


TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEK

1. Szakma (OKJ képzés) tanulása iskolarendszerű vagy tanfolyami 

képzésben

2. Jelentkezés felsőoktatási szakképzésre 

3. Jelentkezés a felsőoktatásba 

alap vagy osztatlan mester képzésre 



OKJ KÉPZÉS

• elsősorban érettségire épülő szakmák, nincs felvételi pontszám 

• egészségügyi és fizikai alkalmassági lehetséges 

• közoktatás keretében 25 éves korig nappali tagozaton is választható 

• képzési idő 1-2 év

• első két szakma megszerzése ingyenes 

• közoktatásban 20 éves korig családi pótlékra jogosult



ÉRETTSÉGI VIZSGÁHOZ KÖTÖTT SZAKMÁK (AZONOSÍTÓSZÁM 1-2. 

SZÁMJEGYE: 54-55)
PÉLDÁK

• autószerelő

• bronzműves és szoboröntő

• cad-cam informatikus

• csecsemő és gyermekápoló

• dekoratőr

• épületgépész technikus

• faipari technikus

• fodrász

• gazdasági informatikusi

• it mentor

• kozmetikus

• mechatronikai technikus

• mezőgazdasági gépésztechnikus

• ötvös

• távközlési technikus

• vegyész technikus



ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉK ELÉRÉSE

• www.nive.hu

• Szakképzési dokumentumok

• Országos Képzési Jegyzék

• Hatályos rendeletek alapján az országos Képzési Jegyzék adatbázisa (1993-TÓL)

• 2019.évi Országos Képzési Jegyzék (összes szakma, amit választani lehet)

http://www.nive.hu/


FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

• csak felsőoktatási intézmény indíthatja 

• felsőoktatásban szakirányú továbbtanulás esetén többletpontot ér (max. 32 pont) és 

kreditbeszámításra jogosít 

• agrár, informatika, jogi, gazdaságtudományok, egészségtudomány, művészet, műszaki 

képzésterületeken 

• két legjobb érettségi tárgy %-ból számolják a felvételi pontot

• 139/2015 (VI.9.) Korm. rend. 1 mell. tartalmazza a szerezhető képesítéseket



FELSŐOKTATÁS

• alap-(BA/BSc) vagy osztatlan mester(O) képzés

• jogszabályok által meghatározott pontszámítás

• felvételi pontszám max. 500 

• szakonként meghatározott két érettségi tárgy, melyet közép- vagy emelt szinten kell teljesíteni a 

bejutáshoz 



DUÁLIS KÉPZÉS

 az elméleti és gyakorlati képzés párhuzamosan zajlik 

 a felsőoktatási intézmények és a fogadó cégek együttműködési megállapodást kötnek

 agrár, gazdasági, informatikai, műszaki, természettudományos képzési területen, ill. szociális 

munka alapszakon hirdetik meg

 Két jelentkezés: 1. felsőoktatási szakra  

2. fogadó céghez

 a képzési idő évente 48 hét 

 a vállalat munkavállalási szerződést köt a hallgatóval és díjazást biztosít számára



FELSŐOKTATÁSI KÉPZÉS SZERKEZETE



TÁJÉKOZÓDÁS AZ EGYES SZAKOKRÓL 

• www.felvi.hu

• szakleírások, szakkereső



TÁJÉKOZÓDÁS AZ EGYES SZAKOK ÉRETTSÉGI 
KÖVETELMÉNYEIRŐL 
• www.felvi.hu

• felvételi tájékoztató

• táblázatok

http://www.felvi.hu/




KÖTELEZŐ EMELT SZINTŰ KÖVETELMÉNYEK 2019 



VÁLTOZÁSOK 2020

• Mindenkinek kötelező egy emelt szintű érettségi vizsga.

• Bármely érettségi tárgyból:

• agrár, gazdaságtudományok, informatika, művészetközvetítés, orvos- és egészségtudomány alapszakok, 

pedagógus, sporttudomány képzésterületen

• Választandó érettségi vizsgatárgyból:

