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PÁLYAVÁLASZTÁSI 

ALAPELVEK
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PÁLYAVÁLASZTÁS

családi hagyományaid,

álmaid?

céljaid,3

Milyenek a belső tulajdonságaid,3

ISMERD MEG ÖNMAGAD!



PÁLYAVÁLASZTÁS

Milyen életformára vágysz?

Ismerd meg a szakmákat, hivatásokat, 
a piacképes foglalkozásokat!

3

Kik a példaképeid?3

ISMERD MEG A VILÁGOT!



PÁLYAVÁLASZTÁS

ha megtanulod a szakma fortélyait,

ha pozitív attitűddel állsz hozzá.3

ha van érzéked, tehetséged hozzá,3

KOMPETENS LESZEL A SZAKMÁDBAN:



PÁLYAVÁLASZTÁS

JÓ, HA TUDOD,
JÖVEDELEMMÉ TEHETED:

már meglevő pénzedet, 
ingatlanodat, vagyonodat,

a vezetői, vagy alkotói 
képességeidet.

a kreativitásodat,3

A munkaerődet, idődet,3



PÁLYAVÁLASZTÁS

TANÁCSOK

─ ne sodródj a divattal,

─ készülj fel az „LLL”-re.

─ ne a barátok döntése határozza 
meg a pályaválasztásodat,

3

─ internet, személyes beszélgetések, 
nyílt napok,

3

http://students.approvedcolleges.com/importance-of-lifelong-learning-195/
http://students.approvedcolleges.com/importance-of-lifelong-learning-195/


Tudnod kell, hogy 

tovább élnek

egészségesebbek, 
kiegyensúlyozottabbak

magasabb életszín-
vonalon élnek

könnyebben találnak 
munkát és váltanak 

munkahelyet

a felsőfokú 

végzettséggel 

rendelkezők.
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A FELVÉTELI DÖNTÉS 

SZEMPONTJAI



Felvételinél mérlegelned kell:

Alapképzés, osztatlan képzés vagy felsőfokú 
szakképzés? (esetleg középfokú képzés 13-14. osztály)

Milyen fenntartású intézményben tanulnál tovább?
(állami, egyházi, alapítványi)

Nappali, esti, levelező képzés?
(Csak a nappalisoknak van TB, de mindenkinek van diákigazolvány)

Ösztöndíjas (államilag finanszírozott) vagy
költségtérítéses (önköltséges) képzés? 
(hallgatóként át lehet kerülni egyikből a másikba)

Milyen szakon szeretnél tanulni? 
(általános, elméleti, speciális gyakorlatiasabb)



A KÉPZÉSI SZINTEK EGYMÁSRA ÉPÜLÉSE

Osztatlan képzés

Szakirányú továbbképzés

Felsőfokú szakképzés3

Alapképzés (BSC)3

Doktori képzés (PHD)

3

Mesterképzés (MSC)3



A KÉPZÉSI SZINTEK EGYMÁSRA ÉPÜLÉSE

DOKTORI

(PhD) 6 félév

MESTERKÉPZÉS

(MSc/MA)

2-5 félév

ALAPKÉPZÉS

(BSc/BA)

6-7 félév

MUNKAERŐ
PIAC

FOSZK

SZTK



A KÉPZÉSI SZINTEK EGYMÁSRA ÉPÜLÉSE

BA/BSc

MA/MSc

fizika

csillagász tanári
szak

fizikus informatikus
fizikus

nevelés-
tudományi

elméleti 
fizikaPhD informatikai

Két kérdés:
• Erről a BSc-ről melyik 

MSC-re lehet továbblépni?

• Erre az MSc-re milyen BSC 
szükséges? 



INTÉZMÉNYEK

 Szakközépiskolák

Magániskolák

 Felnőttképzési cégek

MEGSZEREZHETŐ                       
VÉGZETTSÉG

o Középfokú szakmai 
végzettség

o Felsőfokú szakmai 
végzettség (felsőoktatási 
szakképzettség)

FELVÉTELI 2019

ÉRETTSÉGI 
UTÁN



INTÉZMÉNYEK

 Egyetemek

KAROK

SZAKOK

MEGSZEREZHETŐ                       
VÉGZETTSÉG

o Felsőfokú szakmai 
végzettség (felsőoktatási 
szakképzettség)

o Diploma

FELVÉTELI 2019

ÉRETTSÉGI 
UTÁN



TOVÁBBTANULÁSI UTAK

A főiskolai, 

egyetemi képzésekre

február 15-ig a  

"Felvi"-n keresztül 

lehet jelentkezni.

