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ÉRETTSÉGI

• JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2023.02.15.

• A JELENTKEZÉS AZ ISKOLÁBAN TÖRTÉNIK 

AZ ÉRETTSÉGI JEGYZŐKÖN KERESZTÜL.



ÉRETTSÉGI

– Középszint

– Emelt szint

• A középszintű érettségit az iskola bonyolítja le

• Az emeltszintű érettségit független bizottság előtt „idegen 

helyszínen” kell letenni.

• Az emelt szintű szóbeli vizsga mindig megelőzi a 

középszintűt.

• Az érettségi bizonyítványt az iskola állítja ki a közép- és 

emeltszintű vizsgákról egyaránt.



ÉRETTSÉGI

A jelentkezés feltétele

• Középiskola sikeres befejezése

• 50 óra közösségi szolgálat. Ennek hiányában az érettségi 

nem kezdhető meg.



ÉRETTSÉGI

• KÖTELEZŐ 5 TANTÁRGYBÓL 

VIZSGÁZNI

1. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

2. MATEMATIKA

3. TÖRTÉNELEM

4. 1 IDEGEN NYELV

5. 1 VÁLASZTOTT  TANTÁRGY 



• Az érettségihez kapcsolódó információk:

• Oktatási Hivatal (oktatas.hu)Oktatási Hivatal 

(oktatas.hu)tas.hu/kozneveles/erettsegi/altalano

s_tajekoztatas/erettsegi_vizsgatargyak

ÉRETTSÉGI

https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/2023tavaszi_vizsgaidoszak
https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/2021tavaszi_vizsgaidoszak
https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/altalanos_tajekoztatas/erettsegi_vizsgatargyak


ÉRETTSÉGI

Emelt szinten választható tantárgyak

• a) magyar nyelv és irodalom; történelem; matematika

• b) élő idegen nyelv vizsgatárgy

❖ angol nyelv, német nyelv, francia nyelv, olasz nyelv, orosz 

nyelv, spanyol nyelv

❖latin nyelv

• c) választható közismereti vizsgatárgyak közül:

❖ fizika; kémia;biológia; földrajz; informatika; digitális kultúra; 

testnevelés; dráma; ének-zene; mozgóképkultúra és 

médiaismeretek; vizuális kultúra



ÉRETTSÉGI

• IDŐPONTOK

• ÍRÁSBELI: –május 8-tól-26-ig.

• SZÓBELI:
» -emelt szintű június 7-14.

» -középszintű június 19-30.(az iskolánkban várhatóan 

19-27 között lesz)



• Változások

• (3)21 Előrehozott érettségi vizsga a tanulói 

jogviszony fennállása alatt, az érettségi 

bizonyítvány megszerzése előtt egyes érettségi 

vizsgatárgyból első alkalommal letett érettségi 

vizsga, amely letehető

• a) a 12. § (1) bekezdésében meghatározott 

idegen nyelvekből, kizárólag a középiskolai 

tanulmányok teljes befejezését megelőző első 

vagy második tanév vizsgaidőszakaiban, 

továbbá

ÉRETTSÉGI

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=30517#foot21


• b) olyan érettségi vizsgatárgyból, amelyeknél a 

tanuló számára az adott vizsgatárgy vizsgájára 

való jelentkezés feltételeinek teljesítéséhez 

szükséges tantárgy, tantárgyak tanítása a 

középiskola helyi tanterve szerint a középiskolai 

tanulmányok befejezését megelőző tanévek 

valamelyikében lezárul, az adott tanév sikeres 

befejezését követő első vizsgaidőszakban.

ÉRETTSÉGI



FELVÉTELI

• JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 

2023.02.15.

• Csak  ELEKTRONIKUSAN és 

egyénileg maximum 6 helyre

www.felvi.hu oldalon 

keresztül regisztrációval

https://www.felvi.hu/felveteli/jele

ntkezes/mikor_es_mire/

http://www.felvi.hu/
https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/mikor_es_mire/


Szakok és érettségi vizsgatárgyak, többletpontok a 2023-as

felsőoktatási felvételi eljárás során

A felsőoktatási felvételi eljárás során a hatályos 
felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény és a 

felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól szóló 
237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet előírásai alapján

https://www.felvi.hu/pub_bin/dload/FFT_22A/tablazatok/FFT_
2022A_2sz_tablazat.pdf

423/2012. (XII. 29.) Korm. Rendelet a felsőoktatási felvételi 
eljárásról

• http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200423.K

OR

https://www.felvi.hu/pub_bin/dload/FFT_22A/tablazatok/FFT_2022A_2sz_tablazat.pdf
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200423.KOR


FELVÉTELI

A Felsőoktatási felvételi tájékoztató – 2023. szeptemberben induló 
képzések c. kiadvány megjelenése: 

2022. december 15-31. (elektronikus formában)

Jelentkezési határidő:

2023. február 15.

