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• felvi.hu
• Érdemes kipróbálni a pontszámító kalkulátort.





Minimum pontszám: 280

Maximum pontszám: 500

•a tanulmányi pontok maximum 200 pont,

•az érettségi pontok maximum 200 pont,

•valamint a többletpontok maximum 100 pont.

•DE gyakorlati vizsga pl. a testnevelő tanár szakon, maximum 400 

pont



Felvételi követelmény legalább egy emelt szintű érettségi vizsga.

Azt, hogy miből szükséges emelt szintű vizsgát tenni, a felsőoktatási intézmények 

határozzák meg, erről itt lehet részletesen tájékozódni:

https://www.felvi.hu/pub_bin/dload/FFT_22A/tablazatok/FFT_2022A_1sz_tablazat.pdf



Egyes képzéseknél bármely tantárgyból tehető emelt szintű érettségi vizsga. Ilyen 

például a mentőtiszt képzés.

Erről itt lehet tájékozódni:

https://www.felvi.hu/pub_bin/dload/FFT_22A/tablazatok/FFT_2022A_szakok_barmely_erettsegivel.pdf



DE az érettségi pontokat ebben az esetben is a felsőoktatási intézmény által 

megjelölt vizsgatárgyakból: pl. a mentőtiszt esetében biológiából vagy magyar 

nyelv és irodalomból vagy matematikából vagy az ágazati szakmai érettségi 

vizsgatárgyból vagy idegen nyelvből számítják.



A jelentkező pontjait kétféleképpen lehet kiszámolni:

1. A tanulmányi pontok és az érettségi pontok összeg > összesen max. 400 pont

VAGY (mindig a jelentkezőnek kedvezőbb eset)

2. A két érettségi tárgy százalékos eredményének kétszerese > max. 400 pont

+
3. Mindkét esetben kiegészítve a többletpontokkal > max. 100 pont





A tanulmányi pontok első része a középiskolai osztályzatokból származik: 

összesen max. 100 pont

Az alábbi öt tantárgy utolsó két tanult évfolyam év végi osztályzatainak 

összege:

• magyar nyelv és irodalom (évenként a 2 osztályzat számtani átlaga, 

kerekítés nélkül),

• történelem,

• matematika,

• legalább két évig tanult választott idegen nyelv,

• egy, legalább két évig tanult választott természettudományos tantárgy. 

Természettudományos tantárgyak: fizika, kémia, biológia.

Az így kapott eredmény kétszerese adja a tanulmányi pontokat.



tantárgy Eredmény 11. osztály Eredmény 12. osztály

magyar nyelv és irodalom 4 4

történelem 5 5

matematika 3 4

angol 5 5

biológia 5 5

ÖSSZESEN 22/25 23/25

Például:

Összesen 45 pont, ennek a kétszerese 90 pont az elérhető 100-ból.



A tanulmányi pontok második része az érettségi bizonyítványban szereplő 

eredmények átlagából származik: összesen max. 100 pont

A jelentkező érettségi bizonyítványában szereplő érettségi vizsgaeredmények >

• magyar nyelv és irodalom, 

• történelem, 

• matematika, 

• idegen nyelv, 

• szakképzésben az ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy pl. egészségügyi 

ismeretek

százalékos eredményeinek átlagát kerekítik egész számra.



Vizsgatárgy Eredmény százalékban

Magyar nyelv és irodalom 80 %

Matematika 61 %

Történelem 82 %

Angol 85 %

Egészségügyi ismeretek emelt szinten 92 %

ÁTLAG: 80 %

Például:

Összesen 80 pont az elérhető 100-ból.



A tanulmányi pontokat az érettségi pontok egészítik ki > max 200 pont.

A két megjelölt érettségi vizsgatárgy százalékos eredményéből számítják ki, 

érettségi vizsgatárgyanként maximum 100–100 pont kapható a százalékos 

eredményeknek megfelelően. 

Az választható érettségi vizsgatárgyakat a felsőoktatási intézmények jelölik ki. 

Pl. A Semmelweis Egyetem ápolás és betegellátás – mentőtiszt képzésére 

választható tárgyak: biológia vagy magyar nyelv és irodalom vagy matematika vagy 

egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy vagy egy idegen nyelv.



A választható vizsgatárgyakról tájékozódni itt lehet:
https://www.felvi.hu/pub_bin/dload/FFT_22A/tablazatok/FFT_2022A_1sz_tablazat.pdf



Ezzel a módszerrel számítva az előbbi példák alapján a jelentkezés 

összpontszáma, ha a jelentkező mentőtisztnek készül:

Tanulmányi pontok:

középiskolai eredmények: 90 pont

az érettségi vizsga eredményei: 80 pont

Az érettségi pontok:

Angol nyelv: 85 pont

Egészségügyi ismeretek: 92 pont

Összesen 347 az elérhető 400-ból. (Ezt még kiegészítik a többletpontok.)





A pontok kiszámításának  másik lehetősége, hogy a két érettségi tárgy 

százalékos eredményeit megkétszerezzük, összesen max. 400 pont.