A szakközépiskolák és 

magániskolák által 

biztosított képzésekre: 

az iskola honlapján 

találunk jelentkezési 

lapot egészen 

szeptemberig.



Felvételi 2017

www.felvi.hu

http://www.felvi.hu/


ÉRETTSÉGI

 Iskolában,  papíron.

Minimum 5 érettségi 
tantárgyat kell 
választani.

FELVÉTELI

o Önállóan,  
elektronikusan.

o Az 5 érettségi 
tantárgy közül 2 
felvételi tantárgy is.

FELVÉTELI 2019

FEBRUÁR 15.
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PONTSZÁMÍTÁS



FELVÉTELI 2017

Tanulmányi pontok

Érettségi pontok

Többletpontok

500

pont

PONTSZÁMÍTÁS:

VAGY

200

200

100

+

+



FELVÉTELI 2017

Érettségi pontok

Többletpontok

500

pont

PONTSZÁMÍTÁS:

VAGY

2·200

100
+



PONTSZÁMÍTÁS 

FELVÉTELI PONTSZÁMÍTÁS
"Vitt" pontok Érettségi átlaga "Felvételi" pontok

MÍRA

A jelentkező nagyon jó tanuló, jogász szeretne lenni (magyar, töri a felvételi tantárgya)

11. év vége 12. év vége Érettségi %-ok Magyar Töri Összpontszám

MAGY 5 5 MAGY 98 98

TÖRT 5 5 TÖRT 95 95

MAT 4 5 MAT 95

angol 5 5 német 88

FÖ/FI/KÉ/BIO 4 5 média 98

Összesen: 23 25 474 98 95

96 95 98 95 384

Felvételi pontok duplázásával: (98+95)*2 386 Ez jobb!

ZALÁN

A jelentkező nagyon jó tanuló, de az érettségije nem annyira jól sikerült, jogász szeretne lenni (magyar, töri a felvételi tantárgya)

11. év vége 12. év vége Érettségi %-ok Magyar Töri Összpontszám

MAGY 5 5 MAGY 80 80

TÖRT 5 5 TÖRT 75 75

MAT 4 5 MAT 65

angol 5 5 angol 75

FÖ/FI/KÉ/BIO 4 5 rajz 70

Összesen: 23 25 365 80 75

96 73 80 75 324

Felvételi pontok duplázásával: (80+75)*2 310

JUSZTINA

A jelentkező közepes tanuló, kémia, fizika tanár szeretne lenni

11. év vége 12. év vége Érettségi %-ok Kémia Fizika Összpontszám

MAGY 4 4 MAGY 86

TÖRT 3 3 TÖRT 78

MAT 3 2 MAT 95

francia 4 4 német 88

FÖ/FI/KÉ/BIO 4 5 kémia 76 76

fizika 55 55

Összesen: 18 18 478 76 55

72 96 76 55 299

Felvételi pontok duplázásával: (76+55)*2 262

OSZKÁR

A jelentkező  jó tanuló, gyógytornász szeretne lenni (magyar, biol a felvételi tantárgy)

11. év vége 12. év vége Érettségi %-ok Magyar Biológia Összpontszám

MAGY 5 5 MAGY 92 92

TÖRT 4 4 TÖRT 78

MAT 4 4 MAT 95

angol 4 5 német 88

FÖ/FI/KÉ/BIO 4 4 biológia 87 87

Összesen: 21 22 440 92 87

86 88 92 87 353

Felvételi pontok duplázásával: (92+87)*2 358 Ez jobb!

Felveteli pontszámító.xls


TANULMÁNYI PONTOK 

1. rész

Idegen
nyelv

Két utolsó 
tanult évben 

kapott 
osztályzat

Maximum 100 pont

Választott
természet-
tudományos

tantárgy

Törté-
nelem

Magyar 
nyelv és
irodalom Mate-

matika

földrajz
biológia
fizika
kémia



TANULMÁNYI PONTOK  

2. rész

Idegen
nyelv

Érettségi vizsga %-os 
eredményeinek átlaga 
egész számra kerekítve

Maximum 100 pont

Választott
érettségi

vizsgatárgy

Törté-
nelem

Magyar 
nyelv és
irodalom Mate-

matika



Az adott képzési területre 

előírt érettségi tárgyak 

közül a jelentkező számára 

leginkább kedvező 

2 tárgy vizsgaeredménye. 

 Az érettségi vizsgán elért 

%-os eredmények összege.

Maximum
200 pont

 Közép- és emelt szinten 

is egyformán számoljuk.

 Ha több vizsgatárgyból 

van eredménye, akkor a 

számára legjobb 

eredményt számolják.

