
Kétszintű 
érettségi

2019-20-as tanév

Út az egyetemre!



Érettségi
•I. Középiskolai 
tanulmányok lezárása
•II. Eredménye a 
felsőoktatásban történő 
felvételre jogosít fel



Miért kétszintű? 

•Egy adott vizsgatárgyból

•közép- vagy emelt szinten 

•jelentkezés  a felkészülés 
szintjétől függ 



Középszintű érettségi vizsga

•Saját iskolában
•Írásbeli és/vagy szóbeli és/vagy 
gyakorlati
•Követelmények köre szűkebb
•Jeles informatika – ECDL 
bizonyítvány igényelhető



Emelt szintű érettségi vizsga

•Helyszín: érettségi behívó alapján
•Időpontja: 
•Írásbelik a középszintű szóbeli 
érettségikkel egy időben 
•Szóbelik a középszintű szóbeli 
érettségik előtt

•Független javítók, vizsgáztatók
•Felvételin többletpont járhat érte



Az érettségi vizsga értékelése



Sikeres érettségi feltétele

Minden vizsgarészből 
legalább 12%
Vizsgarészek 

-Pontszámok
-% + osztályzat

-2 vizsgarész együtt



Az érettségi vizsga tantárgyai

•Kötelező
•német nyelv és irodalom 
•magyar nyelv és irodalom
•matematika, történelem 

•Választható
•Ha kell: 3. német nyelvű tantárgy
•Felvételi követelmények szerint

NEM kötelező a természettudományos tárgy!



A választható tantárgy 
kritériumai

•Helyi tantervben szereplő 
követelmények teljesítése

•Tudását osztályzattal 
értékelték (bizonyítvány)



Érettségi - nyelvvizsga
• Nemzetiségi német nyelv és irodalom + 2 tantárgyból német 

nyelvű vizsga

Középszinten Emelt szinten

felsőfokú C1
komplex

60% - tól

80% -tól középfok B2 
komplex

25% - 59%

60% -79% alapfok B1
komplex



Érettségi - nyelvvizsga
•Angol nyelv - csak emelt szinten
•I. rész írásbeli vizsga 
olvasott szöveg értése
hallott szöveg értése
nyelvhelyesség
szövegalkotás
• II. rész szóbeli vizsga 

•60% - tól  középfokú B2 



Nyelvvizsga és a mentességek

•Szóbeli vizsga részei + hallott 
szöveg értése vizsgarészek = 
megfelelő fokozatú szóbeli típusú 
nyelvvizsga

•Olvasott szöveg értése + 
íráskészség és a nyelvhelyesség 
vizsgarészek = megfelelő fokozatú 
írásbeli típusú nyelvvizsga



Időhosszabbítás
•Érettségi jelentkezésekor kérelmezte
•Intézményvezető határozatban 
engedélyezte
•Függetlenül attól, hogy a vizsga során 
ténylegesen élt-e az időhosszabbítás 
lehetőségével vagy sem

az érettségi vizsgán 
nyelvvizsga-egyenértékű 

dokumentumot nem szerezhet!



Nemzetiségi iskolákra jellemző 
speciális szabályok

•vizsga nyelve

•történelem forrásanyag 
magyar és német nyelven

•írásbeli vizsgán időhosszabbítás 
•vizsgarészenként + 25%

•kétnyelvű szótár használható



Vizsgafajták
•Rendes
•12. év végén
•Középiskolai követelmények teljesítése 

után

•Előrehozott
•Angol nyelv

• Osztályozó vizsga 11. évfolyamon:  december, május

• Informatika, kémia, földrajz
•Törzslapkivonatot kap 
•Tanulmányait nem fejezte be a 12. 

évfolyamon



Vizsgafajták

•Szintemelő
•Egyes tárgyakból
•Sikeres középszintű vizsga után 
emelt szinten 
•lehet ősszel!

•Ugyanabból a vizsgatárgyból csak 
egy alkalommal



Vizsgafajták
•Pótló
•Fel nem róható okból meg sem 
kezdett v. megkezdett, de be nem 
fejezett vizsga folytatása 
•Írásbeli eredménye beszámítható
•Ha megoldható, akkor a folyamatban 
lévő vizsgaidőszakban 
•Szint megváltoztatható másik  
vizsgaidőszakban



Vizsgafajták
•Javító
•Felróható okból meg sem kezdett 
vagy be nem fejezett, avagy 
sikertelen vizsga ismétlése
•Legkorábban a következő 
vizsgaidőszakban, minden 
vizsgarészből
•Szint megváltoztatható



