
Pontszámítási módszerek alap- és osztatlan képzésben - kivonat 

 

Minden képzési területen és szakon a hatályos jogszabályban meghatározott pontszámítási 

módszerekkel számítják ki a jelentkezők pontjait, az elért eredményük és teljesítményük 

alapján, amelyet a felvételi összpontszám fejez ki. 

Alap- és osztatlan képzés, valamint felsőoktatási szakképzés esetén a felvételi összpontszámot 

400+100 pontos pontszámítási rendszerben kell kiszámítani. 

A pontszámítás alapját 

• a tanulmányi pontok (maximum 200 pont), 

• az érettségi pontok (maximum 200 pont), 

• alap- és osztatlan képzés esetében kizárólag szakképzettség és szakképesítés során tett 

szakmai vizsga eredménye alapján számított pont (maximum 400 pont), 

• gyakorlati vizsga (maximum 400 pont) 

• valamint a többletpontok (maximum 100 pont) képezhetik. 

 

A felvételi ponthatárt az adott képzésre jelentkezők felvételi összpontszáma, a jelentkezők által 

megjelölt jelentkezési sorrend és az adott szakra, illetve finanszírozási formára vonatkozó 

felvehető szakos kapacitásszám figyelembevételével állapítják meg. Ez a besorolási, illetve a 

felvételi döntés alapja. 

A 2023. évi általános felsőoktatási felvételi eljárás során a felvételi 

ponthatárok meghatározására országosan egyszerre, várhatóan 2023. 

július 26-án kerül sor. 

 

A felvétel alapvető feltételei 

1. Felsőoktatási szakképzés, alapképzés, valamint osztatlan képzés esetén az érettségi 

bizonyítvány, a felsőoktatási szakképzésben szerzett vagy felsőfokú végzettséget 

igazoló oklevél, mesterképzés esetén az adott szakra vonatkozó bemeneti 

követelményeknek megfelelő végzettséget tanúsító felsőfokú oklevél. 

2. Alapképzés, valamint osztatlan képzés esetén főszabályként kritérium, hogy a jelentkező 

rendelkezzen az adott szakra meghatározott legalább kettő, az érettségi pontokba 

beszámítható érettségi vizsgaeredménnyel a megfelelő szinten (közép- vagy emelt szint, 

l. 1. sz. táblázat), kivéve, ha a felsőoktatási intézmény 

o érettségi vizsgaeredmények helyett gyakorlati vizsga, 

o felsőfokú oklevél. 

Vannak olyan szakok, ahol a jelentkezőnek a felsőoktatási intézmény által 

meghatározott érettségi vizsgatárgyak közül egy – vagy két – tárgyból emelt szintű 

érettségi vizsgaeredménnyel kell rendelkeznie. Ennek hiányában érettségi pont nem 

számítható. Ezt az intézményi meghirdetéseknél az érettségi vizsgatárgy megnevezése 

utáni (E) jelölés mutatja. 

https://www.felvi.hu/pub_bin/dload/FFT_23A/tablazat/FFT_2023A_1sz_tablazat.pdf


Egyes alapképzésre, osztatlan képzésre, felsőoktatási szakképzésre, valamint 

mesterképzésre való jelentkezés esetén a jelentkező felvételi összpontszámának el kell 

érnie a felsőoktatási intézmény által adott szakra meghatározott minimum pontszámot. 

Amennyiben az intézmény határozott meg ilyet, akkor azt az intézményi 

meghirdetéseket tartalmazó oldalakon teszik közzé. 

A felvétel alapvető feltételeinek nem teljesítése esetén a jelentkező felvételi összpontszáma 0, 

azaz nulla lesz. 

 

Alapképzések, illetve osztatlan képzések esetén – az alább felsorolt 1-4. pontokban leírtak 

kivételével – több pontszámítási mód alkalmazható: 

• I. a tanulmányi pontok és az érettségi pontok összege, hozzáadva a többletpontokat 

vagy 

• II. az érettségi pontok kétszerese, hozzáadva a többletpontokat. 

