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JOGSZABÁLYI HÁTTERE

1) 100/1997. (VI. 13.) Korm. Rendelet az érettségi vizsga
vizsgaszabályzatának kiadásáról.

2) Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V.
24.) OM rendelet.

3) A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény.

Oktatási Hivatal (oktatas.hu)

https://www.oktatas.hu/hivatali_ugyek


Jelentkezés 
érettségi 
vizsgára

1. A rendes érettségi vizsgára jelentkezés feltételei:

• A helyi tanterv követelményeinek teljesítése, minimum elégséges
osztályzat, bizonyítvány az elmúlt négy évről.

• 50 óra igazolt közösségi szolgálat.

2. Jelentkezési határidő: 2022. február 15.

3. Az érettségi vizsgára történő jelentkezés az e célra szolgáló 
jelentkezési lappal (iskola adja) történhet. 

4. Mentesítési, könnyítési kérelmet az igazgatóhoz kell benyújtani 
az érettségire is vonatkozó érvényes szakértői vélemény 
csatolásával legkésőbb 2022. február 15-ig.



A vizsgaszint megválasztása független attól, hogy a tanuló részt vett-e 
emelt szintű felkészítésen, de a megpályázott felsőoktatási 

intézmény(ek) követelményeit mindenképpen figyelembe kell venni. 
Csak olyan tantárgyból lehet emelt szintű érettségi vizsgát tenni, mely a 

felsőoktatási felvételi eljárás során figyelembe vehető érettségi 
vizsgatárgy.

A választást a felsőfokú továbbtanulás annyiban befolyásolja, hogy az 
egyes felsőoktatási intézmények által megjelölt (vagy megadott 

tantárgyi listáról választható) „érettségi vizsgatárgy”-ra mindenképpen 
jelentkezni kell.

Az érettségi vizsga tantárgyainak, valamint azok szintjének kiválasztása
személyesen a tanuló joga és döntési kötelezettsége.



I. Kötelező érettségi tantárgyak 

MAGYAR NYELV ÉS 
IRODALOM

MATEMATIKA TÖRTÉNELEM

ÉLŐ IDEGEN NYELV 
(angol nyelv vagy 
német nyelv)

Nálunk nem tanított idegen nyelvből, vagy a 
helyi tantervünkben nem szereplő (5.) 

tantárgyból  is nálunk kell jelentkezni, de először 
egy, az adott nyelvet tanító középiskolában 

vendégtanulóként kell a tanulónak osztályozó 
vizsgákat tennie. Az érettségi vizsgát ebből a 

nyelvből szintén másutt fogja letenni, bármelyik 
szinten.



A kötelezően választható (5. vizsgatárgy) vagy vizsgatárgyak
középszinten iskolánk 2022-ben végző 12. évfolyama számára
azok, amelyeket a helyi tantervünk szerint tanítunk, és
amelyekből a tanuló a követelmények teljesítéséről bizonyítványt
kapott: másik idegen nyelv, biológia, kémia, földrajz,
informatika, fizika, testnevelés, ének-zene, hittan.

Ha a felsőoktatási intézmény előír két választható tantárgyat,
akkor 6 tantárgyból kell érettségizni.

II. A VÁLASZTHATÓ 5. TANTÁRGY



Az érettségi vizsga fajtái





saját és szülő pontos neve (egy vagy két keresztnév)

személyi igazolványszám (érvényes legyen a személyi, ill. ha
éppen elveszett, akkor útlevélszámot adjon meg, ezt tudjuk
később átírni)

az állandó lakcím egyezzen a lakcímkártyával (/A vagy B
vagy C, emelet, ajtó, tetőtér)

ha van, külön értesítési cím - FONTOS megjelölni

a tanulói mobiltelefonszám megadása kötelező, az e-
mailcím is legyen pontos

ÉRETTSÉGI JELENTKEZÉSI LAP TARTALMI ELEMEI



1) kötelezően és a szabadon választható vizsgatárgyak neve,

2) a vizsgák szintjét, (közép- vagy emelt szint)

