
2020. MÁJUS-JÚNIUSI 
ÉRETTSÉGI JELENTKEZÉS,  

FELVÉTELI JELENTKEZÉS 

KÉSZÜLT: 2020. január 27. 



Feladatok: 

• Jelentkezés a 2020. május-júniusi érettségi 
vizsgaidőszakra 

• Felsőoktatási jelentkezés beadása 

• Sok tanulás 

• Érettségi vizsgák letétele 

•Dokumentumok közzététele a Felvi.hu felületen 

• Felvételi ponthatárok kihirdetésének  várása 



Érettségi jelentkezés 

•Határidő: 2018. február 15. ( február 17. hétfő)  

       (Jogvesztő!! Igazolási kérelem 8 napon belül 
adható be.) 

•Nem keverendő össze a felvételi jelentkezéssel-  
KÉT KÜLÖN ELJÁRÁS!! 

• Tanulói jogviszony esetén az adott középiskolában 
lehet jelentkezni.-JELENTKEZÉSI LAP-
tájékoztatás- szóban/kivetítőn 



A jelentkezési lapot pontosan kell kitölteni, és alá kell írni!  

Meg kell határozni: 

• a kötelezően és a szabadon választható vizsgatárgyakat, 

• vizsga szintjét- közép, emelt 

• valamint a vizsga fajtáját. 

a) rendes, 

b) előrehozott, 

d) szintemelő, 

• Aláírás „nagykorú-nem nagykorú” 

 

Érettségi jelentkezés 

50 óra közösségi szolgálat!!!!-tanév végéig 



• 1. A jelentkezők személyes adatainak pontatlan megadása pl.: 
két keresztnévből csak egyet ír be, lakcím pontatlansága stb... 

 

• 2. Nem kerül benyújtásra a korábbi érettségi 
vizsgaidőszakokban már megszerzett EREDETI törzslapkivonat 
(„beszámítós” vizsgák).  

 

• 3. Nem jellegzetes, de „ÉLETVESZÉLYES” hiba lehet, ha a 
vizsgázó eltéveszti a jelentkezés szintjét. A JELENTKEZÉS NEM 
MÓDOSÍTHATÓ, és NEM VONHATÓ VISSZA!!!! (100/1997. 
korm.rend. 12.§ (9)) 

Jellegzetes jelentkezési hibák 



Változások a jogszabályokban  

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet, az érettségi vizsga 
vizsgaszabályzatának kiadásáról 
9.§ 
(3)  Előrehozott érettségi vizsga a tanulói jogviszony fennállása alatt, az érettségi 
bizonyítvány megszerzése előtt egyes érettségi vizsgatárgyból első alkalommal letett 
érettségi vizsga, amely letehető 
a)…idegen nyelvekből, kizárólag a középiskolai tanulmányok teljes befejezését 
megelőző első vagy második tanév vizsgaidőszakaiban, továbbá 
b)22 olyan érettségi vizsgatárgyból, amelyeknél a tanuló számára az adott vizsgatárgy 
vizsgájára való jelentkezés feltételeinek teljesítéséhez szükséges tantárgy, tantárgyak 
tanítása a közémegelőző tanévek valamelyikében lezárul, először a középiskolai 
tanulmányok teljes befepiskola helyi tanterve szerint a középiskolai tanulmányok 
befejezését jezését megelőző első vagy második tanév május–júniusi 
vizsgaidőszakában, valamint az azt követő vizsgaidőszakokban. 

 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=30517#foot22


Érettségi jelentkezés 

Kötelező vizsgatárgyak 
100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 



Érettségi jelentkezés 

Választható tantárgyak 
100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 



2020. január 2. 
Az Oktatási Hivatal honlapján adta közre a 2019/2020. 
tanévi május-júniusi vizsgaidőszak kétszintű érettségi 
vizsgatárgyaival kapcsolatos információkat. 
https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/2020tavaszi_
vizsgaidoszak/2020tavasz_kozismereti_vizsgatargyak 
 

Az egyes vizsgatárgyak részletes vizsgakövetelményei, 
vizsgaleírásai 

40/2002. (V. 24.) OM rendelet 

A 2020. május-júniusi érettségi vizsgák 
nyilvánosságra hozott anyagai 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/2020tavaszi_vizsgaidoszak/2020tavasz_kozismereti_vizsgatargyak
https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/2020tavaszi_vizsgaidoszak/2020tavasz_kozismereti_vizsgatargyak


Érettségi vizsga és a nyelvvizsga kapcsolata 

•Nyelvvizsga alapján nem lehet érettségit 
szerezni, viszont  

•az emelt szintű idegen nyelvi érettségi , 
legalább 60 %-os  = középfokú B2(régi „C”) 
komplex,  

•40-59%-os vizsga=alapfokú B1 komplex 
nyelvvizsgával egyenértékű. 