Hiánypótlásra felszólítás:

Folyamatosan, de legkésőbb a jelentkezés beérkezését 
követő 30. napig

Regisztrációs levél kiküldése:

2023. április végéig (!)

Adatmódosítás, sorrendmódosítás,  dokumentumcsatolás várható 
határideje:

2023. július 07.

Felvételi döntés:

várhatóan 2021. július 21.?



E-felvételi

• A www.felvi.hu honlapon érhető el a felület 

regisztrációt követően.

• Az eljárási díj befizetése történhet átutalással vagy 

interneten keresztül (a jelentkezés csak akkor 

érvényes, ha ez megtörténik 02.15.-ig és a 

hitelesítés 02.20-ig).

• Dokumentumcsatolás elektronikusan is.

• Súgók, hibaüzenetek, automatikus javítások, e-

mailben küldött értesítések

http://www.felvi.hu/


FELVÉTELI

PONTSZÁMÍTÁS
• TANULMÁNYI EREDMÉNYEK

• KÉT ÉRETTSÉGI TÁRGY

• TÖBBLET PONTOK



FELVÉTELI

• minden alapképzési szakon két érettségi tárgy
eredményéből állapítják meg a jelentkező érettségi pontjait.

• 2020-tól egy emeltszint kötelező! (2023-tól változás). (A 
felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. 
rendelet 2020. január 1-jétől hatályosuló 23. § (3) b) pontja a 
jelentkezés feltételeként írja elő – a művészet képzési terület 
kivételével – a legalább egy emelt szintű érettségi vizsga 
követelményét.)

• A sporttudományi képzési területbe tartozó 
szakokon 2008-tól a többi alapszakhoz hasonlóan 

érettségi eredményekből állapítják meg a jelentkező 
érettségi pontjait. 

• 2012-től 400+100 pontos rendszer  lépet 
életbe



• A 2024-ben induló felsőoktatási 

képzésekre jelentkezők több új 

pontszámítási szabályra készülhetnek. A 

változásokkal az egyetemek és főiskolák 

nagyobb szabadságot kapnak a felvételi 

követelmények meghatározásában.

• A pontszámítás alap- és osztatlan képzés, 

valamint felsőoktatási szakképzés esetén 

továbbra is 500 pontos rendszerben történik.

FELVÉTELI



FELVÉTELI



Oktatási Hivatal

Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont

A felsőoktatási felvételi pontszámítás 2012-tól
Tanulmányi pontok Érettségi pontok Többletpontok

200 pont 200 pont max. 100 pont

100 pont 100 pont 100 pont 100 pont
max. 

100 pont

max. 

40 pont

max. 

100 pont

max. 

40 pont

A középiskolai 
osztályzatok

Az érettségi 
vizsga 

%-os eredmények 
átlaga

A jelentkezés feltételéül 
meghatározott

KÉT érettségi vizsgatárgy

%-os eredményeinek összege

Emelt 
szintű

vizsga

Államilag 
elismert 

nyelvvizsga

Egyéb 
többlet-

teljesítmény

Előnyben 
részesítés

Öt tantárgy:

magyar nyelv és 
irodalom

történelem

matematika

idegen nyelv

5. tantárgy

utolsó két év végi 
osztályzatainak 
összege 2-vel 
megszorozva

A négy kötelező

és egy szabadon 
választott

érettségi 
vizsgatárgy 
százalékos 
eredménye 

átlagát egész 
számra kell 
kerekíteni.

