Itt az új, kétszintû érettségi
Tisztelt pedagógusok, szülõk és diákok!
2005-ben Magyarországon megszûnik a felsõoktatási felvételi vizsga, szerepét a kétszintû érettségi vizsga veszi át. Ez a változás végre megteremti a lehetõségét annak, hogy a diákoknak a
sikeres továbbtanuláshoz elegendõ a középiskolai követelmények megfelelõ elsajátítása. A jövõben nem kell az érettségi mellett külön egyetemi/fõiskolai felvételi vizsgára készülni. Így az
érettségi vizsga visszanyeri méltóságát. A kétszintû érettségivel fölöslegessé válnak a társadalmi különbségeket növelõ, a szülõk és a diákok számára egyaránt nagy terhet jelentõ, költséges egyetemi/fõiskolai felvételi elõkészítõk,
különórák is.
Amikor a jövõre érettségizõk megszülettek,
fõiskolára-egyetemre bejutni csak keveseknek
adatott meg. A fiúk számára a sikeres felvételi
„jutalma” akkor még egy év sorkatonaság volt,
csak azután folytathatták tanulmányaikat. A felsõoktatás iránti érdeklõdés növekedése is szükségessé tette az érettségi szerepének megváltoztatását. A kétszintû érettségi bevezetésérõl
még 1996-ban született döntés. Sok részletet
kellett egyeztetni, össze kellett hangolni a változtatás szándékát a felsõoktatás igényeivel, a
középiskolák lehetõségeivel. Abban azonban
mindvégig társadalmi konszenzus volt, hogy új,
korszerûbb és igazságosabb vizsgarendszert kell
kialakítani.
A kétszintû érettségi több szabadságot biztosít a továbbtanulni szándékozóknak, mert maguk dönthetik el, hogyan gyûjtik össze a számukra szükséges pontszámokat. De több lehetõséget ad magának a közoktatásnak is azzal, hogy a
közoktatás határozza meg a vizsgakövetelményeket, és nem kell az egyre keményebb felvételi
vizsgákat követelõ fõiskolákhoz, egyetemekhez
igazodniuk.
Kedves pedagógusok, szülõk és diákok!
Minden változás nagyobb figyelmet, türelmet
és – fõleg – alapos tájékozódást igényel. Ehhez
ad segítséget az Oktatási Minisztérium ezzel a
kis füzettel, amelyben megtalálhatók a legfontosabb tudnivalók. Ha szükséges, további információkat
a
minisztérium
honlapján
(www.om.hu) lehet megtalálni.
A felkészüléshez sok sikert kívánok!
Magyar Bálint
oktatási miniszter

4358

Az érettségi reform szükségessége és céljai
A magyar közoktatás egyik fontos célja, hogy minél
többen szerezzék meg az érettségi vizsgához szükséges tudást és az azt igazoló érettségi bizonyítványt,
amelynek birtokában jobb esélyekkel indulnak a
munkaerõpiacon, illetve lehetõségük nyílik a továbbtanulásra a felsõoktatásban. Még a kilencvenes évek
elején is egy-egy korosztály 40%-a járhatott csak
érettségit adó középiskolába, és közvetlenül az érettségi évében a korosztály mindössze 10-12%-a tanulhatott tovább fõiskolán vagy egyetemen. Az elmúlt
évtizedben az érettségizõk aránya 75%-ra növekedett,
a felsõoktatásba pedig immár egy-egy korosztály
50%-a jár. Az eddigi érettségi – felvételi rendszer már
nem felel meg a kor követelményeinek, ezért 2005-tõl
jelentõsen átalakul.
Az érettségi reform céljai tehát a következõk:
• Az egymás után következõ korosztályok számára
elérhetõ legyen a középiskolai érettségi, majd ennek
következtében a felsõoktatás.
• Az iskolai oktatás a követelményekben a lexikális
ismeretek mindenhatósága felõl fokozatosan és jelentõs mértékben mozduljon el a képességfejlesztés
felé.
• A közoktatásban reálisan elsajátítható készségek
és megszerezhetõ ismeretek határozzák meg a követelményeket mind az érettségi, mind a felsõoktatásba való bejutás tekintetében. (Ne legyen szükség a szülõk és
diákok számára egyaránt nagy terhet jelentõ, önköltséges felvételi elõkészítõkre.)
• Szûnjön meg a „dupla vizsgázás”. Az érettségi vizsga egyúttal „felvételi vizsga” is legyen, azaz a felsõoktatási intézmények felvételi rangsoraikat az érettségi
vizsgákon elért eredmények és az iskolai teljesítmények alapján állítsák fel.
• A tantárgyankénti érettségi követelmények szintenként egységesek, mindenki számára nyilvánosak, és
az egyes iskolatípusokban ugyanazok legyenek.
• A különbözõ középiskolákban adott egyforma
érettségi minõsítések a lehetõ legnagyobb mértékben
ugyanazt a teljesítményt takarják valamennyi iskola
esetében.

