FELVÉTELI PONTSZÁMÍTÁS
MAXIMUM 500 PONT
TANULMÁNYI PONTOK

ÉRETTSÉGI PONTOK

TÖBBLETPONTOK***
Emelt szintű érettségi: 50 pont/tantárgy

Tantárgyak

11. év vége 12. év vége

magyar nyelv és irodalom
történelem
matematika
idegen nyelv
szabadon választható tantárgy

4,5
4
3
5
5
21,5

4,5
5
4
5
5
23,5

Tanulmányi pontok:*

Tantárgyak

Százalék

magyar nyelv és irodalom
történelem
matematika (emelt szint)
idegen nyelv
szabadon választható tantárgy (fizika emelt szint)
átlag

41%
80%
71%
82%
90%
73%

Érettségi pontok:**

(Csak abban az esetben jár a többletpont, ha a választott szakon a tárgy felvételi
követelmény! A többletpont csak legalább 45% - os érettségi eredmény esetén
jár!)

Nyelvvizsga:

28 pont/középfokú, komplex
40 pont/felsőfokú, komplex
(Maximum 40 pont lehet!)

OKTV:
1-10. helyezett: 100 pont
11-20. helyezett: 50 pont

Utolsó 2 év végi jegyeket kell összeadni és duplázni: 21,5 + 23,5 = 45
2 x 45 = 90 pont
Az érettségi százalékos eredményeinek átlaga, egész számra kerekítve: 73

pont
(41+80+71+82+90)/5=72,8

21-30. helyezett: 25 pont

A képzési területen kötelező v. kötelezően választható két
érettségi tárgy százalékos eredményeiből (adott
vizsgatárgyból elért százalékos eredmény)

I. Példa: Érettségi pontok kétszerese+többletpontok
ha pl. PMMIK - Gépészmérnök szakra felvételizel:
(Matematika + Fizika érettségi eredményei) x 2 + Többletpontok =
(71 + 90 ) x 2 + (2x50 pont, a két emelt szintű érettségiért) = 422 pont a felvételi eljárásban
(Duplázás szabálya: Az érettségi pontokat abból a 2 tantárgy eredményéből kell kiszámolni, amelyeket az általad megjelölt szaknál felvételi
követelményként határoztak meg.)

Hátrányos helyzet: maximum 40 pont
Szakképesítés: maximum 24 pont
Sportteljesítmény: maximum 50 pont

II. Példa: (Tanulmányi pontok + Érettségi pontok) + Többletpontok =
ha pl. PMMIK - Gépészmérnök szakra felvételizel:
(90 pont + 73 pont) + (71+90)+ (2x50 pont, a két emelt szintű érettségiért) = 424 pont a felvételi eljárásban
*A tanulmányi pontszám maximum 200 pont lehet
**Az érettségi pontszám maximum 200 pont lehet
***A különböző jogcímeken elért többletpontok összege legfeljebb 100 pont lehet abban az esetben is, ha a jelentkező különböző jogcímek alapján elért többletpontjainak az összege ezt meghaladná.
Az itt feltüntetett példák tájékoztató jellegűek, a hivatalos információforrás a www.felvi.hu oldalon található.