Az egyik 

érettségi 
vizsgatárgy 

%-os 

eredménye

A másik 

érettségi 
vizsgatárgy

%-os 

eredménye

Legalább 

45%-os
eredmény 

felett

50 

többletpont

B/2 szint 
komplex

(Középfokú 
C) 

28

többletpont

C/1 szint 
komplex

(Felsőfokú C)

40 
többletpont

Tanulmányi 
versenyeken

elért 
eredményért 

(pl.: OKTV, 
SZÉTV), 

Sport 
eredményekért

(16)

OKJ-s 
szakképesítésér

t

Hátrányos 
helyzet

Fogyatékosság

pl.: 

GYES, 

GYED



Pontozási rendszer

• 280 pont minimális ponthatár 2023-tól megszűnik 

(alapképzés és egységes, osztatlan képzés, 

bizonyos szakokon ez lehet magasabb erről a 

Felvi.hu-n lehet tájékozódni).

• a felsőoktatási szakképzésre jelentkezőknek pedig 

240 pontot kell szerezniük. Ezt az emelt szintű 

érettségiért járó többletpontokkal, de a más 

jogcímen járó pluszpontok nélkül kell összegyűjteni. 

Az, aki nem éri el a minimum ponthatárt, egyetlen 

szakra sem kerülhet be - sem állami ösztöndíjas, 

sem önköltséges képzésre.



• Bölcsészet- és társadalomtudományi szakon, 

jogászképzésen egy, az általános orvosi, 

fogorvosi és gyógyszerészeti képzésen 

kötelező két tantárgyból az emelt szintű 

érettségi.

• 2023-tól a kötelező jelleg megszűnik.

• Ettől függetlenül az emelt szintű érettségiért 

akkor is jár többletpont, ha az kötelező vagy 

kötelezően választható az adott szakon, de 

csak akkor, ha legalább 45 százalékos 

eredményt ér el a diák.

Pontozási rendszer



felveteli_uj_pontszamitas_diagram.jpg 

(1340×754) (felvi.hu)

https://www.felvi.hu/pub_bin/kep/felveteli2023/felveteli_uj_pontszamitas_diagram.jpg


PONTSZÁMÍTÁS 

2023

TANULMÁNYI PONTOK

ÉRETTSÉGI PONTOK

TÖBBLETPONTOK

https://www.felvi.hu/felveteli/po

ntszamitas/felveteli_valtozasok

_2023

https://www.felvi.hu/felveteli/pontszamitas/felveteli_valtozasok_2023


ALAPKÉPZÉS, 

EGYSÉGES, OSZTATLAN KÉPZÉS

PONTSZÁMÍTÁSA 

• A felvételi pontok kiszámításánál kétfajta számítási módszer lehetséges:

• 1. A tanulmányi + érettségi pontok 
összege

• 2. Az érettségi pontok kétszerese
•

A két számítási mód közül automatikusan a jelentkező számára 
kedvezőbb pontszámítást alkalmazzák időkorlát nélkül. Mindkét 
esetben ehhez adják hozzá a többletpontokat (legfeljebb 100 
többletpont).

• A maximálisan elérhető összpontszám 500 pont.



Tanulmányi pontok (maximum 200 pont):

• a)  Magyar nyelv és irodalom (átlaga KEREKÍTÉS NÉLKÜL) , 

• történelem, 

• matematika, 

• idegen nyelv 
• egy választott természettudományos tárgy

(biológia,fizika,kémia,földrajz)

• két utolsó tanult évvégi jegyek (legfeljebb 25-25) 
összegének  kétszerese (legfeljebb 100 pont).

• b) Ehhez adják hozzá az érettségi bizonyítványban 
szereplő vizsgaeredmények közül

• a négy kötelező és egy szabadon választott 
érettségi vizsgatárgy százalékos
eredményének átlagát egész számra kerekítve 
(legfeljebb 100 pont).



Érettségi pontok 

(maximum 200 pont)

Az adott képzési területen előírt érettségi tárgyak közül a jelentkező 

számára leginkább kedvező két érettségi tárgy vizsgaeredményeinek

százalékos teljesítményéből számítják az érettségi pontot. 

Az érettségi pontok száma egyenlő (mind közép-, mind emelt 

szinten) az érettségi vizsgán elért százalékos eredménnyel.
Amennyiben a felvételin több előírt tárgyból választhat, és ezekből van 

érettségi eredménye,  a feltüntetett tárgyak eredményei közül automatikusan 

a legjobbakat számítják!