A jelentkező pontszámát (az igazolt eredmények alapján automatikusan) a számára 

legkedvezőbb módon számítják ki. 

 

 

Tanulmányi pontok 

A tanulmányi pontszám az alapképzésre, osztatlan képzésre, felsőoktatási szakképzésre történő 

pontszámítás részpontszáma. Legfeljebb 200 pont lehet. A tanulmányi pontokat 

• a jelentkező 9–12. (nyelvi előkészítő évfolyammal rendelkező képzés esetén 9–13.) 

évfolyamos középiskolai osztályzataiból 

• és a középiskolai tanulmányok lezárásaként megszerzett érettségi bizonyítványban 

szereplő vizsgatárgyak százalékos eredményeiből kell kiszámolni. 

https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak
https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2023A/2_pontszamitas/21_alap_osztatlan/211_tanulmanyi_pontok
https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2023A/2_pontszamitas/21_alap_osztatlan/212_erettsegi_pontok
https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2023A/2_pontszamitas/23_tobbletpontok
https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2023A/2_pontszamitas/21_alap_osztatlan/211_tanulmanyi_pontok/2111_kozepisk_eredmenyek
https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2023A/2_pontszamitas/21_alap_osztatlan/211_tanulmanyi_pontok/2112_erettsegi_eredmenyek
https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2023A/2_pontszamitas/21_alap_osztatlan/211_tanulmanyi_pontok/2112_erettsegi_eredmenyek


 

A pontszámításhoz szükséges tantárgyak megléte esetén időkorlát nélkül számítható 

tanulmányi pontszám a középiskolai és érettségi bizonyítványban szereplő 

eredményekből. 

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 (vagy nemzetiségi nyelv és irodalom), 

• egy, legalább két évig tanult választott természettudományos tantárgy vagy két, 

legalább egy évig tanult, választott természettudományos tantárgy. 

Természettudományos tantárgyak: biológia, fizika, kémia, földrajz (földünk és 

környezetünk), természetismeret, komplex természettudomány, környezetismeret, 

integrált természettudomány tantárgyak. 

 

Az így kapott eredmény kétszerese jelenti a tanulmányi pontok legfeljebb 100 pontot képező 

részét. 

Érettségi bizonyítványban szereplő eredmények átlaga (maximum 100 pont) 

A jelentkező érettségi bizonyítványában szereplő érettségi vizsgaeredmények közül 

• a négy kötelező (magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv, 

illetve az idegen nyelv hiánya esetén egyéb érettségi vizsgatárgy) és 

• egy szabadon választott érettségi vizsgatárgy 

 

legjobb százalékos eredményeinek átlagát kell egész számra kerekíteni. 

Érettségi pontok 

 

Az érettségi pontokat főszabályként két érettségi vizsgatárgy százalékos eredményéből 

számítják ki, összegük legfeljebb 200 pont lehet (érettségi vizsgatárgyanként maximum 100–

100 pont kapható). Az egyes szakok érettségi követelményeit, amelyeket a felsőoktatási 

intézmények a képzési területekre, illetve szakokra vonatkozóan határoztak meg.  

"Régi típusú" (2005 előtti) magyar rendszerű érettségi bizonyítvánnyal rendelkezők esetében 

az érettségi vizsgaeredmények automatikusan középszintű érettségi vizsgának minősülnek, az 

osztályzatok pedig az alábbi százalékos értékeknek felelnek meg: 

• jeles (5): 100%, 

• jó (4): 79%, 

• közepes (3): 59%, 

• elégséges (2): 39%. 

 



A felsőoktatási felvételi szakmai vizsga 

A jelentkezés, a pontszámítás feltételeként meghatározott emelt szintű érettségi 

vizsgakövetelményt teljesítheti legalább 45%-os eredményű felsőoktatási felvételi szakmai 

vizsgával, ha az adott közismereti vizsgatárgyból rendelkezik 

• a kétszintű érettségi vizsga bevezetése előtt szerzett magyar érettségi bizonyítványában 

vizsgaeredménnyel, 

• valamely külföldi EGT tagállam érettségi bizonyítványában vizsgaeredménnyel, illetve 

Ukrajnában vagy Szerbiában teljesített érettségi vizsgaeredménnyel, 

• nemzetközi érettségi bizonyítvánnyal (Diploma of the International Baccalaureate), 

vagy 

• az Európai Iskolák Statútumáról szóló, Luxemburgban, 1994. június 21-én aláírt 

Egyezmény kihirdetéséről szóló 322/2004. (XII. 6.) Korm. rendeletben meghatározott 

Európai érettségi bizonyítványában vizsgaeredménnyel. 

