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Az elérhető maximális pontszám 500 pont

Kétféle pontszámítási módszer létezik

 I. számítási mód

tanulmányi pontok (max. 200 pont) + érettségi 
pontok (max. 200 pont) +  többletpontok (max. 100 
pont)

 II. számítási mód

érettségi pontok (max. 200 pont) kétszerese + 
többletpontok (max. 100 pont)

A két számítási mód közül automatikusan azt 
alkalmazza a program, amely a jelentkező számára 
előnyösebb.



Pontszámítási rendszer

Tanulmányi pontok Érettségi pontok Többletpontok

Összesen: 200 pont Összesen: 200 pont Összesen: 100 pont

A. Középiskolai eredmények

1. magyar nyelv- és irodalom

2. matematika

3. történelem

4. idegen nyelv

5. választott természettudo-

mányos tárgy eredményei 

összegének a kétszerese.

Összesen max: 100 pont

B. Érettségi bizonyítványban 

szereplő 4 kötelező és egy 

szabadon választott tárgy 

százalékos eredményének 

átlaga.

Összesen max: 100 pont

A felsőoktatási intézmény által 

előírt kettő érettségi tárgy 

százalékos eredményének 

összege.

Összesen max: 100-100 pont

1. Jogszabály alapján járó 

pontok (Emelt szintű 

érettségiért , nyelvvizsga, 

esélyegyenlőség alapján)

2. Képzési területenként 

adható többletpontok

Összesen max: 100 pont

Maximum: 500 pont

vagy az érettségi pontok kétszerese + 

többletpontok: 500 pont



1. Középiskolai osztályzatok 

pontszámítása
Az alábbi öt tantárgy utolsó két tanult évfolyam év 
végi osztályzatainak összegét kell kettővel szorozni:

 magyar nyelv és irodalom (évenként a 2 osztályzat 
átlaga – kerekítés nélkül),

 történelem,

 matematika,

 legalább két évig tanult választott idegen nyelv

 egy legalább két évig tanult választott 
természettudományos tantárgy vagy két, legalább 
egy évig tanult, választott természettudományos 
tantárgy (fizika, biológia, kémia, földrajz)



Természettudományos tantárgy

lehet: fizika, biológia, kémia, földrajz, természetismeret, 
természettudomány tantárgy

pl.

A fenti esetben akkor jár a felvételiző a legjobban, ha 
a fizika tantárgy 11. évfolyamos illetve a biológia 12. 
évfolyamos osztályzatát viszi. (így a maximális 10 
pontot kell duplázni)

9. évf 10. évf 11. évf 12.évf

fizika 3 4 5

biológia 4 4 5

kémia 5 5 5 (fakt) 4 (fakt)

földrajz 5 4



Érettségi pontok számítása (max. 

200 pont)
Két érettségi vizsgatárgy százalékos eredményének 
összege. (2*100 pont)

Feltétel:

 a képzési területre vagy szakra vonatkozóan 
meghatározott két érettségi vizsgatárgy legyen

Az egyes szakok érettségi követelményeit a 
felsőoktatási intézmények a képzési területükre 
vonatkozóan határozzák meg. 

Amennyiben követelményként kettőnél több 
érettségi vizsgatárgy van megadva, akkor a tanuló 
számára legkedvezőbb két érettségi vizsgatárgy 
eredményei alapján számítják ki az érettségi 
pontokat.



 Az érettségi pontok számolása során nincs 
különbség a közép- és az emelt szintű 
érettségi vizsga között. Az érettségi vizsgán 
az adott vizsgatárgyból elért százalékos 
eredménnyel kell számolni. (Az emelt szintű 
érettségiért többletpont adható)

 pl. matematika emelt szint 83 % , angol nyelv 
középszint 95% = 178 érettségi pont

 Ha ugyanabból a tárgyból a jelentkező több, 
különböző eredménnyel is rendelkezik, a 
számára legelőnyösebb eredményt kell 
figyelembe venni

 Egyes képzési területek meghatározott 
szakjain legalább egy tárgyból kötelező az 
emelt szintű érettségi vizsga.



