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Érettségi vizsgák 1.

• 137,5 ezren, 2008-hoz képest kb. 13 ezerrel 
többen tesznek valamilyen érettségi vizsgát ;

• 494 773 érettségi vizsga;
• 278 vizsgatárgy;
• 234 írásbeli feladatsor;
• kb. 3741 vizsgabizottság.



Érettségi vizsgák 2.

• a többletből kb. 12 ezer a nyelvi előkészítő miatt 
csak 2009-ben végzős;

• az érettségi lebonyolításában nincsen érdemi 
változás, a rendszer stabilan működik;

• írásbeli vizsgák május 4 - 25.
• emelt szintű szóbeli vizsgák június 4 - 10.
• középszintű szóbeli vizsgák június 15 - 26.



Felsőoktatási felvételi 1.

• 127,5 ezren adtak be felsőoktatási felvételi jelentkezést, 
ami kb. 27 ezerrel több, mint 2008-ban1;

• alapképzésre 90 600 fő, egységes, osztatlan képzésre 10 
200 fő, felsőfokú szakképzésre 6 500 fő, 
mesterképzésre 17 000 fő jelentkezett első helyen

• államilag támogatott képzésre első helyen kb. 107 ezer 
fő, költségtérítéses képzésre kb. 17 ezer fő jelentkezett;

• az első helyes jelentkezések kb. 70 %-a nappali 
tagozatra szól.

1 a jelentkezők által benyújtott jelentkezési lapokból kb. 3000 hibás, ennek 
adatait a részletes statisztikák nem tartalmazzák



Felsőoktatási felvételi 2.

• a többletlétszámból kb. 12 ezer a nyelvi előkészítő miatt csak 
idén érettségizők száma;

• a többletlétszámból kb. 11 ezer a mesterképzés bővülése miatti 
növekedés;

• a további bővülés mögött a felsőoktatás iránti érdeklődés  
növekedése áll, ami egyezik a nemzetközi tendenciákkal;

• államilag támogatott keretszám 56 ezer, első helyes jelentkezés 93 
ezer, összes jelentkezés 285 ezer;

• államilag támogatott mesterképzési létszám 21 ezer, első helyes 
jelentkezés kb. 14 ezer, összes jelentkezés kb. 28 ezer;



Érettségi és felsőoktatási felvételi 
adatok

Bakonyi László
elnök

Oktatási Hivatal



Érettségi adatok



Érettségi vizsgán részt vevők és érettségi 
bizonyítványt szerzők (2005-2009)

A 18 éves korosztály létszáma a KSH 2005. évi mikrocenzusa alapján került meghatározásra.
A bizonyítványt szerzők 2009. évi száma (89000) becslés!



A 18 éves korosztály és az érettségizők száma
(2005-2009)

A 18 éves korosztály létszáma a KSH 2005. évi mikrocenzusa alapján került 
meghatározásra. A bizonyítványt szerzők 2009. évi száma becslés.



Érettségi vizsgák száma szintek szerint
(2005-2009)



Érettségi vizsgatípusok
megnevezés meghatározás

rendes a középiskolai tanulmányok befejezését követően első alkalommal 
letett vizsga

előrehozott a középiskolai tanulmányok során, az adott tárgy tanulmányainak 
lezárását követően ebből a tárgyból letett vizsga

szintemelő sikeres középszintű érettségi vizsgát követően ugyanabból a 
tárgyból letett emelt szintű érettségi vizsga

kiegészítő sikeres érettségi vizsga és az érettségi bizonyítvány kiadása után, a 
bizonyítványban nem szereplő vizsgatárgyból letett vizsga

ismétlő sikeres érettségi vizsga és az érettségi bizonyítvány kiadása után az 
abban szereplő vizsgatárgyból letett újabb vizsga

pótló a vizsgázónak fel nem róható okból meg sem kezdett vagy 
félbemaradt vizsga folytatása

javító a sikertelen vagy a vizsgázónak felróható okból meg sem kezdett 
vagy félbemaradt vizsga megismétlése



Érettségi vizsgák száma vizsgatípusonként
(2005-2009)

20051 2006 2007 2008 2009

rendes 436 725 434 172 434 039 406 469 442 570

előrehozott 26 047 25 448 35 330 33 632 36 051

szintemelő 8829 9 610 5 065 4 213 4 685

kiegészítő 5 385 3 968 2 989 3 303 3 735

ismétlő 3 346 4 775 5 374 5 882 5 406

pótló 152 216 254 224 269

javító 1 567 940 1 527 1 834 2 057

összesen 482 051 479 129 484 578 455 557 494 773

1 A 2005. évi előrehozott vizsgák számát jelentősen növeli a nyelvvizsgák elismertethetősége!



Emelt szintű érettségi vizsgák száma 
vizsgatípusonként (2005-2009)

