
Felvételi 
összpontszám

PontszámításPontszámításPontszámításPontszámítás
alap-, osztatlan mesterképzés és felsőoktatási szakképzés



középiskolai osztályzatok

Magyar nyelv és irodalom 

(átlag), történelem, 

matematika, idegen nyelv, 

választott term. tud. tárgy

utolsó két (tanult) év végi 

jegyei összegének kétszerese

max. 100 pont

érettségi átlageredmény

Az érettségi 

bizonyítványban 

szereplő %-os

vizsgaeredmények 

(4 kötelező, 1 

választott) átlagát  

egészre kerekítve

max. 100 pont

TANULMÁNYI PONT ÉRETTSÉGI PONT

Az adott szakon 

előírt érettségi 

bemeneti feltételei 

közül két érettségi 

tárgy %-os

vizsgaeredményei

max. 200 pont

max. 200 pont

FELVÉTELI 
ÖSSZPONTSZÁM: 
MAX. 500 PONT

TÖBBLETPONTOK: 
max. 100 pont

Pontszámítás elvei Pontszámítás elvei Pontszámítás elvei Pontszámítás elvei 



Pontszámítás Pontszámítás Pontszámítás Pontszámítás –––– alapképzés alapképzés alapképzés alapképzés és osztatlan mesterképzés és osztatlan mesterképzés és osztatlan mesterképzés és osztatlan mesterképzés 

maximálisan elérhető pontszám: 400+100 pont

1. Két pontszámítási mód alkalmazható:

A jelentkező összpontszáma automatikusan a számára
kedvezőbb módon kerül meghatározásra.



Pontszámítás Pontszámítás Pontszámítás Pontszámítás –––– Felsőoktatási Felsőoktatási Felsőoktatási Felsőoktatási szakképzés szakképzés szakképzés szakképzés 

maximálisan elérhető pontszám:  400+100 pont

1. A pontszámítás háromféle módszer szerint történik:

A három számítási mód közül a legkedvezőbb módon kerül kiszámításra az
összpontszám.



Új felvételi követelményÚj felvételi követelményÚj felvételi követelményÚj felvételi követelmény

Alapképzésre, osztatlan mesterképzésre 
CSAK AZ A JELENTKEZŐ VEHETŐ FEL, AKI

legalább egy emelt szintű érettségi vizsgával, 

vagy felsőfokú végzettséget tanúsító 

oklevéllel rendelkezik.

Kivéve: ahol a felvételi összpontszámot

gyakorlati vizsgával határozzák meg (edző szak, művészeti 

és a művészetközvetítés képzési terület szakjai).



A felvételi 
követelményként 
választott emelt szintű 
érettségiért akkor 
adható többletpont, ha 
a választott emelt szintű 
vizsgatárgy 
eredményéből történik 
érettségi pont 
számítása, és legalább 
45%-os eredményű.

Felvételi követelmény BÁRMELY
emelt szintű érettségi a következő 

képzési területeken:

• agrár (alapképzés és agrármérnöki 

osztatlan képzés),

• gazdaságtudományok 

(alapképzés),

• informatika,

• jogi (alapképzés),

• orvos- és egészségtudomány 

(alapképzés),

• pedagógusképzés (alapképzés),

• sporttudomány.

Új felvételi követelmény: Új felvételi követelmény: Új felvételi követelmény: Új felvételi követelmény: 
kötelező emelt szintű érettségi 1.kötelező emelt szintű érettségi 1.kötelező emelt szintű érettségi 1.kötelező emelt szintű érettségi 1.



Programtervező informatikus

Érettségi bemeneti feltétel:
matematika és

fizika v. informatika v. ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy v. 
szakmai előkészítő tárgy

Érettségi osztályzatok

magyar 78% K

történelem 69% K

matematika 73% K

angol nyelv 79% E

informatika ismeretek 85% K

felvételi 

követelmény

érettségi pont:
158x2=316 pont

többletpont: középfokú B2 
komplex nyelvvizsgáért 28 pont

Példa: a felvételi követelmény bármely emelt szintű érettségivel teljesíthető. Ebben a 

példában nem az angol nyelv emelt szintű érettségi tárgyból lett az érettségi pontszám 

kiszámítva, ezért nem adható érte többletpont.

Nyelvvizsga: emelt szintű 
érettségi alapján

angol B2 nyelvvizsga



A legalább 45%-os
emelt szintű 
érettségi vizsgáért 
jár a többletpont.

Felvételi követelmény a bemeneti emelt 
szintű érettségi tárgyak közül teljesíthető 

a következő képzési területeken:

• agrár (osztatlan képzés),

• államtudományi,

• bölcsészettudomány,

• gazdaságtudományok (osztatlan képzés 

és alkalmazott közgazdaságtan alapszak),

• jogi (osztatlan képzés),

• műszaki,

• orvos- és egészségtudomány (osztatlan 

képzés),

• társadalomtudomány,

• természettudomány.

Új felvételi követelmény: Új felvételi követelmény: Új felvételi követelmény: Új felvételi követelmény: 
kötelező emelt szintű érettségi 2.kötelező emelt szintű érettségi 2.kötelező emelt szintű érettségi 2.kötelező emelt szintű érettségi 2.



általános orvos 

Érettségi bemeneti feltétel:
biológia (E) és fizika (E) v. kémia (E)

Érettségi osztályzatok

magyar 78% K

történelem 69% K

matematika 73% K

biológia 79% E

kémia 85% E

angol nyelv (B2) 67% E

többletpont: a két emelt szintű érettségiért 100 pont

érettségi pont:
164x2=328 pont

felvételi 

követelmény

Példa: a felvételi követelmény bemeneti feltételként 

meghatározott emelt szintű érettségivel teljesíthető.  