•Ezt a tényt a bizonyítványban záradék rögzíti. 



Emelt szinten választható vizsgatárgyak 2020-ban 

Abból a tantárgyból tehető, amely a 423/2012. (XII. 29.) 

Korm. rendelet a felsőoktatási felvételi eljárásról  

2. számú melléklete tartalmazza, és létezik belőle emelt 

szintű érettségi vizsga. 

3. melléklet 

A felsőoktatási jelentkezés feltételeként meghatározott 

emelt szintű érettségi vizsgák jegyzéke szakonként, 

képzési területenként a 2020. évi felsőoktatási felvételi 

eljárásokban 



Mikor jár többletpont az emelt szintű érettségiért? 

A pontosított szabályok szerint, 
már az első emelt szintű vizsgáért is jár 50 pluszpont, 
akkor, ha 45 százalékos eredményt értek el.  
 
Emelt szintű érettségi vizsgáért továbbra is maximum 
100 többletpontot lehet szerezni, azonban ez nem 
jelenti azt, hogy aki emelt szintű érettségit tesz, 
automatikusan megkapja az 50 többletpontot is. 

Felvételi követelményként előírt, és az érettségi pont 
számításához előírt emelt szintű érettségi vizsgatárgy 
nem ugyanaz. 
https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2020A/2_pontszamitas/24_tobbletpontok 



Érettségi eredmények 

Emelt szintű érettségi százalákok és 

érdemjegyek a következők: 

 

a)     60-100%  jeles (5), 

b)     47-59%     jó (4), 

c)     33-46%     közepes (3), 

d)     25-32%     elégséges (2), 

e)     0-24%        elégtelen (1). 

Közép szintű érettségi százalákok 

és érdemjegyek a következők: 

 

a) jeles (5) 80-100%, 

b) jó (4) 60- 79%, 

c) közepes (3) 40- 59%, 

d) elégséges (2) 25-39%. 

e) elégtelen (1) 0-24% 

 





0. Lépés:ÜGYFÉLKAPU-Regisztráció-
OKMÁNYIRODÁBAN-KORMÁNYABLAKBAN 



TÁJÉKOZÓDÁS 

Változás várható: január 31-ig! 







1. LÉPÉS: REGISZTRÁCIÓ 

Jelentkezés benyújtása: www.felvi.hu 



2. BELÉPÉS AZ E-FELVÉTELI RENDSZERÉBE 

































PONTSZÁMÍTÁS 



PONTSZÁMÍTÁS 



1. Középiskolai eredmények  (maximum 100 pont)  
 
• Magyar nyelv és irodalom (évenként két osztályzat átlaga), 
• történelem,  
• matematika,  
• legalább két évig tanult természettudományos tárgy, 
• legalább két évig tanult idegen nyelv (vagy nemzetiségi nyelv és 

irodalom átlaga) 
tantárgyak utolsó két tanult év végi érdemjegyei összegének 

kétszerese.  
Term. tud. tárgy: fizika, kémia, biológia, földrajz (földünk és 
környezetünk), természettudomány. 

PONTSZÁMÍTÁS: „A”eset 



2. Érettségi eredmények (maximum 100 pont)  
 

Az érettségi bizonyítványban szereplő vizsgaeredmények közül  

• a négy kötelező és  

• egy szabadon választott (legkedvezőbb) érettségi vizsgatárgy 

százalékos eredményének átlaga egész számra kerekítve.  

 
Az 1. és 2. pontban felsorolt eredmények adják a maximum 200 
pontos tanulmányi pontot.  
 

PONTSZÁMÍTÁS „A”eset  



PONTSZÁMÍTÁS „B”eset- érettségi duplázása  

Két érettségi vizsgatárgy százalékos eredményei alapján 
számolt pont az érettségi pont, aminek összege maximum 200 
pont lehet.  
 
Több felvételi tárgy esetén, a jelentkező számára leginkább 
kedvező két érettségi tárgy vizsgaeredményének százalékos 
teljesítményéből kell megadni az érettségi pontokat.  















Felhasználva: Oktatási Hivatal tájékoztató anyaga, Felvi.hu, Eduline.hu 
https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/aktualis/edu_kiallitas_2020_prezentaciok 

https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/aktualis/edu_kiallitas_2020_prezentaciok

