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TARTALOM - 9-11. OSZTÁLYOK SZÁMÁRA (4-67. DIA)

1. PÁLYAVÁLASZTÁS: PÁLYAORIENTÁCIÓ, ÉLETPÁLYA-TERVEZÉS, ÖNISMERET, 

2. DUÁLIS KÉPZÉS, 

3. SZAKVÁLASZTÁS: SZAKKERESŐ, SZAKLEÍRÁSOK

4. KÜLFÖLDI DIPLOMA 

5. ÖSZTÖNDÍJAK

6. POM - Pályaorientációs Mérő- és Támogatóeszköz



TARTALOM - 12. OSZTÁLYOK SZÁMÁRA (68-103. DIA)

1.FELVÉTELI PONTSZÁMÍTÁS – VÁLTOZÁSA – 68. dia

2.FELVI.HU HASZNÁLATA – 70 - 75. dia

3.AKTUÁLIS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ – 76 - 81. dia

4.PONTSZÁMÍTÁS, PONTSZÁMÍTÓ – 82  -94. dia, 

5.FELVÉTELI TÁRGYAK – PÉLDÁK – 95. dia



GIMNÁZIUMBAN VAGY

 CÉL:

BEJUTÁS A FELSŐOKTATÁSBA – EGYETEMEK, FŐISKOLÁK

 KÉRDÉSEK:

HOVÁ MENJEK TOVÁBBTANULNI?

SZÜKSÉG VAN-E DIPLOMÁRA?

MIT KELL TENNEM A TOVÁBBTANULÁSHOZ?

MELYIK EGYETEMET VÁLASSZAM?

HAZAI VAGY KÜLFÖLDI EGYETEMRE MENJEK?

MAGAS FIZETÉST, BIZTOS MUNKAHELYET SZERETNÉK – MELYIK SZAKMA LENNE A LEGJOBB?

SZERETEK EGY TANTÁRGYAT, DE NEM AKAROK TANÁR VAGY TUDÓS LENNI – MIT VÁLASZTHATOK 

MÉG?

 SOK A LEHETŐSÉG, FOLYAMATOS A VÁLTOZÁS

ELŐADÁS CÉLJA, HOGY SEGÍTSÉGET NYÚJTSON AZ ELIGAZODÁSBAN – MERRE MENJEK?



ÁLLÁSKERESÉS IDŐPONTJA

 5-8 ÉV GIMNÁZIUM

 3-5 ÉV FŐISKOLA, EGYETEM

 KÉRDÉSEK

HOGYAN FOG VÁLTOZNI A VILÁG 5-8 ÉV ALATT?

MELYEK LESZNEK A LEGKERESETTEBB SZAKMÁK?

MILYEN TUDÁSRA ÉS KÉPESSÉGRE LESZ SZÜKSÉG?

 EBBEN SEGÍTHETNEK A VILÁG LEGELISMERTEBB KUTATÓ- ÉS ELŐREJELZŐ

INTÉZETEI IS



DÖNTÉS IDŐSZAKA 

(MÁR A FAKULTÁCIÓ VÁLASZTÁSKOR ELKEZDŐDIK)

 MEGTERHELŐ IDŐSZAK, 

ÉRZELMI MEGPRÓBÁLTATÁS NEKED ÉS CSALÁDODNAK IS

 MÉRLEGELNI KELL:

KOLLÉGIUM VAGY UTAZÁS?

MENNYIBE FOG KERÜLNI?

MIT AKARNAK A SZÜLŐK – MIT AKARSZ TE – KONFLIKTUSOK

 MÉRLEGELJ: 

LEHETŐSÉGEK ÉS ELVÁRÁSOK ALAPJÁN – SZÁMODRA A LEGMEGFELELŐBB 

DÖNTÉS SZÜLETHESSEN, ÍGY KÖNNYEBBEN ELFOGADJÁK DÖNTÉSEDET, 

ELÉGEDET LESZEL AZ EREDMÉNNYEL



A DÖNTÉSI FOLYAMAT I.

PÁLYAVÁLASZTÁS

 ÖNISMERET

 ÉRDEKLŐDÉS

 SZAKMÁK



JELENTKEZZEK-E A FELSŐOKTATÁSBA

 FELSŐOKTATÁSI ALAPKÉPZÉS

EGYETEMEK, FŐISKOLÁK (ÁLLAMI, EGYHÁZI, MAGÁN, KÜLFÖLDI)

 FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

 SZAKKÉPZÉS

„A világ egyetlen főiskolája és egyeteme sem tehet érted többet, mint hogy segít neked segíteni önmagadon.”

(Frank Bettger – író, életmód tanácsadó)

 Diploma vagy Szakma?

 Mérlegelni kell: saját céljaid? képességeid? vágyaid? lehetőségeid?

