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Gyakran ismételt kérdések és válaszok  

a 2020-as felsőfokú felvételivel kapcsolatban 

A kérdésekre a válaszokat az EMMI Felsőoktatásért felelős államtitkárságától 

írták. A továbbtanulni szándékozók számára a legkomolyabb változás az 

emeltszintű érettségi kötelezettsége, illetve a legalább B2 szintű nyelvtudás 

igazolása. A többletpontokkal kapcsolatban a változás azt eredményezi, hogy 

emeltszintű érettségivel maximum 50 pont szerezhető. Reméljük, hogy a 

kérdésekre adott válaszok segítik a tájékozódást az érdekelteknek.  

1. KÉRDÉS: 

Ha valaki elmegy érettségizni emelt szinten német nyelvből (és másból nem tesz emelt szintű érettségit és 

nincsen nyelvvizsgája egyetlen nyelvből sem), és a német emelt érettségije legalább 60%-os lesz, akkor 

teljesíti-e a 423/2012-es Kormányrendelet 23.§ (3) pontjában1 rögzített felvételi feltételeket? 

VÁLASZ: 

IGEN, hiszen van emelt szintű érettségije és ez az érettségi - a 60%-os eredmény miatt - középfokú 

német nyelvvizsgának számít. 

 

2. KÉRDÉS: 

A jelentkező gazdaságinformatikus szakot szeretne megjelölni2. A felvételhez előírt emelt szintű vizsgát 

egy emelt szintű földrajz érettségi (akár minimális szintű - 25%-os) teljesítésével tervezi megoldani, s 

rendelkezik egy angol középfokú (B2) nyelvvizsgával. Jár-e neki többletpont? 

VÁLASZ: 

NEM, hiszen az emelt szintű földrajz érettségivel és az angol középfokú nyelvvizsgával a felvehetőség 

feltételét teljesíti a jelentkező. 

 

                                                           
1 Alapképzésre, osztatlan képzésre az a jelentkező vehető fel, aki  

1. legalább B2 szintű, általános nyelvi, komplex nyelvvizsgával vagy azzal egyenértékű okirattal 

rendelkezik (állami, honosított nyelvvizsga vagy emelt szintű legalább 60%-os eredményű nyelvi érettségi) 

és 

2. legalább egy emelt szintű érettségi vizsgát tett vagy felsőfokú végzettséget tanúsító oklevéllel 

rendelkezik. 
2 Gazdaságinformatikus szakra az egyetemek nem írtak elő kötelező emelt szintű érettségit és a következő érettségi 

tárgyak számítanak megfelelő bemenetnek a Lovassysoknak: matematika kötelező és fizika vagy informatika. 
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3. KÉRDÉS: 

A jelentkező gazdaságinformatikus szakot szeretne megjelölni2. Ha a felvételiző úgy dönt, hogy a földrajz 

mellett matematikából is emelt szinten érettségizik, akkor jár-e neki a többletpont (hiszen neki ez a 2. 

emelt szinten teljesített érettségi)? 

VÁLASZ: 

NEM jár neki a többletpont. 

Az oka az, hogy csak a 2. – a felvételi pontszámításba beszámítható – emelt szintű vizsgáért jár neki 

csak a többletpont. 

 

4. KÉRDÉS: 

A jelentkező gazdaságinformatikus szakot szeretne megjelölni2. Ha a felvételiző úgy dönt, hogy 

informatikából és matematikából is emelt szinten érettségizik, akkor jár-e neki a többletpont? 

VÁLASZ: 

IGEN jár neki az 50 többletpont (feltéve, hogy az egyik emelt tárgyból legalább 45%-os eredményt 

produkál). 

Az oka az, hogy a 2. – a felvételi pontszámításba beszámítható – emelt szintű vizsgáért jár neki csak a 

többletpont. A matematika és az informatika mindkettő ilyen. 