ÉRETTSÉGI PONTOK



FELVÉTELI 2019

TÖBBLETPONTOK: maximum 100 pont

Emelt szint: 50 pont

Csak akkor számolható, ha az eredmény több, 
mint 45%!

Azok a tantárgyak, amiből érettségi pontot 
számolnak, maximum      100 pont.



FELVÉTELI 2019

TÖBBLETPONTOK: maximum 100 pont

Nyelvvizsgák: maximum  40 pont
B2/középfokú komplex 28 pont
C1/felsőfokú komplex 40 pont

Nyelvi emelt szintű érettségi –

többletpont vagy az emelt szintért, vagy a 

nyelvvizsgáért jár.

Egy vizsgáért csak egyféle többletpont adható!



FELVÉTELI 2019

TÖBBLETPONTOK: maximum 100 pont

OKJ emelt szintű, vagy felsőfokú szakképzés, 

technikusi bizonyítvány (csak szakiránynak 

megfelelő)  24 pont



FELVÉTELI 2017

Előnyben részesítés szabálya:

maximum 40 pluszpont:

(fogyatékosok, terhesek, gyesen, gyeden levők, 
hátrányos helyzetűek …)

Felsőoktatásba kerülés minimum :

280pont

(az emelt szintű többletpontokkal együtt)
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GYAKORI KÉRDÉSEK



Hogyan változott a tanárképzés?

A tanárképzés osztatlan lett és csak 2 szakos 

tanárnak lehet jelentkezni 

A képzés ideje:

4+1 illetve 5+1 és 4,5+1 éves képzések



Kötelező-e emelt szinten vizsgázni?

 Emelt szintű +pont csak a felvételi pontszámot 
adó tantárgyból számolható.

 A vizsga szintje nem függ a tanulás szintjétől.

 Évente kiadják az emelt szintű tantárgyak listáját.

 A következő szakokon kötelező az emelt szintű 
érettségi: 

 Orvos, fogorvos, gyógyszerész: biológia kötelező, fizika 
vagy kémia közül egyik kötelező - legalább egy emelt szint 

 Állatorvos: biológia és kémia emelt szint

 Közgazdasági képzés – matematika kötelező



Hogyan lehet bejutni a felsőfokú 
szakképzésbe?

VAGY

1

Tanulmányi 

pontok 

duplázása

2

Tanulmányi 
pontok 

+
érettségi 
pontok 
összege

VAGY

3

Érettségi 

pontok 

duplázása

Minimum 240 pont

A főiskolai karok szakképzésére is február 15-ig kell 
jelentkezni a FELVI.HU-n keresztül.



Lehetséges, hogy németből
számítod 

a 11-12. osztályzataidat, 
de angolból érettségizel.

Lehetséges, hogy földrajzból 
viszed a pontot, de énekből
Vizsgázol.

Pontszámításnál:

a választott tantárgy

érettségi választott 
tantárgy 

A pontszámítós tantárgyaim és az érettségi

tantárgyaim megegyeznek?



Nyelvvizsgát vagy emelt 

szintű érettségit válasszak?
 Nyelvvizsga: 

─ Fizetni kell érte. 

─ Többször lehet próbálkozni és többféle nyelvvizsga rendszer 

van, amelyek közül választani lehet. 

─ A nyelvvizsga időpontja után 60 nappal kell kiállítani a 

kemény fedeles bizonyítványt, ezért a dokumentumok 

leadásának végső (július eleji) határideje előtt 60 nappal 

letett nyelvvizsgát lehet beszámítani a felvételi pontokba. 

─ A diplomához elfogadják.



Nyelvvizsgát vagy emelt 

szintű érettségit válasszak?

 Emelt szintű érettségi: 

─ Ingyenes.

─ Egyszer (bukás esetén kétszer) lehet próbálkozni felvételi 

előtt.

─ A június végi vizsgaeredmény biztosan beszámít a felvételi 

eredménybe.

─ A diplomához is elfogadják.



Nyelvvizsgát vagy emelt szintű érettségit válasszak?

 Ha a nyelv az adott szakon nem felvételi tárgy, akkor 28 pont 

jár bármely módon megszerzett középfokú nyelvvizsgáért.

 Ha a nyelv felvételi tantárgy, de nem kötelező az emelt szint, 

akkor nyelvvizsgáért 28, VAGY érettségiért 40 pont jár. 

 Ha a nyelv felvételi tantárgy és kötelezően emelt szinten kérik, 

akkor csak az emelt érettségiért jár 40 pont (ilyenkor a 

nyelvvizsgáért nem jár pont).

Általános szabály, hogy a nyelvvizsgával kapcsolatos teljesítményért 

csak egyféleképpen számolható el pont.



