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Felvételi pontszámítás 2014 
 

1. a/ Az elérhető max. pontszám alapképzésre és egységes, osztatlan képzésre jelentkezés esetén: 

Tanulmányi pontok: max.  200 pont  vagy: 

Érettségi pontok:  max.  200 pont 

Többletpontok:  max.  100 pont 

Összesen: max.  500 pont 

(Érettségi pontok: max.  200 pont) 

Duplázva:  max.  400 pont 

Többletpontok:  max.  100 pont 

Összesen: max.  500 pont 
 

A két számítási mód közül azt kell alkalmazni, amelyik a jelentkező számára előnyösebb. 

Alapképzésre, egységes, osztatlan képzésre csak az a jelentkező vehető fel, akinek az emelt szintű érettségiért járó 

többletpontokkal együtt, de más jogcímen adható többletpontok nélkül számított pontszáma eléri a 260 pontot. 

 

1.   b/ Az elérhető maximális pontszám felsőfokú szakképzésre jelentkezés esetén: 

A jelentkező teljesítményét az alábbiak szerint kiszámított felvételi pontszámmal kell értékelni: 

 - a tanulmányi pontok kétszerezésével, vagy 

 - a tanulmányi pontok és az érettségi pontok összeadásával, vagy 

 - az érettségi pontok kétszerezésével. 

Mindhárom esetben az esetleges érettségi többletpontok és egyéb többletpontok hozzászámításával. 

A három számítási mód közül azt kell alkalmazni, amelyik a jelentkező számára előnyösebb. 

Felsőfokú szakképzésre csak az a jelentkező vehető fel, akinek az emelt szintű érettségiért járó többletpontokkal együtt, 

de a más jogcímen adható többletpontok nélkül számított pontszáma eléri a 220 pontot. 

 

2. Tanulmányi pontok: 

      a/ Év végi osztályzatok (öt tárgy) összegének duplája: max. 100 pont 

      b/ Érettségi %-ok átlaga egész számra kerekítve : max. 100 pont 

        Összesen:  max. 200 pont   
 

2. a/ Év végi osztályzatok pontjai részletezve (példa) 

 Tantárgy 11. év vége 12. év vége  

1. Magyar nyelv és irodalom (kerekítés nélkül) 3,5 5  

2. Matematika 4 5  

3. Történelem 5 5  

4. Német nemzetiségi nyelv és irodalom 4 5  

5. Szabadon választott természettudományos tantárgy:  
(biológia, fizika, kémia, földrajz) 

5 5 * 

 Osztályzatok összege duplázva: 43 50  

          Összesen:          max. 100 pont 
 

A pontszámításhoz szabadon választott tantárgy különbözhet az ötödik érettségi tantárgytól. Pl. 

érettségizhet valaki angolból, és vitt pontszámként beszámíthatja a fizikát. 

* A szabadon választott tantárgynál az utolsó két tanév osztályzata számít. Ez pl. a biológia 11. és 

12. év végi osztályzatát jelenti, a földrajz vagy a kémia esetében pedig a 9. és a 10. évfolyam év végi 

osztályzata lesz. 
 

2. b/ Érettségi %-ok átlaga: 

 Érettségi tantárgy Szint % Osztályzat 

1. Magyar nyelv és irodalom K 79 4 

2. Matematika K 60 4 

3. Történelem E 60 5 

4. Német nemzetiségi nyelv és irodalom E 77 5 

5. Biológia K 87 5 

 %-ok átlaga:  72,6  

 %-ok átlaga kerekítve:  73  
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Megjegyzés: Akkor vihető 100 pont, ha a négy kötelező és a szabadon választott érettségi tárgy 

mindegyike 100 %-os.  
 

3. Érettségi pontok 

Két érettségi tárgy eredménye számít.  

Az érettségi pontok száma – a közép- és az emelt szintű érettségi vizsga esetén egyaránt – egyenlő az 

érettségi vizsgán az adott vizsgatárgyból elért százalékos eredménnyel. 

Ha ugyanabból a tárgyból a felvételiző több, különböző eredménnyel is rendelkezik, a számára 

előnyösebb eredményt kell figyelembe venni. 
 

4. Többletpontok 

Max. 100 többletpont érhető el. 

Többletpont jár a következőkért: 

a/ Emelt szintű érettségi: vizsgatárgyanként 50 pont. 

A többletpont olyan vizsgatárgy után jár, amelyben a jelentkező 

  - min. 45 %-ot ért el, 

  - e vizsgaeredmény alapján kéri az érettségi pontok megállapítását.  

    (Pl. a jogi egyetemen pl. a magyar emelt szintért ad(hat)nak plusz 50 pontot, de egy  

    hibátlan emelt szintű matematika érettségiért ezeken az egyetemi karokon plusz pont 

    nem jár.) 

 

b/ Nyelvvizsga: középfokú (B2) komplex típusú (régi nevén C típusú, középfokú): 28 pont 

 felsőfokú (C1) komplex típusú (régi nevén C típusú, felsőfokú): 40 pont 

Nyelvvizsgákért max. 40 pont adható. (Egy felsőfokú angol, egy középfokú német és egy 

középfokú francia nyelvvizsga nem 40+28+28=96 pont, hanem csak 40 pont.) 

Ha a jelentkező egy adott idegen nyelvből egyidejűleg lenne jogosult emelt szintű érettségi 

többletpontra és nyelvvizsga alapján járó többletpontra, akkor a többletpontokat csak egyszer, a 

számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen kapja meg. 

 

c/ Versenyeredmények: 

 - OKTV     1-10. hely:  100 pont 

   11-20. hely: 50 pont 

   21-30. hely:  25 pont 

 - OKJ-bizonyítvány (felsőfokú szakképzés) szakirányú továbbtanulás esetén:  24 pont 

- egyéb verseny: a 423/2012. (XII. 29.) Kormányrendelet 21. §-ában részletezve. 

 

d/ Előnyben részesítés 

- Hátrányos helyzet, tartós nevelésbe vétel, árvaság: 40 pont 

- Fogyatékossággal élő: 40 pont 

 

 

 


