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Kétszintű érettségi
• a tantárgyi vizsga két szinten tehető: 

közép és emelt

• a tanuló szabadon választhatja meg a 
vizsga szintjét



Az érettségi vizsga tantárgyai

• Öt tantárgyból kell legalább középszinten 
vizsgát tenni

• Négy kötelező: magyar nyelv és irodalom, 
történelem, matematika, idegen nyelv: B és 
D osztályokban az 1. nyelv. 

• C osztályokban emelt szintű angol + 2 tárgy  
angolul a felsőfokú nyelvvizsga miatt 

• Egy kötelezően választott(pl. másik idegen 
nyelv, dráma, informatika, biológia, földrajz, 
rajz, társadalomismeret,stb.)



Az érettségi vizsga fajtái

Rendes érettségi vizsga: a középiskolai 

követelmények teljesítése után az első alkalommal tett 

érettségi vizsga.

Előrehozott érettségi vizsga: az egyes tantárgyra 

előírt tanulmányi követelmények teljesítése után, a 

középiskola befejezése előtt, egyes tantárgyból, első 

alkalommal tett érettségi vizsga. (előnyök- hátrányok)

Szintemelő érettségi vizsga: a középszinten 

sikeresen befejezett vizsgának az emelt szintű vizsgán 

első alkalommal történő megismétlése



Az érettségi vizsgán elérhető 
pontszámok és osztályzatok

Középszintű érettségi Emelt szintű érettségi

80% - 100% 5 60% - 100% 5

60% - 79% 4 47% - 59% 4

40% - 59% 3 33% - 46% 3

25% - 39% 2 25% - 32% 2

0 – 24% 1 0 – 24% 1



Felvételi és érettségi 

Tanulmányi eredmények Érettségi eredmények

„Felvételi” tárgyak 

%-os érettségi 

eredményei

Átlageredmény

100 pont 100 pont 200 pont

Felvételi pontszám 

400+többletpontok 

(100)

Magyar*     

Történelem

Matematika

Választott id. nyelv.

Választott tárgy 

(legalább két évig  

tanult 

term.tud.tantárgy)

Eredmények 

kétszerese
Vizsgaeredmények 

(%-os) átlaga 

kerekítveTanulmányi 

pontok

Érettségi pontok
Többletpontok:

Nyelvvizsgáért maximum 40 pont 

Középfokú (B2) 28 pont

Felsőfokú (C1)  40 pont

Emelt szintű érettségiért 50 pont

Előnyben részesítés 40 pont

Maximum 100 többletpont 

vehető igénybe



A felvételi pontok számítása

• 1. tanulmányi (200) + érettségi (200) + 
esetleges többletpontok (100)

• 2. érettségi pontszám duplázása (400) + 
esetleges többletpontok (100)

• A két számítási mód közül 
automatikusan a jelentkező számára 
kedvezőbb pontszámítást alkalmazzák.



Emelt szintű érettségi

• Emelt szinten teljesített legalább 
45%-os eredményű érettségi 
vizsgáért 50 többletpont jár,
amennyiben a jelentkező érettségi 
pontjait az emelt szinten teljesített 
vizsgaeredmény alapján számítják.



Nyelvtudásért járó 
többletpontok

• A 2015-ben a nyelvtudásért legfeljebb 
40 többletpont jár:

• B2 (középfokú) komplex (C típusú) 
államilag elismert nyelvvizsgáért

28 többletpont, 
• C1 (felsőfokú) komplex (C típusú) 

államilag elismert nyelvvizsgáért 
40 többletpont. 



A szintválasztás 
dilemmája

Várhatóan magasabb % Várhatóan alacsonyabb %

Nincs többletpont 50 többletpont lehetséges

Belső vizsga Külső vizsga

Középszint Emelt szint

Más pluszpontok?

A választott szak „népszerűsége”

Bizonyos szakokon a verseny akkora, 

hogy valószínűleg szükséges a két emelt 

szintű vizsga még akkor is, ha az adott 

szakon azt nem írják elő.

Szükséges Választható



BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY 
KÉPZÉSI TERÜLET

• Két érettségi vizsgatárgyat kell 
választani a jelentkezőnek,  egyet 
emelt szinten kell teljesíteni.

• Anglisztika:angol nyelv (emelt 
szintű) kötelező és francia nyelv 
vagy latin nyelv vagy magyar nyelv 
és irodalom vagy német nyelv vagy 
olasz nyelv vagy történelem.



AGRÁR KÉPZÉSI TERÜLET

• Osztatlan képzések           Érettségi 
vizsgatárgyak

• állatorvosi biológia és kémia

• Mindkét vizsgatárgyat emelt szinten kell 
teljesíteni.

• erdőmérnöki matematika kötelező és

a következő tárgyak közül még egy: biológia 
vagy fizika vagy kémia 

• Egy vizsgatárgyat emelt szinten kell 
teljesíteni.



ORVOS- ÉS 
EGÉSZSÉGTUDOMÁNY KÉPZÉSI 

TERÜLET

Osztatlan képzések

• Választható érettségi 
vizsgatárgyak:

• biológia kötelező és fizika vagy kémia

• Két érettségi vizsgatárgyat –
mindkettőt emelt szinten – kell 
választani a jelentkezőnek.



Fakultáció-választás
• A tervezett továbbtanulási iránynak 

megfelelő tantárgyakat célszerű választani

• Idén két faktot kötelező választani /10.ABCD/ 
kerettantervi osztályok

• Egy évig nem adható le, ha leadja:újat kell 
felvenni+ osztályozóvizsga

• A fakultációs csoport indításának 
feltétele a jelentkezők  megfelelő száma 

• (emelt: 8, középszintű 14)

• Határidő: ápr.20.jelentkezési lapon

• (biztonságból 3. fakt)



• BIOLÓGIA, KÉMIA, FIZIKA

• MAGYAR, TÖRTÉNELEM,

• MATEMATIKA

• ANGOL,OLASZ

• TÁRSADALOMISMERET

• INFORMATIKA

• ady-debr.sulinet.hu



• Problémák: 

• ütközések

• „nem ezt a lovat akartam”



• Felvi.hu 

• felsőoktatási intézmények listája

• szak leírások

• felvételi követelmények

• mire jó a diploma?