1.számítási mód

Két 
utolsó 
tanult év 

1.érett-
ségi 
tárgy 

2.érett-
ségi 
tárgy 

Érettségi 
átlaga %-
ban

2.számítási mód

1. sor

2. sor

3. sor

4. sor



Többletpontok

(maximum 100 többletpont)
https://www.felvi.hu/pub_bin/dload/FFT_21A/tablazatok/FFT_2021A_tobbletpontok.pdf

• A jelentkező abban az esetben is csak 100 pontra jogosult, 
ha a különböző jogcímek alapján elért többletpontjainak
összege ezt meghaladná.

• Emelt szintű érettségi vizsgáért járó többletpontok: 
Tárgyanként 50-50 többletpontra jogosult a jelentkező.

• Nyelvvizsgáért járó többletpontok (maximum 40 pont)

Tanulmányi versenyekért képzési területek szerint adható 
többletpont /max. 100/

•
Sportteljesítményért (maximum 50 pont-olimpia, 30 pont-
világ és Európa-bajnokság 1-3. helyezés, ifjúsági 1-3. 
helyezés 20 pont, országosb. 15 pont, 8 éven belül szerzet)

•
Előnyben részesítés (maximum 40 pont):

https://www.felvi.hu/pub_bin/dload/FFT_21A/tablazatok/FFT_2021A_tobbletpontok.pdf


Emelt szintű érettségi vizsgáért járó 

többletpontok (maximum 100 pont)

• Amennyiben a jelentkező érettségi 

pontjait az emelt szinten teljesített 

vizsga alapján számítják.

• A jelentkező az emelt szinten teljesített 

legalább 45 százalékos eredményű 

érettségi vizsgáért 50 többletpontot 

kap. Tárgyanként 50-50 többletpontra 

jogosult.



Nyelvvizsgáért járó 

többletpontok, maximum 40 pont
• (Középfokú C) B/2 szint komplex típusú államilag 

elismert nyelvvizsga után 28 többletpont vagy C/1 
szint komplex(Felsőfokú C)nyelvvizsga után 40 
többletpont jár.

• Nyelvvizsga alapján legfeljebb 40 többletpontot lehet 
figyelembe venni, még akkor is, ha a nyelvvizsgák 
alapján elérhető többletpontok összege ezt meghaladná. 
Egy nyelv ismeretéért csak egy jogcímen (vagy az emelt 
szintű érettségiért, vagy a nyelvvizsgáért) adható 
többletpont.



Tanulmányi versenyekért

• Tanulmányi versenyekért képzési területek 
szerint adható többletpont

• Tárgyanként legfeljebb egy, az alábbi 
tanulmányi versenyeken elért eredmény alapján, 
ha a jelentkező a versenyeredményt azon 
tárgyak valamelyikéből érte el, amelyeket a 
felsőoktatási intézmények az érettségi pontot 
adó tárgyként a szakra vonatkozóan 
meghatároztak: 



•
Tanulmányi versenyekért

• Országos Középiskolai Tanulmányi 

Versenyen és a Szakmacsoportos 

Szakmai Előkészítő Érettségi Tárgyak 

Versenyén elért 1-10. helyezésért 100, 

• 11-20. helyezésért 50, 

• 21-30. helyezésért 25 többletpont jár.



Sportteljesítményért

• Sportteljesítményért képzési területek szerint 
adható többletpont:
Az eredmény elérésekor a Nemzetközi Olimpiai 
Bizottság által szervezett olimpiai játékokon, a 
FIDE által szervezett Sakkolimpián, 1984-től 
kezdődően a Paralimpián vagy Siketlimpián 
szereplő sportágban legfeljebb egy eredményért: 
50, világ- és Európa-bajnokságon elért legalább 
3. helyezésért 30 (8 évnél nem régebbi), 

• országos bajnokságon elért legalább 3. 
helyezésért 20 többletpont jár (8 évnél nem 
régebbi) 

• diákolimpia 10 .



Az előnyben részesítés elve
• Hátrányos helyzetű felvételiző 20 pont

Akit középfokú tanulmányai során 

– családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyzõ védelembe vett

– aki után rendszeres gyermekvédelmi támogatást folyósítottak, 

– rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult

– állami gondozott volt

• A szülő iskolai végzettsége alapján + 20 pont
Ha a jelentkezõ törvényes képviseletet ellátó szülõje/szülei tanulmányát legfeljebb 

az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányával fejezte be.

Csak akkor jár, ha a hátrányos helyzetért is járt a többletpont!