Pontszámítás Pontszámítás Pontszámítás Pontszámítás –––– specialitásokspecialitásokspecialitásokspecialitások

• Az edző szak, a művészet és a művészetközvetítés képzési terület
szakjaira jelentkezők részére gyakorlati vizsga kerül megszervezésre,
amelyen max. 200 pont szerezhető. A felvételi összpontszámot kizárólag a
gyakorlati vizsgaeredmény duplázásával számítják ki, többletpontok
hozzáadása nélkül.

• Alkalmassági vizsga: a felsőoktatási felvételi eljárásban a felsőoktatási
intézmény által azokon a szakokon megkövetelt vizsga, amelyek
elvégzéséhez bizonyos készségek és képességek (ének, rajz, egészségügyi,
pályaalkalmassági, magyar nyelvi alkalmassági stb.) meghatározott szintje
szükséges. Az alkalmassági vizsga értékelése „megfelelt" vagy „nem felelt
meg" minősítés lehet. A „nem felelt meg" minősítés esetén a jelentkező
felvételi összpontszáma 0.



• B2 (középfokú) komplex államilag elismert

nyelvvizsga-bizonyítványért 28 többletpont,

• C1 (felsőfokú) komplex államilag elismert

nyelvvizsga-bizonyítványért 40 többletpont.

Nyelvtudás 
(max. 40 pont)

• min. 45%-os eredmény, amennyiben annak

százalékos eredményéből történik az érettségi pont

számítása, illetve a felsőoktatási felvételi szakmai

vizsgán való megfelelés: vizsgatárgyanként 50
többletpont; (egy emelt szintű érettségiért 50, két

emelt szintű érettségiért 100 pont).

emelt 

szintű 

érettségi 
(max. 100 pont) 

TöbbletpontTöbbletpontTöbbletpontTöbbletpont----számítás számítás számítás számítás 
(kivéve edző szak, a művészeti és a művészetközvetítés képzési területen)



• hátrányos helyzetű, vagy fogyatékossággal élő, vagy

gyermekét gondozó: jogcímenként 40 többletpont.
előnyben 

részesítés

• azonos képzési területre történő jelentkezés esetén:

jeles záróvizsga eredmény alapján 32 többletpont, jó

záróvizsga eredmény alapján 20 többletpont,
közepes záróvizsga eredmény alapján 10
többletpont.

felsőoktatási 

szakképzésben 

szerzett oklevél

• tanulmányi-, szakmai-, művészeti- vagy sportverseny

eredményéért, valamint OKJ-s szakképesítésért.

képzési 

területenként 

eltérő módon 

adható

Többletpont Többletpont Többletpont Többletpont számítás számítás számítás számítás 
(kivéve edző szak, a művészeti és a művészetközvetítés képzési területen)



Alapképzés, valamint osztatlan mesterképzés
esetén az emelt szintű érettségi-, a nyelvvizsga-,
illetve az OKJ-többletpontokkal együtt, de más
jogcímen adható többletpontok nélkül számított
pontszám;

Felsőoktatási szakképzés esetén az emelt szintű
érettségiért járó többletpontokkal együtt, de más
jogcímen adható többletpontok nélkül számított
pontszám;

min. 280 pont

min. 240 pont

Jogszabályi minimumpontszámJogszabályi minimumpontszámJogszabályi minimumpontszámJogszabályi minimumpontszám
nnnnem változik!em változik!em változik!em változik!

A jogszabályi minimumpontszám alatt jelentkez ő sem állami ösztöndíjas, 
sem önköltséges képzésre nem sorolható be.



MinimumpontszámMinimumpontszámMinimumpontszámMinimumpontszám----változás változás változás változás a kiemelt szakok esetébena kiemelt szakok esetébena kiemelt szakok esetébena kiemelt szakok esetében

A felsőoktatásért felelős miniszter egyes alapképzési,
valamint osztatlan mesterképzési szakok esetében a
magyar állami ösztöndíjas képzésre történő felvételhez
szükséges követelményt (minimumpontszámot) eltérően
határozhatja meg.

Példák 2018 2019 2020

pszichológia 435 435 400

igazságügyi igazgatási 424 400 350

jogász 460 440 350

kommunikáció- és médiatudomány 455 440 400

A többi érintett képzés esetében a minimális felvételi követelmény a 

Tájékoztatóban megtalálható.



Képzési terület Szakok

államtudományi - minden szakon az érettségi pont

számításához két érettségi vizsgatárgyból

egyet emelt szinten kell teljesíteni

- OKJ-többletpont lehetőség

műszaki minden szakon: az érettségi pont

számításához két érettségi vizsgatárgyból

egyet emelt szinten kell teljesíteni

több képzési terület az érettségi pont számításához ágazaton

belüli specializáció szakmai érettségi

vizsgatárgyak is választhatók

Pontszámítást érintő változásokPontszámítást érintő változásokPontszámítást érintő változásokPontszámítást érintő változások



Képzési terület Szakok

társadalomtudomány a kulturális antropológia új szakként

jelenik meg a meghirdetések között

Új szakÚj szakÚj szakÚj szak

Felsőoktatási felvételi szakmai vizsgaFelsőoktatási felvételi szakmai vizsgaFelsőoktatási felvételi szakmai vizsgaFelsőoktatási felvételi szakmai vizsga

A felvételi követelményként előírt emelt szintű érettségi – a

jogszabályban meghatározott jelentkezői kör részére – felsőoktatási

felvételi szakmai vizsgával is teljesíthető.


