FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ SZOCIÁLIS MUNKA ALAPSZAK 2019.
(ÁLTALÁNOS ELJÁRÁS)
Nappali képzések
ALAPKÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK

Képz. Munka- Fin.
szint
rend forma Meghirdetett képzés

A

N

A

Önköltség
(félév)

Képz. idő
(félév)

szociális munka(1) támogatott

7

A

N

Kapacitás
min. <
max.

K

szociális munka(1)

Érettségi vizsgakövetelmények

Ponts
z. fels.
okl.
Képz. IGEN/
terület NEM

kettőt kell választani: magyar nyelv és
irodalom v. matematika v.
társadalomismeret v. történelem v. egy
idegen nyelv(8)(legalább egyet emelt
szinten kell teljesíteni)

TÁRS

I

kettőt kell választani: magyar nyelv és
irodalom v. matematika v.
társadalomismeret v. történelem v. egy
idegen nyelv(8)(legalább egyet emelt
szinten kell teljesíteni)
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M

kettőt kell választani: magyar
nyelv és irodalom v. matematika
v. társadalomismeret v.
történelem v. egy idegen
nyelv(8)(legalább egyet emelt
szinten kell teljesíteni)

TÁRS

I

kettőt kell választani: magyar nyelv és
irodalom v. matematika v.
társadalomismeret v. történelem v. egy
idegen nyelv(8)(legalább egyet emelt
szinten kell teljesíteni)

TÁRS

I

Érettségi vizsgakövetelmények

(1) A szakon kötelező szakmai gyakorlatot teljesíteni. Az erről szóló pontos információkat megtalálja a felsőoktatási
szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös
követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 18/2016. (VIII. 5.) EMMI
rendeletben, illetve a www.felvi.hu honlap Szakleírások menüpontjában.
(2) A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, legfeljebb kettő hetenként munkanapokon,
vagy a heti pihenőnapon kerül sor. Ennek megfelelően az adott szakon a képzés gyakorisága: havonta egyszer,
csütörtök-péntek-szombati napokon.
(8) Választható nyelvek: angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol.

1. FELVÉTELI HATÁRIDŐK:

2. JELENTKEZÉS: A magyarországi központi felsőoktatási felvételi eljárásban kizárólag
elektronikusan lehet jelentkezni, a Felvi.hu E-felvételi szolgáltatásán keresztül, ahol az adatokat egy
webes felületen kell rögzíteni. Az E-felvételit a Felvi.hu-n történő regisztráció után lehet
használni.
Az, hogy a jelentkezőt felveszik-e az általa megjelölt jelentkezési helyre, a szakra meghatározott
ponthatártól, illetve az általa elért felvételi összpontszámtól függ.
A 2019. évi általános felsőoktatási felvételi eljárás során a jogszabályi minimumpontnál
magasabb ponthatár ott alakulhat ki, ahol az adott szakra a felsőoktatási intézmény által a
képzésre megállapított felvehető kapacitásnál többen jelentkeznek, így a jelentkezők között
rangsorolni kell. Ahol a jelentkezők száma az intézmény által megadott szakos maximális
kapacitásszámot nem éri el, ott a ponthatár az utolsó felvett jelentkező pontszáma lesz, és
minden érvényes felvételi pontszámmal rendelkező jelentkező felvehető.
A felvétel alapvető feltételei alatt a következő feltételeket kell érteni:
1. Alapképzés esetén az érettségi bizonyítvány
2. Alapképzés 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), társadalomtudomány képzési területen egy tárgyból
emelt szintű eredmény szükséges. (lásd érettségi vizsgakövetelmények)
3. Alapképzésre való jelentkezés esetén a jelentkező felvételi összpontszámának el kell érnie a
jogszabályban meghatározott minimumpontszámot (ún. jogszabályi minimumpontszám):
o alapképzés, valamint osztatlan mesterképzés esetén 280 pontot, az emelt szintű érettségi, a nyelvvizsga-, illetve az OKJ szerinti szakképesítés-többletpontokkal együtt, de más
jogcímen adható többletpontok nélkül;

3. PONTSZÁMÍTÁS:
Alap- és osztatlan mesterképzés, 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), valamint a többletpontok (maximum 100
pont) képezik.
A 2019. évi általános felsőoktatási felvételi eljárás során a felvételi ponthatárok meghatározása országosan
egyszerre, várhatóan 2019. július 24-én történik.
Két 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 pontszáma (az igazolt eredmények alapján automatikusan) a számára legkedvezőbb módon
kerül kiszámításra!