Az érettségi vizsga tárgyai
Az új rendszerben is öt tárgyból kell érettségi vizsgát tenni. Az öt tárgy közül az alábbi négy kötelezõ:
• magyar nyelv és irodalom / nemzetiségi nyelv és
irodalom
• matematika
• történelem
• idegen nyelv
Az ötödik vizsgatárgyat az érettségire jelentkezõ maga választja meg.

Jelentkezés az érettségi vizsgára
Egy adott tantárgyból a tanulói jogviszony fennállása
alatt akkor lehet érettségi vizsgára jelentkezni, ha a jelentkezõ teljesítette a középiskola helyi tantervében
meghatározott követelményeket, akár tanórai részvétellel, akár osztályozó vizsga során.
Osztályozó vizsgát kell tenni, ha valaki olyan tantárgyból kíván érettségizni, amelyet az adott iskolában
nem tanult. Ha a tantárgy szerepel az adott iskola helyi
tantervében (például tanítják a párhuzamos osztályokban), az osztályozó vizsgát ebben az iskolában is le lehet tenni. Más esetben vendégtanulói jogviszonyt kell
létesíteni egy olyan középiskolával, amelyik a helyi
tanterve alapján tanítja az adott tantárgyat, és ott kell
osztályozó vizsgát tenni.
Az érettségire jelentkezõ tanuló azt is maga döntheti el, hogy mely tantárgyakból kíván középszinten
és melyekbõl emelt szinten vizsgázni, függetlenül attól, hogy az adott tárgyat milyen szinten tanulta. Ez
annyit jelent, hogy akkor is jelentkezhet emelt szintû
vizsgára, ha az adott vizsgatárgyból csak a középszintû vizsgára készítette fel az iskola, vagy esetleg még
arra sem. Természetesen emelt szintû felkészítés
után is lehet középszintû vizsgára jelentkezni. Egy
vizsgaidõszakban egy vizsgatárgyból csak egy szinten
lehet vizsgázni.
A vizsgatárgyak és szintek kiválasztásakor – a továbbtanulási feltételek mellett – elsõdlegesen az adott
vizsgatárgy egységes vizsgakövetelményeit kell figyelembe venni. Érdemes mérlegelni a különbözõ kockázati tényezõket (magasabb követelmények, a felvételi
pontok kiszámításakor lehetséges elõnyök és hátrányok stb.), és csak akkor választani az emelt szintet, ha
arra elegendõ a felkészültség. A döntéshez a diákok elsõsorban tanáraiktól kérhetnek segítséget, útbaigazítást.

Vizsgafajták
A rendes érettségi vizsga a középiskolai tanulmányok
követelményeinek teljesítése után, a tanulói jogviszony fennállása alatt vagy megszûnését követõen elsõ
alkalommal tett érettségi vizsga.
Az elõrehozott érettségi vizsga a középiskolai tanulmányok teljes befejezése elõtt, egyes vizsgatárgyból,
elsõ alkalommal tett érettségi vizsga, amely az egyes
tantárgyra elõírt iskolai tanulmányi követelmények teljesítése után, a tanulói jogviszony fennállása alatt, korábbi évfolyamokon is letehetõ.
A szintemelõ érettségi vizsga a középszinten sikeresen befejezett érettségi vizsgának az emelt szintû érettségi vizsgán elsõ alkalommal történõ megismétlése.
Az érettségi bizonyítvány átadásáig ugyanabból a vizsgatárgyból szintemelõ érettségi vizsga egy alkalommal
tehetõ. Pótló- és javítóvizsga természetesen ebben az
esetben is tehetõ.
A kiegészítõ érettségi vizsga a sikeresen befejezett
érettségi vizsga után az érettségi bizonyítványban nem
szereplõ vizsgatárgyból tett vizsga.

