A külföldi vagy Magyarországon működő
külföldi rendszerű végzettségek specialitásai

Felvételi Tájékoztató
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/5_kulfoldi

Jelentkezési és
pontszámítási feltételek
azonosak a magyar
jelentkezőkkel.

Jelentkezés, dokumentum-feltöltés

az e-felvételiben érettségi és középiskolai
tantárgyat nem kell megadni

Az e-felvételiben
már feltöltött
dokumentumokat
postai úton nem
kell beküldeni!

szükséges a végzettséget tanúsító
érettségi bizonyítványt kiadó ország
megjelölése az e-felvételiben (pipa,
ország neve)
érettségi letételéről vagy annak
szándékáról vagy tanulói jogviszonyról
szóló igazolást nem kell feltölteni
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ellenőrző könyvet és féléves tanulmányi
eredményt igazoló dokumentumot nem kell
feltölteni, csak a középiskolai bizonyítványt
a tantárgy-megfeleltetésről szóló igazolást
is az érettségi bizonyítvány kategóriába
kell feltölteni az érettségi bizonyítvánnyal
együtt

a felsőoktatási felvételi szakmai
vizsgára az e-felvételi rendszerben kell
jelentkezni február 15-ig

A végzettségi szint elismerése és a felvételi
pontszámítás két különböző része a felvételi eljárásnak
A magyar érettségi bizonyítvánnyal
egyenértékűnek elismert külföldi bizonyítvány
nem garantálja a felsőoktatásba való
automatikus bejutást.
A külföldi érettségi bizonyítvánnyal jelentkezőnek is
ugyanúgy kell teljesítenie az egyes szakokhoz előírt a
pontszámítási és felvételi követelményeket, mint a
magyar érettségivel rendelkezőknek.
Érettségi vizsgákat az Oktatási Hivatal főszabályként
középszintű érettségi vizsgának fogadja el.

Csak értékeléssel ellátott vizsgatárgy vehető
figyelembe, kerül rögzítésre.
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Pontszámítás
A külföldi vagy külföldi rendszerű középiskolai érettségi értékelésének átszámítása az elégséges szint alsó
küszöbértékétől a maximum értékig elnyújtva történik egységesen, pl:

Az az érdemjegy,
amely már éppen
elégséges

Az elérhető
maximális
érdemjegy

A jelentkező
érdemjegye

Magyar
vizsgaszázalék
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40 %

Amennyiben az ötfokozatú érettségi értékelésébe az elégtelen értékelés is beletartozik, akkor a 2005
előtti magyar érettségi értékelés százalékos átváltása az irányadó:
jeles (5):
100%
közepes (3):
59%
elégséges (2):
39%

jó (4): 79%

A felvételi követelmény teljesítése

Jelentkezési határidőig (február 15.).

felvételi követelmény = egy
emelt szintű érettségi
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- emelt szintű érettségire jelentkezés
- felsőoktatási felvételi szakmai vizsgára
jelentkezés
- bevizsgálás
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A bevizsgálás időtartama
1-2 hónap.

https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2021A/5_kulfoldi/52_pontszamitas/521_erettsegi_pontok

Emelt szintű érettségi

Automatikusan emelt szintű érettségi
vizsgának minősül

a lisszaboni egyezményben
szereplő állam által kiállított
külföldi bizonyítványban
szereplő, az adott állam
hivatalos nyelvéből vagy a
hivatalos nyelvéből és
irodalmából letett érettségi
vizsga

Európai Iskola érettségi
bizonyítványában szereplő,
az adott nyelvi szekció
nyelvéből letett nyelv vagy
nyelv és irodalom érettségi
vizsga.
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már bevizsgált
érettségi tantárgyak

https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2021A/5_kulfoldi/52_pontszamitas/523_emelt_szinten

Tantárgy eltérő megnevezése esetén tantárgy-megfeleltetés kérése
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A külföldi érettségi bizonyítvány egyenértékű nyelvvizsga
bizonyítvánnyal
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magyar tannyelvű
középiskolában
szerzett
bizonyítvány

magyar tannyelvű
középiskolában
szerzett
bizonyítvány

B2 középszintű
nyelvvizsga

C1 felsőfokú nyelvvizsga
igazolással
legalább két évig idegen
nyelven tanult tantárgyról

külföldi
középiskolában
szerzett
bizonyítvány
C1 felsőfokú
nyelvvizsga

A MEIK által kiadott
"Tájékoztatás" nevű
dokumentum jogi
hatállyal nem
rendelkezik, így a benne
foglaltak a felvételi
eljárás során nem
vehetők figyelembe.
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Általános
iskolai igazolás
nem fogadható
el nyelvi
többletponthoz.

Kétnyelvű dokumentumokhoz
(magyar nyelvű is) nem
szükséges fordítás, de a nem
angol, német vagy francia
nyelven kiadott külföldi
rendszerű dokumentumokhoz a
magyar nyelvű hiteles fordítás
másolatát is be kell nyújtani.

