
Felsőoktatási felvételi pontszámítás – a 2018-ban érvényes rendszer 
(vigyázat – később változhat, mindig az aktuálisat kell nézni!) 

 

Összesen 500 pont 
400 pont 100 pont - többletpontok 

200 pont – tanulmányi pontok 200 pont – érettségi pontok 

100 pont – „középiskolai 
osztályzatok” – 5 tantárgy 

utolsó két év végi jegyeinek 
az összege, szorozva 2-vel 

100 pont – érettségi 
százalékban megadott 

eredményeinek számtani 
átlaga 

 
Az érettségi pontokat a képzési területre vagy szakra 

vonatkozóan meghatározott két érettségi vizsgatárgy, vagy 
az így meghatározott érettségi vizsgatárgyak listájából a 

jelentkező számára legkedvezőbb két érettségi vizsgatárgy 
eredményei alapján kell kiszámolni. 

 
 

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

vizsgán az adott vizsgatárgyból elért százalékos 
eredménnyel. 

B2 
nyelvvizsga 

28 pont 

C1 
nyelvvizsga 

40 pont 

magyar nyelv és irodalom 
(átlagolva a két osztályzat, 
kerekítés nélkül) 
5 + 5 pont 

magyar nyelv és irodalom 
100 % 
történelem 100 % 
matematika 100 % 
idegen nyelv 100 % 
választott tantárgy 100 % 
 
ezeket a százalékos 
eredményeket összeadjuk 
és elosztjuk 5-tel 
 

DE: nyelvvizsgáért összesen 
max. 40 pont adható 

történelem 5 + 5 pont emelt szintű 
érettségi 50 

pont 

emelt szintű 
érettségi 50 

pont 

matematika 5 + 5 pont DE: emelt szintű érettségi 
összesen max.  100 pont 

idegen nyelv, amit legalább 
2 évig tanultál  
5 + 5 pont 

egyebek:  
https://www.felvi.hu/felveteli/ 

jelentkezes/felveteli_tajekoztato/ 

FFT_2018A/8_tablazatok 

 természettudományos 
tantárgy*, amit legalább 2 
évig tanultál 
5 + 5 pont 



 

 

*természettudományos tantárgyak = fizika, kémia, biológia, földrajz, természetismeret, természettudomány 
 
tanulmányi pontokhoz: Ha a jelentkező nem tanulta két évig a tantárgyat, amiből felmentést kapott, akkor az érettségi bizonyítvány záradékában 
található helyettesítő tárgy utolsó két tanult év végi eredményét számítják be a tanulmányi pontokba. 
 
PONTSZÁMÍTÁS 
felvételi pontszám = tanulmányi pontok + érettségi pontok + többletpontok 
 
VAGY           amelyik kedvezőbb! 
  
felvételi pontszám = 2*érettségi pontok 
 
 
Amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű érettségi vizsga alapján is jogosult lenne többletpontra, 
akkor a többletpontokat csak egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen kapja meg. 
 
Amennyiben a jelentkező érettségi pontjait az emelt szinten teljesített vizsga alapján számítják, a jelentkező az emelt szinten teljesített legalább 45 
százalékos eredményű érettségi vizsgáért érettségi többletpontra jogosult. (=nem akármilyen emelt szintű vizsgáért jár a többletpont, és csak 45 %-
os vagy annál jobb eredmény mellett jár a többletpont) 
 
A legkedvezőbb pontszámítási mód – automatizmus (duplázás, vagylagos felvételi tárgyak) 
 
Elektronikus ügyintézés! 
 
423/2012. sz. kormányrendelet a felsőoktatási felvételi eljárásról 
 
felvi.hu 
 
 