 Mindig van lehetőség a korrekcióra! – semmilyen lehetőséget nem vágsz el magad előtt

 Döntés: Akarsz-e egyáltalán bármit is tanulni iskolarendszerben, vagy belépsz a munkaerőpiacra?

 Ha anyagi lehetőségeid engedik – MINDENKÉPPEN IGEN! 

 OK: FOLYAMATOS ÖNFEJLESZTÉS = MUNKAERŐPIACON VERSENYKÉPESSÉG



HA TOVÁBBTANULÁS MELLETT DÖNTÖTTÉL – KÖVETKEZŐ KÉRDÉS

 SZAKKÉPZÉS: OKJ (állam által elismert szakképesítések – országos képzési jegyzék) – iskolai 

rendszerű - vagy iskolarendszeren kívüli (pl: adótanácsadó, állatorvosi asszisztens, aranykalászos 

gazda, lakberendező,…)

https://szakkepesites.hu/ (több mint 900 szakma)

 FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS: felsőoktatási intézmények felsőfokú szakképzettséget adó 

képzései

Egyetemre, főiskolára felvételiznél, de még nem találtad meg a tökéletes szakot? Esetleg nincs 

annyi pontod, hogy bekerülj valamelyik alap- vagy osztatlan szakra? Egy felsőoktatási szakképzés 

ilyenkor jó választás lehet.

https://www.felvi.hu/felveteli/szakok_kepzesek (több mint 250 szak)

 FELSŐOKTATÁSI ALAPKÉPZÉS (BA, BSc - Bachelor of Arts, Bachelor of Sciences): 6-8 féléves, 

egyszakos oklevél, folytatható mesterképzésben, vagy osztatlan képzés

https://www.felvi.hu/felveteli/szakok_kepzesek (több mint 150 szak)

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


ÉRVEK

FELSŐOKTATÁSI ALAPKÉPZÉS

 alacsony munkanélküliség

 csak diplomával végezhető 

szakmák

 magas átlagfizetés

 sok tudás, képesség –

pályamódosításhoz előny

 családban hasznosítható

 nyelvtudás

 mesterképzések

 állami ösztöndíj, szociális ösztöndíj

 külföldi részképzések

 duális képzés

FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

 színvonal, társadalmi elismertség

 felsőfokú szakképzettség

 kreditbeszámolás 

 alacsonyabb ponthatárok

 alapszakon folytatás

 nem kell nyelvvizsga

 olcsóbb

 kedvezőbb pontszámítás

 szakmát ad

 többletkredit + szakma

SZAKKÉPZÉS

 állami támogatás 2 szakmához

 1-2 éves képzés

 munkaerőhiány – biztos állás

 vállalkozás indítás

 elég az érettségi – nincs 

pontszámítás

 tanulószerződés – ösztöndíj

 duális képzés – gyakorlat

 tb, és szolgálati idő

 étkezés, utazás, munkaruha



A KÖVETKEZŐ 10-15 ÉVBEN MELYEK LESZNEK A LEGKERESETTEBB 

SZAKMÁK?

 WORD ECONOMIC FORUM – KOMOLY KUTATÁSOKAT VÉGEZ EZEN A TERÜLETEN

 SOK MILLIÓ MUNKAHELY MEGSZŰNÉSE VÁRHATÓ: IRODAI, ADMINISZTRATÍV, GYÁRTÁS, IPAR – OK AZ AUTOMATIZÁLÁS

 INSTITUTE FOR THE FUTURE

 ÚJ MUNKAHELYI KÖRNYEZET – ÚJ KÉSZSÉGEK, ÚJ STRATÉGIÁK

 BLS – BUREAU OF LABOR STATISTICS

 2025 UTÁN A PIACKÉPESSÉG KÉSZSÉGEI:

 TECHNOLÓGIAI ÉS SZÁMÍTÓGÉPES GONDOLKODÁS: szoftverfejlesztő, adatelemző, piacelemző, marketing

 ÁPOLÓ KÉSZSÉGEK:  gondozók, ápolók, gyógytornász, orvosi titkárok, orvosi asszisztensek, munkahelyi ergonómiai 
szakértők, állatorvoslás, otthoni ápolási szolgáltatások

 SZOCIÁLIS INTELLIGENCIA ÉS ÚJ MÉDIA ÍRÁSKÉSZSÉG: értékesítés, marketing, ügyfélszolgálat – különböző 
kultúrájú emberek hatékony kommunikációja

 ÉLETHOSSZIG TARTÓ TANULÁS: tanárok, oktatók, trénerek (új módszertan a gyors tanuláshoz)

 ALKALMAZKODÓ KÉPESSÉG ÉS ÜZLETI ÉRZÉK: innováció, vállalkozói szellem (gig-economy) – a vállalkozók egy-egy 
projektre szerződnek 