A korábbi példánál maradva a Semmelweis Egyetem ápolás és betegellátás –

mentőtiszt képzésére választható tárgyak: biológia vagy magyar nyelv és 

irodalom vagy matematika vagy az ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy vagy 

egy idegen nyelv.

Angol nyelv: 85 pont

Egészségügyi ismeretek: 92 pont

Ezzel a pontszámítási módszerrel összesen: (85+92)x2=354 pont

(Ezt még kiegészítik a többletpontok.)

A pontokat mindig a jelentkező számára legkedvezőbb módon számítják ki.





Miért jár többletpont?

• jogszabály alapján – az előírt feltételek teljesítése esetén – kötelezően adandó 

többletpontok: emelt szintű érettségi vizsgaeredményért amennyiben abból 

történik az érettségi pont számítása, nyelvtudásért, esélyegyenlőségért,

• képzési területenként adható többletpontok: tanulmányi és művészeti 

versenyeredmények, nemzetközi tudományos diákolimpián elért eredmények 

alapján, szakképesítés vagy sporteredmény alapján.

DE van néhány képzési terület, gyakorlati vizsga van, és ahol nem adható 

többletpont, például a sporttudomány képzési terület edző alapképzési szak.



Emelt szintű érettségi vizsgaeredményért adható többletpontok

• Az emelt szinten teljesített legalább 45%-os eredményű érettségi 

vizsgáért többletpont jár. 

• DE csak abban az esetben, ha annak az eredményéből történik az 

érettségi pontok kiszámítása!

• Vizsgatárgyanként 50 többletpont kapható.

• Ha az adott szakon (pl. általános orvos) mindkét tárgyból kötelező az emelt 

szintű érettségi vizsga, úgy a jelentkező – amennyiben legalább 45%-os

eredményű mindkét vizsgatárgya – az emelt szintű érettségi vizsgáért 100 

többletpontot kaphat.



Nyelvtudás – nyelvvizsgáért kapható többletpontok

B2 (korábban középfokú) komplex (írásbeli és szóbeli) (korábban C típusú) 

államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványért 28 többletpont,

C1 (korábban felsőfokú) komplex (írásbeli és szóbeli) (korábban C típusú) 

államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványért 40 többletpont.

Részvizsga esetén nem jár többletpont, KIVÉVE SNI jelentkező esetén, ha a 

szakértői bizottság szakvéleménye által igazoltan nem tudja a komplex 

(korábban C típusú) nyelvvizsgát letenni.

Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.



Nyelvtudás – nyelvvizsgáért kapható többletpontok

Nyelvtudásért 40 többletpontot adható akkor is, ha a jelentkező több különböző 

nyelvből is nyelvvizsgát szerzett, vagy ha a különböző nyelvvizsgák alapján 

elérhető többletpontjainak összege ezt meghaladná. 

A nyelvvizsgák adatait a jelentkezés során megadni kötelező, de a 2003. január 1. 

után kiállított okmányokat már nem kell feltölteni, ezeket az Oktatási Hivatal a 

központi nyilvántartásból ellenőrzi.

Figyelem! Minden nyelvvizsga-bizonyítvány adatait külön kell feltüntetni,

tehát ha a jelentkező az adott nyelvből szóbeli és írásbeli nyelvvizsga-

bizonyítvánnyal rendelkezik, akkor azt két külön sorban kell rögzíteni.



Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében kapható többletpontok 

• 40 többletpont lehet.

• Ehhez a Tájékoztató megjelenése (2020. december 28.) és 2021. 

július 8. között kell megfelelni a feltételeknek, és minden esetben 

igazolni kell a feltöltött dokumentummal.

1. hátrányos helyzet, halmozottan hátrányos helyzet

• A település jegyzője által kiállított határozat szükséges,

• csak a 25. életév betöltéséig jár.



Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében kapható többletpontok 

2. Fogyatékosság 

• mozgásszervi,

• érzékszervi,

• beszédfogyatékosság,

• autizmus spektrum zavar,

• egyéb pszichés fejlődési zavar (pl. súlyos tanulási-, diszlexia, diszgráfia, 

diszkalkulia)

Kizárólag részletes szakértői véleménnyel igazolható!

•A BTMN-ért (beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézség) nem jár 

többletpont!



Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében kapható többletpontok

3. Gyermekgondozás

Például gyermekgondozást segítő ellátásban (GYES), vagy

gyermekgondozási díjban (GYED) részesülő jelentkezőnek.



Tanulmányi, művészeti és szakmai versenyeken szerzett eredmények alapján 

kapható többletpontok

A jogosultságot megfelelően 

igazolni kell!

Az adható pontok versenyenként és 

helyezésenként változnak.



Sporteredményekért adható többletpontok

A NOB által elismert sportágakban legfeljebb egy, a pontszámítás 

szempontjából legkedvezőbb eredmény után jár többletpont.



TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:

• https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato 

• Sikur Tamásné igazgatóhelyettes

06 66/323 022

+36 70/508 3088 


