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423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 

a felsőoktatási felvételi eljárásról 

15. § (1) Alapképzésre és osztatlan képzésre történő jelentkezés esetén a (6) bekezdésben 

foglaltak kivételével a jelentkező teljesítményét felvételi összpontszámmal kell értékelni, 

amelyet az alábbiak szerint kell számítani: 

a) a tanulmányi pontok és az érettségi pontok összeadásával, vagy 

b) az érettségi pontok kétszerezésével, 

mindkét esetben az esetleg szerzett érettségi többletpontok és egyéb többletpontok 

hozzászámításával. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti két számítási mód közül azt kell alkalmazni, amelyik a jelentkező 

számára előnyösebb. 

(3) A felvételi eljárásban a jelentkező összesen 

a) a középiskolai osztályzatai és az érettségi vizsgákon elért százalékos eredményei átlaga 

alapján legfeljebb 200 tanulmányi pontot; 

b) a jelentkezés feltételéül meghatározott érettségi vizsgaeredményei alapján legfeljebb 200 

érettségi pontot; 

c)62 az emelt szinten teljesített érettségi vizsgákért, vagy a felsőoktatási felvételi szakmai 

vizsgákért legfeljebb 100 érettségi többletpontot; 

d)63 a felsőoktatási szakképzés befejezését igazoló oklevél megszerzését követően, azonos 

képzési terület szakjára történő jelentkezés esetén 

da)64 jeles záróvizsga eredmény alapján 32 többletpontot, 

db) jó záróvizsga eredmény alapján 20 többletpontot, 

dc) közepes záróvizsga eredmény alapján 10 többletpontot; 

e) az esélyegyenlőség biztosítása érdekében a 24. §-ban meghatározott többletpontokat; 

f) egyéb, a 20–21. §-ban meghatározott többletpontokat 

szerezhet. 

(4) A (3) bekezdés c)–f) pontja alapján adható többletpontok összege legfeljebb 100 pont lehet. 

A jelentkező abban az esetben is csak 100 pontra jogosult, ha a különböző jogcímek alapján elért 

többletpontjainak az összege ezt meghaladná. 

 

16. § (1)67 A tanulmányi pontokat a jelentkező 9–12. (nyelvi előkészítő esetén 9–13.) 

évfolyamos középiskolai osztályzataiból és a középiskolai tanulmányok lezárásaként 

megszerzett érettségi bizonyítványban szereplő vizsgatárgyak százalékos eredményeiből a 

következő módon kell kiszámolni: 

a)68 öt tantárgy: a magyar nyelv és irodalom, a történelem, a matematika, egy legalább két évig 

tanult választott idegen nyelv (vagy nemzetiségi nyelv és irodalom) utolsó két (tanult) év végi 

osztályzatainak, valamint egy legalább két évig tanult választott természettudományos tantárgy 

utolsó két (tanult) év végi eredményeinek, vagy két, legalább egy évig tanult, választott 
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természettudományos tantárgy utolsó (tanult) év végi osztályzatainak – a (2) és (3) bekezdésekre 

figyelemmel megállapított – összegét kettővel meg kell szorozni; 

b)69 az érettségi bizonyítványban szereplő vizsgaeredmények közül a négy kötelező és egy 

szabadon választott érettségi vizsgatárgy százalékos eredménye átlagát egész számra kell 

kerekíteni. 

(2)70 Magyar nyelv és irodalomból, illetve nemzetiségi nyelv és irodalomból osztályzatként 

évente a megfelelő nyelv és irodalom tantárgyak osztályzatainak számtani átlagát kerekítés 

nélkül kell figyelembe venni. 

(3)71 Az (1) bekezdés a) pontja alkalmazása szempontjából természettudományos tantárgy a 

biológia, a fizika, a kémia, a földrajz (a földünk és környezetünk), a természetismeret és a 

természettudomány tantárgyak. 

 

17. § (1)73 Az érettségi pontokat a képzési területre vagy szakra vonatkozóan meghatározott két 

érettségi vizsgatárgy, vagy az így meghatározott érettségi vizsgatárgyak listájából a jelentkező 

számára legkedvezőbb két érettségi vizsgatárgy eredményei alapján kell kiszámolni, ebben 

figyelembe kell venni a 3. melléklet szerint a jelentkezés meghatározott feltételeként teljesített 

emelt szintű érettségi vizsga eredményét. 