3) a vizsgák fajtáját (rendes, előrehozott, kiegészítő, 
szintemelő, pótló, javító)

+ TARTALMI ELEMEI



Ha a vizsgázót - az Nkt. 56. § (1) bekezdése alapján a kötelező és a kötelezően
választandó érettségi vizsgatárgynak megfelelő tantárgyból középiskolában -
mentesítették az érdemjegyekkel és osztályzatokkal történő értékelés, minősítés alól,
akkor az adott tantárgy helyett a vizsgázó egy másik, általa választott vizsgatárgyból
tehet érettségi vizsgát.

A vizsgázó részére - a szakértői bizottság szakvéleménye alapján - kérelmére
engedélyezni kell az írásbeli beszámoló szóbeli beszámolóval

vagy a szóbeli beszámoló írásbeli beszámolóval történő felváltását,

és biztosítani kell a hosszabb felkészülési időt.

A mentességre vonatkozó kérelmet (emelt- és középszinten egyaránt) a szükséges
igazolásokkal együtt az érettségi vizsgára történő jelentkezéskor (febr. 15!) kell
benyújtani a jelentkezést fogadó intézményhez, és az intézmény igazgatója az
érvényes szakvélemény alapján dönt arról, hogy milyen mentességeket engedélyez a
vizsgázónak.



Emelt szintű írásbeli Középszintű írásbeli Időpont

1. magyar nyelv és irodalom
magyar nyelv és 

irodalom
2022. május 2.  9.00

hétfő

2. matematika matematika 2022. május 3., 9.00

3. történelem történelem 2022. május 4., 9.00

4. angol nyelv angol nyelv 2022. május 5., 9.00

5. német nyelv német nyelv 2022. május 6., 9.00

6. kémia kémia
2022. május 10. 8.00

kedd

7. földrajz földrajz
2022. május 10. 14.00

kedd

8. biológia biológia
2022. május 12., 8.00

csütörtök

9. -------- informatika
2022. május 13., 8.00

péntek

10. informatika -------------
2022. május 16. 8.00

hétfő

11. fizika fizika 2022. május 17. 8.00



Szóbeli érettségik időpontja

Emelt szintű 
szóbeli érettségi 

vizsga

Középszintű 
szóbeli érettségi 

vizsga
Időpont

szóbeli vizsgák - 2022. június 1-09.

- szóbeli vizsgák 2022. június 14-25.



Ha a jelentkező az adott vizsgatárgyból az érettségi vizsgát azért nem
kezdheti meg, mert nem teljesítette a vizsgára bocsátás feltételeit, a
jelentkezését törölni kell. A törlésről az igazgató határozatot hoz.

Év végi bukás esetén: A tanuló kérelmére a rendes érettségi vizsgáját
a teljesített tárgyakból előrehozott érettségi vizsgára kell változtatni,
ha rendes érettségi vizsgára jelentkezett, azonban nem tudta befejezni
a középiskola utolsó évfolyamán a tanulmányait.



• Jelentkezni kizárólag a E-felvételi rendszerén keresztül lehet.

• A felsőoktatásba történő jelentkezés online felülete a
jelentkezési határidőig folyamatosan a jelentkezők
rendelkezésére áll.

• Az E-felvételi használatához első lépésként regisztrálni kell a
Felvi.hu (n).

• A végleges jelentkezéseket legkésőbb 2022. február 15-én éjfélig
kell rögzíteni.

• A jelentkezés hitelesítésének határideje öt nappal
később, február 20-án lesz.

• A hitelesítés legegyszerűbb módja az Ügyfélkapuval történő
hitelesítés.

/Forrás: Felvi.hu - 1.3.2. Az E-felvételi jelentkezés/

FELVÉTELI JELENTKEZÉS MÓDJA

https://www.felvi.hu/regisztracio
https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2022A/1_teendok_hataridok/13_efelveteli/132_jelentkezes








Jelentkezési helyek 
megjelölése

3(x2) hely megjelölése ingyenes  - ugyanazon jelentkezési 
hely állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozási 

formája egynek számít (tehát azaz megegyezik az 
intézmény, a kar, a szak, a képzési szint, a munkarend, a 
képzési hely és nyelv, csak a finanszírozási forma tér el!)