Az ismétlõ érettségi vizsgán az érettségi bizonyítvány
kiadása után, iskolai felvételi kérelem elbírálásához
vagy más okból megismételhetõ az egyes tantárgyból
korábban sikeresen letett vizsga.
A pótló érettségi vizsga a vizsgázónak fel nem róható
okból meg sem kezdett, vagy megkezdett, de be nem
fejezett rendes, elõrehozott, kiegészítõ, szintemelõ
érettségi vizsga folytatása.
A javító érettségi vizsga a vizsgázónak felróható okból meg sem kezdett, vagy megkezdett, de be nem fejezett, illetve a megkezdett, de tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt sikertelen érettségi vizsga
megismétlése.
A fentiek közül például az elõre hozott érettségi vizsga lehetõséget kínál arra, hogy az utolsó évfolyamnál
korábban érettségizhessen egy tanuló. Jó „taktika” lehet ez például idegen nyelvbõl vagy olyan tantárgyakból, amelyeknek a tanulása az adott iskolában korábban befejezõdik.

Vizsgaidõszakok 2005-ben
1. Május-június hónapban valamennyi középiskola
rendes, elõrehozott, kiegészítõ, szintemelõ, ismétlõ,
pótló és javító érettségi vizsgát szervez.
Az írásbeli vizsgák kezdõ napja 2005. május 9., a
nemzetiségi és két tanítási nyelvû középiskolákban:
2005. május 6.
Az emelt szintû szóbeli vizsgákat 2005. június 8.
és 14. között kell megszervezni.
A középszintû szóbeli vizsgákat 2005. június 20.
és július 1. között kell megszervezni.
2. Az arra kijelölt középiskolák szeptember-október
folyamán szerveznek rendes, elõrehozott, ismétlõ, pótló és javító érettségi vizsgákat. A pontos idõpontokat a
2005/2006. tanév rendjérõl szóló OM rendelet fogja
meghatározni, amelynek kihirdetése 2005. márciusában várható.

Jelentkezési határidõk 2005-ben
1. A május-júniusi vizsgaidõszakra 2005. február 15-ig
abban a középiskolában, amellyel a tanuló tanulói jogviszonyban áll.
2. A szeptember-októberi vizsgaidõszakra 2005. augusztus 31-ig a kijelölt iskolákban. A kijelölt iskolák listáját minden középiskola augusztusban megkapja.
2005. május-júniusban még nem minden végzõs
középiskolás tesz kétszintû érettségi vizsgát!
Azok, akik a 2004/2005-ös tanévben a 13. évfolyamra járnak, „ régi típusú”, azaz a jelenlegivel
megegyezõ érettségi vizsgát tesznek. Ezt a vizsgát
minden vizsgatárgyból középszintû érettséginek számítják át. Ugyanakkor ezeknek a tanulóknak is joguk van az új követelmények szerinti emelt szintû
érettségi vizsgát tenni az általuk választott vizsgatárgy/ak/ból.
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2005-ben kétszintû érettségi vizsgát azok tesznek, akik a 2004/2005-ös tanévben a 12. évfolyamra
járnak.
Elõre hozott érettségi vizsgát tehetnek az alacsonyabb évfolyamra járó tanulók is.

A középszintû érettségi vizsga
A középszintû érettségi vizsga a tartalmi követelményekben és a vizsgák jellegében is különbözik a jelenlegi érettségi vizsgától. Szervezése és lebonyolítása viszont alapvetõen megegyezik a mostani vizsgáéval: a vizsgázók saját iskolájukban oldják meg az írásbeli feladatokat minden vizsgatárgyból az elõre kijelölt
napokon, majd ugyanott az iskola tanáraiból, és egy, az
iskolában nem tanító elnökbõl álló érettségi vizsgabizottság elõtt szóbeliznek.
A középszintû érettségi vizsga az adott tantárgy általános érettségi követelményei alapján állhat írásbeli
és szóbeli/gyakorlati vizsgarészbõl, vagy csak írásbeli,
illetve csak szóbeli/gyakorlati vizsgarészbõl.
Jelentõs változás, hogy az eddigiektõl eltérõen szinte minden tantárgyból lesz írásbeli és szóbeli vizsga
is. Az írásbeli feladatlap és az értékelési útmutató az
összes tárgyból központilag készül, a javítás és az értékelés azonban az iskola feladata. A szóbeli feladatok összeállításának „forgatókönyvét” az érettségi vizsgatárgy
részletes követelményei rögzítik, a konkrét tételeket
azonban az iskola tanárai helyben állítják össze, értékelésüket, pontozásukat a részletes követelményekben
megadott szempontok alapján maguk végzik.