Többletpontok számítása (max. 100 

pont)
 A különböző jogcímeken elért 

többletpontok összege legfeljebb 100 pont 

lehet abban az esetben is, ha a jelentkező 

többletpontjainak az összege ezt meghaladná. 

A többletpontokat két csoportra lehet 

osztani:

 jogszabály alapján minden szakon járó 

többletpontok,

 képzési területenként adható többletpontok.



Jogszabály alapján (minden szakon) 

adható többletpontok

 emelt szintű érettségi vizsgaeredményért

 nyelvtudásért

 esélyegyenlőség okán



Emelt szintű érettségiért járó 

többletpontok 
 ha a jelentkező érettségi pontjait az emelt szinten 

teljesített vizsgaeredmény alapján számítják 

és

 az emelt szintű érettségi eredménye legalább 45 %

 ha a fenti két feltétel teljesül, akkor a vizsgázó 
emelt szintű érettségi vizsgatárgyanként 50 
érettségi többletpontra jogosult (így legfeljebb 
100 pont szerezhető)

 ha a jelentkező egy adott idegen nyelvből 
egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi 
vizsga alapján is jogosult többletpontra, akkor a 
többletpontokat csak egyszer, a számára 
kedvezőbb pontszámot kapja meg. 



Nyelvvizsgáért járó többletpontok
 a középfokú komplex (B2) nyelvvizsgáért 28 pont 

jár

 a felsőfokú komplex (C1) nyelvvizsgáért 40 pont 
jár

 a nyelvvizsgákért összesen maximum 40 pontot 
lehet kapni

 a középfokú (B2) írásbeli vagy szóbeli típusú, 
illetve felsőfokú (C1) írásbeli vagy szóbeli típusú, 
nyelvvizsgáért akkor jár a 28, illetve 40 
többletpont ha a jelentkező sajátos nevelési 
igénye miatt igazoltan nem tudja a komplex típusú 
nyelvvizsgát letenni

 egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért jár a 
többletpont

 a jogosultságot igazolni kell



Esélyegyenlőség miatt járó 

többletpontok (max. 40 pont)
 a hátrányos helyzetű jelentkező minden jelentkezési 

helyén 40 többletpontra jogosult

 a fogyatékossággal élő jelentkező minden jelentkezési 
helyén 40 többletpontra jogosult

 gyermeke gondozása céljából fizetés nélküli 
szabadságon lévő, csecsemőgondozási díjban, 
gyermekgondozást segítő ellátásban, gyermeknevelési 
támogatásban vagy gyermekgondozási díjban részesül, 
és ezt ezen időszakban kiállított igazolással bizonyítja, 
minden jelentkezési helyén 40 többletpontra jogosult

 a jogosultságot igazolni kell

 ha valaki nem fogyatékosságot, hanem tartós 
betegséget igazol (pl. laktóz érzékenység, 
cukorbetegség) nem jár érte többletpont



Képzési területenként adható 

többletpontok
Kizárólag a felsőoktatási intézmények által 
meghatározott képzési területeken és az adott 
képzési területekhez tartozó szakokon jár 
többletpont,  a jogosultságot igazolni kell: 

1.tanulmányi és művészeti versenyeredmények 
alapján, 

2. szakképesítés alapján, 

3. sporteredmény alapján. 

A felsorolt többletpontok jogcímei képzési 
területenként változnak. 



Tanulmányi és művészeti 

versenyeredmények alapján, 

 Tanulmányi illetve művészeti versenyek (OKTV,  TUDOK,  SZÉTV) 
eredményei csak akkor, ha a versenyeredményt azon tárgyak 
valamelyikéből érte el, amely az adott szakon érettségi pontot adó 
érettségi vizsgatárgyként szerepel (vagyis felvételi tárgy)

OKTV, SZÉTV estén:

 1–10. helyezésért 100 többletpont,

 11–20. helyezésért 50 többletpont,

 21–30. helyezésért 25 többletpont adható

TUDOK esetén:

 nagydíjas 30 pont

 első díjas 20 pont

Az Ifjúsági Tudományos Innovációs Tehetségkutató Versenyen elért 
legalább 3. helyezésért 30 többletpont adható.