20051 2006 2007 2008 2009

rendes 44 451 32 283 28 056 19 638 16 803

előrehozott 10 302 929 1 239 1 299 1 188

szintemelő 8 829 9 610 5 065 4 213 4 685

kiegészítő 2 418 2 191 1 408 1 086 943

ismétlő 0 1 423 2 341 1 685 1 282

pótló 4 6 17 21 15

javító 4 24 43 45 81

összesen 66 008 46 466 38 169 27 987 24 997

1 A 2005. évi rendes és előrehozott vizsgák számát jelentősen növeli a nyelvvizsgák elismertethetősége!



Középszintű érettségi vizsgák száma 
vizsgatípusonként (2005-2009)

2005 2006 2007 2008 2009

rendes 392 274 401 889 405 983 386 831 425 767

előrehozott 15 745 24 519 34 091 32 333 34 863

kiegészítő 2 967 1 777 1 581 2 217 2 792

ismétlő 3 346 3 352 3 033 4 197 4 124

pótló 148 210 237 203 254

javító 1 563 916 1 484 1 789 1 976

összesen 416 043 432 663 446 409 427 570 469 776



További adatok az érettségiről
(2005-2009)

2005 2006 2007 2008 2009

emelt szintű vizsgatárgyak 73 102 103 96 87

középszintű vizsgatárgyak 103 175 186 182 191

tételkészítő bizottságok száma 108 96 99 78 79

írásbeli feladatsorok száma 222 258 237 247 234

hanganyagok száma 46 47 49 46 70

vizsgabizottságok száma 3555 3701 3710 3412 3741

2005-ben a 13. évfolyamosoknak szervezett hagyományos és az új típusú érettségik 
párhuzamosan kerültek lebonyolításra, külön tételkészítő bizottságokkal!



Különlegességek az érettségi tárgyak között

• emelt szintű történelem 3 nemzetiségi és 2 idegen nyelven összesen 44 fő
• emelt szintű matematika 1 nemzetiségi és 2 idegen nyelven összesen 10 fő
• középszintű történelem 4 nemzetiségi és 6 idegen nyelven összesen 1547 fő
• középszintű testnevelés 4 nemzetiségi nyelven összesen 8 fő
• középszintű matematika 5 nemzetiségi és 5 idegen nyelven összesen 1557 fő
• középszintű földrajz 3 nemzetiségi és 4 idegen nyelven összesen 544 fő
• középszintű biológia 3 nemzetiségi és 2 idegen nyelven összesen 47 fő



Tíznél kisebb létszámú középszintű érettségi 
vizsgatárgyak

• 1-1 fő: euritmia; buddhista vallás
• 2-2 fő: szlovén nemzetiségi nyelv; környezettan; vegyipari 

alapismeretek; csillagászat; szerb népismeret
• 3-3 fő: holland nyelv; újgörög nyelv; zenei angol, zene angolul
• 5-5 fő: héber nyelv; finn nyelv; szlovák célnyelvi civilizáció
• 6-6 fő: angol irodalom; eszperantó nyelv
• 7-7 fő: portugál nyelv; diakónia, ápolástan
• 8-8 fő: tánc- és mozgásművészet; mikrobiológia; beás nyelv
• 9-9 fő: közlekedésépítő alapismeretek; európai uniós ismeretek



Érettségi és felvételi



Adott évben érettségi bizonyítványt szerzők és 
felvételizők (2005-2009)

Az érettségi bizonyítványt szerzők 2009. évi adata becslés!



Adott évben érettségiző felvételizők és adott 
évben emelt szintű érettségivel felvételizők száma 

(2005-2009)



Felsőoktatási felvételi adatok



Jelentkezők és jelentkezések
(2005-2009)



Első helyes jelentkezések – alap- és osztatlan képzés 
(2005-2009)



Első helyes jelentkezések – felsőfokú szakképzés 
(2005-2009)



Első helyes jelentkezések képzési munkarend 
szerint (2005-2009)



Első helyes alap- és osztatlan jelentkezések 
képzési területenként (2009)

képzési terület államilag 
támogatott

költség-
térítéses össz.

aránya a 
jelentkezése

ken belül

államilag 
támogatott 
túljelentke-
zési arány

agrár 3860 382 4242 4,2 % 2,0

bölcsészettudomány 9859 1825 11684 11,5 % 2,1

gazdaságtudományok 19011 3906 22917 22,6 % 3,2

informatika 5740 575 6315 6,2 % 1,2

jogi és igazgatási 7341 2718 10059 9,9 % 4,9

műszaki 13027 1824 14851 14,6 % 1,3

művészet 4006 136 4142 4,1 % 5,7



Első helyes alap- és osztatlan jelentkezések 
képzési területenként (2009)

képzési terület államilag 
támogatott

költség-
térítéses össz.

aránya a 
jelentkezé

seken 
belül

államilag 
támogatott 
túljelentke-
zési arány

művészetközvetítés 750 84 834 0,8 % 2,5

nemzetvédelmi és katonai 450 655 1105 1,1 % 10,7

orvos és egészségtudomány 6388 180 6568 6,5 % 1,9

pedagógusképzés 3215 536 3751 3,7 % 1,7

sporttudomány 2131 203 2334 2,3 % 3,6

társadalomtudomány 8140 1122 9262 9,1 % 2,7

természettudomány 3240 155 3395 3,3 % 0,8



Első helyes jelentkezések – mesterképzés 
(2005-2009)

2005-2007 évben a kiegészítő (főiskolai diploma utáni egyetemi) képzés is beszámításra 
került.