SZAKÉRTŐK VIZSGÁLJÁK:



WORLD ECONOMIC FORUM - HTTPS://WWW.WEFORUM.ORG/

A LEGJOBBAN KERESETT SZAKMÁK LISTÁJA 2025-BEN

 1. REGISZTRÁLT ÁPOLÓ

 2. ÁLTALÁNOS ÉS OPERÁCIÓS MENEDZSER

 3. APPLIKÁCIÓ – SZOFTVERFEJLESZTŐ

 4. SZÁMÍTÓGÉPES RENDSZERELEMZŐ

 5. ORVOS, SEBÉSZ

 6. KÖNYVELŐ

 7. MENEDZSMENT ELEMZŐ

 8. SZÁMÍTÓGÉPES ÉS INFORMÁCIÓS RENDSZERELEMZŐ

 9. IRODAI SUPERVISOR ÉS ADMINISZTRATÍV 

FOLYAMATTÁMOGATÓ

 10. SZEMÉLYI PÉNZÜGYI TANÁCSADÓ

 11. GYÓGYTORNÁSZ

 12. MARKETINGSPECIALISTA, PIACELEMZŐ

 13. SZOFTVERRENDSZER FEJLESZTŐ

 14. EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTŐ

 15. NAGYKERESKEDELMI ÜGYNÖK

 16. ÜGYVÉD

 17. KLINIKAI ASSZISZTENS, ÁPOLÓ

 18. VILLANYSZERELŐ

 19. PÉNZÜGYI MENEDZSER

 20. DIAGNOSZTA



MI LEGYEK HA NAGY LESZEK? 

PÁLYAORIENTÁCIÓ, ÉLETPÁLYA-TERVEZÉS

 ÖNISMERET

 ÉRDEKLŐDÉS

 SZAKMÁK

 ELÉGGÉ ISMERED ÖNMAGAD?

 TUDOD MILYEN SZAKOT SZERETNÉL VÁLASZTANI?

 TUDOD MILYEN SZAKMA ÉRDEKEL?

 TUDOD MIBEN VAGY JÓ?



„VÁLASZD AZT A MUNKÁT, AMIT SZERETSZ, ÉS SOHA TÖBBÉ NEM 

KELL DOLGOZNOD EGY NAPOT SEM AZ ÉLETEDBEN!” Konfucius

 HOGYAN TUDOM MEGTALÁLNI AZT A PÁLYÁT, AMI IGAZÁN ILLIK HOZZÁM? AMIT MÁR TANULNI IS ÉLVEZET, ÉS 

AMIBEN AZ ERŐSSÉGEIMRE ÉPÍTHETEM A JÖVŐMET?

 HOGYAN TUDOM KIDERÍTENI, HOGY MIBEN VAGYOK IGAZÁN JÓ, MELYEK A LEGERŐSEBB KÉPESSÉGEIM, 

KÉSZSÉGEIM?

 HOGYAN TUDOK OLYAN FOGLALKOZÁSOKAT, SZAKMÁKAT FELFEDEZNI, AMIKRE KORÁBBAN NEM IS GONDOLTAM?

 HOGYAN VÁLASZTHATOK OLYAN PÁLYÁT, SZAKMÁT, FOGLALKOZÁST, AMI A MEGÉLHETÉSEN TÚL, ALKALMAT AD 

ARRA IS, HOGY ÖNMAGUNKAT MEGVALÓSÍTHASSUK?

 ELŐRELÁTÁS, ELŐREGONDOLKODÁS – IDŐBEN KELL KEZDENI!

 VÁGYAINK ÉS LEHETŐSÉGEINK KÖZÖTT GYAKRAN NAGY SZAKADÉK VAN!

 AZ ANYAGI PERSPEKTÍVÁKON TÚL, MÁS SZEMPONTOKAT IS MÉRLEGELJÜNK!

https://www.erdekesvilag.hu/A-VILAG-5-LEGJOBB-MUNKAJA/



HASZNOS KÉRDÉSEK PÁLYAVÁLASZTÁSHOZ

 Melyek a kedvenc tantárgyaid?

 Mi a hobbid?

 Milyen különórákra jársz szívesen?

 Mely nyelveket tanulod, vagy tanulnád szívesen?

 Mely kérdések foglalkoztatnak a világ dolgaival kapcsolatban?

 Hogyan tudnál másokon segíteni?

 Felnőttként milyen karriert vagy foglalkozást tudnál elképzelni magadnak, és miért?



MI IS AZ AZ ÉLETPÁLYA-TERVEZÉS?

