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A jelentkezés helye

Tanulói jogviszony alatt:

- saját iskolájában jelentkezik a tanuló közép-
és emelt szintre egyaránt

- a jelentkezési lapokat mindenki megkapja a
jegyzőtől

Átnézni, javítani ha kell!





Az érettségi vizsga tantárgyai

4 kötelező:

magyar nyelv és irodalom

matematika

történelem 

idegen nyelv

+ 1 kötelezően választott tárgy



A vizsga helye

Középszint esetén tanulói jogviszony tartama
alatt abban az iskolában, ahol tanul.

Emelt szint esetén az KH által kijelölt
vizsgaközpontban.



Középszintű vizsga értékelése

A matematika kivételével minden tárgyból van
írásbeli és szóbeli vizsga.
Matematikából szóbelizni csak sikertelen írásbeli
esetén kell, ha az írásbelin a vizsgázó nem éri el a
25%-ot. Viszont csak akkor szóbelizhet, ha az
írásbeli teljesítménye a 12%-ot elérte.
A többi tárgy esetén mind az írásbeli, mind a szóbeli
vizsgán külön – külön el kell érni a 12%-os
eredményt, de a vizsgarészek összesítésekor
legalább 25%-os teljesítmény kell az elégséges
osztályzathoz.



Példa a középszintű írásbeli 
vizsga értékelésére

PÉLDA

Írásbeli                           100/59pont    59%

Szóbeli                              50/  2 pont    4% !

Írásbeli + szóbeli    150/61  pont  40% A szóbeli miatt kevés!

Osztályzata elégtelen!



Példa a középszintű vizsga 
értékelésére

PÉLDA

Írásbeli                           100/25pont     25%

Szóbeli                              50/10pont      20%

Írásbeli + szóbeli    150/35pont 23%

Ez így kevés!

A két vizsgarésznek együtt el kell érnie a 25%-ot!



A vizsga eredményének osztályzatban 
történő kifejezése

középszinten

80-100% jeles

60-79% jó

40-59% közepes

25-39% elégséges

0-24% elégtelen



Emelt szintű vizsga értékelése

A vizsgázónak az írásbeli és a szóbeli vizsga 
minden részéből minimum 12%-ot kell elérnie 
ahhoz, hogy elégséges osztályzatot kapjon.

Pl. nyelvi érettségi: az írásbeli vizsga mind a 4 
részén legalább 12 %-ot kell teljesíteni!



A vizsga eredményének osztályzatban 
történő kifejezése

emelt szinten

60-100% jeles

47-59% jó

33-46% közepes

25-32% elégséges

0-24% elégtelen

(45%-tól kaphat a vizsgázó +50 pontot)



Nyelvvizsga

Ha emelt szintű érettségi nyelvi vizsgát tesz:

60%-tól középfokú (B2) komplex típusú, 

40-59%-ig alapfokú (B1) komplex típusú
nyelvvizsgát kap.



Írásbeli és szóbeli pontarányok

TANTÁRGY KÖZÉPSZINT EMELT SZINT

ÍRÁSBELI SZÓBELI ÍRÁSBELI SZÓBELI

Magyar 100 50 100 50

Történelem 100 50 100 50

Idegen nyelv 117 33 120 30

Matematika 100 50 (ha van) 115 35

Fizika 90 60 100 50

Földrajz 100 50 100 50

Kémia 100 50 100 50

Informatika 120 30 120 30

Biológia 100 50 100 50



Emelt szintű vizsga 
Szóbeli vizsga

Tantárgyi bizottságok működnek (3 fő)

Témaköröket a vizsgaközpont készítteti el, és
az OH honlapjáról tölthetők le!

Helyét az KH jelöli ki !



Összpontszám

Tanulmányi pontok: Maximum: 200 pont

Érettségi pontok: Maximum: 200 pont

Többletpontok: Maximum: 100 pont

Összesen: Maximum: 500 pont



A pontszámítás alapelvei
tanulmányi pontok (példa)

TANTÁRGY 11. év vége 12. év vége ÖSSZESEN

MAGYAR 5 5 10

MATEMATIKA 5 5 10

TÖRTÉNELEM 5 5 10

IDEGEN NYELV 5 5 10

VÁLASZTOTT TÁRGY 5 5 10

ÖSSZESEN 25 25 50

Ennek kétszerese, legfeljebb 100

Ehhez adják hozzá a négy kötelező és egy szabadon választott 
érettségi vizsgatárgy százalékos eredményének átlagát egész 
számra kerekítve, legfeljebb 

100



Egy legalább két évig tanult választott
természettudományos tantárgy vagy két,
legalább egy évig tanult választott
természettudományos tantárgy

Természettudományos tantárgyak: fizika, kémia,
biológia, földrajz, természettudomány



Példa az érettségi vizsga eredményeinek 
tanulmányi pontba történő 

beszámítására

Magyar nyelv és irodalom: 80 %

Történelem: 70 %

Matematika: 75 %

Angol nyelv: 80 %

Földrajz: 70 %

Átlaga: 75 %, azaz az érettségi vizsga eredményeit 75
ponttal számítják a tanulmányi pontszámba.



Példa a tanulmányi pontok 
számítására

TANTÁRGY 11. év vége 12. év vége ÖSSZESEN

MAGYAR 4 5 9

MATEMATIKA 5 4 9

TÖRTÉNELEM 4 4 8

IDEGEN NYELV 5 5 10

VÁLASZTOTT TÁRGY 5 5 10

ÖSSZESEN 23 23 46

Ennek kétszerese 92

Az érettségi vizsgatárgyak százalékos eredményeinek átlaga 75

ÖSSZESEN 167



Érettségi pontok
Szerzett pontok (az érettségi alapján): MAXIMUM 200
pont

Az adott képzési területen előírt két érettségi tárgy (vagy
választhatóság esetén két, a vizsgázó számára
legkedvezőbb tárgy) vizsgaeredményének százalékos
teljesítménye:

1. TANTÁRGY 2. TANTÁRGY ÖSSZESEN
legfeljebb

100%=100pont 100%=100pont 200pont



Többletpontok: maximum 100

Emelt szintű érettségiért, maximum 100 pont

+ 50 pont (az egyik beszámított tantárgynál legalább 45%-
os eredmény esetén)

+ 50 pont (a másik beszámított tantárgynál legalább 45%-
os eredmény esetén)

Nyelvvizsgáért, maximum 40 pont
+ 28 pont középfokú (B2) komplex típusú
+ 40 pont felsőfokú (C1) komplex típusú

Egyéb többletpontok:
Lásd felvételi tájékoztató!



Összpontszám

Tanulmányi pontok: Maximum: 200 pont

Érettségi pontok: Maximum: 200 pont

Többletpontok: Maximum: 100 pont

Összesen: Maximum: 500 pont



A tanulmányi pontok és az érettségi pontok
összege, hozzáadva a többletpontokat

Az érettségi pontok kétszerese, hozzáadva a
többletpontokat





� A középiskola elvégzését közvetlenül követő
érettségi vizsgaidőszakban az érettségi
vizsgák megkezdésének feltétele ötven óra
közösségi szolgálat elvégzésének igazolása.
2011. évi CXC. törvény. 6. § (4)



81%

8%

11%

Továbbtanulók aránya 2018

Egyetem/Főiskola

OKJ- képzés

Nem vették
fel/nem
felvételizett



26%

19%

17%

10%

5%

23%

Választott felsőoktatási intézmények 2018

BGE

BME

ELTE

BCE

SZIE

További felsőoktatási
int.



Minden vizsgázónak sikeres

felkészülést, eredményes

vizsgázást kívánunk!


