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Továbbtanulási 
lehetőségek

1. Szakma tanulása 
iskolarendszerű vagy 
tanfolyami képzésben

2. Jelentkezés felsőoktatási 
szakképzésre 

3. Jelentkezés a felsőoktatásba 
alap vagy osztatlan mester
képzésre 



Szakmatanulás

elsősorban 
érettségire épülő 

szakmák  választása

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

Érettségi utáni 
szakmatanulásról

https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/tovabbtanulas_erettsegi_utanpdf-1627668103281.pdf


Átalakult 
szakképzési 
rendszer
• Ágazatok: 

• Tájékozódás: Szakképzés

• Szakmák leírása

• Régi szakmák megfeleltetése 

• Szakmakártyák

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


Érettségi vizsgát 
követő 
technikumi 
képzések - példák

3 éves képzések:

Fogtechnikus

Radiográfiai szakasszisztens

2 éves képzések:

Alternatív járműhajtási 
technikus 

Egészségügyi asszisztens

Gépésztechnikus

Honvéd altiszt

Ipari informatikai technikus

Járműipari karbantartó 
technikus

Kereskedő és webáruházi 
technikus

Kéz és lábápoló technikus

Közszolgálati technikus

Közlekedésüzemvitel-ellátó 
technikus

Logisztikai technikus

Magasépítő technikus

Optikus technikus 

Postai üzleti ügyintéző

Szoftverfejlesztő és –
tesztelő technikus

Távközlési technikus

Turisztikai technikus

Vállalkozási-ügyviteli 
ügyintéző

Vegyész technikus

Vendégtéri szaktechnikus



Szakmajegyzék

• A 12/2020 (II.7.) Kormány rendelet a 
szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról 1. 
melléklete

• Utolsó változás: 380/2021 (VI.30.) Korm. 
Rendelet 57. § (1)

• Szakmajegyzék elérhetősége

https://www.nive.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=1097&Itemid=101


Lehetőség 
szakképesítéssel 
a felsőoktatásba 
kerüléshez

• szakképzettséggel vagy szakképesítéssel 
rendelkező jelentkezők – amennyiben 
szakiránynak megfelelő alap- vagy osztatlan 
képzésre jelentkeznek – felvételi 
összpontszámát az alábbiak szerint is ki lehet 
számítani:



A felsőoktatási 
felvételi eljárás 
során pontszámítás 
szempontjából 
figyelembe vehető 
szakmák és 
szakképesítések 
Szakképesítések listája

https://www.felvi.hu/pub_bin/dload/FFT_23A/tablazat/FFT_2023A_1B_tablazat.pdf


Felsőoktatási 
szakképzés
(FOSZK)

• csak felsőoktatási intézmény indíthatja 

• egyes felsőoktatási szak esetén a felvételi 
pontszámot az oklevél minősítésének maximum 400 
pontos értékelésével is ki lehet számítani (az emelt 
szintű érettségi követelménytől való eltekintéssel)

• 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 (kivétel művészet és 
művészetközvetítés 
képzésterület)



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



Tájékozódás az egyes 
szakokról 

felvi.hu
• szakleírások, szakkereső

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


A felvétel 
alapvető 
feltétele  

1. érettségi bizonyítvány

2. az adott szakra meghatározott legalább kettő, az érettségi 
pontokba beszámítható érettségi vizsgaeredmény a 
megfelelő szinten (közép vagy emelt szint)

3. ha az intézmény előír kizáró jellegű vizsga (pl. alkalmassági 
vizsga, pályaalkalmassági vizsga stb.) teljesítését, annak 
eredménytelensége esetén a jelentkező számára nem 
számítható felvételi összpontszám

4. ha a felsőoktatási intézmény az adott szakra 
meghatározott minimum pontszámot, annak elérése

A felvétel alapvető feltételeinek nem teljesítése esetén a 
jelentkező felvételi összpontszáma nulla lesz.



Pontszámítás I.

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

tanulmányi pont + érettségi pont + intézményi pont 

vagy

érettségi pont x 2 + intézményi pont 

összpontszám max.   500



Pontszámítás II.

Felsőoktatási szakképzés

tanulmányi pont + érettségi pont + intézményi pont 

vagy

érettségi pont x 2 + intézményi pont  

vagy

tanulmányi pont x 2 + intézményi pont

összpontszám max.   500



Tanulmányi pont I.