Vizsgafajták
•Ismétlő
•Érettségi bizonyítvány 
megszerzése után
•Bizonyítványban szereplő 
tárgyból
•Bizonyítvány nem változik, 
tanúsítványt kap
•Díjfizetés (minimálbér 15 / 25 %)



Vizsgafajták
•Kiegészítő
•Érettségi bizonyítvány 
megszerzése után
•Bizonyítványban nem szereplő 
tárgyból
•Tanúsítványt kap
•Díjfizetés (minimálbér 15 / 25 %)



Az érettségi bizonyítvány 
kiadása után
kiegészítő,
szintemelő, 
ismétlő érettségi vizsga eredménye alapján 

a kiállított érettségi bizonyítvány 
nem változtatható meg



Iskolai közösségi szolgálat
•50 óra teljesítése kötelező a 
rendes érettségi vizsga előtt
•Előrehozott vizsgákra nem 
vonatkozik

•Nélküle a rendes vizsgák nem 
kezdhetők meg, a 
jelentkezést törölnünk kell!



Felvételi pontok számítása



Tanulmányi pontok
•Öt tantárgy utolsó két tanult évfolyam év végi 

osztályzatainak összege

•magyar nyelv és irodalom (évenként a 2 osztályzat 
átlaga)

• történelem

•matematika

•választott idegen nyelv
• vagy nemzetiségi nyelv és irodalom vagy angol 

• legalább két évig tanult választott természettudományos 
tantárgy
• fizika, kémia, biológia, földrajz

https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/korabbi_elj_archivum/felveteli_tajekoztatok/FFT_2014K/2_menetrend_
es_szabalyok/24_pontszamitasi_modszerek/241_alapkepzes_osztatlan_mesterkepzes/2411_tanulmanyi_pontok

https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/korabbi_elj_archivum/felveteli_tajekoztatok/FFT_2014K/2_menetrend_es_szabalyok/24_pontszamitasi_modszerek/241_alapkepzes_osztatlan_mesterkepzes/2411_tanulmanyi_pontok


Tanulmányi pontok: 200

•I.5 tantárgy értéke X 2 = 100 pont
•11. és 12. év végi jegyek
•Vagy 10. - 11. évfolyam pl. fizika
•Vagy 9.-10. évfolyam pl. kémia, 
földrajz

•II.5 érettségi tantárgyból elért 
százalék pontokban : 5 = 100 pont



Érettségi pontok: 200

•2 felvételi tantárgyból 
elért százalékos 
eredmények pontokra 
átszámítva
• pl. 78,5 % ≈ 79 pont

85 %    = 85 pont
•164 pont a 200 pontból



Felvételi pontok 
számítása

1. példa



1. példa – 200 pontból 
176 pontot ért el

Középiskolai  eredmények (max. 100 pont) Érettségi eredményei 
(max 100 pont)

Tantárgyak Év végi osztályzat Év végi osztályzat Tantárgyak

Magyar nyelv és 
irodalom

5 (11.évf.) 4 (12.évf) Magyar nyelv és 
irodalom

67% = 67 pont

Matematika 4 (11. évf.) 5 (12.évf.) Matematika 87% = 87 pont

Történelem 4 (11. évf.) 5 (12.évf.) Történelem 91% = 91 pont

Idegen nyelv 
(német vagy angol)

5 (11.évf.)
(angolt 
választotta)

5 (12.évf.)
(angolt 
választotta)

Idegen nyelv
(német vagy 
angol)

85% = 85 pont
(németet
választotta)

Kémia
(választott 
természettudományos 
tárgy)

5 (9. évf.) 5 (10. évf.) Szabadon 
választott 
tantárgy

81,6%≈ 82 pont
(angol nyelv) 

Pontszámok 23 pont X 2 = 46 
pont
(az 50 pontból)

24 pont X 2 = 48 
pont
(az 50 pontból)

412 : 5= 82,4 pont ≈ 82 pont



Felvételi tantárgy Érettségi eredményei 

Matematika 87% = 87 pont

Történelem 91% = 91 pont

178 pont 

1. példa – 200 pontból 
178 pontot ért el

Többletpontok

B2 angol nyelvvizsga 28 pont

Matematika emelt szintű volt (45 % 
felett)

50 pont



1. példa elért felvételi pontszáma

176 pont

178 pont

78 pont

432 
pontot 
ért el



Felvételi pontok 
számítása

2. példa



Felvételi tantárgy Érettségi eredményei 

Matematika 87% = 87 pont

Történelem 91% = 91 pont

178 pont 

2. példa – 2X200 pontból 
356 pontot ért el

Többletpontok

B2 angol nyelvvizsga 28 pont

Matematika emelt szintű volt (45 % 
felett)