Nem a fenti I. és II. pont alapján történik a pontszámítás a következő esetekben:
 Felsőfokú végzettségű jelentkező felvételi pontszámát a felsőfokú oklevél
minősítésének maximum 400 pontos értékelésével is ki lehet számítani: az egyes
minősítésekhez tartozó pontszámokat 280 és 400 pont között arányosan kell megállapítani.
A pontszámítás alapja a megszerzett felsőfokú oklevél minősítése:
5 (jeles, kiváló, kitüntetéses) minősítés esetén 400 pont;
4 (jó) minősítés esetén 360 pont;
3 (közepes) minősítés esetén 320 pont;
2 (elégséges) minősítés esetén 280 pont
 A felsőfokú oklevél alapján történő pontszámításkor a felsőfokú végzettséggel rendelkezők számára
nem kötelező a jelentkezési feltételként meghatározott emelt szintű érettségi vizsga letétele.
 Ha a fentiek szerint szeretné a pontjait számíttatni, akkor a felsőfokú oklevél másolatát
kötelező a jelentkezési kérelemhez csatolni, szükség esetén pedig az oklevél minősítéséről szóló
külön igazolást is.
 Fontos tudni azonban, hogy felsőoktatási szakképzésen szerzett oklevélből ezen a módon pont nem
számítható, mivel az nem minősül felsőfokú végzettséget eredményező oklevélnek!
 Aki olyan képzésre jelentkezik, ahol emelt szintű érettségi vizsgatárgy kötelező jelentkezési
feltétel, és ebből a tárgyból rendelkezik a kétszintű érettségi vizsga bevezetése előtt (2006.
január 1.) szerzett magyar érettségi bizonyítványában vizsgaeredménnyel, választhatja azt a
megoldást is, hogy ebből az érettségi vizsgatárgyból ún. felsőoktatási felvételi
szakmai vizsgát tesz. Ezt a szándékát – vizsgatárgyanként – a jelentkezéskor jeleznie
kell. Az adott szakon meghatározott érettségi vizsgakövetelmények teljesíthetők
magyarországi érettségi vizsgával is (bővebb információ: www.oktatas.hu)

Pontszámítás felsőoktatási felvételi szakmai vizsga alapján
A jelentkezés feltételeként meghatározott emelt szintű tantárgyi érettségi vizsgakövetelményt a jelentkező–
a felvételi eljárás részeként, a felsőoktatási intézmény által szervezett – legalább 45%-os eredményű
felsőoktatási felvételi szakmai vizsgával is teljesítheti, ha az adott tantárgyból





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 rendelkezik.

A felsőoktatási felvételi szakmai vizsgára történő jelentkezés feltételeinek fennállását az Oktatási Hivatal
ellenőrzi.
Nem jelentkezhetnek felsőoktatási felvételi szakmai vizsgára azok, akik a kétszintű magyar érettségi
vizsgarendszerben szerezték meg az érettségi bizonyítványukat, függetlenül a benne szereplő érettségi
vizsgatárgyaktól.
Figyelem! A felsőoktatási felvételi szakmai vizsgát az adott érettségi vizsgatárgyakból egy napon
bonyolítják le valamennyi érintett felsőoktatási intézményben. A vizsgát a jelentkező csak a behívó
felsőoktatási intézményben és a vizsgabehívóban szereplő időpontban teheti le, pótlásra, más vizsganapra
vagy más intézménybe történő átkérésre nincs lehetőség.
Az E-felvételi rendszerében a kiválasztott jelentkezési helyek, illetve az ezekre meghatározott érettségi
vizsgatárgyi követelmények alapján listából választhatja ki a jelentkező, hogy mely érettségi