 1. PÁLYAORIENTÁCIÓ: döntés-előkészítő folyamat, segít a megfelelő pálya, szakma kiválasztásában –

információnyújtással (több tudományterületet felölel: pszichológia, közgazdaságtan, jog, munkatudomány,…), 

(orientáció – tájékozódás, eligazodás, irány)

 2. PÁLYAVÁLASZTÁS: egy döntés, a legjobb döntés meghozatalához a következők lesznek szükségesek:

 Reális kép önmagunkról: ÉNKÉP, ÖNISMERET

 érdeklődési körünk alapos ismerete

 tulajdonságaink, képességeink, készségeink feltérképezése

 Pályaismeret: széles körű ismeretek a választható pályákról, szakmákról, foglakozásokról

 Képzési lehetőségekre vonatkozó ismeretek: hol, mennyiért, milyen feltételekkel

 Munkaerő-piaci környezet ismerete: elhelyezkedési, kereseti lehetőségek, hiányszakma, vagy túlképzés jellemzi, 

munkakörnyezet, feltételek

ÉLETPÁLYA-TERVEZÉS: egész életen át tartó tudatos folyamat, célja az iskola és munka közti 

kapcsolat elmélyítése

 változik minden: személyes fejlődésünk, vagy külső körülmények változása miatt – új szakmát kell megtanulnunk



DONALD SUPER SZIVÁRVÁNYMODELLJE (1989) – EGÉSZ ÉLETPÁLYA 

LEÍRÁSA



MENNYIRE ISMEREM ÖNMAGAM?

 ÖNISMERET, ÖNMEGÉRTÉS : önmagunkról való 

tudást jelöli, 

ismerjük saját tulajdonságainkat, adottságainkat, 

képességeinket, készségeinket, vágyainkat, 

céljainkat, erősségeinket, pozitívumainkat, 

lehetőségeinket, gyengeségeinket, korlátainkat, 

hiányosságainkat.

 ÖNÉRTÉKELÉS: Saját magunkról alkotott képünk 

(sikereink, kudarcaink)



MIK LEHETNEK ÖNISMERETÜNK FORRÁSAI?

 Saját élményeink és ezek tudatosítása.

 Környezetünk, magatartásunkra adott reakcióinak 

tárgyilagos értelmezése.

 Az élet valamennyi területén elért teljesítményünk

értékelése.

 (Bővebben: Pályaválasztási önismereti tréningen!), 

iskola pszichológus



ÖNÉRTÉKELÉSI KÉRDŐÍVEK

 saját magad ki tudod tölteni

 megkapod a kiértékelést

 tanácsadó, vagy pszichológus 

segít megbeszélni , értelmezni

 (Bővebben: Pályaválasztási önismereti tréningen!, iskola pszichológusunktól)



ÉRDEKLŐDÉS, KÉPESSÉG, ÉRTÉK, MUNKAMÓD

 Mi is érdekel igazán? (FONTOSABB MINT A KÉSZSÉG, VAGY A KÉPESSÉG)

 Érdeklődés az a tulajdonságunk, amely alapján kiválasztjuk környezetünkből a 

számunkra fontos dolgokat, tárgyakat, embereket. (Szilágyi, 1977.)

 Személyiségjegyünk, mely érzelmekkel átitatott.

 Hobbitevékenységben jelenik meg.

 Ha nincs konkrét, jól körülhatárolt érdeklődési területed, nincs határozott 

elképzelésed a jövődről, vagy egyszerre túl sok minden érdekel: ÖNÉRTÉKELŐ 

KÉRDŐÍV

 (Bővebben: Pályaválasztási önismereti tréningen! 

http://erdeklodesterkepe.tehetseg.hu/)



ÖNISMERETI FELADATOK

 TEVÉKENYSÉGEK, AMIKET SZERETEK

 MELYIK TANTÁRGYBAN VAGYOK JÓ?

 (Bővebben: Pályaválasztási önismereti tréningen!)



KÉPESSÉGEK, KULCSKÉPESSÉGEK

 MIT TUDOK JÓL?

 MIBEN FEJLŐDHETEK?

 KÉPESSÉGEK: A személyiségnek olyan viszonylagos állandó tulajdonságai, amelyek bizonyos területeken a sikeres 

tevékenység előfeltételei. Pl.: tervezőmunka – térbeli gondolkodás képessége.

A velünk született adottságainkból gyakorlás segítségével alakulnak ki. Fejleszthetőek.

 A 7 FŐ KÉPESSÉG:

 nyelvi kifejezőképesség

 számolási képesség

 térbeli gondolkodás képessége (térlátás)

 fizikai teherbírás

 kapcsolatteremtő képesség

 kézügyesség

 ötletgazdagság

 KULCSKÉPESSÉGEK: SZAKMÁN FELÜLI – rugalmasság, önállóság, kreativitás, céltudatosság, 

problémamegoldó képesség, csapatjátékos…



AZ ÉRTÉKEK – MI FONTOS SZÁMOMRA?

