
ÉRETTSÉGI, FELVÉTELI PONTSZÁMÍTÁS
2012.

 
Az elérhető maximális pontszámok 2012-ben

tanulmányi pontok: 200 pont 
érettségi pontok: 200 pont
többletpontok: 100 pont
összesen: 500 pont

 
A tanulmányi pontok számítása Az érettségi pontok számítása

– magyar nyelv és irodalom,
– matematika,
– történelem,
– idegen nyelv (vagy 

nemzetiségi nyelv és 
irodalom),

– egy legalább 2 évig tanult 
természettudományos tárgy 
(biológia, fizika, kémia, 
földrajz, természettudomány)

utolsó két (tanult) év végi 
érdemjegyeinek összege kettővel 
megszorozva: 

az érettségi 
vizsgaeredmények 
közül a négy 
kötelező és egy 
szabadon választott 
érettségi 
vizsgatárgy 
százalékos 
eredmény-átlaga 
egész számra 
kerekítve.

Az adott képzési területen előírt 
érettségi tárgyak közül a 
jelentkező számára leginkább 
kedvező 
két érettségi tárgy 
vizsgaeredményeinek 
százalékos teljesítménye:
(Amennyiben a felvételin több 
előírt tárgyból választhat, és 
ezekből van érettségi 
eredménye, a feltüntetett 
tárgyak eredményei közül 
automatikusan a legjobbakat 
számítják.)

maximum 100 pont maximum 100 pont max: 100+100 pont

200 pont 200 pont

 
A többletpontok számítása 2012-ben (max: 100 pont)

Emelt szintű érettségi, nyelvvizsga:
legalább 30 százalékos eredményű emelt szintű érettségi: 50 pont
középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga: 28 pont
felsőfokú (C1) komplex típusú nyelvvizsga: 40 pont

Emelt szintű érettségiért tárgyanként 50-50 többletpontra jogosult (max: 100 pont). 
Nyelvvizsgá(k)ért legfeljebb 40 többletpontot kaphat akkor is, ha a többletpontokra több 
különböző nyelvből megszerzett nyelvvizsga alapján is jogosult lenne, vagy ha a különböző 
nyelvvizsgák alapján elérhető többletpontjainak összege ezt meghaladná. 
Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.

Egyéb többletpont:

a NOB által szervezett olimpia játékokon, a FIDE által szervezett sakkolimpián, a 
paralimpián vagy siketolimpián szereplő sportágban világ- és Európa-bajnokságon elért 
legalább 3. helyezésért: 
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az adott sportág országos sportági szakszövetsége által kiadott igazolás alapján országos 
bajnokságon elért legalább 3. helyezésért:

8

OKTV 1-10. helyezés: 80
OKTV 11-20. helyezés: 40
OKTV 21-30. helyezés: 20
hátrányos helyzetű jelentkező: 20
halmozottan hátrányos helyzetű jelentkező: 40
fogyatékossággal élő jelentkező (hallás-, látás-, mozgássérült; beszédfogyatékos; 
autista; diszlexia; diszgráfia; diszkalkúlia; viselkedési zavaros)

40

Az OKTV eredmény csak akkor számítható be, ha a jelentkező a versenyeredményt azon 
tárgyak valamelyikéből érte el, amelyeket a felsőoktatási intézmény érettségi pontot adó 
tárgyként jelölte meg az adott szakra vonatkozó jelentkezéshez.
 
A felvételi pontok kiszámításánál kétfajta számítási módszer lehetséges:
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.

Minimális pontszám:
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 240 pontot.
 
Példák a nyelvvizsgákkal és az emelt szintű érettségivel szerezhető többletpontok 
számítására.  Összehasonlítás a 2011-es pontszámítással.

2011-ben 2012-ben
egy középfokú nyelvvizsga és csak középszintű érettségik 28 (80-ból) 28 (100-ból) 
két középfokú nyelvvizsga 40 (80-ból) 40 (100-ból) 
egy felsőfokú nyelvvizsga és csak középszintű érettségik 40 (80-ból) 40 (100-ból) 
egy középfokú nyelvvizsga és (másból) emelt szintű érettségi 68 (80-ból) 78 (100-ból) 
egy felsőfokú nyelvvizsga és (másból) emelt szintű érettségi 80 (80-ból) 90 (100-ból) 
két tárgyból emelt szintű érettségi 80 (80-ból) 100 (100-ból)

A példákból kiolvasható, hogy a nyelvvizsga abszolút értékben mindkét évben ugyanannyit, 
relatíve 2012-ben mégis kevesebbet ér, mert akkor nem 80, hanem 100 a megszerezhető 
többletpontszám. Az emelt szintű érettségi abszolút értékben többet ér 2012-ben, mint 2011-
ben, relatíve azonban ugyanannyit. 
 
További tájékozódás
a) az ide vonatkozó törvények alapján: www.nefmi.gov.hu

117/2010. (IV. 16.) Korm. rendelet  A felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól 
szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet módosításáról

b) Országos Felsőoktatási Információs Központ honlapján: www.felvi.hu 
c) az Oktatási Hivatal honlapján: www.oh.gov.hu 


