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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 2-3 év

 első félévben ágazati alapoktatás, ezt követően konkrét szakma 

tanulása

 első két szakma megszerzése ingyenes 

 közoktatásban 20 éves korig családi pótlékra jogosult

 ösztöndíj (nappali rendszerű oktatásban)

 egyszeri pályakezdési juttatás



Átalakult szakképzési rendszer

 Alapszakmák: érettségivel rendelkezőknek két- ill. hároméves technikumi képzés

 Ágazatok: 

 Tájékozódás: Szakképzés

 Szakmák leírása

 Régi szakmák megfeleltetése 

https://szakkepzes.ikk.hu/#jegyzek


Érettségi vizsgához kötött 

technikumi képzések - példák

3 éves képzések:

Alternatív járműhajtási technikus 

Fogtechnikus

Járműipari karbantartó technikus

Radiográfiai szakasszisztens

2 éves képzések:

Egészségügyi asszisztens

Gépésztechnikus

Honvéd kadét

Ipari informatikai technikus

Kereskedő és webáruházi technikus

Kéz és lábápoló technikus

Közszolgálati technikus

Közlekedésautomatikai technikus

Logisztikai technikus

Magasépítő technikus

Optikus technikus 

Postai üzleti ügyintéző

Szoftverfejlesztő és –tesztelő

Távközlési technikus

Turisztikai technikus

Vállalkozási-ügyviteli ügyintéző

Vegyész technikus

Vendégtéri szaktechnikus



Országos Képzési jegyzék elérése

A Kormány 229/2019. (IX. 30.) Korm. rendelete az Országos Képzési Jegyzékről és 

az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 

6.) Korm. rendelet módosításáról

OKJ

hatályos 2020. szeptember 1-től

1. melléklet :

1. táblázat: alapszakmák, 

2. táblázat: részszakképesítések

file:///C:/Users/ADY09/Downloads/229_2019_ix_30_korm_rendelet_okj.pdf


Felsőoktatási szakképzés (FOSZK)

 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 melléklete 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

https://www.felvi.hu/felveteli/szakok_kepzesek/szakleirasok


Tájékozódás az egyes szakok 

érettségi követelményeiről 

www.felvi.hu

 felvételi tájékoztató

 táblázatok

https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2021A/8_tablazatok




Új követelmény a felsőoktatási 

felvételiben 2020-tól 

Alapképzésre, osztatlan mesterképzésre CSAK AZ A JELENTKEZŐ VEHETŐ FEL, 

AKI

 legalább egy emelt szintű érettségi vizsgával, vagy felsőfokú végzettséget 

tanúsító oklevéllel rendelkezik.

Kivéve: ahol a felvételi összpontszámot gyakorlati vizsgával határozzák 

meg.



Képzésterületek, ahol a felvételi követelmény 

BÁRMELY emelt szintű érettségi vizsgával 

teljesíthető

 agrár 

 gazdaságtudományok

 jogi alapképzések 

 orvos- és egészségtudomány alapképzések 

 pedagógus 

 sporttudomány

Választható szakok 

https://www.felvi.hu/pub_bin/dload/FFT_21A/tablazatok/FFT_2021A_szakok_barmely_erettsegivel.pdf


Képzésterületek, ahol a pontszámítás 

MEGHATÁROZOTT emelt szintű érettségi 

tárgyakkal teljesíthető

 államtudományi

 bölcsészettudományi

 informatika (2022-től)

 jogi osztatlan képzések 

 műszaki

 orvos- és egészségtudomány osztatlan képzések

 társadalomtudomány  

 természettudomány



Előre megállapított állami 

ösztöndíjas minimumpontszámok 

Kiemelt szakok

Minimumpont: 400

Alapszakok:

alkalmazott közgazdaságtan

emberi erőforrások

filozófia, politika, gazdaság

gazdálkodási és menedzsment

kereskedelem és marketing

kommunikáció és médiatudomány

közgazdasági adatelemzés

nemzetközi gazdálkodás

nemzetközi tanulmányok

pénzügy és számvitel

pszichológia

turizmus-vendéglátás

Osztatlan képzések:

állatorvosi

gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés

https://www.felvi.hu/pub_bin/dload/FFT_21A/tablazatok/FFT_2021A_kiemelt_szakok.pdf


Pontszámítás I.

Alap (BA/BSc) és osztatlan mesterképzés (O) 

(min. 280)

tanulmányi pont + érettségi pont + többletpont

vagy

érettségi pont x 2 + többletpont 

összpontszám max.    500



Pontszámítás II.

Felsőoktatási szakképzés 

(min. 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 francia vagy német vagy orosz)

 biológia vagy fizika vagy földrajz vagy kémia

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, egy

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!



Példák pontszámításra
Közigazgatás-szervező 

(magyar, történelem, id. nyelv: legalább egy emelt szintű)

Tanulmányi pont:

45,5x2+(89+82+71+93+95)/5=91+86=177

Érettségi pont: (magyar, angol)

89+93=182

Többletpont: (emelt angol)

50

Érettségi pont több, mint a tanulmányi így

Összpontszám:

182x2+50=414



Példák pontszámításra
nemzetközi gazdálkodás 

(földrajz, id.nyelv, informatika, matematika, történelem, 

bármely emelt szintű)

Tanulmányi pont:

45,5x2+(89+82+71+93+95)/5=91+86=177

Érettségi pont: (matematika, angol)

71+93=164

Többletpont: (emelt matematika és angol)

50x2=100

Összpontszám:

177+164+100=441



Példák pontszámításra
Gépészmérnök

(matematika és biológia, fizika, informatika, kémia: legalább 

egy emelt szintű) 

Tanulmányi pont:

45,5x2+(89+82+71+93+95)/5=91+86=177

Érettségi pont: (matematika, informatika)

71+95=166

Többletpont: (emelt matematika és angol 

nyelvvizsga)

50+28=78

Összpontszám:

177+166+78=421



Eltérő pontszámítás

 művészet képzésterület

 művészetközvetítési képzésterület

 osztatlan művészeti tanárképzés szakjai

 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

https://www.felvi.hu/felveteli/ponthatarok_statisztikak


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 matematika, 

mivel a tananyagát elvárják a felsőoktatásban.

 Nyelvi érettségivel szeretne nyelvvizsgát szerezni.



Hogyan segíthetünk?

 Beszélgetés, meghallgatás 

 Közös információgyűjtés 

 Kérdőívek kitöltése és értékelése, pl. 

https://www.felvi.hu/felveteli/teszt

https://www.felvi.hu/felveteli/teszt


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?



Köszönöm a figyelmet!
ELÉRHETŐSÉGEM: radygkonyvtar@gmail.com