Első helyes mesterképzési jelentkezések 
képzési területenként (2009)

képzési terület támogatott költségtérítéses összesen
aránya a 

jelentkezéseke
n belül

agrár 374 83 457 2,7 %
bölcsészettudomány 2773 284 3057 18,3 %
gazdaságtudományok 2403 615 3018 18,0 %

informatika 336 31 367 2,2 %
jogi és igazgatási 396 209 605 3,6 %

műszaki 768 256 1024 6,1 %
művészet 123 6 129 0,8 %

nemzetvédelmi és katonai 76 120 196 1,2 %
orvos és egészségtudomány 192 32 224 1,3 %

pedagógusképzés 3637 719 4356 26,0 %
sporttudomány 212 9 221 1,3 %

társadalomtudomány 1756 262 2018 12,1 %
természettudomány 1011 63 1074 6,4 %



Mesterképzési jelentkezések megoszlása 
(2009)



Jelentkezőket segítő szolgáltatások

a felvételi eljárásban

dr. Bakos Károly

szakmai főtanácsadó



Határidők az eljárásban

Regisztrációs adatok megtekinthetők / regisztrációs levelek kiküldése
2009. április vége

Dokumentumok benyújtási határideje (pl. középiskolai bizonyítvány)
2009. június 3.

Érettségi, nyelvvizsga, felsőfokú végzettség igazoló dokumentumainak benyújtási
határideje, egyszeri sorrendmódosítás határideje

2009. július 9.

Ponthatárok megállapítása
2009. július 23.



Felvételihez kapcsolódó ügyintézés

 Hiánypótlás: e-mailben vagy levélben érkezett hiánypótló felszólítás alapján.

 Regisztrációs csomag: az érvényes jelentkezést benyújtott felvételizők
ebben ellenőrizhetik a felvételi adatbázisban rögzített adataikat. Emellett
tájékoztatást kapnak a diákigazolvány igénylésükről, fizetési felszólítást
kapnak az elmaradt díj befizetésükről.

 Dokumentumpótlás: azon dokumentumok beküldése, melyek a jelentkezési
határidő előtt még nem álltak a jelentkező rendelkezésére, de a
pontszámításba beleszámítanak.

 Adat- és sorrendmódosítás: a hibás vagy megváltozott adatok
helyesbítése. Jelentkezési helyek sorrendjén egyszeri változtatás.



Tájékozódás: Felvi.hu

 „Az én felvim”
 Kérvénytár: nyilatkozat és kérvényminták az ügyintézéshez
 Hírlevél: hetente friss hírek, információk a felvételi eljárás aktuális

kérdéseiről, teendőiről
 Felvi-rangsor: személyre szabható saját rangsor készítés több évre

vonatkozó adatokkal, bővített szempontrendszerrel, segítség a
sorrendmódosításhoz

 Statisztikák: az aktuális eljárásról és az elmúlt évekről
 Fórum
 Pontszámító kalkulátor, eljárásidíj-kalkulátor



E-ügyintézés és „Az én felvim”

Az én felvim: a felvételizők személyre szabott weboldala, amelyen
megtekinthetik felvételi összpontszámukat és a ponthatárokat.

Az e-ügyintézést azok is használhatják, akik a hagyományos módon jelentkezési
lap benyújtásával jelentkeztek. Lehetőség van az adat- és a jelentkezési
sorrend módosítására, illetve a szükséges dokumentummásolatok
elektronikus benyújtására.

Pontszám felülvizsgálat: a július elejétől elérhető e-ügyintézési funkció során a
beküldött dokumentumok alapján számított felvételi pontjának újraszámolását
kérheti a jelentkező.

Az e-felvételi használatával és működésével kapcsolatos tudnivalókat az e-
felvételi felületén található útmutatókban és súgókban részletezzük!



Tájékoztatás

 E-mail küldés: a jelentkező a jelentkezési lapon megadott e-mail címére is 

kaphat felszólítást

 SMS küldés: a ponthatárok megállapítása napján SMS-ben értesítik azokat, 

akik a jelentkezési lapon feltüntették mobiltelefonszámukat

 Felvi Magazin: felvételizőknek szóló, középiskolákban terjesztett ingyenes 

hírlevél



Telefonon, általános kérdésekben:

Kormányzati Ügyféltájékoztatási Központ: 189, 6-os menüpont

vagy konkrét jelentkezéssel kapcsolatban:

Educatio Kht. Ügyfélszolgálata: 06-1/477-3131

E-mailben:

info@felvi.hu

Személyesen:

Kempelen Farkas Hallgatói Információs Központ (HIK)

1088 Budapest, Reviczky u. 6.

nyitva tartás: munkanapokon 8-16.30 óráig, szerdánként 8-18.00 óráig

Ügyfélszolgálat

mailto:info@felvi.hu�


Köszönjük a figyelmet!
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