• Fogyatékkal élők 40 pont
–a hallás-, a látás- és a mozgássérült, a beszédfogyatékos, pszichés fejlõdési 

zavarai miatt a tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott, valamint 

autista 

–Fogyatékosságra tekintettel akkor lehet valaki többletpontra jogosult, ha az a 

tanulási folyamat tartós és súlyos akadályozásához vezet. 

• TGYÁS, GYES vagy GYED 

folyósítása esetén ☺ 40 pont



FELVÉTELI

•

Minimum: 280 pont (egyénileg lesz 

meghatártozva intézményenként)

(Alapképzésre, egységes, osztatlan 

képzésre csak az a jelentkező vehető fel, 

akinek az emelt szintű érettségi vizsgáért 

adott többletpontokkal együtt, de más 

jogcímen adható többletpontok nélkül

számított pontszáma eléri a 280 pontot).



NAGYON FONTOS!

Maximális pontszámra kell törekedni!

Ehhez szükséges 2 EMELT SZINTŰ 

ÉRETTSÉGI



További információk

• www.felvi.hu / hírlevél kérése!/

• Felvi magazin

http://www.felvi.hu/


Próbaszámítások:

https://www.felvi.hu/felveteli/ponthatarok_statisztikak

https://www.felvi.hu/felveteli/ponthatarok_statisztikak


Bölcsész: Középiskolai tanulmányok: Érettségi

11. évf.: 12. évf.:

Magyar: 4 5 83%

Történelem: 5 5 81%

Matematika: 4 4 83%

Idegen nyelv: 5 5 100%

Választott: 5 5 90%

Tanulmányi pontok (T):
Jegyek összege × 2: 94

Érettségi százalékok átlaga: 87

Érettségi pontok: (É) : 
magyar+történelem 164

Többletpontok (Tö) : Emeltszint: 50

Nyelvvizsga 28 (40)

Összesen: T + É + Tö : 435 2 ×É + Tö: 418



Orvos 1: Középiskolai tanulmányok: Érettségi

11. évf.: 12. évf.:

Magyar: 4 4,5 70%

Történelem: 3 5 70%

Matematika: 5 4 100%

Idegen nyelv: 5 5 100%

Választott: 5 5

Biológia 64%

Kémia 66%

Tanulmányi pontok (T):
Jegyek összege × 2: 91

Érettségi százalékok átlaga: 81

Érettségi pontok (É): 130

Többletpontok (Tö) : Emeltszint: 100

Nyelvvizsga 0 (40)

Összesen: T + É + Tö : 402 2 ×É + Tö: 360



Orvos 2: Középiskolai tanulmányok: Érettségi

11. évf.: 12. évf.:

Magyar: 5 5 92%

Történelem: 5 5 89%

Matematika: 5 4 80%

Idegen nyelv: 5 5 100%

Választott: 5 5

Biológia 77%

Kémia 88%

Tanulmányi pontok (T):
Jegyek összege × 2 98

Érettségi százalékok átlaga: 90

Érettségi pontok: (É) 165

Többletpontok (Tö) : Emeltszint: 50

Nyelvvizsga 40

Összesen: T + É + Tö : 443 2 ×É + Tö: 420



Műszaki 1: Középiskolai tanulmányok: Érettségi

11. évf.: 12. évf.:

Magyar: 4 4,5 60%

Történelem: 4 4 71%

Matematika: 5 5 60%

Idegen nyelv: 5 5 100%

Választott: 5 5

Fizika: 84%

Tanulmányi pontok(T):
Jegyek összege × 2: 93

Érettségi százalékok átlaga: 75

Érettségi pontok: (É) 144

Többletpontok (Tö) : Emeltszint: 50

Nyelvvizsga 40

Összesen: T + É + Tö : 402 2 ×É + Tö: 378



Műszaki 2: Középiskolai tanulmányok: Érettségi

11. évf.: 12. évf.:

Magyar: 3 3,5 54%

Történelem: 4 4 72%

Matematika: 4 5 84%

Idegen nyelv: 4 4 62%

Választott: 5 5

Fizika: 76%

Tanulmányi pontok (T):
Jegyek összege × 2: 83

Érettségi százalékok átlaga: 70

Érettségi pontok: (É) 160

Többletpontok (Tö) : Emeltszint: 100

Nyelvvizsga 0 (40)