• államtudományi, bölcsészettudományi, jogi, műszaki, orvos- és egészségtudomány osztatlan képzések, 

társadalomtudomány,  természettudomány képzésterületen



ELŐRE MEGHATÁROZOTT MINIMÁLIS FELVÉTELI KÖVETELMÉNY ÁLLAMI 
ÖSZTÖNDÍJAS KÉPZÉSEN (PONTSZÁM)
alapképzési szakok 

• ALKALMAZOTT KÖZGAZDASÁGTAN 400

• ANGLISZTIKA 320

• EMBERI ERŐFORRÁSOK 400

• GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT 400

• GYÓGYPEDAGÓGIA 310

• IGAZSÁGÜGYI IGAZGATÁSI 424

• KERESKEDELEM ÉS MARKETING 400

• KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIATUDOMÁNY 440

• KÖZÖSSÉGSZERVEZÉS 310

• LÓTENYÉSZTŐ, LOVASSPORTSZERVEZŐ AGRÁRMÉRNÖKI 320

• MAGYAR 310

• MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI 410

• MŰSZAKI MENEDZSER 320

• NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS 420

• NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK 455

• ÓKORI NYELVEK ÉS KULTÚRÁK 310

• PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL 400

• POLITIKATUDOMÁNY 320

• PSZICHOLÓGIA 435

• RÉGÉSZET 340

• SPORT ÉS REKREÁCIÓSZERVEZÉS 320

• SZABAD BÖLCSÉSZET 340

• SZOCIOLÓGIA 320

• TÁJRENDEZŐ ÉS KERTÉPÍTŐ MÉRNÖKI 325

• TÖRTÉNELEM 320

• TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS 400



ELŐRE MEGHATÁROZOTT MINIMÁLIS FELVÉTELI KÖVETELMÉNY ÁLLAMI ÖSZTÖNDÍJAS 
KÉPZÉSEN (PONTSZÁM)
osztatlan képzések

• AGRÁRMÉRNÖKI 300

• ÁLLATORVOSI 400

• ÁLTALÁNOS ORVOS 380

• ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI 330

• ERDŐMÉRNÖKI 300

• FOGORVOS 390

• GAZDASÁG- ÉS PÉNZÜGY-MATEMATIKAI ELEMZÉS 420

• GYÓGYSZERÉSZ 385

• JOGÁSZ 440

• TANÁR 305



PONTSZÁMÍTÁS I.

• Alap és Osztatlan mesterképzés (280):

tanulmányi pont + érettségi pont + többletpont

vagy

érettségi pont x 2 + többletpont 

összpontszám max.    500



PONTSZÁMÍTÁS II.

•Felsőoktatási szakképzés (240)

tanulmányi pont + érettségi pont + többletpont vagy 

érettségi pont x 2 + többletpont  vagy

tanulmányi pont x 2 + többletpont

összpontszám max.   500



TANULMÁNYI PONT I.
• magyar irodalom és nyelvtan 

• matematika 

• történelem

• idegen nyelv (angol vagy német vagy francia vagy orosz)

• földrajz vagy kémia vagy biológia vagy fizika 

utolsó két tanult év végi osztályzatának összege x 2

összesen 100 pont 



TANULMÁNYI PONT II.

érettségi eredmények százalékos átlaga 

(5 tárgy: magyar, matematika, történelem, idegen nyelv, 1 szabadon választott tárgy) 

összesen: 100 pont

tanulmányi pont összesen: 

középiskolai + érettségi eredmények =

200 pont



ÉRETTSÉGI PONTOK

• felsőoktatási intézmény által meghatározott  két tantárgy érettségi eredményeinek százaléka. 

100 + 100 = 

200 pont



TÖBBLETPONTOK I.

Jogszabály alapján járó:

•emelt szintű érettségi (legalább 45 %)  50 max. 100 pont

•nyelvtudás b2: 28,  c1: 40 max.   40 pont 

•előnyben részesítés                         40 pont

Többletpont maximális összege 100 pont!



TÖBBLETPONTOK II.

Képzési területek szerint adható:

•tanulmányi versenyeredmények max. 100 pont 

•felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél max. 32 pont

•OKJ jegyzékben 54-es vagy 55-ös szintű szakiránynak 

megfelelő szakképesítés 32 pont

•művészeti versenyeredmények               20 pont 

•sporteredmény      10-50 pont

Többletpont maximális összege 100 pont!



FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK VÁLTOZÁSA 2020-BAN 
335/2014. (XII. 18.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdése alapján

• A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

23. § (1) alapképzésre, osztatlan képzésre - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - csak az a jelentkező vehető fel, akinek a 19. 

§, (emelt szint) 20. § (nyelvvizsga) és a 21. § (1) bekezdés j) pontja (OKJ végzettség) szerint járó többletpontokkal együtt, de 

más jogcímen adható többletpontok nélkül számított pontszáma eléri vagy meghaladja a 280 pontot.

