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Képzéssel kapcsolatos 
rövidítések
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Magyar nyelv 

és irodalom
5 5

Magyar nyelv és 

irodalom
K 80 Biológia E 90% Fizika E 60%

Biológia E50 pont

Matematika 4 5 Angol nyelv K 85 Fizika E 50 pont

Történelem 4 4 Történelem K 80

Spanyol nyelv 4 4 Matematika K 65

Földrajz 5 5 Biológia E 90

22 23 Fizika E 60

45*2= 90 pont 5 tantárgy átlaga:

Elért pontok: 90+80+90+60+100=

Duplázás: 90+60=150; *2=300; +100= 400 pont

500 pont szerezhető maximum

Példa: DE-ÁOK O N A

Általános orvos

Ponthatár (2020): 399

100 pont 100 pont 100 pont100 pont 100 pont

Maximum

Gimnáziumi bizonyítvány Érettségi bizonyítvány Felvételi tárgy Felvételi tárgy Többletpont

100 pont

420 pont

90 pont 60 pont

Első választott tárgy
Második választott 

tárgy

80  pont



Nyelvvizsga

Pluszpont járhat érte a felvételin.

Államilag elismert, komplex középfokú (B2) nyelvvizsgáért 28 pontot, felsőfokú (C1)
nyelvvizsgáért pedig 40 többletpont kapható.

 Fontos viszont, hogy a nyelvtudásért 40 pont a maximum, vagyis hiába van például két B2-
es nyelvvizsga, nem 28+28 pont jár értük, csak 40 pont adható.

Arra is ügyelni kell, hogy ha ugyanabból a nyelvből van nyelvvizsga és emelt szintű
érettségi is, csak az egyikért kapható pluszpont.

2022. április 30-ig befejezett nyelvvizsgáknál „biztosított”, hogy a nyilvántartásból
hitelesíteni tudják a bizonyítvány adatait.

 Fénymásolatát nem kell feltölteni a jelentkezéskor, csak az adatait.



Többletpontok

A linkre kattintva részletesen megtalálható:

https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://www.felvi.hu/pub_bin/dload/FFT_22
A/tablazatok/FFT_2022A_tobbletpontok.pdf

https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://www.felvi.hu/pub_bin/dload/FFT_22A/tablazatok/FFT_2022A_tobbletpontok.pdf


Középszinten a százalékok és a 
jegyek kapcsolata

80–100 százalék: jeles

60–79 százalék: jó

40–59 százalék: közepes

25–39 százalék: elégséges

0–24 százalék: elégtelen
Fontos, hogy a ketteshez minden vizsgarészben el kell érni legalább 12 százalékot (vagyis az írásbelin és a 
szóbelin is)



Emelt szinten a százalékok és a 
jegyek kapcsolata

60–100 százalék: jeles

47–59 százalék: jó

33–46 százalék: közepes

25–32 százalék: elégséges

0–24 százalék: elégtelen
Fontos, hogy a ketteshez minden vizsgarészben el kell érni legalább 12 százalékot (vagyis az írásbelin és a 
szóbelin is)



Vizsgaidőszakok

Oktatási Hivatal hogy a rendes, a szintemelő, az előrehozott, a kiegészítő, az ismétlő, a javító
és a pótló érettségi vizsgákat a 2023. október–novemberi vizsgaidőszakáig még a mostani
követelmények alapján kell letenni.

Persze ez alól kivétel, ha valaki a 2020-ban módosított Nat szerint kezdte meg tanulmányait
(vagyis most tizedikes), és előrehozott vizsgát szeretne tenni; ott már az új
vizsgakövetelmények kerülnek elő 2022-ben és 2023-ban is.



E-felvételi

Az elektronikus felvételi a felsőoktatásba történő jelentkezés és a felsőoktatási felvételi 
eljárás alatti ügyintézés online változata. 

A felületet a Felvi.hu-n történő regisztrációt követően bárki elérheti.

Életvitel órán együtt csináljuk.

Fontos, hogy az e-felvételizők rendszeresen nézzék a felsőoktatási felvételi eljárás alatt
e-mail postafiókjukat, hiszen hivatalos értesítések, felszólítások, tájékoztatások érkeznek
oda!

Hitelesítése Ügyfélkapun keresztül a legjobb.



Felvi oldala



Kötelező az 
emeltszint 

Kötelező
emeltszintű 
érettségit tenni egy
vagy 
két tantárgyból. Nem minden 
esetben választható. Az egyetem 
határozza meg.
Pl.



Fontos tudni:
• Az érettségire jelentkezés az iskolában történik papír alapon,

míg a felvételi csak elektronikus felületen a felvi-n lehetséges.

• Az érettségi adatbázisban szereplő adatokat a jegyző viszi fel.

• Az érettségi adatbázisban szereplő adatoknak és a felvi-ben rögzített adatoknak karakter
pontosan meg kell egyezniük.

A két adatbázist központilag egyesítik, így az érettségi bizonyítványt nem kell
feltölteni.

• A személyes adatok rögzítése a személyi igazolvány alapján történjen.



Fontos tudni:

•



Hasznos és fontos linkek. Jogszabályok

• https://www.felvi.hu/

• https://www.oktatas.hu/

• https://eduline.hu/

100/1997. (VI. 13.) Korm. Rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról

◦ Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szól: 
https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/2022tavaszi_vizsgaidoszak/2022tavasz_
nyilvanos_anyagok_listaja

https://www.felvi.hu/
https://www.oktatas.hu/
https://eduline.hu/
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700100.kor
https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/2022tavaszi_vizsgaidoszak/2022tavasz_nyilvanos_anyagok_listaja


Felvételi menetrend



Érettségi
időpontok


