beküldésével. (Határidő: 2018. 
február 20.) 

 

• Max 6 (12) helyre lehet jelentkezni. 
(www.felvi.hu) 
 

• Egy adott időpontban, ponthatárok alapján 
történik a döntés.  



Jelentkezés 

• Elektronikus jelentkezés, dokumentumok 
feltöltése, hitelesítés. (A 2003. utáni 
nyelvvizsgák és a 2006 utáni magyar 
érettségi bizonyítványok másolatait nem 
kell feltölteni!) 

 

• A jelentkezési felületen, ha valaki több 
helyre (legfeljebb 6) jelentkezik, meg kell 
határoznia a jelentkezéseinek elbírálási 
sorrendjét, amelyet később egyszer még 
meg lehet változtatni, 2018. július 11-ig. 

 



Jelentkezés (folyt.) 

 

• Eljárási díj: Alapdíj NINCS!! Az alapösszeg 
három szakra (államilag támogatott és/vagy 
költségtérítéses képzésre) történő jelentkezést 
tesz lehetővé. Aki háromnál több helyre kíván 
jelentkezni, annak jelentkezésenként további 
2000 Ft kiegészítő díjat kell fizetnie. Befizetés: 
2018.02.15-ig (átutalás / banki tranzakció). 

 

• Azok a felsőoktatási intézmények, amelyek 
alkalmassági, gyakorlati vizsgát tartanak, ezekért 
külön eljárási díjat kérhetnek. (Az adott 
intézményben kell érdeklődni!) 



Menetrend-2018 

• Jelentkezési határidő: 

2018. február 15. 

• Hiánypótlásra felszólítás: 

legkésőbb 2018. június 27-ig küldik. 

• Módosítás, végső pótlás: 

2018. július 11. 

• Ponthatárok megállapítása várhatóan 

2018. július 25-én. 



Felvételi eljárás - pontszámítás 
• A felvételi összpontszám 400 + 100 

pontos rendszerben történik.  

• Tanulmányi pontok (max. 200 pont), az 
érettségi pontok (max. 200 pont), 
valamint a többletpontok (max. 100 pont).  
 

• Alapképzésre, egységes, osztatlan 
képzésre csak az az érettségizett jelentkező 
vehető fel, akinek az emsz érettségi 
vizsgáért, NYV, OKJ adott többletpontokkal 
együtt, de más jogcímen adható 
többletpontok nélkül számított pontszáma 
eléri a 280 pontot (jogszabályi minimum).  



• Alapképzési szak esetében kétféle 
pontszámítási mód alkalmazható:  

• - a tanulmányi pontok és az érettségi 
pontok összege, hozzáadva a 
többletpontokat, vagy  

• - az érettségi pontok kétszerese, 
hozzáadva a többletpontokat.  

• A felvételiző összpontszámát 
automatikusan, külön kérés nélkül a 
számára kedvezőbb módon kell 
kiszámolni.  

 

Felvételi eljárás - pontszámítás 



TANULMÁNYI PONTOK SZÁMÍTÁSA  
• 1. Középiskolai eredmények 

(maximum 100 pont)  
 

• Magyar nyelv és irodalom (évenként két 
osztályzat átlaga), történelem, matematika, 
legalább két évig tanult 
természettudományos tárgy, legalább két 
évig tanult idegen nyelv (vagy nemzetiségi 
nyelv és irodalom átlaga) tantárgyak utolsó 
két tanult év végi érdemjegyei összegének 
kétszerese.  

• Term. tud. tárgy: fizika, kémia, biológia, 
földrajz (földünk és környezetünk), 
természettudomány. 
 



2. Érettségi bizonyítványban szereplő 
eredmények (max 100 pont)  
 
Az érettségi bizonyítványban szereplő 
vizsgaeredmények közül a négy kötelező és egy 
szabadon választott (legkedvezőbb) érettségi 
vizsgatárgy százalékos eredményének átlaga 
egész számra kerekítve.  
 