vizsgatárgyból vagy vizsgatárgyakból kíván felsőoktatási felvételi szakmai vizsgát tenni. Felsőoktatási
felvételi szakmai vizsgára csak a jelentkezési időszakban, azaz 2019. február 15-ig lehet jelentkezni
az E-felvételi felületén. A jelentkezési határidőt követően erre nincs lehetőség. A felsőoktatási felvételi
szakmai vizsga térítésmentes.
Egy adott érettségi vizsgatárgyból letett felsőoktatási felvételi szakmai vizsgát valamennyi, az adott emelt
szintű érettségi vizsgatárgyat megkövetelő jelentkezésnél figyelembe vesznek. A felsőoktatási felvételi
szakmai vizsgát csak egyszer, a jelentkezéskor meghatározott elbírálási sorrendben előbb szereplő
felsőoktatási intézményben kell letenni.
A felsőoktatási felvételi szakmai vizsgák érettségi vizsgatárgyankénti lebonyolítására várhatóan 2019.
július 1-2. között kerül sor. A vizsgabehívót a felsőoktatási intézmények küldik meg a jelentkezők
részére, amely tartalmazza a vizsga napját, kezdetének időpontját, lebonyolításának részletes szabályait, a
vizsgához esetleg szükséges segédeszközök felsorolását (ezeket a jelentkezőnek kell vinnie magával), a
vizsgaeredmény nyilvánosságra hozatalának módját, valamint a betekintési és jogorvoslati lehetőség
részleteit.
A felsőoktatási felvételi szakmai vizsga eredménye megfelelt, ha az eléri a 45%-ot. Ebben az esetben
kiváltja az emelt szintű érettségit, és a jelentkező megkapja az 50 többletpontot.
Az érettségi pontok számításánál az érettségi bizonyítványban található, a felsőoktatási felvételi
szakmai vizsga tantárgyának megfelelő középszintű érettségi százalékos vizsgaeredmény kerül
beszámításra (nem a felsőoktatási felvételi szakmai vizsga százalékos eredménye), illetve többletpontként
50 többletpontot kap a jelentkező.
1. példa:
A jelentkező matematika alapszakra jelentkezik (ahol egy emelt szintű érettségi vizsga megléte a feltétel),
Magyarországon érettségizett 2000-ben. A szakra elfogadható érettségi vizsgatárgyak közül matematikából
közepes (59%) és fizikából négyes (79%) középszintű eredménnyel rendelkezik. Fizikából jelentkezik
felsőoktatási felvételi szakmai vizsgára, amelyet 67%-os eredménnyel teljesít, így az eredménye a
vizsgának megfelelt. Középiskolai osztályzatait nem adta meg, így tanulmányi pont részére nem
számítható.
Ebben az esetben a jelentkező érettségi pontja a két középszintű érettségi vizsgaeredményének százalékos
értékeinek összegeként kerül kiszámításra (138 pont). Felvételi összpontszáma az érettségi pontszámának a
duplázásával számítható ki (276 pont). E mellett a sikeres felsőoktatási felvételi szakmai vizsgáért emelt
szintű érettségi jogcímen 50 többletpontra jogosult, így felvételi összpontszáma 326 pont.
2. példa:
A jelentkező anglisztika alapszakra jelentkezik (ahol angol emelt szintű érettségi vizsga megléte a feltétel),
Magyarországon érettségizett 1995-ben. A szakra elfogadható érettségi vizsgatárgyak közül angolból
elégséges (39%) és magyar nyelv és irodalomból közepes (59%) középszintű eredménnyel rendelkezik.
Angolból jelentkezik felsőoktatási felvételi szakmai vizsgára, amelyet 85%-os eredménnyel teljesít, így az
eredménye a vizsgának megfelelt. Középiskolai osztályzatait nem adta meg, így tanulmányi pont részére
nem számítható.
Ebben az esetben a jelentkező érettségi pontja a két középszintű érettségi vizsgaeredményének százalékos
értékeinek összegeként kerül kiszámításra (98 pont). Felvételi összpontszáma az érettségi pontszámának a
duplázásával számítható ki (196 pont). E mellett a sikeres felsőoktatási felvételi szakmai vizsgáért emelt
szintű érettségi jogcímen 50 többletpontra jogosult, így felvételi összpontszáma 246 pont, amivel nem éri el
az alapképzésen előírt jogszabályi minimum ponthatárt (280 pont), így nem kerülhet felvételre.
A felsőoktatási felvételi szakmai vizsga követelményrendszere a 2005 óta érvényben lévő kétszintű
érettségi vizsgarendszer által kidolgozott és kiadott, az Oktatási Hivatal honlapján (www.oktatas.hu - a