 Érték olyan tulajdonságunk, amely alapján a környezet tárgyai, helyzetei közül 

kiválasztjuk a számunkra fontos dolgokat. (Szilágyi, 1977.)

 Az értékek befolyásolják a társadalmi beilleszkedést, a pályaválasztást, a 

munkavállalást.

 Munkavállaláshoz kapcsolódó értékek: anyagi elismerés, fizikai környezet, 

függetlenség, társas kapcsolatok, változatosság, kreativitás, …

MILYEN KÖRNYEZETBEN SZERETNÉL DOLGOZNI?

 (Bővebben: Pályaválasztási önismereti tréningen!)



ILYEN VAGYOK? 
„MINDEN EMBER MÁS. ÉS MINDENKINEK TENNIE KELL AZÉRT, HOGY AZ IS MARADJON.” (PAULO COELHO – BRAZIL ÍRÓ)

 Rendszerezés – SWOT analízissel: 

Erősségek, Lehetőségek, Fejlesztendő területek, Akadályok

 Mi a következő lépés: Ha már tudod, hogy mi érdekel, mik a céljaid, mik az 

erősségeid, gyengeségeid, érdemes körülnézni, hogyan fejlődhetnél a gyengének 

bizonyuló területeken, illetve hogyan lehetnél jobb azokban a tárgyakban, amelyek 

kellhetnek a felvételi ponthatárok teljesítéséhez.

 Felkészítő programok: szakkörök, fakultációs órák, felvételi előkészítők, …

(Bővebben: Pályaválasztási önismereti tréningen!)





Életvezetési-tanácsadás.pdf



muranyi-kriszta-szivarvany-eletpalya-modell.pdf



ÉRDEKLŐDÉSI IRÁNYOK KÉRDŐÍV KÖZÉPISKOLÁSOKNAK 

erdeklodesi_kerdoiv.pdf



MIÉRT JÓ ISMERNI A KÜLÖNBÖZŐ FOGLALKOZÁSOKAT?

 Pályaismeret: rendszerezi és leírja azokat az ismérveket, amelyeket a munkát végző embernek a pályán, a 

foglalkozástevékenységgel kapcsolatban, mint követelményt, feladatot figyelembe kell vennie.

 Hivatás: olyan foglalkozási tevékenység, amely megfelel a személyiség erkölcsi értékeinek, érzelmi szükségleteinek.

 Foglalkozás: egy előzetes tanulást megkívánó, különböző tevékenységekből álló összetett, célirányos cselekvések 

sorozata.

 Szakma: középfokú foglalkozások.

 Állás: fizetett munkatevékenység, melyben a dolgozó, az elérendő cél érdekében egy adott munkafelosztásnak 

megfelelően gyakorolja foglalkozását.

 Munkakör: a szervezeti struktúra alapegysége, mely dinamikus, eredményorientált, meghatározott tudás, tartalom, 

folyamatok, felelősségek, hatáskörök tartoznak hozzá.

 Foglalkozási tevékenység:

 Feladat (elintézési folyamat, megoldás), Pálya (foglalkozások csoportja), Munka, Végzettség (szakképesítés szintje), 

Képzettség



HONNAN ISMERHETEM MEG A KÜLÖNBÖZŐ FOGLALKOZÁSOKAT?

 Országos Képzési Jegyzék (OKJ) https://www.nive.hu - https://szakkepesites.hu

 Nemzeti Pályaorientációs Portál (NPP) https://palyaorientacio.nive.hu/

 Foglalkozáskereső: Érdeklődési kör – Pályakör – Munkamód – Képességek

 https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/pecs/hasznos_linkek_tanulotaj?printMode=true

 Munka és pályaalkalmasság, diákmunka (https://multijobisz.hu/, https://melo-depo.hu/, 

https://atlaszmunkak.hu/ ), önéletrajz – hogyan: (Bővebben: Pályaválasztási önismereti 

tréningen!)

https://www.nive.hu/
https://szakkepesites.hu/
https://palyaorientacio.nive.hu/
https://multijobisz.hu/
https://melo-depo.hu/
https://atlaszmunkak.hu/


DUÁLIS KÉPZÉSEKRŐL – DUALISDIPLOMA.HU

 vállalati gyakorlat –

minősített szervezetnél

 biztos munkahely

 versenyképes munkavállalóként végzel

 képzés teljes idejére díjazás jár

 vállalati felvételi elbeszélgetés, ha sikertelen módosítható a megjelölt intézmény

 elhagyható a duális képzés

 https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2023A/6_eg

yes_kepzesekrol/61_dualis

https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2023A/6_egyes_kepzesekrol/61_dualis


SZAKVÁLASZTÁS

 Hallgass meg minden véleményt, tölts ki minél több önértékelő kérdőívet, tesztet, legyen biztos az önismereted, vidd végig a 
döntési folyamatot, szükség esetén kérj tanácsadói segítséget – és végül TE MAGAD HOZD MEG A DÖNTÉST!