A jelentkezési helyek/képzéseket legördülő 
menüből  kell kiválasztani

Folyamatosan figyelt e-mailcímet adjunk meg 
regisztrációnál



Összesen 6(x2) helyet lehet megjelölni – a 4-6. fizetős

Kiegészítő eljárási díj - 2000 Ft/hely) – átutalás v. bankkártya
- febr. 15-ig!

Egészségügyi, pályaalkalkalmassági vizsgák esetén lehet
különeljárási díj.

RANGSORT kell felállítani, amely júl. 10-ig egyszer
módosítható, ill. jelentkezési hely visszavonható (törölhető).

A jelentkezési határidő után új képzés megjelölésére nincs
lehetőség! (Kivéve már megjelölt hely új finanszírozási
formáját.)



Minden jelentkező csak egy helyre vehető fel, a
jelentkezéseinek sorrendjében szereplő első olyan helyre,
ahol a felvételi összpontszáma eléri vagy meghaladja az
adott jelentkezési helyre megállapított felvételi
ponthatárt.

Hiába van meg a pontszáma egy adott helyre, ha a
rangsorban hátrébb sorolta!!

Dönteni kell - mi a fontosabb?

Az egyetem/főiskola – mindegy hogy Á v. K finansz.

Ösztöndíjast előre – mindegy melyik egyetemen





Középiskolai bizonyítvány 11. évf., 12. évf. szkennelve – jpg
vagy pdf.

Mindenkinek elküldjük a megadott e-mail címre február 1-ig
9-12. évfolyamok oldalait - beszkennelve

Érettségi bizonyítvány, tanúsítvány – nem kell szkennelve
feltölteni (2006. 01.01. utáni, magyar)

Nyelvvizsgabizonyítvány – nem kell szkennelve feltölteni,
csak az adatait megadni (2003. 01.01. utániakat)

Amennyiben eltérést tapasztal, azt az ügyintézés
keretében dokumentum feltöltésével jelezze.

Egyéb többletponthoz szükséges dokumentum szkennelve.



NEM kell feltölteni az alábbi dokumentumokat:

1. a 2003. január 1. után megszerzett államilag elismert

nyelvvizsga-bizonyítványokat: ezek hitelességének

ellenőrzése a nyelvvizsgák nyelvvizsga-anyakönyveinek

nyilvántartásából történik. Ehhez a bizonyítvány adatait

(nyelvvizsga nyelve, foka, típusa, bizonyítvány száma,

anyakönyvi száma, kiállítás dátuma) kötelező megadni az
E-felvételiben.

2. a 2006. január 1. után kibocsátott magyar rendszerű

érettségi bizonyítványt és érettségi tanúsítványt: az

ezekben szereplő érettségi vizsgaeredményeket a Hivatal

elektronikus úton veszi át a köznevelés információs

rendszeréből, ezeknek az adatait nem kell megadni a
jelentkezés során.



Ponthatárok meghatározása
Jogszabályi minimum többségében:

alapképzés, valamint osztatlan mesterképzés esetén 280 pontot, az
emelt szintű érettségi-, a nyelvvizsga-, illetve az OKJ szerinti
szakképesítés-többletpontokkal együtt, de más jogcímen adható
többletpontok nélkül; a kivételek a felvi.hu (n) megtalálhatóak.

felsőoktatási szakképzés esetén 240 pontot, az emelt szintű
érettségi-többletpontokkal együtt, de más jogcímen adható
többletpontok nélkül;

Az, aki nem éri el a minimumponthatárt, egyetlen szakra sem
kerülhet be - sem állami ösztöndíjas, sem önköltséges képzésre.