linkre kattintva kilép a hivatalos Tájékoztatóból) közzétett, az adott érettségi vizsgatárgyra vonatkozó
emelt szintű írásbeli feladatsorokon alapul.
Figyelem! A felsőoktatási felvételi szakmai vizsga eredménye kizárólag csak az adott felsőoktatási felvételi
eljárásban használható fel, és nem eredményez az adott tantárgyból emelt szintű érettségi eredményről
szóló bármilyen igazolást vagy tanúsítványt.
3.1. TANULMÁNYI PONTOK

A tanulmányi pontszám legfeljebb 200 pont lehet. 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 eredményeibőlkell kiszámolni.
A) KÖZÉPISKOLAI EREDMÉNYEK (MAXIMUM 100 PONT)
Az alábbi öt tantárgy utolsó két tanult évfolyam év végi osztályzatainak összege:






magyar nyelv és irodalom (évenként a 2 osztályzat számtani átlaga),
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: fizika, kémia,
biológia, földrajz (földünk és környezetünk), természetismeret, természettudomány.

Az így kapott eredmény kétszerese jelenti a tanulmányi pontok legfeljebb 100 pontot
képező részét.
Fenti tantárgyak bármelyikének hiánya esetén – kivéve, ha a jelentkezőt fogyatékosság
miatt mentesítették, vagy nincs két (tanult) év végi eredménye – tanulmányi pont nem
számítható.
Figyelem! A magyar nyelv és irodalom vagy nemzetiségi nyelv és irodalom tantárgyak
esetében évente a két osztályzat számtani átlagát kerekítés nélkül kell figyelembe venni a
pontszámítás során.
Figyelem! A középiskolai eredmények megállapításához és rögzítéséhez szükséges, hogy a
jelentkezéshez beküldje a középiskola utolsó két évfolyamáról, illetve ha valamely kötelező
tantárgyat (tantárgyakat), vagy választott idegen nyelvet, vagy a választható
természettudományos tantárgyat (tantárgyakat) korábban tanulta, minden évfolyamról a
bizonyítványa másolatát.
Amennyiben a középiskola pedagógiai programjában a fent felsorolt természettudományos
tantárgyak közül nincs kettő, amelyet a tanulóknak legalább egy tanéven keresztül, vagy nincs
egy, amelyet a tanulóknak legalább két tanéven keresztül tanulniuk kell, a középiskolának az
Oktatási Hivatalnál kérelmeznie kell annak megállapítását, hogy a pedagógiai programjában és
helyi tantervében szereplő tantárgyaknak a középiskola által kiállított bizonyítványokban szereplő
eredményei közül melyek azok, amelyek természettudományos tantárgyakból elért
eredményeknek minősülnek.

B) 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. Az
érettségi bizonyítványban szereplő eredményekből összesen legfeljebb 100 pont számítható.