 Képzési területek: Tudod milyen képzési terület érdekel? Tudod melyik szak érdekel? Ismered a szakról kibocsátott munkaerő-piaci 
helyzetet?

 Várható jövedelem

 Elhelyezkedési lehetőségek

 Bolognai többciklusú képzés (2006)

 Felsőoktatási szakképzés: felsőfokú szakképzettséget tanúsító oklevél – kreditbeszámítás (4 félév – 120 kredit)

 Alapképzés (6+1(szakmai gyakorlat) félév) 180 + 30 kredit, 8 félév – 240 kredit

 Mesterképzés (4 félév – 120 kredit, levelező, nappali)

 Osztatlan képzés – 10-12 félév, 300-360 kredit

 Doktori képzés (6 félév)

 Szakirányú továbbképzés – alapképzés után – speciális szakképzettséget ad, 60 kredit

 Speciális képzés sportolóknak

 Diákhitel: 1. bármire, 2. csak tanulmányokra (egyetemnek utalják), Neptun, ETR: elektronikus tanulmányi rendszer

 diakhitel.hu



MILYEN SZAKOK KÖZÜL VÁLASZTHATSZ?

KÉPZÉSI TERÜLETEK A FELSŐOKTATÁSBAN: 

HTTPS://WWW.FELVI.HU/FELVETELI/SZAKOK_KEPZESEK

 AGRÁR: 

 BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY:

 TÁRSADALOMTUDOMÁNY:

 INFORMATIKA

 JOGI:

 GAZDASÁGTUDOMÁNYOK:

 MŰSZAKI: 

 ORVOS ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNY

 PEDAGÓGUSKÉPZÉS

 SPORTTUDOMÁNY

 TERMÉSZETTUDOMÁNY

 MŰVÉSZET

 MŰVÉSZETKÖZVETÍTÉS

 KÖZGAZDASÁGI, RENDÉSZETI ÉS KATONAI



ELDÖNTENDŐ KÉRDÉSEK SZAKVÁLASZTÁSNÁL

 Állami ösztöndíjas vagy fizetős szak?

 fizetős – diákhitel 2 (képzési költségekre), jó tanulmányi eredmény esetén – állami ösztöndíjas hely!

 18 kredit (két félév átlaga) – átsorolhatják önköltségesbe!

 Alapképzés vagy felsőoktatási szakképzés?

 alacsonyabb ponthatár

 pluszpont

 kreditbeszámítás

 Melyik szakot válasszam?

 érdeklődésed, képességeid ismerete előny (felmérheted – kérdőívek, iskolapszichológus segít)

 intézményi pontszámítás, plusz pontok, speciális követelmények (kedvenc tanár? barátom miatt? ), 
rátermettség, kompetenciák, mit tanítanak, milyen munkát kell végezni elhelyezkedés után, munkaerőpiaci 
előrejelzés, várható fizetés (diplomás pályakövetési rendszer DPR – felvi.hu)

 eduline.hu, jobline.hu



AGRÁR



ÁLLAMTUDOMÁNYI



BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY



GAZDASÁGTUDOMÁNYOK



INFORMATIKA



JOGI



MŰSZAKI



MŰVÉSZET



MŰVÉSZETKÖZVETÍTÉS 



ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNY



PEDAGÓGUSKÉPZÉS



SPORTTUDOMÁNY



TÁRSADALOMTUDOMÁNY



TERMÉSZETTUDOMÁNY



10 KÉRDÉS AMIT FEL KELL TENNED, MIELŐTT SZAKOT VÁLASZTANÁL

 Mi szükséges a felvételihez?

 Ismerek valakit, aki már ezen a szakon tanul?

 Hol vannak az oktatás helyszínei?

 Kik az oktatók az egyes intézményekben az adott szakon?

 Milyen ösztöndíj-lehetőségek vannak?

 Mit kell teljesítenem a szak elvégzéséhez? (kreditek, szakmai gyakorlatok, vizsgák, dolgozatok)

 Milyen tárgyakat tanulhatok a szakon?

 Milyen nyelvtudásra lesz szükségem, hogy boldoguljak a szakon?

 Milyen nyelvvizsgára lesz szükségem a diplomához?

 Milyen szakmákban helyezkedhetek el a szak elvégzése után, és mennyit fog érni a diplomám?