50 pont



2. példa elért felvételi pontszáma

356 pont

78 pont

434
pontot 
ért el







Többletpontok – 100 pont
•Emelt szintű 
vizsgaeredményért 
tantárgyanként
•csak 45 % felett, és ha 
követelmény 50 pont

•Nyelvvizsgáért
•C1 típusú nyelvvizsga 40 pont
•B2 típusú nyelvvizsga 28 pont 
•összesen legfeljebb 40 pont



Többletpontok – 100 pont

•OKTV – verseny 100 – 25 pont 

•OKJ – szakirányú felsőfokú 
szakképzettségért v. technikusi 
bizonyítványért 24 pont

•Sporteredmény 10-50 pont



Előnyben részesítés

•hátrányos helyzet 20 pont

•halmozottan 
hátrányos helyzet 40 pont

•fogyatékosság miatt

legfeljebb 40 pont

összesen legfeljebb: 40 pont



Összes szerezhető 
felvételi pont: 

500 pont

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

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


2020. május – júniusi 
vizsgaidőszak

•Jelentkezési határidő: 
2020. február 15. 

•Írásbelik: 2020. május 4-től
•Emelt szintű szóbelik: 

2020. június 4 – 11.
•Középszintű szóbelik: 

2020. június 15 – 26.



Jelentkezés

•Adminisztráció: 
•Fetter Éva iskolatitkár 

•Mindkét szinten, minden tárgyból
•Előrehozott vizsgára jelentkezés

•Pontos adatok (iratoknak megfelelő)
•Pontos elérhetőségek: 

cím, mobil, e-mail

Aláírás



Jelentkezés

•Pontos szintmegjelölés
•Korábban teljesített vizsgákat fel 
kell tüntetni (törzslapkivonat)
•Vizsga nyelve!
•Mentességek – kérvényezni kell !



Mentességek

•Tanulói (szülői) kérelemre –
jelentkezéskor

•Tantárgyanként

•Szakértői vélemény alapján kiadott 
igazgatói határozat 

•Német nyelv és irodalom, angol nyelv 
– nincs nyelvvizsga időhosszabbítás esetén 



Mentességek formái

•Hosszabb munkaidő
•Írásbeli helyett szóbeli 
(vagy fordítva)
•Mentesítés az értékelés 
egy része vagy egésze alól 
(más tárgyat kell választani)



Tudnivalók
•Vizsga előtt legalább 30 perccel 
meg kell jelenni 
•7.30 vagy 13.30 

•Fényképes igazolvány 
•Terembeosztás a hirdetőtáblán
•Segédeszközök



Szabálytalanság

•Írásbeli vizsgán
•lehetséges következményei: 

– részben érvénytelen vizsga
– javító vizsga 
– minden tárgyból javító vizsga



Betekintés középszinten
•Pontos időpont kihirdetése 
az írásbeli vizsgán történik
•Szaktanári konzultációval
•Másolat 
•Fotó
•Fénymásolat (díjköteles)



Jogorvoslat

Észrevétel az emelt szintű 
írásbeli vizsga technikai 
szervezésével kapcsolatban 
a vizsga után 2 órán belül a 
KH megbízottnál (jogvesztő!)



Betekintés középszinten
•Észrevételt tehet köv. munkanap 
16 óráig:
– ha a javítás eltér a javítási 
útmutatótól
– számszaki hiba esetén

•Helyettes szaktanár felüljavítja

•Tájékoztató értekezleten 
kihirdetik a bizottság határozatát



Betekintés emelt szinten

•Itt, az iskolában
•Észrevételezett dolgozatok 
visszakerülnek a Kormányhivatalhoz
– Adott részt értékelik újra (+, -, 0)
– Vizsgabizottság a felüljavítást 
tudomásul veszi
– Tájékoztató értekezleten kihirdetik 



Jogorvoslat eredményhirdetés 
után

•Jogszabálysértésre hivatkozva 
fellebbezést nyújtható be
•Kormányhivatalnak / igazgatónak
– 5 naptári napon belül
– döntés 3 munkanapon belül
Nkt. 38. § (7), R. 59. §



Információs források



Információs források



Információs források

•100/1997. (VI. 13.) Korm. 
rendelet
•40/2002. (V. 24.) OM 
rendelet
•2011. évi CCIV. törvény
a nemzeti felsőoktatásról



Bis zum Abitur!


