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ÉRETTSÉGI-FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 

  

„Aki tornyot akar építeni, nem ül-e le előbb, hogy kiszámítsa a 
költségeket, vajon futja-e pénzéből, hogy fel is építse?” (Lk.14,28.) 
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LEHETŐSÉGEK AZ ÉRETTSÉGI UTÁN 
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OKJ képzések  
(OKJ=Országos Képzési Jegyzék) 

• általában 2 év  technikus végzettség 

• 53, 54-es kóddal kezdődő szakmák 

• Előnyei:  

• mindenki számára ingyenes két szakképzés megszerzése  

• többletpont megfelelő felsőoktatási továbbtanulás esetén 

• a családi kedvezmények megmaradnak 

• Tájékozódási lehetőség:  

• NSZFH (Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal) 

• https://www.nive.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=595

&Itemid=267 

• http://eduline.hu/ 

 

Felsőfokú szakképesítés 

• Felsőoktatási intézményben: 

• ekkor az elvégzett tanulmányok a későbbi, azonos felsőoktatási intézményben 

folytatott tanulmányok alatt beszámíthatók a megszerzendő kreditekbe 

• Jelentkezni a felsőoktatási tanulmányokra jelentkezés rendszerében a 

www.felvi.hu-n kell 

• minimális bekerülési ponthatár jelenleg: 240 

• Tájékozódás: https://www.felvi.hu/felveteli/szakok_kepzesek/szakkereso 

 

• Középfokú intézményben: 

• a középiskola maga határozza meg a feltételeket  

• Tájékozódás: a középiskolák honlapjain 

  

https://www.nive.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=595&Itemid=267
https://www.nive.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=595&Itemid=267
http://eduline.hu/
https://www.felvi.hu/
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AZ ÉRETTSÉGI ÉS A FELVÉTELI KAPCSOLATA 

Jelentkezés 
Az érettségi vizsgára és a felsőoktatási felvételi eljárásba külön-külön kell jelentkezést benyújtani, a 

két jelentkezés nem „váltja ki" vagy „helyettesíti" egymást. Mindkettő határideje február 15. 

Érettségi: 

 alapvetően a középfokú oktatási intézményben (egyéb eset is lehetséges) 

 az iskola intézi 

Felvételi: 

 a felsőoktatási intézményekbe történő jelentkezést a jelentkező önállóan intézi, 

 a felvi.hu honlapon: kizárólag az e-felvételi használatával történik 

 

AZ ÉRETTSÉGI RENDSZER 2019-BEN 
Jogszabályok: 100/1997 (VI.13.) kormányrendelet 

Az érettségi vizsga célja, típusai 

Az érettségi vizsga célja annak megállapítása, hogy a vizsgázó 

a) rendelkezik-e az általános műveltség alapjaival és olyan képességekkel, amelyek alkalmassá 

teszik az önművelésre; 

b) szert tett-e megfelelő tárgyi tudásra, gondolkodási és tájékozódási képességre, képes-e 

ismereteinek rendszerezésére és gyakorlati alkalmazására; 

c) felkészült-e a felsőoktatási intézményekben folyó tanulmányok megkezdésére. 

 

Az érettségi vizsga lehet 

  a) rendes, 

  b) előrehozott, 

  c) kiegészítő - rendes érettségi vizsga után 

  d) szintemelő, 

  e) pótló, 

  f) javító, 

  g) ismétlő - rendes érettségi vizsga után 

érettségi vizsga, a szintemelő vizsga kivételével közép és emelt szintű. 

  

http://www.felvi.hu/
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RENDES ÉRETTSÉGI VIZSGA 

A középiskolai tanulmányok követelményeinek teljesítése után, a tanulói jogviszony fennállása alatt 

vagy megszűnését követően első alkalommal tett érettségi vizsga. 

Kötelező tárgyak: 

• Magyar nyelv és irodalom 

• Matematika 

• Történelem 

• Idegen nyelv 

• + választott tantárgy 

ELŐREHOZOTT ÉRETTSÉGI VIZSGA 

A tanulói jogviszony fennállása alatt, a helyi tantervben a jelentkező számára az adott tantárgyra 

vonatkozóan meghatározott követelmények teljesítését követően a középiskolai tanulmányok teljes 

befejezését megelőző első vagy második tanév május-júniusi vizsgaidőszakában első alkalommal 

letett érettségi vizsga (nyelvből és informatikából lehetséges) 

SZINTEMELŐ ÉRETTSÉGI VIZSGA 

Egyes vizsgatárgyból a középszinten sikeresen befejezett érettségi vizsgának az emelt szintű 

érettségi vizsgán első alkalommal történő megismétlése. A tanulói jogviszony fennállása alatt, a 

középiskolai tanulmányok teljes befejezése előtt csak idegen nyelvből és informatikából lehetséges 

PÓTLÓ ÉRETTSÉGI VIZSGA 

A vizsgázónak fel nem róható okból meg sem kezdett, vagy megkezdett, de be nem fejezett 

rendes, előrehozott, kiegészítő, szintemelő, ismétlő, javító érettségi vizsga folytatása. 

