
Tájékoztató az érettségi és 

felvételi vizsgáról

2020.01.14.



Jelentkezés 

Határidő: február 15.

 Érettségi vizsga abból a vizsgatárgyból tehető,

amelynek a helyi tantervben meghatározott

követelményeit az érettségi vizsgára jelentkező

teljesítette, tudását osztályzattal értékelték, és ezt

bizonyítvánnyal igazolni tudja.



 Az érettségi vizsgára történő jelentkezés az e 

célra szolgáló jelentkezési lappal történhet. 

 A jelentkezési lapot a vizsgabizottságot 

működtető intézmény igazgatójához kell 

benyújtani az osztályok érettségi jegyzőin

keresztül.

 Az érettségi vizsgára jelentkező szabadon 

választhatja meg a vizsga szintjét (közép vagy 

emelt szint).



Vizsgatárgyak

Öt kötelező vizsgatárgy:

magyar nyelv és irodalom

matematika

történelem

egy élő idegen nyelv

egy szabadon választott tárgy

A tanuló ezen felül is választhat még vizsgatárgyat, 

amennyiben ez a felvételi jelentkezéséhez szükséges!



Jelentkezés rendje

A diákok az érettségi jegyzőktől megkapják a jelentkezési 
lapokat. 

DIÁKOK FELADATAI:
ellenőrzik személyes adataikat 

megnevezik azon tárgyakat, amelyekből vizsgát 
szeretnének tenni

megjelölik a vizsga szintjét

megjelölik ha mentességgel, kedvezménnyel kívánnak élni

feltüntetik, ha rendelkeznek már korábbi érettségi 
eredménnyel

aláírják, kiskorú tanulónál szülő is !!!



A GIMNÁZIUM FELADATAI:

 A kitöltött jelentkezési lapokat elektronikusan 
rögzítik;

 Az intézményvezető ellenőrzi a jelentkezés 
jogosságát;

 A kinyomtatott jelentkezési lapot a diákok 
visszakapják aláírásra.

 Az intézményvezető visszaigazolást ad a 
jelentkezés elfogadásáról.

A BENYÚJTOTT JELENTKEZÉS FEBRUÁR 15-E 
UTÁN MÁR NEM MÓDOSÍTHATÓ!



Amire nagyon oda kell figyelni:

pontos név: születési anyakönyvi kivonat alapján!

személyi igazolványszám (ha éppen elveszett 

vagy lejárt a személyi, akkor útlevélszámot adjon 

meg a jelentkező, ezt tudjuk később javítani, 

átírni)

az állandó lakcím egyezzen meg a 

lakcímkártyával (/A vagy B vagy C, emelet, ajtó, 

tetőtér)!



Amire nagyon oda kell figyelni:

ha van, akkor külön értesítési címet szükséges 

megjelölni

a tanulói mobiltelefonszám megadása kötelező

ha a jelentkezés lezárása után bármilyen változás 

történik a személyes adatokban, azt a jegyzőnek 

jelezni kell!/ emelt érettséginél fontos/



Csatolandó dokumentumok

1. Törzslapkivonat: akik már rendelkeznek 

korábban letett érettségi vizsgával/ előrehozott 

érettségi/, ezt bevonjuk

2. SZAKVÉLEMÉNY: Aki a Nevelési Tanácsadó 

vagy Szakértői Bizottság által kiállított 

szakvéleménnyel rendelkezik és a 

szakvéleményben foglalt kedvezményekkel és 

mentességekkel élni kíván az érettségin is: 

ÚJ KÉRELEM beadása az intézményvezetőhöz



ISKOLAI KÖZÖSSÉGI 

SZOLGÁLAT

AZ ÉRETTSÉGI ÍRÁSBELI VIZSGÁT NEM 

KEZDHETI MEG AZ A TANULÓ, AKI NEM 

TELJESÍTETT 50 ÓRA KÖZÖSSÉGI 

SZOLGÁLATOT! 



Év végi bukás esetén:

A tanuló kérelmére a rendes érettségi vizsgát

előrehozott érettségi vizsgára kell változtatni.

Azon tárgyakból, amiből a tanuló megszerezte az

év végi osztályzatát-előrehozott érettségit tehet.

Abból a tárgyból, amelyből nem szerezte meg az

elégséges osztályzatot a tanuló, augusztusban

javítóvizsgát tehet, és majd csak ezután

jelentkezhet érettségi vizsgára.



Fontos tudnivalók 1.

A vizsgázó áprilisban kapja

meg a vizsgabehívóját a jegyzőtől: 

Írásbeli és szóbeli vizsga időpontjai és helyszínei ; 
FONTOS IRAT

Az érettségi írásbeli vizsgákról késni nem lehet. 

Aki a vizsgáról elkésik vagy távol marad, vizsgát már 
csak a következő vizsgaidőszakban tehet.

Személyi okmányok bemutatása-emelt érettségin 
kiemelten!

A vizsgához szükséges eszközöket/ atlasz, körző stb./ a 
vizsgázó hozza magával!

Megjelenés egyenruhában



Fontos tudnivalók 2.

Írásbeli időpontok: 2020.05.04-25.

