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Továbbtanulási lehetőségek 

 

1. Szakma (OKJ képzés) tanulása  

2. Jelentkezés felsőoktatási szakképzésre  

3. Jelentkezés a felsőoktatásba  

  alap vagy osztatlan képzésre  

 

 

 



OKJ képzés 

 érettségire épülő, nincs felvételi pontszám  

 egészségügyi és fizikai alkalmassági 
lehetséges  

 közoktatás keretében 25 éves korig 
nappali tagozaton választható  

 képzési idő 1-2 év 

 két szakma megszerzése ingyenes  

 közoktatásban 20 éves korig családi 
pótlékra jogosult 



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. 



Felsőoktatás 

 alap-(BA/BSC) vagy osztatlan (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 

 a képzési idő évente 48 hét  

 a vállalat munkavállalási szerződést köt a 
hallgatóval és díjazást biztosít számára 

 



Képzés szerkezete 



Tájékozódás az egyes szakokról  

 Felvi.hu 

◦ Szakleírások, szakkereső 



Tájékozódás az egyes szakok 

érettségi követelményeiről  
 www.felvi.hu 

◦ Felvételi tájékoztató 

 Legfontosabb táblázatok 

 

http://www.felvi.hu/




Emelt szintű követelmények 



Előre meghatározott minimális felvételi követelmény 

(pontszám) 

 Alapképzési szakok  
 alkalmazott közgazdaságtan 458 

 anglisztika  320 

 emberi erőforrások  443 

 gazdálkodási és menedzsment 440 

 gyógypedagógia  310 

 igazságügyi igazgatási  424 

 kereskedelem és marketing 449 

 kommunikáció és médiatudomány 455 

 közösségszervezés  

 – humánfejlesztő szakirány 310 

 – ifjúsági szakirány 310  

 – kulturális szakirány 310 

 lótenyésztő, lovassportszervező  

 agrármérnöki  320 

 magyar   310 

 munkaügyi és társadalombiztosítási  

 igazgatási  410 

 műszaki menedzser  320 

 nemzetközi gazdálkodás 460 

 nemzetközi tanulmányok 465 

 ókori nyelvek és kultúrák 

 - asszíriológia szakirány 310 

 - egyiptológia szakirány 310 

 - klasszika-filológia szakirány 310 

 pénzügy és számvitel  450 

 politikatudomány  320 

 pszichológia  435 

 Régészet  340 

 sport és rekreációszervezés  

 - rekreációszervező és  

egészségfejlesztő szakirány  320 

 sport és rekreációszervezés  

 -sportszervező szakirány 320 

 szabad bölcsészet  340 

 szociológia  320 

 tájrendező és kertépítő mérnöki 325 

 történelem  320 

 turizmus-vendéglátás  420 



Előre meghatározott minimális felvételi követelmény 

(pontszám) 
Osztatlan képzések 

 agrármérnöki     300 

 állatorvosi     400 

 általános orvos    380 

 építészmérnöki    330 

 erdőmérnöki     300 

 fogorvos     390 

 gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés 465 

 gyógyszerész     385 

 jogász     460 

 tanár      305 



Pontszámítás 

  Alap és osztatlan mesterképzés (280):  

 tanulmányi pont + érettségi pont + többletpont  

 érettségi pont X 2 + többletpont  

 Felsőoktatási szakképzés (240)  

 tanulmányi pont X 2 + többletpont  

    

  Összpontszám max.           

       500 



Tanulmányi pont I. 

 Magyar irodalom és nyelvtan  

 Matematika  

 Történelem 

 Idegen nyelv (angol v. német v. francia) 

 Földrajz v. kémia v. biológia v. 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.  

 

Összesen:  

100 + 100 =  

200 pont 



Többletpontok I. 

Jogszabály alapján járó:  

Emelt szintű érettségiért (Legalább 45 %)  

◦ 50-50                                            max. 100 pont  

Nyelvtudásért B2: 28,  C1: 40         max.   40 pont  

Előnyben részesítésért                            40 pont 

Felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevélért                 
          max. 32 pont 

 

 

Többletpont maximális összege 100 pont! 



Többletpontok II. 

Képzési területek szerint adható:   

Tanulmányi versenyeredményekért 

                                                 max. 100 pont  

Művészeti versenyeredményekért                20 pont  

Sporteredményért                10-50 pont 

 

 

Többletpont maximális összege 100 pont! 



Példa I. - Pszichológia (angol, biológia, 

magyar, matematika, történelem, egy „E”) 







Eltérő pontszámítás 

 Művészet képzésterület 

 Művészetközvetítési képzésterület 

 Sporttudomány képzésterület 

◦ Edző szak 

 

◦ Gyakorlati vizsga 200 pont 

◦ Duplázással a felvételi pont max. 400 pont 

◦ A vizsga követelményeit az egyes felsőoktatási 

intézmények határozzák meg. 



Hol találom az előző évek 

ponthatárait? 
 Felvi.hu 

◦ Ponthatárok, rangsor 

 



Hova kell mindenképpen fakultáció? 

 
 Ahol kötelező az emelt szint teljesítése 

a pontszámításhoz. 

 400 pont felett van a bejutási pontszám.  

 Műszaki, gazdasági területen a 

matematika tananyaga miatt. 



Hogyan segíthetünk? 

 
 Beszélgetés, meghallgatás  

 Közös információgyűjtés  

 Kérdőívek kitöltése és értékelése  

  www.eletpalya.munka.hu 

www.felvi.hu 

 

 

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


Nemzeti Pályaorientációs Portál 



NPP - kérdőívek 