 

5. KÉRDÉS: 

A felvételiző gazdálkodási és menedzsment képzésre jelentkezik3, angolból és matematikából tesz emelt 

szintű vizsgát, de ezen felül van egy középfokú (B2) nyelvvizsgája német nyelvből, valamint egy 

felsőfokú (C1) nyelvvizsgája angol nyelvből. Milyen többletpontokat kaphat ekkor? 

VÁLASZ: 

Jár neki a 40 többletpont az angol felsőfokúért és 50 többletpont a matematika emelt szintű vizsgáért 

(feltéve, hogy legalább 45%-os). 

Az oka az, hogy a bemenet feltételét az angol emelt szintű vizsgával és a német középfokú 

nyelvvizsgával teljesíti. Az angol felsőfokú már többletnyelvvizsga és a matematika emelt szintű 

vizsga már 2. elfogadott érettségi vizsga a szakon. 

(Ha a matematika emelt szintű vizsgája nem sikerül legalább 45%-os szinten, az angol viszont igen, 

akkor az angol emelt szintre és az angol felsőfokúra nem kaphatja meg együtt az 50 és 40 

többletpontot.) 

 

                                                           
3 Gazdálkodási és menedzsment képzésre nem írtak elő az egyetemek kötelező emelt szintű érettségit. A diákok 

számára elfogadható érettségi tárgyak: egy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol) vagy 

informatika vagy matematika vagy történelem vagy földrajz. 
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6. KÉRDÉS: 

A jelentkező diáknak van egy B2 szintű államilag elismert nyelvvizsgája angol nyelvből. Elmegy német 

nyelvből is egy államilag elismert nyelvvizsgára és azt teljesíti B2 szinten. S szintén ez a vizsgázó elmegy 

emelt szinten német nyelvből érettségizni, ahol 65%-ban teljesíti az érettségi vizsgát. Jár-e neki 

nyelvvizsgáért többletpont? 

VÁLASZ: 

Jár neki a 40 többletpont nyelvvizsgáért. 

A bemeneti 2 feltételt az emelt német érettségivel teljesíti. Azon felül 2 középfokú nyelvvizsga okirata 

van, amiért 2*28 pont járna, de nyelvvizsgáért maximum 40 többletpont adható. 

 

 

7. KÉRDÉS: 

A jelentkező diák rendelkezik egy B2 típusú államilag elismert nyelvvizsgával német nyelvből. Ebből a 

nyelvből (német) elmegy emelt szintű érettségire, amelyet 65%-ra teljesít. Jár-e neki 28 többletpont az 

államilag elismert B2 típusú német nyelvvizsgáért, amelyet korábban megszerzett? 

VÁLASZ: 

Jár neki a 28 többletpont német nyelvvizsgáért. 

A bemeneti 2 feltételt az emelt német érettségivel teljesíti. 

 

 

8. KÉRDÉS: 

Egy diák államilag elismert B2 típusú nyelvvizsgát szerez angol nyelvből, majd később ugyanebből a 

nyelvből egy C1 típusút. A B2-vel teljesíti a bemeneti követelmények közül a nyelvvizsgára vonatkozót. 

Jár-e neki 40 többletpont a C1 típusú nyelvvizsgáért? 

VÁLASZ: 

Jár neki a 40 többletpont az angol felsőfokú nyelvvizsgáért. 

A bemeneti feltételt a középfokú angol nyelvvizsgával és valamilyen emelt szintű érettségi vizsgával 

teljesíti.  
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9. KÉRDÉS: 

Ha egy diáknak van pl. német nyelvből kettő középfokú nyelvvizsgája (1 db Origós közép fokú 

nyelvvizsga és 1 db Goethe-s közép fokú nyelvvizsga), akkor az egyiket felhasználja a felvétel 

feltételeként és a másik ugyanazon nyelvből ugyanolyan szintű nyelvvizsgáért kap 28 pontot? 

VÁLASZ: 

Jár neki a 28 többletpont az egyik német középfokú nyelvvizsgáért. 

A bemeneti feltételt a másik középfokú német nyelvvizsgával és valamilyen emelt szintű érettségi 

vizsgával teljesíti.  