PÁLYAORIENTÁCIÓS ÖNISMERETI TESZTEK,

SZAKVÁLASZTÓ TESZTEK

 https://www.felvi.hu/felveteli/palyaorientacio/tesztek_kartocikk/

 http://www2.u-szeged.hu/kepzesi-teszt/index.php

 https://palyaorientacio.nive.hu/kerdoiv-kozepiskola-es-felnott

 Ezekkel kideríthetitek, milyen képzés vagy éppen szakma való nektek, de önismereti témában is előrébb juthattok: 

https://eduline.hu/palyakezdes/20191121_palyavalasztasi_tesztek

 Milyen szakma illik hozzád 4 ingyenes teszt:

 https://eduline.hu/kozoktatas/Ot_palyaorientacios_teszt_94BK61

 https://pte.hu/hu/felveteli/palyavalasztas/kozepiskolasoknak

 https://palyavalasztasonline.hu/

https://www.felvi.hu/felveteli/palyaorientacio/tesztek_kartocikk/
http://www2.u-szeged.hu/kepzesi-teszt/index.php
https://palyaorientacio.nive.hu/kerdoiv-kozepiskola-es-felnott
https://eduline.hu/palyakezdes/20191121_palyavalasztasi_tesztek
https://eduline.hu/kozoktatas/Ot_palyaorientacios_teszt_94BK61
https://eduline.hu/kozoktatas/Ot_palyaorientacios_teszt_94BK61
https://pte.hu/hu/felveteli/palyavalasztas/kozepiskolasoknak
https://palyavalasztasonline.hu/


TÖBB SZAKOT IS VÁLASZTANÁL, DE MELYIK A NEKED VALÓ?

 Szempontok:

 Mások szerint jó választás lenne nekem.

 Kedvet érzek hozzá.

 Tehetségem van hozzá.

 Meg tudnék felelni a követelményeknek.

 Jól fizető szakmát nyújt.

 Szempontokat tedd sorrendbe – a számodra legfontosabb legyen az első.

 Az egyes szempontokat értékeld 1-től 5-ig, aszerint, hogy mennyire igazak rád.



VÁLASZD KI A 3 LEGINKÁBB MEGFELELŐ ALAPSZAKOT

 felvételi követelmények

 speciális elvárások

 tantárgyi tematika

 kompetenciák, amiket megszerezhetsz

 vonzó tényezők a szak esetében

 taszító tényezők a szak esetében

 egyetemek, ahol indul a szak

 preferált egyetem, és oka

 elhelyezkedési esélyek

 várható fizetés

 várható feladatok a munkában

 továbbtanulási lehetőségek

 az adott szakon tanuló hallgató 

véleménye

 tanáraid véleménye

 szüleid véleménye



TÉMÁK MÉG

 külföldi diploma

 intézményválasztás

 mit tegyek, ha nem sikerül a felvételim

 technikai tudnivalók a felvételi eljárásról



KÜLFÖLDI DIPLOMA

 Miért?

 Élettapasztalat – Palma sub pondere crescit! (Nézz utána a csereprogramoknak!)

 Nyelvtudás: elvárás az oktatási nyelv magas fokú ismerete! (nyelvi előkészítő, 

önkénteskedés, munka+nyelvtanulás)

 Álláskeresésnél előny (magas színvonalú oktatás esetén érdemes)

 Színvonalas oktatás (magas elvárások)

 Csak külföldön lehet a szakot tanulni (juss el addig, amíg itthon lehet)

 Itthon is lehet szerezni külföldi diplomát?

 Amit mérlegelni kell: Színvonal, Távolság, Ár, Nyelvi-szakmai-lelki-anyagi felkészültség



LEGKEDVELTEBB CÉLORSZÁGOK

 Ausztria

 Egyesült Királyság

 Németország

 USA

 Dánia (elérhető ingyenes színvonalas 

oktatás is, rengeteg angol nyelvű 

program)

 Franciaország

 Hollandia

 Olaszország

 Svájc

Magyar diákok körében TOP10, 

beíratkozottak % - sorrendben



HOL SZEREZHETEK INFORMÁCIÓKAT?

 Nagyobb nemzetközi felsőoktatási 

portálokon, pl:

 bachelorstudies.com, 

 studyportals.com, 

 studyineurope.eu

 Külföldi egyetemi felvételire felkészítő 

cégek:

 Milestone intézet(https://milestone-
institute.org/hu/ ), 

 Engame Academy (https://engame.hu/)

 Leginkább kedvelt célországok –

oktatási portáljai:

 Hollandia: https://www.studyinnl.org/

 Ausztria: https://studyinaustria.at/de/

 Dánia: https://studyabroad.hu/

 Egyesült Királyság: 
https://www.britishcouncil.hu/

 Németország: https://www.daad.de/de/

 Franciaország: https://www.campusfrance.org/fr

 USA: https://www.usa.gov/study-in-us

https://milestone-institute.org/hu/
https://engame.hu/
https://www.studyinnl.org/
https://studyinaustria.at/de/
https://studyabroad.hu/
https://www.britishcouncil.hu/
https://www.daad.de/de/
https://www.campusfrance.org/fr
https://www.usa.gov/study-in-us


NEMZETKÖZI EGYETEMI RANGSOR

 https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-

rankings/2023

 egyetemek összteljesítménye

 karonként, tudományterületenként is kereshető

 Érdemes megnézni: Izlandi egyetem: https://www.bifrost.is/english

https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2023
https://www.bifrost.is/english


HOL TANULHATSZ INGYEN?