Összesen: T + É+ Tö: 413 2 ×É + Tö: 420



Felvételi példa I.
• Cél: Orvosi Egyetem – Budapest – általános orvos

– Tanulmányi pont: 96 pont az év végiből 

90 pont az érettségiből

– Érettségi pont: 

• Biológia: emelt 77 %  77 pont

• Fizika: emelt 83 %  83 pont

– Többletpont: a két emelt szintért 100 pont

MINDÖSSZESEN: 446 pont

2016-os ponthatár: 441 pont

2017-es ponthatár: 436 pont

2018-as ponthatár: 441 pont

2019-es ponthatár: 442 pont https://www.felvi.hu/felveteli/ponthatarok_statisztikak/elmult_evek/!ElmultEvek/index.php/elmult_evek_statisztikai/ponthatarok?filters

2020-as ponthatár: 425 pont

Két jól megírt 

emelt szintű 

érettségi nélkül 

kicsi az esély!

https://www.felvi.hu/felveteli/ponthatarok_statisztikak/elmult_evek/!ElmultEvek/index.php/elmult_evek_statisztikai/ponthatarok?filters


Felvételi példa II.
• Cél: Pannon(Veszprémi) Egyetem – mérnök informatikus

• Tanulmányi pont: 94 pont az év végiből 

82 pont az érettségiből

– Érettségi pont: 

• matematika: emelt 69%  69 pont

• fizika: közép 83 %  83 pont

– Többletpont: emelt szintért 50 pont

német C közép nyelvvizsga 28 pont
MINDÖSSZESEN: 406 pont

2016-os ponthatár: 331 pont

2017-es ponthatár: 348 pont

2018-as ponthatár: 330 pont

2019-es ponthatár: 310 pont

2020-as ponthatár: 310 pont

Elég egy 

jól megírt 

emelt szintű 

érettségi!



Változás 2012-től

• 1. Az egyik legfontosabb változás az, hogy 

a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény 

elfogadásával három finanszírozási 

formában (állami ösztöndíjas, állami 

részösztöndíjas, önköltséges) lehet a 

tanulmányokat folytatni a magyar 

felsőoktatási intézményekben 2012. 

szeptemberétől



Változások a felsőoktatási felvételi 

eljárásokban 2013. január 1-jétől

• A felsőoktatási intézmények felvételi eljárásairól szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. 

rendelet 2013. január 1-jén kiegészül az alábbi melléklettel:

• 4. számú melléklet a 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelethez

• A felsőoktatási jelentkezés feltételeként meghatározott emelt szintű érettségi 

vizsgák jegyzéke szakonként, képzési területenként

• 1. Agrár képzési terület

• 2. Bölcsészettudomány képzési terület

• 3. Jogi és igazgatási képzési terület

• 4. Gazdaságtudományok képzési terület

• 5. Műszaki képzési terület

• 6. Orvos- és egészségtudomány képzési terület

• 7. Társadalomtudomány képzési terület



• Állatorvosi: biológia és kémia emelt szinten

• Erdőmérnöki: matematika/biológia/kémia/fizika/szakmai előkészítő tárgy 

emelt szinten

• Bölcsészképzések: egy tantárgyból kötelező az emelt szintű érettségi

• Jogászképzés: történelem vagy angol/német/francia/latin/magyar nyelv és 

irodalom/német/olasz/orosz/spanyol emelt szinten

• Közgazdasági szakok (alkalmazott gazdaságtan és gazdaságelemzés): 

matematika emelt szinten

• Építész: matematika vagy fizika vagy építészeti és építési alapismeretek 

emelt szinten

• Energetikai mérnöki: matematika vagy fizika emelt szinten

• Építészmérnöki: matematika vagy fizika vagy építészeti és építési 

ismeretek emelt szinten

• Általános orvos: biológia és fizika/kémia emelt szinten

• Fogorvos: biológia és fizika/kémia emelt szinten

• Gyógyszerész: biológia és fizika/kémia emelt szinten

• Társadalomtudományi képzések: egy tantárgyból kötelező emelt szintű 

érettségi

Változások a felsőoktatási felvételi eljárásokban 2013. január 1-

jétől



Internetes források

• http://www.felvi.hu

• http://www.oh.gov.hu

• http://eduline.hu/

• https://www.diplomantul.hu/

http://www.felvi.hu/
http://www.oh.gov.hu/
http://eduline.hu/
https://www.diplomantul.hu/


Köszönöm 

figyelmüket!


