Változások a pontszámításban, 2012
1. A felvételi eljárás során kapható többletpontok mértéke 80-ról 100-ra nő, tehát 400+100
pontos rendszer lesz.
2. Az emelt szintű érettségiért adható többletpontok mértéke 40-ről 50-re emelkedik. Ez
azt jelenti, hogy mivel legfeljebb két emelt szintű érettségiért kapható többletpont, így
azokkal meg lehet szerezni a maximálisan szerezhető többletpontot.
3. A felvételi eljárás során a minimális bejutási küszöb 240 pontra nő.
4. Nyelvtudásért járó többletpontok (már 2011-től változott) A felsőoktatási felvételi
eljárásban a nyelvtudásért legfeljebb 40 többletpont jár a következő módon: - B2 komplex
(korábban középfokú C típusú) államilag elismert nyelvvizsgáért 28 többletpont, - C1
komplex (felsőfokú C típusú) államilag elismert nyelvvizsgáért 40 többletpont.

Alapképzésre és egységes, osztatlan képzésre való jelentkezés esetén
a pontszámítás:
A felvételi pontok kiszámításánál kétfajta számítási módszer lehetséges:
1. A tanulmányi és érettségi pontok összegének számítása.
2. Az érettségi pontok kétszerese.
A két számítási mód közül automatikusan a jelentkező számára kedvezőbb pontszámítást alkalmazzák időkorlát
nélkül. Mindkét esetben ehhez adják hozzá a többletpontokat.
A maximálisan elérhető összpontszám 2012-ben 500 pont lesz.
Tanulmányi pontok (maximum 200 pont):
a) Öt tárgy: magyar nyelv és irodalom (átlaga), történelem,
matematika, egy idegen nyelv (vagy nemzetiségi nyelv és
irodalom) és egy választott tárgy két utolsó tanult év végi
érdemjegyei összegének (legfeljebb 25+25) kétszerese
(legfeljebb 100 pont).

A tanulmányi pontok számításánál a középiskolai tárgyak esetében a választott tárgy
természettudományos tárgy lehet - legalább 2 évig tanult tárgy utolsó két tanult év végi eredménye
vagy két legalább 1 évig tanult tárgy esetén a két tárgy utolsó tanult év végi eredménye.
Természettudományos tantárgyak: biológia, fizika, kémia, földrajz, természettudomány.
b) Ehhez adják hozzá az érettségi vizsgabizonyítványban szereplő vizsgaeredmények közül a négy kötelező és egy szabadon
választott érettségi vizsgatárgy százalékos eredményének átlagát egész számra kerekítve (legfeljebb 100 pont).
Érettségi pontok (maximum 200 pont):

Az adott képzési területen előírt érettségi tárgyak közül a jelentkező számára leginkább kedvező két érettségi tárgy
vizsgaeredményeinek százalékos teljesítményéből számítják az érettségi pontot. Az érettségi pontok száma egyenlő (mind
közép-, mind emelt szinten) az érettségi vizsgán elért százalékos eredménnyel.
Többletpontok (maximum 100 többletpont – 2012-től!):
Összesen 100 többletpont szerezhető különböző módokon, amiket a tanulmányi és érettségi pontokból megállapított
alappontokhoz adnak hozzá. A jelentkező abban az esetben is csak 100 pontra jogosult, ha a különböző jogcímek alapján
elért többletpontjainak összege ezt meghaladná.
Emelt szintű érettségi vizsgáért járó többletpontok 2012-től (max. 100 pont):
Amennyiben a jelentkező érettségi pontjait az emelt szinten teljesített vizsga alapján számítják, a jelentkező az emelt
szinten teljesített legalább 30 százalékos eredményű érettségi vizsgáért 50 többletpontot kap. Tárgyanként 50- 50
többletpontra jogosult.
Nyelvvizsgáért járó többletpontok (maximum 40 pont):
Nyelvtudásért járó többletpontok A felsőoktatási felvételi eljárásban a nyelvtudásért legfeljebb 40 többletpont jár a
következő módon: - B2 komplex (korábban középfokú C típusú) államilag elismert nyelvvizsgáért 28 többletpont, - C1
komplex (felsőfokú C típusú) államilag elismert nyelvvizsgáért 40 többletpont.
Nyelvvizsga alapján legfeljebb 40 többletpontot lehet figyelembe venni, még akkor is, ha a nyelvvizsgák alapján elérhető
többletpontok összege ezt meghaladná.
Egy nyelv ismeretéért csak egy jogcímen (vagy az emelt szintű érettségiért vagy a nyelvvizsgáért) adható többletpont.
További többletpontok kaphatók:
Tanulmányi versenyekért képzési területek szerint; (Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyeken (OKTV) elért 1–10. helyezésért 80
többletpont, 11–20. helyezésért 40 többletpont, 21–30. helyezésért 20 többletpont adható)

Sportteljesítményért képzési területek szerint;
Előnyben részesítés (maximum 40 pont): A hátrányos helyzetű (=rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő)
jelentkező minden jelentkezési helyén 20 többletpontra jogosult.