 

A felsőoktatási felvételi szakmai vizsgát a felvételi eljárás részeként a felsőoktatási 

intézmények szervezik. 

A felsőoktatási felvételi szakmai vizsgára történő jelentkezés feltételeinek fennállását az 

Oktatási Hivatal ellenőrzi. A felvételi eljárás során csak közismereti vizsgatantárgyból, 

legfeljebb három felsőoktatási felvételi szakmai vizsgára lehet jelentkezni. Figyelem: ha az 

érettségi bizonyítványa nem tartalmazza a pontszámításhoz szükséges vizsgatárgyat, akkor nem 

vehet részt abból a tárgyból felsőoktatási felvételi szakmai vizsgán. 

Nem jelentkezhetnek felsőoktatási felvételi szakmai vizsgára azok, akik a kétszintű magyar 

érettségi vizsgarendszerben (2005-ben és azután) szerezték meg az érettségi bizonyítványukat, 

függetlenül a benne szereplő érettségi vizsgatárgyaktól. 

Többletpontok 

 

A többletpontok összege legfeljebb 100 pont lehet abban az esetben is, ha a jelentkező 

különböző jogcímek alapján elért többletpontjainak az összege ezt meghaladná. 

A felvételi eljárásban az alábbi jogcímeken kapható többletpont: 

• emelt szintű érettségi vizsgaeredményért  

(amennyiben abból történik az érettségi pont számítása) 

Az emelt szinten teljesített legalább 45%-os eredményű érettségi vizsgáért többletpont 

jár, abban az esetben, ha a jelentkező érettségi pontjait az emelt szinten teljesített 

vizsgaeredmény alapján számítják. Az adott alapképzési szakon, osztatlan képzési 

szakon és felsőoktatási szakképzésen emelt szintű érettségi vizsgáért vizsgatárgyanként 

50 többletpont kapható. 

• nyelvtudásért (max. 40 többletpont) 

Jogszabály alapján kötelező többletpontot adni a legalább középfokú nyelvtudásért. 

A magyartól eltérő idegen nyelvű nyelvtudásért legfeljebb 40 többletpont jár a 

következő módon: 

https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2023A/2_pontszamitas/23_tobbletpontok/231_emelt_szintu
https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2023A/2_pontszamitas/23_tobbletpontok/232_nyelvtudas


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. 

• esélyegyenlőségért (max. 40 többletpont) 

- hátrányos helyzet, 

- fogyatékosság, 

- gyermekgondozás. 

• felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevélért (32 többletpont) 

- A felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél után, amennyiben 

- a pontszámítás nem az oklevélből történik ÉS 

- azonos képzési terület szakjára történő továbbtanulás esetén. 

• tanulmányi, művészeti és szakmai versenyeredményekért (max. 100 többletpont), 

• szakképesítésért (max. 32 többletpont), 

• sporteredményért (max. 50 többletpont), 

• önkéntes tartalékos katonai szolgálatért (max. 32 többletpont). 

 

(Forrás: www.felvi.hu) 

https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2023A/2_pontszamitas/23_tobbletpontok/233_eselyegyenloseg
https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2023A/2_pontszamitas/23_tobbletpontok/234_oklevel
https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2023A/2_pontszamitas/23_tobbletpontok/235_versenyeredmenyek
https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2023A/2_pontszamitas/23_tobbletpontok/236_szakkepesites
https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2023A/2_pontszamitas/23_tobbletpontok/237_sporteredmeny
https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2023A/2_pontszamitas/23_tobbletpontok/238_onkentes_katonai