3.2 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). A
felvételi eljárás előtt két évvel határozzák meg képzési területenként, egyes esetekben szakonként, hogy az
alapképzésekre és az osztatlan mesterképzésekre jelentkezők számára melyik kettő – a kétszintű érettségi
vizsgarendszer szerinti – érettségi vizsgatárgy eredményéből számítható ki az érettségi pontszám.
Társadalomtudomány képzési területen kettőt kell választani: magyar nyelv és irodalom v. matematika v.
társadalomismeret v. történelem v. egy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol) amelyből
egyet emelt szinten kell teljesíteni
(az érettségi pontokat a jelentkező számára legkedvezőbb két érettségi vizsgatárgy eredményei
alapján kell kiszámítani) Az érettségi pontok száma egyenlő az érettségi vizsgán az adott
vizsgatárgyból elért százalékos eredménnyel.
Figyelem! Az érettségi pontok számításakor az emelt szintű és a középszintű érettségi vizsgán
elért százalékos eredmény névértéken kerül beszámításra (azaz pl. a középszintű 78% és az
emelt szintű 78% is 78 pontot ér), tehát az ötfokozatú skála [elégséges (2), közepes (3), jó (4),
jeles (5)] szerinti érdemjegyeknek nincs szerepük. Az emelt szintű vizsga teljesítését
meghatározott feltételek esetén többletpontokkal kell értékelni.
„Régi típusú" (2005 előtti) 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%.

Nem számítható érettségi pont az érettségi bizonyítvány megszerzését követően, kizárólag a
szakképesítés megszerzésére felkészítő oktatási formák végén kiadott, szakképesítést tanúsító
(szakközépiskolai) képesítő, érettségi-képesítő stb. bizonyítványokból.

3.3. 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 többletpontokat két csoportra lehet
osztani:



jogszabály alapján – az egyes alpontokban előírt feltételek teljesítése esetén – kötelezően adandó
többletpontok (emelt szintű érettségi vizsgaeredményért, nyelvtudásért, esélyegyenlőségért),
képzési területenként adható többletpontok (tanulmányi és művészeti versenyeredmények
alapján, szakképesítés vagy sporteredmény alapján).

 Emelt szintű érettségi vizsgaeredmény
Jogszabály alapján kötelező többletpontot adni az emelt szintű érettségi vizsgaeredményért, amennyiben a
jelentkező teljesíti a jogcím feltételeit és a jogosultságot megfelelően igazolja.
A felsőoktatási intézmények az emelt szinten teljesített legalább 45%-os eredményű érettségi vizsgáért
többletpontot adnak, amennyiben a jelentkező érettségi pontjait az emelt szinten teljesített
vizsgaeredmény alapján számítják. Az adott alapképzési szakon, osztatlan mesterképzési szakon és
felsőoktatási szakképzésen vizsgatárgyanként 50 többletpont, így legfeljebb 100 többletpont vehető
figyelembe ezen a jogcímen.
FIGYELEM! Csak abban az esetben jár az emelt szintű érettségi vizsgáért többletpont, amennyiben
– részben – annak az eredményéből kerülnek az érettségi pontok kiszámításra! (Pl. a jelentkező
történelemből emelt szintű érettségi vizsgaeredménnyel rendelkezik és az általa megjelölt képzésen a
következő vizsgatárgyakat határozták meg a felvétel feltételéül: magyar nyelv és irodalom vagy történelem
vagy matematika. Ebben az esetben a történelem emelt szintű érettségi is beszámítható, azonban ha a másik
két vizsgatárgy eredményei alapján kedvezőbb lenne az érettségi pontszám meghatározása, akkor azt az
emelt szintű történelem érettségi vizsgatárgy és az érte járó többletpontok nélkül számítják ki. Számokra
lefordítva: jelentkezőnk történelemből 45%-os emelt szintű érettségi eredménnyel rendelkezik, a másik két
beszámítható vizsgatárgyból pedig egy 96%-os és egy 98%-os eredménnyel. Az emelt szintű
vizsgaeredmények figyelembevételével 98+45+50 = 193 pontja van, e nélkül számítva azonban 98+96 =
194 pontja, azaz számára kedvezőbb, ha nem számítják be az emelt szinten tett érettségijét.)
Ha az adott szakon (pl. általános orvos) mindkét tárgyból kötelező az emelt szintű érettségi vizsga,
úgy a jelentkező – amennyiben legalább 45%-os eredményű mindkét tárgya – a két emelt szintű
érettségivel kimeríti a maximálisan kapható 100 többletpontot, tehát más jogcímen már nem kaphat
többletpontot.
Abban az esetben, ha a jelentkező a kétszintű érettségi rendszer bevezetése előtt tett érettségi vizsgával
rendelkezik és az adott tantárgyból az előírt feltételeknek megfelelően legalább 45%-os felsőoktatási
felvételi szakmai vizsgát tesz, úgy a „megfelelt" eredménnyel megkapja az emelt szintű érettségiért járó 50
többletpontot, amennyiben az érettségi pontjait – részben – a felsőoktatási felvételi szakmai vizsga
tárgyának megfelelő középszintű érettségi vizsgaeredményéből számítják ki. Ugyanez vonatkozik azokra
is, akik külföldi érettségi vizsgaeredményük alapján tesznek legalább 45%-os felsőoktatási felvételi
szakmai vizsgát.
Emelt szintű érettségi vizsgáért és felsőoktatási felvételi szakmai vizsgáért összesen legfeljebb 100
többletpont szerezhető.

