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Átalakítás alapjai – véleményfelmérések alapján

✓ Továbbra is átlátható, központilag
koordinált felvételi rendszert
szeretne;

✓ Az egyetemek szubjektíven is
adhassanak pontot.

✓ A jelenlegi alapvetően jó, de örvendetes
lenne ha egyetemi egyedi szempontok
is megjelenhetnének.

✓ Szabadabb mozgásteret a régebben
végzettek, a diaszpóra, és a külföldiek
esetében.

✓ Szabadabb mozgásteret a közép vagy
emelt szintű érettségi elvárását illetően.

egyetemek

✓ fontos a felvételi átláthatósága,
✓ fenntartó függetlennek kell lennie,
✓ könnyebbé kell tenni a bejutást,
✓ ne kelljen mindenhol emelt szintű érettségi,
✓ reális képet ad a jelenlegi pontszámítás,
✓ az egyetem is adhasson pontokat.



Változások a felvételiben

Eljárás Pontszámítás

Felsőoktatási felvételi 
tájékoztató



csak ügyfélkapus regisztrációval lehet hitelesíteni

alap-, osztatlan képzések esetében megszűnik a felvételi 

követelményként előírt emelt szintű érettségi feltétele 

az érettségi pont számításánál a felsőoktatási intézmények 

eltekinthetnek az érettségi vizsga tárgy emelt szintjétől

a jogszabály által meghatározott minimumpontszám 

megszűnik (280/240/50), viszont a felsőoktatási intézmény 

meghatározhat szakos minimumpontszámot

VÁLTOZÁSOK

2023A



érettségi pont

többletpont

tanulmányi pont

200+200+100= 500 pont 

középiskolai eredmény

- magyar nyelv és irodalom, 

- történelem, 

- matematika, 

- egy két évig tanult idegen nyelv

- természettudományos tantárgy 

érettségi átlag

- magyar nyelv és irodalom, 

- történelem, 

- matematika, 

- egy idegen nyelv

- szabadon választott tantárgy

szakonként a 2022. évi általános 

eljárás Tájékoztató 2. sz. 

táblázatában szereplő érettségi 

vizsgatárgyak szintje és köre 

- emelt szintű érettségi vizsgaeredmény,

- nyelvtudás,

- esélyegyenlőség,

- felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél,

- tanulmányi, művészeti és szakmai versenyeredmények,

- szakképesítés,

- sporteredmény,

- önkéntes tartalékos katonai szolgálat

2023 általános eljárás - pontszámítás

!! A szintje változhat, 

intézményenként eltérő 

módon !!



csak ügyfélkapus regisztrációval lehet hitelesíteni

alap-, osztatlan képzések esetében megszűnik a felvételi 

követelményként előírt emelt szintű érettségi feltétele 

felsőoktatási intézményenként eltérő tantárgyak, 

vizsgatárgyak, intézményi pontok  meghatározása a 

pontszámításhoz

felsőoktatási felvételi szakmai vizsga rendszere átalakul

a jogszabály által meghatározott minimumpontszám 

megszűnik (280/240/50), viszont a felsőoktatási intézmény 

meghatározhat szakos minimumpontszámot

az emelt szintű és a közép szintű érettségi százalékos 

vizsgaeredmény beszámításának módja változik

VÁLTOZÁSOK

2024A



érettségi pont

intézményi pont

tanulmányi pont

100+300+100= 500 pont 

középiskolai eredmény

4 kötelező tantárgy

5. tantárgy: a felsőoktatási 

intézmény által meghatározott 

tantárgyak köréből egy

érettségi átlag

4 kötelező vizsgatárgy

5. tantárgy: a felsőoktatási 

intézmény által meghatározott 

vizsgatárgyak köréből egy

2024 általános eljárás – pontszámítás a mostani 11. tanulók 
számára

két érettségi vizsgatárgy a 

felsőoktatási intézmény 

által meghatározott listából

a felsőoktatási intézmények 

által meghatározott lehetőségek

Az emelt szintű és a 

középszintű érettségi %-os 

eredményét nem egyformán 

kell figyelembe venni 

(kétharmados átszámítás).



