
A  F E L V É T E L I  P O N T S Z Á M Í T Á S  V Á L T O Z Á S A I  

A 2011-es felvételi eljárás során bekövetkező változások 

1., A többletpontok számítása nyelvvizsgák alapján 

Jogcím 
Többletpont  

2011-től 
Többletpont 

2010-ben 

Középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga* 28 pont 35 pont 

Felsőfokú (C1) komplex típusú nyelvvizsga* 40 pont 50 pont 

* 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 meg 

haladná. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont. 

A szak képzési nyelvéből szerzett nyelvvizsgáért, illetve a szak képzési nyelvéből letett emelt szintű érettségiért 

többletpont nem kapható. (pl.: ha angol nyelven folyik a képzés az egyetemen, akkor angol nyelvvizsgáért nem jár 

többletpont) 

2., A többletpontok számítása sportteljesítmény alapján 

Jogcím 
Többletpont  

2011-től 
Többletpont 

2010-ben 

 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 

16 pont 20 pont 

Az adott sportág országos sportági szakszövetsége 

által kiadott igazolás alapján országos bajnokságon 

elért legalább 3. helyezésért. 
8 pont 10 pont 

3., A többletpontok számítása OKTV versenyeredmény alapján 

Jogcím 
Többletpont  

2011-től 
Többletpont 

2010-ben 

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen 

elért 1-10. helyezésért.** 
80 pont 80 pont 

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen 

elért 11-20. helyezésért.** 
40 pont 50 pont 

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen 

elért 21-30. helyezésért.** 
20 pont 25 pont 

** Az eredmény akkor számítható csak 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.. 

4., A többletpontok az előnyben részesítés alapján 

Jogcím 
Többletpont  

2011-től 
Többletpont 

2010-ben 

Hátrányos helyzetű jelentkező 20 pont 25 pont 

Halmozottan hátrányos helyzetű jelentkező 40 pont 50 pont 

Fogyatékossággal élő jelentkező 

(hallás-, látás-, mozgássérült; beszédfogyatékos; 

autista; diszlexia; diszgráfia; diszkalkúlia; 

viselkedési zavaros) 

40 pont 50 pont 

Megjegyzés: 

Az a szabály 2011-ben még NEM változik, hogy a legalább 30%-os emelt szintű érettségi vizsgáért 

– amennyiben a tantárgy az érettségi pontszámítás alapjául szolgáló egyik tárgy – 40 többletpont 

kapható. 



5., A felvételi eljárás során figyelembe vehető érettségi tárgyak*** 

a) a kötelező érettségi vizsgatárgyak 
– magyar nyelv és iroda lom 

– nemzetiségi nyelv és irodalom 

– nemzetiségi nyelv 

– magyar nyelven, illetve a nemzetiségi és két tanítási nyelvű iskolákban a tanítás nyelvén letett 

történelem 

– magyar nyelven, illetve a nemzetiségi és két tanítási nyelvű iskolákban a tanítás nyelvén letett 

matematika 

– az élő idegen nyelv vizsgatárgy esetében az angol, német, francia, olasz, orosz, spanyol nyelvekből 

tett vizsga; 

b)  a választható közismereti vizsgatárgyak közül a magyar nyelven, a nemzetiségi és két 

tanítási nyelvű iskolákban a tanítás nyelvén letett 
– fizika 

– kémia 

– biológia 

– földrajz 

– informatika 

– testnevelés 

– természettudomány 

– társadalomismeret 

– belügyi rendészeti ismeretek 

– katonai ismeretek 

– gazdasági ismeretek 

– latin; 

c) a választható szakmai előkészítő vizsgatárgyak magyar nyelvű vizsgáztatás esetén 

Intézményünkben végzőket nem érinti. 

*** Az itt felsorolt tárgyakat írhatja elő a felsőoktatási intézmény az érettségi (felvételi) pontok számításának alapjául. 

Ez azt jelenti, hogy ezekből a tárgyakból lehet emelt szintű vizsgát tenni. Természetesen középszinten egyéb 

tárgyakból is lehet maturálni, de annak eredménye az érettségi (felvételi) pontokba nem fog beleszámítani, hiszen 

nem írhat elő ilyen érettségi tantárgyat bemenetként a felsőoktatási intézmény. 

A 2012-es felvételi eljárás során bekövetkező változások 

1., A tanulmányi pontok számítása 

Pontszámítás 
2012-től 

Pontszámítás 
2010-ben és 2011-ben 

 magyar nyelv és irodalom 

 történelem 

 matematika 

 egy legalább 2 évig tanult idegen nyelv  

  (vagy nemzetiségi nyelv és irodalom) 

 egy legalább 2 évig tanult természet-

tudományos tárgy (biológia, fizika, kémia, 

földrajz, természettudomány) 

utolsó két (tanult) év végi érdemjegyeinek 

összege kettővel megszorozva 

maximum 100 pont 

 magyar nyelv és irodalom 

 történelem 

 matematika 

 egy legalább 2 évig tanult idegen nyelv  

  (vagy nemzetiségi nyelv és irodalom) 

 egy legalább 2 évig tanult választott 

tetszőleges tárgy  

utolsó két (tanult) év végi érdemjegyeinek 

összege kettővel megszorozva 

maximum 100 pont 

Az érettségi vizsgabizonyítványban szereplő 

vizsgaeredmények közül a négy kötelező és egy 

szabadon választott érettségi vizsgatárgy 

százalékos eredmény-átlaga egész számra 

kerekítve. 

maximum 100 pont 

Az érettségi vizsgabizonyítványban szereplő 

vizsgaeredmények közül a négy kötelező és egy 

szabadon választott érettségi vizsgatárgy 

százalékos eredmény-átlaga egész számra 

kerekítve. 

maximum 100 pont 

 



2., A többletpontok maximumának változása 

Többletpont 
Többletpont  

2012-től 

Többletpont 
2010-ben és 
20011-ben 

A maximálisan megszerezhető többletpont 100 pont 80 pont 

3., Az emelt szintű érettségiért járó többletpont 

Többletpont 
Többletpont  

2012-től 

Többletpont 
2010-ben és  

2011-ben 

Egy emelt szintű érettségi teljesítéséért 50 pont 40 pont 

Kettő emelt szintű érettségi teljesítéséért 100 pont 80 pont 

4., EMLÉKEZTETŐÜL a legtöbbször előforduló többletpont 

Jogcím 
Többletpont 
már 2011-től 

Középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga* 28 pont 
Felsőfokú (C1) komplex típusú nyelvvizsga* 40 pont 
 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 

16 pont 

Az adott sportág országos sportági szakszövetsége 

által kiadott igazolás alapján országos bajnokságon 

elért legalább 3. helyezésért. 
8 pont 

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen 

elért 1-10. helyezésért.** 
80 pont 

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen 

elért 11-20. helyezésért.** 
40 pont 

Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen 

elért 21-30. helyezésért.** 
20 pont 

Hátrányos helyzetű jelentkező 20 pont 
Halmozottan hátrányos helyzetű jelentkező 40 pont 
Fogyatékossággal élő jelentkező 

(hallás-, látás-, mozgássérült; beszédfogyatékos; 

autista; diszlexia; diszgráfia; diszkalkúlia; 

viselkedési zavaros) 

40 pont 

* 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 meg 

haladná. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont. 

** Az eredmény akkor számítható csak 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.. 