• magyar irodalom és nyelvtan 

• matematika 

• történelem

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

• felsőoktatási intézmény által megadott tantárgyak egyike

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, a felsőoktatási intézmény által kért 
választható tárgy) 

összesen: 100 pont

tanulmányi pont összesen: 

középiskolai + érettségi eredmények =

200 pont



Érettségi pontok

felsőoktatási intézmény által meghatározott

két tantárgy érettségi eredményeinek százaléka

max. 100  + 100 = 

200 pont



Érettségi 
pontok -
2024-es 
változás

A százalékos eredmény más pontot ér 
emelt szint és középszint esetén.

Közép 95 %-os teljesítmény      63 érettségi pontot ér

Emelt 80 %-os teljesítmény      80 érettségi pontot ér 

339/2022. (IX.7.) Korm. rendelet 1. melléklete 
tartalmazza a középszintű érettségi százalékos 
eredményének átváltását felvételi érettségi pontokká.



Intézményi 
pontok

Minden felsőoktatási intézmény 
maga határozza meg, mely 

képzésterületen és mely szakon, 

milyen teljesítményeket fogad el 
többletpontokként.



Intézményi pontok – Milyen jogcímeken adható?

Emelt szintű 
érettségi

Nyelvvizsga Felvételi vizsga Esélyegyenlőség

Felsőoktatási 
szakképzettség

Szakképesítés
Országos 

tanulmányi 
versenyek

Egyetemi 
felkészítőn való 

részvétel

Intézményi 
rendezvényeken 

való részvétel
Önkéntesség

Intézményi 
tanulmányi 
versenyek

Munkatapasztalat



Többletpont – akár 500 pont felett 

• Önkéntes katonai szolgálat

• a szakkiképzés nélküli legalább hat hónapos egybefüggő, önkéntes tartalékos 
katonai szolgálat teljesítéséért 16 többletpont,

• a hat hónapos szolgálati ideje alatt, az alapkiképzést követően 
szakkiképzéssel egybefüggően végrehajtott önkéntes katonai szolgálat 
teljesítéséért, 32 többletpont,

• a hat hónapos alap- és szakkiképzéssel végrehajtott szolgálatot 
folytatólagosan követő, ismételt hat havi egybefüggő, szakkiképzéssel 
teljesített önkéntes katonai szolgálatért 64 többletpont



Tájékozódás az 
intézmények 
pontszámításhoz 
szükséges 
elvárásairól -
felvi.hu

https://felvi.hu/


Tájékozódás 
az 
intézményi 
pontokról



Példák 
pontszámításra



Közigazgatás-szervező – Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem



Közigazgatás-szervező
(magyar, történelem, idegen nyelv, matematika, informatika)

• Tanulmányi pont:

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

• Érettségi pont: (matematika, angol)

71+93=164

• Intézményi pont

emelt angol, matematika

30+30=60

• Összpontszám:

177+164+60=401



Nemzetközi gazdálkodás – Budapesti 
Gazdasági Egyetem

!!!



Nemzetközi gazdálkodás
(földrajz, idegen nyelv, informatika, matematika, 
történelem, legalább egy emelt szintű)

• Tanulmányi pont:

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

• Érettségi pont: (matematika, angol)

71+93=164

• Intézményi pont:
emelt matematika és emelt angol

50+50=100

• Összpontszám:

177+164+100=441



Gépészmérnöki – BME



Intézményi pontok - BME



Gépészmérnök
(matematika, biológia, fizika, informatika, kémia, 
történelem)

• Tanulmányi pont:

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

• Érettségi pont: (matematika, informatika)

71+63= 134

• Többletpont: (emelt matek és angol nyelvvizsga)

60+36=96

• Összpontszám:

177+134+96=407



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?

Statisztikák

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


Hova kell mindenképpen fakultáció?

Abból a tárgyból, amelyből emelt szintű érettségit szeretne tenni.

Jelenleg 400 pont felett van a bejutási pontszám. 

Ha gazdasági, műszaki 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. 

Pályaorientációt segítő eszköz

https://pom.oktatas.hu/


Mit kellene 
tudnom az 
év végéig?

Melyek azok a képzések és intézmények a 
felsőoktatásban, ahol el tudnám képzelni a 
tanulmányaimat?

Milyen tárgyakból számítható érettségi pont a 
képzésen az adott felsőoktatási intézményben?

Milyen tárgyakból szükséges emelt szintű 
érettségi vizsgát tennem a bekerüléshez?

Milyen magasak a pontszámok az adott szakon?

Milyen intézményi pontokkal számolhatok, ezért 
mit kell tennem (nyelvvizsga, versenyek stb.)?



Köszönöm a 
figyelmet!
Elérhetőségem: radygkonyvtar@gmail.com


