
Érettségi vizsgák a magyar rendszerben 
a német-magyar tagozaton 2022
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Érettségi tantárgyak a magyar rendszerben
Kötelező tárgy:
• Magyar nyelv és irodalom

Kötelezően választható tárgyak:
• Biológia vagy kémia

További vizsgatárgy a 9-12. évfolyamon tanult tantárgyak 
közül a továbbtanulásnak megfelelően választható.
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Az érettségi vizsgák értékelése
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Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga

Részpontszámok

Összpontszám
írásbeli vizsga

Összpontszám
szóbeli vizsga

Részpontszámok

Min. 
12%

Összpontszám

Százalékos értékelése  a 
vizsgának / Felvételi pontszám

Pl.: 78% = 78 pont

Érettségi érdemjegy



Érettségi százalékai és érdemjegyei
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Középszint  vagy emelt szint?
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Felvételi pontok számítása 1
• Iskolai teljesítmény alapján 11. és 12. évfolyam – max. 100

pont
Magyar nyelv és irodalom
Történelem
Matematika
Idegen nyelv (német vagy angol)
Természettudományos tantárgy

• Az évvégi érdemjegyek összege megduplázva: 
(25+25)x2=100 pont
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Felvételi pontok számítása 2
Érettségi vizsgaeredmények (%) átlaga: max. 100 pont

1.Magyar nyelv és irodalom
2.Matematika
3. Történelem
4. Idegen nyelv (nálunk Német nemzetiségi nyelv és

irodalom)
5.Választott tantárgy

(Német nemzetiségi népismeret vagy földrajz vagy a 6. 
nem kötelező érettségi tantárgy)

7



Többletpontok: 100 pont
• Nyelvvizsga: B2 komplex = 28 pont

C1 komplex = 40 pont

• Emelt szintű vizsga: 
amennyiben a jelentkező érettségi pontjait (2 vizsgatantárgy
eredményének duplázása) az emelt szinten teljesített vizsga
alapján számítják, a jelentkező az emelt szinten teljesített
legalább 45 százalékos eredményű második érettségi vizsgáért
érettségi többletpontra jogosult
vizsgánként 50 pont, de max. 100 pont
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Érettségi és felvételi pontok számítása
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Fontos időpontok
• Magyar rendszerű érettségi jelentkezési határideje:

Érettségi év, 02.15 abban a középiskolában, ahová a tanuló jár
• Menetrend

Érettségi év, január jelentkezési lapok kitöltése, többszöri ellenőrzése, adatbevitel a rendszerbe

• Fontos!!! 
Tanuló adatainak (nevek!!!), és szem. ig. érvényességének (érettségi évben június végéig) 
ellenőrzése

• Felvételi jelentkezés

Érettségi éve, 02.15
• E-felvételi (www.felvi.hu), ügyfélkapu nyitás (szem.ig.+adószám+emailcím) vagy Jelentkezési lapon
• Érettségi információk:
https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/2021tavaszi_erettsegi_vizsgaidoszak
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http://www.felvi.hu/
https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/2021tavaszi_erettsegi_vizsgaidoszak


Vielen Dank!
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