Pontszámítás 2024 – tanulmányi pont (példa)

Középiskolai év végi eredmény 11. év 12. év
magyar nyelv és irodalom 5 5
történelem 5 5
matematika 5 5
idegen nyelv 5 5
a legkedvezőbb tárgy 5 5
pont 25 25

Érettségi átlag %
magyar nyelv és irodalom 85
történelem 90
matematika 70
angol 75
a legkedvezőbb vizsgatárgy 80
átlag 80

180

100

80

200 pont 



Pontszámítás 2024 – kétharmados átszámítás (példa) 
csak az érettségi pont számításakor

Érettségi pont
bizonyítványban 

szereplő %
felvételi 

pontszám
magyar nyelv és irodalom (K) 85 57 
történelem (K) 90 60

Érettségi pont
bizonyítványban 

szereplő %
felvételi 

pontszám
magyar nyelv és irodalom (E) 85 85 
történelem (K) 90 60 

Érettségi pont
bizonyítványban 

szereplő %
felvételi 

pontszám
magyar nyelv és irodalom (E) 85 85 
történelem (E) 90 90 

117

145

175

Két középszintű 
érettségi

Egy emelt szintű 
érettségi

Két emelt szintű 
érettségi

200 pont 



Pontszámítás 2024 – lehetséges intézményi pontok 

maximum 100 pont 

emelt szintű érettségi

nyelvtudás

felvételi vizsga

esélyegyenlőség

sporteredmény

szakképesítéskompetenciateszt

munkatapasztalat

felvételi előkészítő

felsőoktatási 
szakképzésben szerzett 

oklevél alapján

részképzésben való 
részvétel

és egyéb más 
lehetőségek



Pontszámítás - 500 pont+

Önkéntes tartalékos katonai szolgálat 

Többletpont jár érte:

16 / 32 / 64 pont

akár az 500 ponton felül



intézményi pont

tanulmányi pont érettségi pont intézményi pont

érettségi pont 2

max: 200 pont, 

ebből 100 pont 

érettségi

max: 200 pont max: 100 pont

max: 100 pontmax: 200 pont

Pontszámítás módjai nem változnak 
alap-, osztatlan képzés és felsőoktatási szakképzés



intézményi pont

intézményi pont

oklevél minősítése

tanulmányi pont

Pontszámítás módjai nem változnak
alap-, osztatlan képzés és felsőoktatási szakképzés

max: 200 pont
2

max: 100 pont

max: 400 pont max: 100 pont

csak felsőoktatási 
szakképzés esetében

szakmai vizsga 

négyszerese
intézményi pont

max: 100 pontmax: 400 pont

csak technikumi 
végzettség esetében



Lorem ipsum dolor sit 

amet, consectetur 

adipiscing elit, sed

Lorem ipsum dolor sit 

amet, consectetur 

adipiscing elit, sed
meghirdetés

jelentkezés

feldolgozás

hiánypótlás

Továbbra is 3 felvételi eljárás lesz egy évben

Lorem ipsum dolor sit 

amet, consectetur 

adipiscing elit, sed

Lorem ipsum dolor sit 

amet, consectetur 

adipiscing elit, sed

✓ megjelenés a felvi.hu honlapon

✓ E-felvételi felületen keresztül;
✓ csak ügyfélkapus hitelesítés;
✓ max. 6 jelentkezési hely, de 

változás: telephely módosítási 
lehetőség;

✓ E-felvételi felületen keresztül 
lehet feltölteni minden
dokumentumot és a 
feldolgozás eredménye is ott 
lesz látható;

✓ OH: érettségi bizonyítvány, 
középiskolai bizonyítvány, 
felsőfokú oklevél (2024-től);

✓ Intézmény: minden más 
(2024-től);



Ötvözi az eddigi előnyöket

Összegzés 2024-től 

✓ Az Oktatási Hivatal központi koordinációját,

✓ a hat jelentkezési helyet,

✓ a tanulmányi és az érettségi eredmények fontos szerepét,

✓ a szakképzésből való egyetemi bejutást,

✓ a több pontszámítási mód közül a legjobb érvényesítését,

✓ az oklevél alapján történő pontszámítás lehetőségét.

Nagyobb döntési szabadságot ad a 
felsőoktatási intézményeknek

A változatlanul 500 pontos felvételi rendszeren 
belül a felsőoktatási intézmények határoznak 

✓ 100 pont odaítéléséről, valamint

✓ az érettségi pontszámítás során figyelembe 
vehető érettségi tárgyakról és ezek szintjéről, 
továbbá 

✓ a felvételi minimumpontokról.



Miért jobb a jelentkezőnek?

A középiskolai 

tanulmányok 

változatosságát a 

felsőoktatási 

intézmények 

figyelembe veszik a 

tanulmányi pont 

számítása során.

Emelt szintű 

érettségi

A pontszámítás 

különbözősége 

ösztönzi az emelt 

szintű érettségi 

letételére a tanulókat, 

ami megalapozottabb 

tudást biztosít az 

egyetemi tanulmányok 

elvégzéséhez. 

Az intézményi pontok 

sokfélesége alapján 

- nagyobb eséllyel tudja 

elérni a max. 100 

pontot,

- tudja kiválasztani a 

számára legkedvezőbb 

felsőoktatási 

intézményt,

- érvényesülhetnek az 

intézmények 

specialitásai.



Köszönöm a figyelmet!