3. melléklet a 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelethez175 

A felsőoktatási jelentkezés feltételeként meghatározott emelt szintű érettségi vizsgák 

jegyzéke szakonként, képzési területenként a 2018. évi felsőoktatási felvételi eljárásokban 

 

(2) Az érettségi pontok száma – a közép- és az emelt szintű érettségi vizsga esetén egyaránt – 

egyenlő az érettségi vizsgán az adott vizsgatárgyból elért százalékos eredménnyel. 

(3) Az érettségi vizsgatárgyak százalékos eredményét az érettségi bizonyítvány, illetve a 

tanúsítványok alapján kell figyelembe venni. 

(4)74 Ha ugyanabból a tárgyból a jelentkező több, különböző eredménnyel is rendelkezik, a 

számára legelőnyösebb eredményt kell figyelembe venni az (1) bekezdésben foglaltak 

figyelembevételével. 

 

19. § (1)88 Amennyiben a jelentkező érettségi pontjait az emelt szinten teljesített vizsga alapján 

számítják, a jelentkező az emelt szinten teljesített legalább 45 százalékos eredményű 

második érettségi vizsgáért érettségi többletpontra jogosult. 

(2)89 Ha a jelentkező az (1) bekezdés vagy a 17. § (8) bekezdése alapján jogosult az érettségi 

többletpontra, emelt szintű érettségi vizsgatárgyanként 50 érettségi többletpontra jogosult. 

 

20. § (1)90 A jelentkező a felvételi követelményen felül teljesített, államilag elismert vagy azzal 

egyenértékű, magyartól eltérő idegen nyelvből tett nyelvvizsgáért nyelvenként 

a) középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga esetén 28 többletpontra vagy 

b) felsőfokú (C1) komplex típusú nyelvvizsga esetén 40 többletpontra 

jogosult. 
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(2) A jelentkező az (1) bekezdés alapján legfeljebb 40 többletpontot kaphat akkor is, ha a 

többletpontokra több különböző nyelvből megszerzett nyelvvizsga alapján is jogosult lenne, 

vagy ha a különböző nyelvvizsgák alapján elérhető többletpontjainak összege ezt meghaladná. 

Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont. 

(3) Államilag elismert középfokú (B2) írásbeli vagy szóbeli típusú, illetve felsőfokú (C1) 

írásbeli vagy szóbeli típusú, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsgával rendelkező akkor jogosult 

28, illetve 40 többletpontra, ha a sajátos nevelési igénye miatt igazoltan nem tudja a komplex 

típusú nyelvvizsgát letenni. 

(4) A magyarországi nemzetiségi középiskolában nemzetiségi nyelvből, nemzetiségi nyelv- és 

irodalomból tett érettségi vizsgával rendelkező akkor jogosult 20 többletpontra, ha az érettségi 

vizsgával azonos nemzetiségi pedagógus szakra jelentkezik. 

(5)91 Amennyiben a jelentkező egy adott idegen nyelvből egyidejűleg nyelvvizsga és emelt 

szintű érettségi vizsga alapján is jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat 

csak egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen kapja meg. 

 

23. § (1)98 Alapképzésre, osztatlan képzésre – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – csak az a 

jelentkező vehető fel, akinek a 19. §, 20. § és a 21. § (1) bekezdés j) pontja szerint járó 

többletpontokkal együtt, de más jogcímen adható többletpontok nélkül számított pontszáma eléri 

vagy meghaladja a 280 pontot. 

 (3)100 Alapképzésre, osztatlan képzésre – az (1) bekezdésben foglaltak mellett, a (4) 

bekezdésben szabályozott kivétellel – az a jelentkező vehető fel, aki 

a) legalább B2 szintű, általános nyelvi, komplex nyelvvizsgával vagy azzal egyenértékű 

okirattal rendelkezik és 

b) legalább egy emelt szintű érettségi vizsgát tett vagy felsőfokú végzettséget tanúsító 

oklevéllel rendelkezik. 

(4)101 A (3) bekezdés b) pontját nem kell alkalmazni a művészet képzési terület képzésére 

jelentkezőre. 
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