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EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI KÖVETELMÉNY TELJESÍTÉSE AZOK SZÁMÁRA, AKIK MÉG A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI 

RENDSZER BEVEZETÉSE ELŐTT ÉRETTSÉGIZTEK 
 
 

Akik rendelkeznek már valamilyen diplomával (oklevéllel), azok az ún. diplomás pontszámítást is választhatják.  
 
Azok, akik a diplomás pontszámítással nem tudják megközelíteni a kívánt ponthatárt, valamint azok, akik még 
nem rendelkeznek diplomával 
 
két lehetőség közül választhatnak: 
 
1) vagy „rendes” emelt szintű érettségit tesznek 
2) vagy egyszerűsített emelt szintű érettségit, melyet felsőoktatási felvételi szakmai vizsgának hívnak (FFSZV) 
 
A döntéshez érdemes megnézni, milyenek voltak a ponthatárok a kívánt szakon a korábbi években 
(szakleírásainkban ezeket kigyűjtöttük, lsd. Felvételi információk) és kiszámolni, hány pontot ér a régi 
érettségink (a jeles 100, a négyes 79, a közepes 59, az elégséges 39 pontot ér; a megfelelő kettő összeadandó 
majd duplázandó.). Az érettségi pontokhoz adjunk még 50-et. Ha ez meg sem közelíti a korábbi ponthatárt, 
akkor sem, ha a nyelvvizsgáinkért járó többletpontokat hozzáadjuk (B2 28, C1 40 pontot ér, de maximum 40 
adható), akkor nem érdemes FFSZV-t tennünk. Ez esetben a „rendes” emelt szintű érettségit kell megpróbálni. 
 
Ha azonban fenti számítással akár be is kerültünk volna korábban a kívánt szakra, akkor az FFSZV választandó. 
 
Mi a különbség? 
 
FFSZV: csak azok számára elérhető, akik 2005. előtt érettségiztek, ingyenes, csak írásbeli (a korábbi évek 
valamelyik feladatsorát íratják meg), egyetemi javítók javítják, csak az adott felvételi eljárásban felhasználható 
az eredmény, melyről igazolást nem kap a felvételiző, min. 45 százalékos eredmény esetén 50 többletpontot 
jelent, a régi érettségi eredményén nem változtat. Csak olyan tárgyból választható, amiből korábban is 
érettségizett. A vizsga időpontja: június 30-július 1. 
 
„Rendes” emelt szint: bárki választhatja függetlenül az érettségije évétől, pénzbe kerül, írásbelihez szóbeli is 
járulhat, független javítók, tanúsítványt kap róla a felvételiző, amely később is felhasználható, ahány 
százalékosra teljesíti, annyi pontot ér + 50 többletpont (szintén min. 45 % esetén). Bármilyen tárgyból tehető 
(a szakra elfogadható vizsgatárgyak közül bármelyik választható). A vizsga időpontja: május-június. 
 
FONTOS! Amennyiben rendelkezik nyelvvizsgával egy nyelvből, és az adott nyelvből tenne akár rendes akár 
egyszerűsített emelt szintű érettségit, akkor a nyelvvizsgára járó többletpontot már nem fogja megkapni, csak 
az emelt szintért járó 50-et. 
 
Hol lehet jelentkezni a vizsgára? 
 
A „rendes” emelt szintű érettségire az oktatas.hu oldalon lehet jelentkezni: 
https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/jelentkezes  
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Az FFSZV-t a felvételi jelentkezési lapon (Érettségi eredmények) kell jelezni a megfelelő jelölőnégyzetben.   
 
Segítség a felkészüléshez 
 
Korábbi érettségi feladatlapok megoldókulccsal itt találhatók: 
https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/feladatsorok_vizsgatargyankent  
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