Az 1. és 2. pontban felsorolt eredmények 
adják a maximum 200 pontos tanulmányi 
pontot.  

TANULMÁNYI PONTOK SZÁMÍTÁSA  



ÉRETTSÉGI PONTOK SZÁMÍTÁSA 

(maximum 200 pont) 

• Két érettségi vizsgatárgy százalékos 

eredményei alapján számolt pont az 

érettségi pont, aminek összege maximum 

200 pont lehet.  

• Több felvételi tárgy esetén, a jelentkező 

számára leginkább kedvező két érettségi 

tárgy vizsgaeredményének százalékos 

teljesítményéből kell megadni az érettségi 

pontokat.  

 



TÖBBLETPONTOK (maximum 100 pont) 

Többletpontok két jogcímen adhatók:  

• I. Jogszabály alapján járó többletpontok: 

• 1. Emelt szintű érettségi eredményért max 100 pont  

• Amennyiben a jelentkező érettségi pontjait emelt szinten 
tett vizsgaeredmény alapján számítják, vizsgatárgyanként 
50-50, legfeljebb 100 többletpont jár a legalább 45 %-os 
eredményű érettségi vizsgáért.  

• 2. Nyelvtudásért maximum 40 pont  

• Ezen jogcímen legfeljebb 40 többletpont kapható még akkor 
is, ha a nyelvvizsgák alapján elért többletpontok száma ezt 
meghaladná. Középfokú (B2-es komplex) államilag elismert 
nyelvvizsga esetén 28, felsőfokú (C1-es komplex) államilag 
elismert nyelvvizsga esetén 40 többletpont jár. Egy nyelvért 
csak egyszer és egy jogcímen lehet többletpontot kapni 
(azaz vagy az emeltszintű érettségiért, vagy a 
nyelvvizsgáért).  



TÖBBLETPONTOK (maximum 40 pont) 

I. Jogszabály alapján járó többletpontok: 
 

• 3. Esélyegyenlőségért maximum 40 pont  

• a. Hátrányos helyzetért a jelentkező minden 
jelentkezési helyén 40 többletpont jár.  
 

• b. Fogyatékosság miatt a jelentkező minden 
jelentkezési helyén 40 többletpont jár. 
 

• c. Gyermekgondozásért 40 a jelentkező minden 
jelentkezési helyén 40 többletpont jár.  

 



Többletpontok-folytatás 
• II. Képzési területenként adható többletpontok: 

 

• Tanulmányi és művészeti eredmények alapján 
maximum 100 pont  
 

• Tantárgyankét legfeljebb egy OKTV, SZÉTV, TUDOK 
versenyeredmény alapján jár többletpont, ha a 
jelentkező a versenyeredményt azon tárgyak 
valamelyikéből érte el, amely az adott szakon érettségi 
pontot adó tárgyként szerepel.  
 

• OKTV, (SZTÉV) elért 1-10. helyezésért 100 pont, 11-
20. helyezésért 50 pont, 21-30. helyezésért 25 
többletpont jár.  



Többletpontok-folytatás 
• II. Képzési területenként adható többletpontok: 

 

• A Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos 
Konferenciáján elért helyezés alapján a 
nagydíjasoknak 30, az első díjasoknak 20 többletpont 
jár. Az Országos Ifjúsági Tudományos Innovációs 
Versenyen 1-3. helyezésért 30 többletpont jár.  
Orsz. Művészeti Vers. 1-3. hely. 20 pont. 

 

• Szakképesítés (OKJ) alapján maximum 32 pont  

 

• Sportteljesítmény alapján 
 



Nagyon fontos! 

• Meghatározó a jelentkezők teljesítménye 

és választása! (Reális célt kell találni az 

elvárható teljesítményhez!!!) 

• Mindenki oda kerül be, ahol a prioritási 

sorrendjének megfelelően elsőnek elérte a 

ponthatárt.  

• Minimum 280 pontot el kell érni!! 

 



VÉGE 

• Köszönöm a figyelmet! 