JAVÍTÓ ÉRETTSÉGI VIZSGA 

A vizsgázónak felróható okból meg sem kezdett, vagy megkezdett, de be nem fejezett, illetve a 

megkezdett, de tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt sikertelen rendes, előrehozott, 

pótló é az érettségi bizonyítvány megszerzése előtti szintemelő érettségi vizsga megismétlése 

 

Az előrehozott érettségi előnyei – hátrányai (Mikor érdemes bevállalni?) 

Figyelem: előre hozott érettségit javítani csak a rendes időszakban és csak szint emeléssel 

lehetséges, ezért csak akkor érdemes bevállalni, ha garantáltan sikerül olyanra, ami a kívánatos 

lenne, ezt segíteni úgy tudjuk, hogy aki erre jelentkezne, próba érettségit kell írjon, legkésőbb  

február elején. 

Az előrehozott érettségi vizsga feltételei:  

• szaktanári javaslat után érdemes 

• osztályozó vizsga (10.-ben idegen nyelvből – 3 évből!) 

Előrehozott érettségi utáni lehetőség:  

• idegen nyelvet emelt szint és felsőfokú nyelvvizsga irányába fejleszteni 

• esetleges emelt szintű informatika érettségire készülni 



 6 

Jelenlegi pontszámítási rendszer (423/2012.XII.29. Kormányrendelet) 

Az OH felsőoktatási tájékoztatót minden évben dec.31-ig hozza nyilvánosságra, amiben a következő 

felvételi időszak keretszáma és követelményszintje nyilvánosságra kerül.  

 

TANULMÁNYI PONTOK (200 PONT) 

5 tantárgy: a magyar nyelv és irodalom, a történelem, a matematika, egy legalább két évig tanult 

választott idegen nyelv év végi osztályzatainak, valamint egy legalább két évig tanult választott 

természettudományos tantárgy utolsó két (tanult) év végi eredményeinek összegét kettővel meg 

kell szorozni (100 pont) + 

5 érettségi tárgy: az érettségi bizonyítványban szereplő vizsgaeredmények közül a négy kötelező és 

egy szabadon választott érettségi vizsgatárgy százalékos eredménye átlagát egész számra kell 

kerekíteni (100 pont) 

ÉRETTSÉGI PONTOK 

• A jelentkező számára legkedvezőbb két érettségi vizsgatárgy eredményei alapján kell 

kiszámolni, ebben figyelembe kell venni a jelentkezés meghatározott feltételeként teljesített 

emelt szintű érettségi vizsga eredményét. 

•  Az érettségi pontok száma  a közép- és az emelt szintű érettségi vizsga esetén egyaránt  

egyenlő az érettségi vizsgán az adott vizsgatárgyból elért százalékos eredménnyel. 

A felvi.hu-n elérhető pontszámítási kalkulátor segít kiszámítani a pontokat! 

 

AZ ÉRETTSÉGI RENDSZER 2020-TÓL  

Alapképzésre, osztatlan képzésre 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. 
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FAKULTÁCIÓVÁLASZTÁS  

 két tantárgy heti + két órában 

 A fakultáció emelt szintű érettségire készít, a tananyagban jelentő a különbség az alapórán 
és a fakultációs órán tanultak között 
https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/altalanos_tajekoztatas/vizsgatargyak_2017t
ol#1 

 Javasoljuk idegen nyelv választását  
 

Saját szempontok a döntésben:  

• Mihez érzünk kedvet már évek óta?  

•  Mely tantárgyakhoz értünk jobban?  

• Milyen területen tudjuk elképzelni a munkánkat 5-10 év múlva?  

• Milyen területen jók a munkaerő-piaci kilátások?  

• Tudunk, illetve akarunk-e vidéken tanulni? 

•  Tudja, illetve akarja-e a család a költségtérítéses tanulást finanszírozni?  

• Az alapszakokon belül hol hirdetik meg a számunkra vonzó szakirányt 

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

 

A fakultációválasztás menete: 

1. Előzetes elképzelések felmérése: február 22. 

2. Jelentkezés: március 29. 

3. Értékelés, csoportlétszám, visszalépés 

 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/altalanos_tajekoztatas/vizsgatargyak_2017tol
https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/altalanos_tajekoztatas/vizsgatargyak_2017tol