(3) alapképzésre, osztatlan képzésre - az (1) bekezdésben foglaltak mellett, a (4) bekezdésben szabályozott kivétellel - az a 

jelentkező vehető fel, aki

a) legalább B2 szintű, általános nyelvi, komplex nyelvvizsgával vagy azzal egyenértékű okirattal rendelkezik és

b) legalább egy emelt szintű érettségi vizsgát tett vagy felsőfokú végzettséget tanúsító oklevéllel rendelkezik.

(4) a (3) bekezdés b) pontját nem kell alkalmazni a művészet képzési terület képzésére jelentkezőre.



FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK VÁLTOZÁSA 2020-BAN 
TÖBBLETPONT SZÁMÍTÁSÁNAK VÁLTOZÁSA

A FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI ELJÁRÁSRÓL SZÓLÓ 423/2012. (XII. 29.) KORM. RENDELET

19. § (1) Amennyiben a jelentkező érettségi pontjait az emelt szinten teljesített vizsga alapján számítják, a jelentkező az 

emelt szinten teljesített legalább 45 százalékos eredményű második érettségi vizsgáért érettségi többletpontra jogosult.

(2) Ha a jelentkező az (1) bekezdés vagy a 17. § (8) bekezdése alapján jogosult az érettségi többletpontra, emelt szintű 

érettségi vizsgatárgyanként 50 érettségi többletpontra jogosult.

20. § (1) Ha a jelentkező a felvételi követelményen felül teljesített, államilag elismert vagy azzal egyenértékű, magyartól 

eltérő idegen nyelvből tett nyelvvizsgáért nyelvenként

a) középfokú (b2) komplex típusú nyelvvizsga esetén 28 többletpontra vagy

b) felsőfokú (c1) komplex típusú nyelvvizsga esetén 40 többletpontra jogosult.



PÉLDA I. - PSZICHOLÓGIA (angol, biológia, magyar, matematika, 
történelem, egy „E”)

• Pontszám 2019-ben: 453

• Pontszám 2020-ban: 403



PÉLDA II. – VILLAMOSMÉRNÖKI 
(matematika és biológia)

• Pontszám 2019-ben: 381 

• Pontszám 2020-ban: NEM SZÁMÍTHATÓ

• kötelező emelt szintű vizsga 

• matematika vagy

• biológia



PÉLDA III. – MEZŐGAZDASÁGI MÉRNÖK 
(biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v. v. matematika v. idegen nyelv)

• Ezzel a teljesítménnyel 2019-ben sem lehet bekerülni a felsőoktatás alapképzésére (min. 280).

• 2020-ban pontszám nem számítható, mivel nincs emelt szintű érettségi tárgy.



ELTÉRŐ PONTSZÁMÍTÁS

• művészet képzésterület

• művészetközvetítési képzésterület

• sporttudomány képzésterület

• edző szak

gyakorlati vizsga 200 pont

duplázással a felvételi pont max. 400 pont

nincs többletpont

a vizsga követelményeit az egyes felsőoktatási intézmények határozzák meg



HOL TALÁLOM AZ ELŐZŐ ÉVEK PONTHATÁRAIT?

• www.felvi.hu

• Ponthatárok, statisztikák



HOVA KELL MINDENKÉPPEN FAKULTÁCIÓ?

• Abból a tárgyból, amelyből emelt szintű érettségit szeretne tenni.

• 400 pont felett van a bejutási pontszám. 

• Ha gazdasági területen szeretne továbbtanulni, akkor  a tananyaga miatt a matematika, melyet 

elvárnak a felsőoktatásban.



HOGYAN SEGÍTHETÜNK?

• Beszélgetés, meghallgatás 

• Közös információgyűjtés 

• Kérdőívek kitöltése és értékelése, pl. 

www.npp.munka.hu

www.felvi.hu

http://www.npp.munka.hu/
http://www.felvi.hu/


NEMZETI PÁLYAORIENTÁCIÓS PORTÁL



NPP - KÉRDŐÍVEK



FELVI – ÖNISMERETI TESZTEK



Mit kellene tudnom az év végéig?

• Melyek azok a képzésterületek a felsőoktatásban, ahol el tudnám képzelni magam a 

munkaerőpiacon.

• Milyen tárgyakból számítható érettségi pont a képzésterületen.

• Milyen tárgyakból szükséges emelt szintű érettségi vizsgát tenni a képzésterületen.

• Milyen magasak a pontszámok az adott szakon.