Az emelt szintû érettségi vizsga
Az emelt szintû vizsga jelentõsen eltér a jelenleg megszokott érettségi vizsgától. Mindez abból adódik, hogy
az emelt szintû vizsga külsõ vizsga lesz, azaz a vizsgáztatás elszakad a felkészítõ iskolától és tanáraitól. Az
írásbeli dolgozatokat nem a tanuló iskolájában javítják
és értékelik, hanem ezt olyan független értékelõk végzik, akik a tanulót nem ismerik. Az emelt szintû írásbeliket az iskolában vagy az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközpont (OKÉV) által kijelölt helyszíneken írják, tantárgyanként a középszintû írásbelivel azonos idõpontban.
Az egyes vizsgatárgyakból az emelt szintû szóbeli
vizsga is külsõ tantárgyi bizottság elõtt zajlik. Terveink
szerint megfelelõ – várhatóan 15-20 fõs – létszám esetén nem a tanulók utaznak a vizsgabizottsághoz, hanem a vizsgabizottság megy az adott iskolába vagy a
város egyik iskolájába. Az egyes érettségi vizsgaidõszakokban az emelt szintû szóbeli érettségi vizsgákat a
középszintû szóbeli vizsgák elõtt kell lebonyolítani.

Az érettségi vizsga értékelése
Az értékelés mindkét szinten vizsgatárgyanként történik. Az elégséges alsó határa mind közép-, mind emelt
szinten az elérhetõ pontszám 20%-a, azzal a megszorítással, hogy a tanulónak a vizsga sikeres teljesítéséhez
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minden egyes vizsgarészen (például írásbelin és szóbelin egyaránt) külön-külön is legalább 10%-os teljesítményt el kell érnie.
A vizsgán elért pontszámot az elérhetõ pontszám
százalékában fejezik ki. A vizsga minõsítését ez a százalékérték, és az ennek alapján kiszámított érdemjegy
együttesen alkotja. A százalékértékek és az osztályzatok megfeleltetése nem azonos a két szinten. Ugyanaz
a százalékérték emelt szinten általában jobb osztályzatnak felelhet meg, mint középszinten.
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A kétszintû érettségi vizsga bevezetése elõtt tett („régi típusú”) tantárgyi érettségi vizsga 2005-tõl kezdve középszintû vizsgának minõsül, és az érdemjegyek az új rendszerben az alábbi százalékos teljesítésnek felelnek meg:
a) jeles (5) 100%,
b) jó (4) 79%,
c) közepes (3) 59%,
d) elégséges (2) 39%.
Tehát például egy „régi” típusú 4-es matematika
érettségi 2005-tõl kezdve a továbbtanulás szempontjából 79%-os 4-es középszintû érettségit ér.
Az érettségi bizonyítványban minden egyes vizsgatárgyból feltüntetik a vizsga szintjét, érdemjegyét és a
százalékos teljesítményt. Például: „fizika emelt szint,
62%, jeles (5)”. A százalékok alapján számolható ki a
felsõoktatásba való bejutásnál fontos „szerzett pont”.

Az idegen nyelvi érettségi
és az államilag elismert nyelvvizsga
Az államilag elismert nyelvvizsga 2005-ben váltja ki
utoljára az idegen nyelvi érettségit. Tehát utoljára
2005-ben lehetséges, hogy a legalább középfokú „C” típusú államilag elismert egynyelvû vagy kétnyelvû
nyelvvizsga-bizonyítvány tulajdonosa (ha az új vizsgarendszer szerint vizsgázik) emelt szintû jelest kap idegen nyelvbõl az érettségi bizonyítványába. 2005-ben
még utoljára – a vizsgára bocsátás feltételeinek teljesítése esetén – erre az alacsonyabb évfolyamra járóknak
is lehetõségük van, elõrehozott emelt szintû vizsga keretében. Közülük is azok, akik középfokú vagy felsõfokú
„C” típusú nyelvvizsgával rendelkeznek – 2005-ben
utoljára –, a nyelvvizsga bizonyítványért emelt szintû
ötös osztályzatot kapnak. 2006-tól az állami nyelvvizs-