A művészeti szakképzésben tanuló szakközépiskolások részére 
szervezett, a minisztérium által meghirdetett és anyagilag támogatott 
Országos Művészeti Tanulmányi Versenyeken egyéni versenyzőként 
elért 1-3. helyezésért 20 többletpont adható.



2. Szakképesítés alapján járó többletpontok 

feltételei

 az 1993 után szerzett, az Országos Képzési 

Jegyzékben szereplő 54-es vagy 55-ös szakmaszámú 

szakképesítésért, szakiránynak megfelelő 

továbbtanulás esetén 32 többletpont jár

 Felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél 

alapján, ha ugyanazon képzési területen tanul tovább:

jeles záróvizsga esetén 32 pont

jó záróvizsga esetén 20 pont

közepes záróvizsga esetén 10 pont



3. Sportteljesítményért
Legfeljebb egy sporteredményért adható pont.

• Nemzetközi Olimpiai Bizottság által szervezett 
olimpiai játékokon, 1984-től kezdődően a Paraolimpián 
vagy Siketolimpián, a Nemzetközi Sakkszövetség 
(FIDE) által szervezett Sakkolimpián való részvétel 
esetén 50 pont

• Világ- és Európa-bajnokságon elért legalább 3. helyezés 
30 pont

• Korosztályos világ- vagy Európabajnokságon, 
az Universiadén, az egyetemi világbajnokságon, 
az Ifjúsági Olimpián elért legalább 3. helyezés 20 pont

• Országos bajnokságon elért legalább 3. helyezés 15 
pont

• Diákolimpia országos döntőjében elért legalább 
3. helyezés 10 pont



Felvételi pontszám 

összegzéssel:

325 pont

Iskolai eredmények Érettségi eredmények

A két felvételi tárgy

érettségi vizsgájának 

százalékos eredményeinek 

összege

5 tárgy utolsó két

évének év végi 

eredményeinek összege * 

2

94 pont 76 pont 155 pont

Tanulmányi pontok: 170 pont Érettségi pontok: 155 pont

5 tárgy érettségi vizsgájának 

százalékos eredményének 

átlaga

76,2

egész számra kerekítve

9. 10. 11. 12.

Magyar 4 5

Történelem 5 4

Matematika 5 5

Angol 5 5

Földrajz 4 5

Magyar 4 77 % K

Történelem 5 80 % K

Matematika 5 75 % E

Informatika 5 84 % K

Német 5 65 % E

Felvételi pontszám 

duplázással:

310 pont

Építészmérnök I.



Felvételi pontszám:

325 pont

Építészmérnök II.

Többletpont

Nyelvvizsgáért:

- középfokú C típusú nyelvvizsgáért 28 pont,

- felsőfokú C típusú nyelvvizsgáért 40 pont, 

Összesen maximum 40 pont

50 pont 28 pont

Többletpont: 78 pont

Emelt szintű érettségiért:

Egy vizsgáért 50 pont. 

- ha az érettségi pontot abból számolják

Összesen maximum 100 pont

ÖSSZPONTSZÁM:

403 pont

Magyar 4 77 % K

Történelem 5 80 % K

Matematika 5 75 % E

Informatika 5 84 % K

Német 5 65 % E



Minimum követelmény 

A felvételin az alap- vagy osztatlan szakokra 
jelentkezőknek legalább 280, a felsőoktatási 
szakképzésre jelentkezőknek pedig 240 pontot 
kell szerezniük. Ezt az  emelt szintű érettségi 
eredményért, nyelvvizsgáért vagy a 
szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén 
járó többletpontokkal, de a más jogcímen járó 
pluszpontok nélkül kell összegyűjteni.  Az, aki 
nem éri el a minimumponthatárt, egyetlen 
szakra sem kerülhet be - sem állami 
ösztöndíjas, sem önköltséges képzésre. 



A felsőoktatási jelentkezés feltételeként 

meghatározott emelt szintű érettségi vizsgák 

jegyzékét szakonként, képzési területenként 

a 423/2012. Kormányrendelet 3. melléklete 

tartalmazza.

A felvételivel kapcsolatban további 

információkat tartalmaz a www.felvi.hu.