 Nyelvtudás
Jogszabály alapján kötelező többletpontot adni a jelentkező legalább középfokú nyelvtudásáért,
amennyiben teljesíti a jogcím feltételeit és a jogosultságot megfelelően igazolja (kivéve az edző alapszak, a
művészet és művészetközvetítés képzési területhez tartozó szakok, valamint művészeti tanárképzés
esetében, ahol kizárólag gyakorlati vizsga alapján történik a pontszámítás).
A nyelvvizsgák adatainak megadása kötelező a pontszámításhoz, de a 2003. január 1. után szerzett
nyelvvizsgák dokumentumait nem kell benyújtani. Ezeket az Oktatási Hivatal a közhiteles nyelvvizsga
adatbázisból ellenőrzi.
Alapképzésen, osztatlan mesterképzésen és felsőoktatási szakképzésen a – a magyartól eltérő idegen
nyelvű – nyelvtudásért legfeljebb 40 többletpont jár a következő módon:


B2 (korábban középfokú) komplex (korábban C típusú) államilag elismert nyelvvizsgabizonyítványért 28 többletpont,



C1 (korábban felsőfokú) komplex (korábban C típusú) államilag elismert nyelvvizsgabizonyítványért 40 többletpont.

Figyelem! Ha a jelentkező a többletpontokra több különböző nyelvből megszerzett nyelvvizsgabizonyítvány alapján is jogosult lenne, számára akkor is összesen legfeljebb 40 többletpontot lehet
figyelembe venni, ha a különböző nyelvvizsgák alapján elérhető többletpontjainak összege ezt
meghaladná. Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont.
A 2003. január 1-je után letett nyelvvizsgák esetében az elektronikus jelentkezés során kötelező
megadniaz államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány adatait (nyelv megnevezése, foka, típusa,
bizonyítvány száma, anyakönyvi száma, kiállítás dátuma). Az államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány
hitelességének ellenőrzése a nyelvvizsgák nyelvvizsga-anyakönyveinek nyilvántartásából történik.
Ha 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.
Jogszabály alapján kötelező többletpontot adni esélyegyenlőség címén, amennyiben a Tájékoztató
megjelenése és 2019. július 10. közötti időszak során a jelentkező teljesíti az adott jogcím feltételeit, és a
jogosultságot megfelelően igazolja (kivéve a művészet és művészetközvetítés képzési területhez tartozó
szakok, az edző alapszak, valamint a művészeti tanárképzés esetében, ahol gyakorlati vizsga alapján
történik a pontszámítás).
Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében 40 többletpontra jogosult




a hátrányos helyzetű,
a fogyatékossággal élő,
a gyermeke gondozása céljából fizetés nélküli szabadságon lévő, csecsemőgondozási díjban,
gyermekgondozást segítő ellátásban, gyermeknevelési támogatásban vagy gyermekgondozási
díjban részesülő jelentkező.

A felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél után azonos képzési terület szakjára történő továbbtanulás
esetén az alábbiak szerint kapható többletpont:




jeles záróvizsga eredmény alapján 32 többletpont,
jó záróvizsga eredmény alapján 20 többletpont,
közepes záróvizsga eredmény alapján 10 többletpont.