ga már nem számítható be az érettségi eredménybe,
minden tanulónak legalább egy idegen nyelvbõl kötelezõ érettségi vizsgát kell tennie közép- vagy emelt
szinten.
Fontos változás lesz ugyanakkor, hogy a jól sikerült
emelt szintû idegen nyelvi érettségi vizsga 60%-tól középfokú, 40-59% között pedig alapfokú „C” típusú, államilag elismert nyelvvizsgának számít.
A nemzetiségi nyelv és irodalom, a nyelvoktató
programban szereplõ nemzetiségi nyelv, valamint a
kétnyelvû oktatásban tett érettségi nyelvvizsga
egyenértékûsége is meghatározott a vizsgaszabályzatban. Továbbra is megmarad a nemzetiségi illetve
két tanítási nyelvû érettségi bizonyítvány és a felsõfokú államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány
megfeleltetése.
Figyelem! Azon felsõfokú intézmények, amelyekben
az emelt szintû nyelvi érettségi a felvétel feltétele, nem
fogadják el a nyelvvizsgával kiváltott emelt szintû
érettségit, csak a ténylegesen teljesítettet.

Az informatika érettségi és
az ECDL vizsgabizonyítvány
Az informatika érettségi és az ECDL vizsgabizonyítvány
megfeleltetése más rendszer szerint valósul meg.
Egyeztetések folynak az ECDL vizsga magyarországi
szervezõjével, a Neumann János Számítógép-tudományi Társasággal arról, hogy az NJSzT vizsgamentességgel átjárhatóságot biztosítson az ECDL és az érettségi
vizsga között az érettségizettek részére mindkét szinten
az érettségi bizonyítvány megszerzésétõl számított 2
éven belül. Tehát az ECDL bizonyítvánnyal (sem az informatikai-számítástechnikai OKJ-s vizsgával) nem
váltható ki az informatika érettségi. Aki azonban akár
közép-, akár emelt szinten ötösre leteszi az informatika
érettségit az új kétszintû rendszerben, az várhatóan az
érettségi bizonyítványa alapján folyamodhat ECDL bizonyítványért. Az ECDL bizonyítványt az igényüket benyújtó diákok számára az NJSZT bocsátja ki az érettségi
dokumentum, valamint az érettségi adatokat nyilvántartó hivatalos szervezettel egyeztetett adatok alapján.
A vizsgadíjat nem kell kifizetni, de az eljárásért a regisztrációs díjat igen, ezt azonban az Oktatási Minisztérium várhatóan magára vállalja.
További kérdéseikkel forduljanak az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközponthoz az
okev.kozpont@okev.hu e-mail címen.

Az érettségi vizsga és a felsõoktatási
intézményekbe való bejutás kapcsolata
2005-ben alapvetõen megváltozik a felsõoktatás felvételi rendszere is, mivel az alapképzésben megszûnik a
felsõoktatási felvételi vizsga, szerepét a kétszintû
érettségi vizsga veszi át. Kizárólag a mûvészeti és
testkulturális területeken marad meg a felvételi jelentkezés elbírálására a gyakorlati vizsga. Emellett egyes
szakokon alkalmassági vizsgák is lehetnek, ám ezeken
csak az dõlhet el, hogy a jelentkezõ „alkalmas” vagy

„nem alkalmas” az adott szakon való továbbtanulásra,
a felvételi pontszámot ezek nem befolyásolják.
A felsõoktatási felvételi eljárás során 2005-ben is az
eddig megszokott módon – többletpontok nélkül számítva – 120 pontos rendszerben (60 hozott pont + 60
szerzett pont) értékelik a felsõoktatási intézmények a
jelentkezõk teljesítményét.
A hozott pontokat változatlanul a középiskolai teljesítmény alapján fogják kiszámolni. A magyar nyelv és
irodalom, matematika, történelem, egy idegen nyelv
és egy választott tantárgy utolsó – tanult – két év végi
osztályzatainak összege alapján legfeljebb 50 pont szerezhetõ, az összes érettségi osztályzat átlagának egész
számra kerekített kétszerese alapján pedig legfeljebb
10 pont.
A szerzett pontokat az új rendszerû érettségi vizsgán
egy vagy két vizsgatárgyból elért százalékos érettségi
eredmény alapján kell kiszámolni. Az Oktatási Minisztérium honlapján (www.om.hu, Kétszintû érettségi
vizsga, 2005 menüpont alatt) megtalálható az a lista,
amelybõl megtudható, hogy melyik szakcsoportban
milyen érettségi vizsgatárgyból vagy vizsgatárgyakból
és milyen szintû vizsgákból számítják ki a felsõoktatási
intézmények a jelentkezõk szerzett pontját. A legtöbb
szakcsoport egy vagy két tantárgyból, középszintû
érettségi vizsgát jelöl meg feltételként.

