
Ciszterci Szent 

István Gimnázium

Felsőoktatási felvételi eljárás és 

pontszámítás 2020-tól



TOVÁBBTANULÁS előkészületek

• 423/2012 (XII.29.) Kormányrendelet a felsőoktatási 
felvételi eljárásról

• Felsőoktatási felvételi tájékoztató

• Felsőoktatási jelentkezési lap: elektronikusan (!!!) 

• Érettségi követelmények 

• www.felvi.hu 

• www.eduline.hu

• Érettségi vizsgatárgyak 2020(képzési területenként 
mutatja a választható tárgyakat, és többletpontokat.

• www.oktatas.hu (01.30. után itt jelennek meg az 
esetleges kiegészítések)



Minimális követelmények

• Legalább középfokú nyelvvizsga meglétének igazolása

• Négy kötelező és egy „választott” érettségi tárgy eredményes megléte

• Legalább egy emelt szintű érettségi a jelölt kar listáján szereplő 
tantárgyakból (van, ahol kettő is elő van írva – pl. orvosi)

• Határidők betartása!!!

• Minimum 280 pont elérése



NYELVVIZSGA FONTOSSÁGA

• Jelentkezés feltétele!

• Második nyelvvizsgával plusz pontok szerezhetők: közép-
28 vagy felső-40

• Elég július 10-ig megszerezni és a dokumentumot 
feltölteni

• Előrehozott érettségi lehetősége már a 10. évfolyam 
végétől



NÉHÁNY FONTOSABB DÁTUM A FELVÉTELI 
ELJÁRÁSBAN

• Február 15. Továbbtanulási lapok leadási  határideje 

kizárólag elektronikus formában

(JOGVESZTŐ HATÁLYÚ)

• Február 23.     Elektronikus jelentkezés hitelesítésének határideje

(ügyfélkapun keresztül, vagy adatlap beküldésével)

• Április 18-tól   A jelentkezésekkel kapcsolatos online tájékoztatás

• Június 28-ig     A meglévő dokumentumok és hiánypótlások 

benyújtási határideje (pl. középiskolai bizonyítvány)

• Július 10.          Utólag megszerzett (pl. nyelvvizsga) dokumentumok 

benyújtásának végső határideje, 

esetlegesen EGYSZERI SORRENDMÓDOSÍTÁS

• Július 26.          Ponthatárok kihirdetésének várható időpontja

• Augusztus 19. Jogorvoslati kérelmek beadásának végső határideje 

(illetve a közléstől számított 15 napon belül)



FELVÉTELI 
PONTOK 

SZÁMÍTÁSA 
2020-tól



TANULMÁNYI PONTOK I.

• Magyar nyelv és irodalom (átlaga)

• Történelem

• Idegen nyelv

• Matematika

• „választott” természettudományos tantárgy

• Utolsó tanult két évben elért jegyek összegének kétszerese 

Maximum: 100 pont



TANULMÁNYI PONTOK II.

A négy kötelező és a „választott” ötödik tantárgy (lehet 
bármi a listáról) érettségin elért százalékos 
eredményeinek átlaga, egész számra kerekítve.

Maximum: 100 pont



ÉRETTSÉGI PONTOK

A választott felsőoktatási intézmény által, a választott 
szakra (karra) megadott tantárgyak közül kettő, érettségi 
százalékos eredményei, külön-külön.

(Van, ahol egy megjelölt tantárgy teljesítése kötelező, s csak a második 
választható az előre megadott listáról)

Maximum: 100+100= 200 pont



PLUSZ PONTOK  I.
maximum: 100 pont
• Legalább 45% -os emelt szintű érettségi egy második tantárgyból:             

50 pont  

• 2. nyelvvizsga - közép:          28 pont

• 2. nyelvvizsga - felső:            40 pont  

• Nyelvvizsgákért összesen maximum 40 pont szerezhető! 

Ugyanazon nyelvért csak egy jogcímen szerezhető plusz pont.

• OKTV-n elért helyezések az alábbiak szerint:

1-10. hely:   100 pont 

11-20. hely: 50 pont 

21-30. hely:   25 pont 

(Csak olyan tantárgy 
esetén, ami rajta van a 
megjelölt szak listáján 
és amiből van teljesített 
érettségi vizsga is!)



PLUSZ PONTOK II.
maximum: 100 pont

• Diákolimpiai sportversenyeken elért dobogós 
helyezésekért                        10 pont. 

• Országos Ifjúsági Tudományos Innovációs 

Verseny 1-3. hely:                    30 pont 

Minden kategóriában csak egy eredmény számítható be!



ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉS

• Hátrányos helyzetű (HH):                   40 pont

(Megállapítása a lakóhely szerint illetékes jegyző 
hatásköre!)

• SPORT  

• Olimpiai részvétel                                50 pont  

• EB, VB 1-3. hely                                      30 pont

• Országos bajnokság 1-3. helyezés:        15 pont  



EGYÉB SZABÁLYOK
• A felvételi eljárásban legfeljebb HAT jelentkezés adható be,.

• Minimum 280 pontot kell elérni, melybe a plusz pontok közül csak a 
második emelt szintű érettségire kapott számítható be.

• Ha a választott „egyetem” tantárgyi listájából kettőnél többől tett 
érettségik közül, automatikusan a két legjobb eredményét számolják.

• Számolási módok:

1. Az érettségi pontok számának kétszereséhez hozzáadjuk a plusz 
pontokat

2. Mindegyiket egyszer számoljuk

Automatikusan a kedvezőbbet veszik figyelembe!



PÉLDA
(jó tanuló, gyengébb emelt szintű érettségi eredményekkel)

• 5,0-s tanulmányi átlag: 100 pont

• Emeltszintű magyar, erős négyes: 56 pont (nincs plusz pont)

• Emeltszintű történelem, erős négyes: 57+50 pont

• Matek (5-ös): 85%, angol (5-ös): 91%, info (5-ös): 92%→ érettségi 
átlag: 76 pont

• Angol középfokú nyelvvizsga: nem jár érte plusz pont

Számolás I.: 100+56+57+ 76+(1x50) = 339 pont  (Kedvezőbb)

Számolás II.: 2x(56+57)+50               = 276 pont



Hogyan érdemes készülni?

• Egyénenként más ,de …

• 11. és 12. évvégi jó osztályzatok megszerzése

• Két emeltszintű érettségire készülni

- második nyelvvizsga

- OKTV eredmények

- Diákolimpiai dobogós hely



Ciszterci Szent István Gimnázium

Jelenleg angol nyelvből 
• Középfokú nyelvvizsga: 105

• Felsőfokú nyelvvizsga: 11

Jelenleg német nyelvből
• Középfokú nyelvvizsga: 41

• Felsőfokú nyelvvizsga: 3



Köszönöm a figyelmet!

Ciszterci Szent István Gimnázium

Alföldiné Balázs Bernadett

igazgatóhelyettes