Feltöltendő
dokumentumok

A jelentkező egyéni döntése, hogy
pontszámítását milyen eredmények
alapján kezdeményezi, ezért figyelnie kell
arra, hogy minden olyan dokumentumot
benyújtson, amely alapján pontot
szeretne számíttatni.

Adatok helyességére ügyelni kell!!

Pl. Amennyiben a nyelvvizsga-bizonyítvány
hibás adatot tartalmaz (pl. születési hely, két
keresztnév) a NYAK-hoz benyújtott kérelemre,
ingyenes eljárás keretében a NYAK 8 nap alatt
Hatósági igazolást állít ki, amit a jelentkezőnek
fel kell töltenie az E-felvételi felületére.



Pontszámítás

Alap- és osztatlan képzés esetén:

 Felsőfokú szakképzésre való jelentkezéskor a tanulmányi
pont is duplázható.

 Van, ahol nem így számítják a pontokat – hanem
gyakorlati vizsga alapján (pl. művészeti, edzői k.)



Tanulmányi pontok = 200 pont
KÖZÉPISKOLAI EREDMÉNYEK 

(100 PONT)

Utolsó két év eredményei (25+25)x2

magyar nyelv és irodalom (számtani 
átlaga),

történelem,

matematika,

legalább két évig tanult választott 
idegen nyelv,

természettudományos tantárgy (fizika, 
kémia, biológia, földrajz) - egy, legalább 

két évig tanult 9-12. évf. eredmények 
(korábbiak nem!)

ÉRETTSÉGI 
ÁTLAGEREDMÉNYE (100 

PONT)
Érettségi bizonyítványba írt 5 

tantárgy százalékos 
átlageredménye számít!

A többi eredményéről 
tanúsítványt kap

Ha egy tárgyból középszintű és 
emelt szintű eredmény, 

nyilatkozni kell, melyiket írjuk a 
bizonyítványba – célszerű a 
jobb százalékos eredményt 

íratni. 



Ha jelentkező

1. az utolsó éveiben csak fakultáció keretében tanult egy
adott tárgyat, akkor azt kell figyelembe venni abban az
esetben is, ha a korábbi években szerzett nem fakultációs
eredményei jobb eredményt adnak.

2. a normál tantárgyat és fakultációt egy évben tanulja, a
számára kedvezőbb eredményt veszik figyelembe.

3. a normál tantárgyat és fakultációt egymástól eltérő
években tanulta, akkor a tantárgy utolsó két tanult év
évvégi eredményeit veszik figyelembe, függetlenül attól,
hogy azt fakultációs vagy normál tantárgyként tanulta-e.



Többletpontok - max. 100 pont
Emelt szintű érettségi - tárgyanként 50 (max 100) pont
legalább 45 %-os eredmény esetén, és ha a tárgy a kiválasztott
szakon kötelező vagy választható.

Nyelvvizsga - maximum 40 pont:

28 pont jár a középfokú (B2), komplex nyelvvizsgáért, 40 pont
pedig a felsőfokú (C1), komplex nyelvvizsgáért.

Ugyanabból a nyelvből csak egy nyelvvizsgáért jár pluszpont.
Ha a sajátos nevelési igényű jelentkező igazolni tudja, hogy
nem tudja letenni a komplex nyelvvizsgát, a szóbeliért vagy
írásbeliért is megkaphatja a 28, illetve 40 pontot.



Idegen nyelvből és informatikából közép- és emelt szinten 10 és
11. évfolyamosoknak, de osztályozó vizsgát kell tenni– a
hiányzó tanév követelményei alapján és a vizsga osztályzatai
lesznek az év végi osztályzatok is egyben (10-11-12.)

Azokból a tantárgyakból, melyekből az előző évben teljesítette
a tanuló a helyi tantervben leírt követelményeket.

A kérelemhez nyomtatványt kell kérni, amit kérünk vissza,
szülői, tanulói aláírással és a szaktanár támogatásával. (2022.
február 01-ig)

ELŐREHOZOTT ÉRETTSÉGIRE 
VALÓ JELENTKEZÉS



Köszönjük a figyelmet ….