A többletpontok számítása a felvételi eljárásban
• Az emelt szintû érettségiért (amennyiben ez a szint
nem jelentkezési feltétel) közepes és annál jobb érettségi vizsgaeredmény esetén 7 többletpont jár legfeljebb
két, az adott szakcsoportban elõírt érettségi vizsgatárgyból. Azoknál a szakcsoportoknál, ahol csak egy érettségi
vizsgatárgy van meghatározva (és nem több vizsgatárgy
közül kell egyet választani), második tárgyként bármely
kötelezõ érettségi tárgy emelt szintû vizsgájáért jár a
többletpont. (Például egy tanító jelölt nemcsak a szakcsoportban elõírt magyar, hanem például mellé egy matematika emelt szintû érettségiért is kaphat 7 többletpontot legalább 3-as érettségi osztályzat esetén.)
• További 7 többletpont jár a középfokú „C” típusú,
10 többletpont a felsõfokú „C” típusú államilag elismert nyelvvizsgáért. A jelentkezõ legfeljebb két nyelvvizsgáért kaphat többletpontot. „A” vagy „B” típusú
nyelvvizsgáért 2005-tõl kezdve nem jár többletpont.
• Az emelt szintû érettségiért és a nyelvvizsgáért a felsõoktatási intézményeknek kötelezõ megadniuk a többletpontot. A szakmai tanulmányokért (technikusi vagy
OKJ-s bizonyítvány) és a sportteljesítményért már eddig
is megszokott többletpontok az „adható” kategóriába
tartoznak, vagyis az egyetemek és fõiskolák maguk döntik el szakmai szempontok alapján azt, hogy megadják-e
ezekért a teljesítményekért a többletpontokat.
• Egy jelentkezõnek összesen 24 többletpont adható.
• A felvételi eljárás során továbbra is az nyerhet felvételt, aki a többletpontok nélkül számított maximális
pontszám legalább 60%-át, tehát a 120-as pontrendszerben 72 pontot (a felsõfokú szakképzésben 50%-ot,
60 pontot) elér.
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A középszintû, illetve az emelt szintû érettségi vizsga százalékos teljesítményeinek átszámítása szerzett
ponttá

az érettségi vizsga százaléka
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A felvételi eljárás során az érettségi eredmények felvételi pontokká történõ átszámításakor nem lesz különbség annak függvényében, hogy valaki középszinten vagy emelt szinten tette le az adott tárgyból az
érettségi vizsgát. A differenciálást és az emelt szintû
vizsga preferálását a többletpontok rendszere biztosítja.
Példák:
A továbbtanulás szempontjából beszámítható tantárgyakból csupa 4-es osztályzat és 4-es érettségi átlag
összesen 48 hozott pontot ér. A szakcsoportban elõírt
két tantárgyból erõs 4-es érettségi (például egy 78%-os

teljesítmény közép szinten) 27 + 27 = 54 szerzett pontot jelent. A hozott és a szerzett pont összege 102 lenne, de mivel a szerzett pontok duplázásával 108 pontja
van a tanulónak, így 108 felvételi ponttal rangsorolják.
(Ehhez jönnek az esetleges többletpontok.)
Aki a szakcsoportban elõírt tárgyakból legalább
90%-os teljesítményt ér el, annak 60 szerzett pontja
van, és – a középiskolai osztályzataitól függetlenül –
120 felvételi ponttal rangsorolják. (Ehhez jönnek az
esetleges többletpontok.)
Fontos megjegyezni, hogy 2005-tõl kezdve megszûnik a hozott pontszám duplázásával való felvételi lehetõsége!

Lux Antal rajza
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