Tekintettel arra, hogy a többletpont megítélése a felsőoktatási szakképzésben letett záróvizsga
minősítésétől függ, amelyet a felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél nem tartalmaz, így erre
vonatkozóan külön igazolást kell benyújtania a jelentkezőnek (pl. leckekönyv záróvizsga eredményét
tartalmazó oldala, intézményi igazolás).

Forrás –és további tájékozódás: www.felvi.hu (Felsőoktatási felvételi tájékoztató)

Pontszámítás példa alapján:
Alap- és osztatlan mesterképzés, 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), valamint a többletpontok(maximum 100 pont) képezik.

Saci középiskolai év végi eredményei:
Magyar Magyar Történelem Matematika Német
irodalom nyelv
Utolsó előtti
év
Utolsó év

Választott
természettudományos
tárgy*

4

3

4

5

3

5

4

4

4

5

4

5

* A középiskolai eredményekhez és az érettségihez választott tárgynak nem kell ugyanannak lennie! A
választott természettudományos tantárgy bármely, a középiskolában legalább két évig tanult vagy két
legalább egy évig tanult természettudományos tantárgy lehet - pl. földrajz, biológia, kémia, fizika,
természettudomány.

Saci tanulmányi pontjainak első fele tehát: (3,5+4+5+3+5) + (4+4+5+4+5) = 42,5 x 2 = 85
A tanulmányi pontok másik felét az érettségi eredményeid adják. Ezt úgy kapjuk meg, hogy a
négy kötelező és egy szabadon választott érettségi vizsgatárgy százalékos eredményeinek
átlagát egész számra kerekítjük, ez szintén maximum 100 pont lehet. Tehát, ha a jelentkező
mind az öt tárgyból 100 százalékot teljesített, akkor a számítás a következő: (100x5)/5 = 100, így
van meg a maximum 100 pont.
Saci érettségi eredményei (a kötelező érettségi vizsgatárgyak mellé a társadalomismeretet
választotta):
Magyar nyelv és
irodalom
41 % (3)

Matematika

Történelem

79 % (4)

68 % (4)

Német

Társadalomismeret

82 % (5)

95 % (5)

Saci tanulmányi pontjainak másik fele: 41+79+68+82+95 = 365/5 = 73
Tehát Saci tanulmányi pontjai összesen: 85+73 = 158
Az érettségi pontok
Az érettségi pontokat két vizsgatárgy százalékos eredményei alapján kell kiszámolni. A
pontszám egyenlő az érettségin elért százalékos eredménnyel. Értelemszerűen az érettségi pont
maximálisan kétszer 100, azaz 200 pont lehet.
Az érettségi pontokat a szakhoz tartozóan követelményként meghatározott vizsgatárgyak közül
kettőnek a százalékos eredménye adja. Amennyiben követelményként több érettségi tárgy
választható módon van előírva (vagyis a vizsgatárgyak között „vagy" szerepel), akkor a
jelentkező számára legkedvezőbb két tárgy eredményéből kell számolni az érettségi pontokat.
Saci érettségi vizsgatárgyai közül a két legkedvezőbbet választotta, melyek közül a
társadalomismeretből emelt szintű érettségivel rendelkezik. A pontszáma megegyezik az elért
százalékkal (82+95 =177), vagyis az érettségi pontjainak száma 177.
Saci esetében, mivel 158 tanulmányi és 177 érettségi pontja van, így neki az érettségi pontok
kétszerezése a kedvezőbb: 177x2 = 354, tehát Sacinak 354 pontja van. Ehhez adódhatnak
hozzá a különböző többletpontok, összesen maximum 100, még akkor is, ha a különböző
jogcímen megszerezhető többletpontjainak összege ennél több lenne. Ebben az esetben az
emelt szintű érettségiért jár az 50 többletpont, tehát így 354+50=404 pont lesz a végleges
eredmény.

Jó felkészülést, sikeres felvételit kívánunk:
Szociális munka tanszék