Középiskolai 

osztályzatok

Magyar nyelv 

és irodalom
Történelem Matematika

Angol 

nyelv
Földrajz Összeg Összesen Pont

4 és 5 = 4,5 5 4 5 5 23,5
46,5

93 

pont5 és 5 = 5 5 4 4 5 23

Érettségi 

eredmények

Magyar nyelv 

és irodalom 

(K)

Történelem

(K)

Matematika

(K)

Angol 

nyelv (E)

Biológia 

(E)

Fizika 

(K)
Összesen Pont

87 % 84 % 92% 79 % 81 % 95 % 87
87 

pont
Felvételi érettségi 

vizsgatárgyak

Biológia 

(E)

Fizika 

(K)
Összesen Pont

81 % 95 % 176
176

pont

+ Államilag elismert nyelvvizsga-biz: B2/középfokú 

komplex típusú német nyelvből

Többletpontok 50 28 28
90 

pont

Összes felvételi pontszám
446 

pont

28 többletpont

50 többletpont

28 többletpont

Oktatási Hivatal

Dél-alföldi Regionális Igazgatóság
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A FELVÉTELI JELENTKEZÉS 

TECHNIKAI LEBONYOLÍTÁSA



FELVÉTELI 2019



HIVATALOS IRATOK CSATOLÁSA

1

Középiskolai 

bizonyítvány

2

Érettségi 

bizonyítvány

3

Pluszpontok 
igazolása:

• nyelvvizsga 
bizonyítvány

• versenyek
• előnyben 
részesítés, …

HATÁRIDŐK, FORMÁTUMOK be nem tartása jogvesztő!

FEBRUÁRBAN és JÚNIUSBAN kell küldeni



HITELESÍTÉS

 A hitelesítés lehet 
ÜGYFÉLKAPUN 
keresztül 

 vagy a FELVIRŐL 
kinyomtatott 
kitöltött 
jelentkezési lap 
aláírásával és 
postázásával



FELVÉTELI DÍJAK 2019

 3 szak (max 6 sor) díjmentes
 2 000 Ft minden további jelentkezés (Maximum 3 hely! 

Államilag finanszírozott és költségtérítéses egynek számít. )

 Jelentkezések sorrendje (ANA)!  

ERRŐL DÖNTENI JÚNIUSBAN IS ELÉG

 www.felvi.hu Eljárási díj kalkulátor

http://www.felvi.hu/


HIVATALOS TÁJÉKOZTATÁS

3

Oktatási Hivatal (http://www.oktatas.hu/) 

3 Nemzeti Erőforrás Minisztérium 

Országos Felsőoktatási Információs Központ (www.felvi.hu)
Pontszámok, kalkulátor, „GYIK”

Felsőoktatási intézmények (tanulmányi osztály)

http://www.felvi.hu/


HIVATALOS TÁJÉKOZTATÁS

3

www.eletpalya.munka.hu

3
www.jag.mako.hu

www.mileszel.hu

www.hetivalasz.hu

www.hvg.hu (tavalyi pontszámok,sorrendek)
3

www.eduline.hu

http://www.hvg.hu/


HATÁRIDŐK

 Projekttémák meghirdetése média, etika, 

társadalomismeret stb. vizsgatárgyakból.

 Az emelt szintű szóbeli tételek nyilvánosságra hozása 

(csak a jogszabály által megengedett részek hozhatók 

nyilvánosságra, a tételek pontos szövege nem). 

(www.oktatas.hu)

https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/2017tavaszi_vizsgaidoszak/2017tavasz_kozismereti_vizsgatargyak


HATÁRIDŐK

2018. december

A felsőoktatási felvételi tájékoztató megjelenése.

A végső döntés meghozatala a vizsga tantárgyairól és 

azok szintjéről.

ALKALMASSÁGI VIZSGÁK (MŰVÉSZETI, KATONAI)

2019. január 

Bejelentkezés vendégtanulónak (azoknak szükséges,  

akik olyan tantárgyat választanak, amely nem szerepel 

a JAG pedagógiai programjában)



HATÁRIDŐK

 2019. február 15. jelentkezés érettségi vizsgára, a 

felvételi jelentkezési lapok leadása (jegyzőnél/magán 

úton)

 2019. május 8-22. írásbeli vizsgák emelt- és 

középszinten

 2019. június 5-13. emelt szintű érettségi szóbeli 

része

 2019. június 17-28. közép szintű érettségi szóbeli része

 2019. július 10. Dokumentum pótlás
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Martinuszné Korom 
Gabriella

martinuszne@gmail.com

www.freeppt.net