Betekintés az érettségi vizsgadolgozatokba: 2020. 

júniusában

A vizsgázó dolgozatáról másolatot, fotót készíthet.

Az emelt szintű dolgozatok is a középiskolában 

tekinthetők meg.

Dolgozatával kapcsolatos észrevételeit a vizsgázó a 

középiskola igazgatójához nyújthatja be a betekintést 

követő munkanap 16.00 óráig.



Fontos tudnivalók 3. 

A középszintű szóbeli vizsgák 

időpontja: 2020. 06.15-26.

Emelt szintű szóbeli vizsgák: 

2020. június 4-11. 

(Az Oktatási Hivatal állapítja meg az időpontot)

A behívón minden időpont rajta lesz!



Fontos tudnivalók 4. 

Ha a tanuló egy vizsgatárgyból közép és 

emelt szintű eredménnyel is rendelkezik, 

akkor a szóbeli vizsgák után kell 

döntenie, hogy melyik eredménye 

szerepeljen az érettségi bizonyítványában. 

A másik eredménye a tanúsítványon fog 

szerepelni,amely a bizonyítvány szerves 

része.



Vizsgakövetelmények, időpontok
Részletes vizsgakövetelmények

https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/2020tavaszi_vizsgaidoszak/2020tavasz_kozismereti_vizsgatargyak

Az érettségi vizsgák időpontjai

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/erettsegi_2020/vizsgaidopontok_2020_

maj-jun.pdf

Mentesítések szabályai

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/erettsegi_SNI_tajekoztato_20191127.pdf

Adatvédelmi tájékoztató

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/erettsegi_adatvedelmi_tajekoztato_honlapra.pdf

https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/2020tavaszi_vizsgaidoszak/2020tavasz_kozismereti_vizsgatargyak
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/erettsegi_2020/vizsgaidopontok_2020_maj-jun.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/erettsegi_SNI_tajekoztato_20191127.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/erettsegi_adatvedelmi_tajekoztato_honlapra.pdf


FELVÉTELI ELJÁRÁS 2020



Kizárólag elektronikusan a 

www.felvi.hu
oldalon

http://www.felvi.hu/


Kitöltés előtt javasoljuk az online útmutató 
tanulmányozását!!

 https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/
felveteli_tajekoztato/FFT_2020A

https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2020A


www.felvi.hu

Regisztráció e-mail címmel

A tanuló felhasználónevet kap, ezzel tud 

majd belépni a rendszerbe.

A felvi rendszer lépésenként vezet végig a 

felvételi eljárásban.

Addig nem enged továbblépni, amíg nincs  

minden helyesen kitöltve.



További lépések

A. Személyes adatok megadása

B. Középiskola adatai: OM 201505

C. Fizetés módja

a) Online bankkártyás: OTP oldalára navigál, azonnal 

jóváíródik

b) Saját internetbankból- a tranzakcióról szóló 

bizonylatot ki kell nyomtatni és feltölteni, később 

íródik jóvá

D. Középiskolai eredmények megadása



Intézmény, szakválasztás

E. Szak kiválasztása: 

a szakokat egy legördülő menüből kell 
kiválasztani: figyelni kell arra, hogy 
pontosan azt a szintet, képzési formát, 
munkarendet, finanszírozási formát 
válasszuk ki, amelyre jelentkezni 
szeretnénk!

 legfeljebb hat szak jelölhető meg, a 
jelentkezéseket rangsorolni kell;

a sorrenden egyszer lehet változtatni.



F. Eljárási díjösszege

Három képzés megjelölése 

díjmentes

További képzések: 2000 Ft/ képzés



G. DOKUMENTUMOK feltöltése  

 Fel kell tölteni az online felületre vagy

 Postára kell adni :Oktatási Hivatal 1380 
Budapest Pf. 1190 címre

 Bizonyítványok, a többletpontok jogos 
igényének bizonyítékai: nyelvvizsga 
bizonyítvány, sporteredmény, stb.

 Értelemszerűen a középiskolai és az 
érettségi bizonyítvány oldalainak 
feltöltési határideje későbbi: 

2020. július 09-ig.



H. Hitelesítés

ügyfélkapun keresztül

kinyomtatva , aláírva, postára 
adva: Oktatási Hivatal 1380 
Budapest Pf. 1190

A jelentkezés csak a 
hitelesítéssel válik               

érvényessé!



Jelentkezés határideje: 

2020. február 15.

Hitelesítés határideje:

2020. február 20.



PONTSZÁMÍTÁS 2020-tól

 https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/
felveteli_tajekoztato/FFT_2020A/2_pontsz
amitas

 Az Oktatási Hivatal által összeállított 
prezentáció a linkre kattintva érhető el!

https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2020A/2_pontszamitas
https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2020A/2_pontszamitas


Többletpontok

https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felve
teli_tajekoztato/FFT_2020A/2_pontszamitas/2
4_tobbletpontok

https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2020A/2_pontszamitas/24_tobbletpontok


Alkalmassági vizsga

https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli
_tajekoztato/FFT_2020A/2_pontszamitas/25_alkal
massagi_vizsga

https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2020A/2_pontszamitas/25_alkalmassagi_vizsga


Köszönjük a figyelmüket!