 EU állampolgárként ugyanolyan feltételekkel jelentkezhetsz a többi tagállam és 

még néhány ország felsőoktatási intézményeibe, mint az adott ország saját diákja;

 Több államban is ingyenes a felsőoktatás, vagy kedvező, és hitel is lehetőség;

 Ausztria, Németország, Skócia, Írország, Norvégia, Finnország, Görögország

 Az EU-tagállamokban való továbbtanulásról, jogaidról:

 https://europa.eu/youreurope/citizens/education/university/index_hu.htm

https://europa.eu/youreurope/citizens/education/university/index_hu.htm


KÜLFÖLDI DIPLOMA ELISMERTETÉSE ITTHON

 Magyar Ekvivalencia és Információs Központ (MEIK): 

https://www.oktatas.hu/kapcsolat/meik_elerhetoseg

 Magyar diploma elismertetése külföldön: munkavállaláshoz (továbbtanulás 

esetén az egyetem hatásköre): https://enic-naric.net/

https://www.oktatas.hu/kapcsolat/meik_elerhetoseg
https://enic-naric.net/


KÜLFÖLDI KÉPZÉSEK ITTHON

 több külföldi intézmény indít kihelyezett képzéseket

 hazai egyetemek – külföldi egyetemmel közös képzései

 távoktatási formák is 

 hazánkban hivatalosan bejegyzett külföldi felsőoktatási intézmények: 

https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldala

k/intezmeny_lista.php?elj=23a

https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/intezmeny_lista.php?elj=23a


KÜLFÖLDI DIPLOMA ONLINE

 Nagyon jó képzések, diploma alap, mester, PhD szinten is

 Drága (teljes képzés)

 Keresd meg a neked megfelelőt: https://www.distancelearningportal.com/

 Harvard vagy Yale?

 MOOC – Massive Open Online Course – egy kurzus – nem ad diplomát, de jó kiegészítő 

(önéletrajzba is)

 többségben ingyenes képzések

 pl: Harvard: Sejtbiológia, vagy ókori görög hősök: https://www.edx.org/course/the-ancient-greek-hero-

2?index=product&queryID=d0a1f6ac18b975307d2159bf5d4cd934&position=1&eaid=0&v=0&linked_fr

om=autocomplete&c=autocomplete

 pl: Google: androidos fejlesztő nanodiploma: https://www.udacity.com/course/android-kotlin-developer-

nanodegree--nd940

 pl: Yale: világgazdasági válság: https://www.coursera.org/learn/global-financial-crisis?

https://www.distancelearningportal.com/
https://www.edx.org/course/the-ancient-greek-hero-2?index=product&queryID=d0a1f6ac18b975307d2159bf5d4cd934&position=1&eaid=0&v=0&linked_from=autocomplete&c=autocomplete
https://www.udacity.com/course/android-kotlin-developer-nanodegree--nd940
https://www.coursera.org/learn/global-financial-crisis


CSEREPROGRAMOK, ÖSZTÖNDÍJAK

 Első lépés egy hazai egyetem kiválasztása és beiratkozás

 Részképzés (Credit mobility) – cserediák egy meghatározott időtartamig a külföldi 

partnerintézményben tanul, kreditet gyűjt, amit a hazai egyetem beszámít (pl.: 

Erasmus+ program)

 Szakmai gyakorlat: 

 intership: 2-6 hónap, a küldő egyetem is beszámítja a kötelező szakmai gyakorlatba

 traineeship: végzett hallgatóknak, szakmai gyakorlat szerzési céllal

 apprenticeship: duális képzés, vagy ahol a tananyag elméleti és szakmai munkahelyi 

gyakorlatra van bontva

 Rövid tanulmányút (Short Term Program): egy-két hét, vagy max. egy hónap, nyári 

egyetem, szakdolgozat kutatómunka (akár kredit is szerezhető)



MIÉRT JÓ AZ ERASMUS ÖSZTÖNDÍJ?

EURÓPAI BIZOTTSÁG HATÁSTANULMÁNYA 80 000 ERASMUS HALLGATÓ ÉS 

SZAKMAI GYAKORLATBAN RÉSZTVEVŐ CÉGEK RÉSZVÉTELÉVEL

 nagyobb foglalkoztatási esély

 munkanélküliségi ráta (23%-al alacsonyabb a munkanélküliség esélye)

 munkáltatók: 92% készségek – önbizalom, tolerancia, problémamegoldó, kíváncsi

 külföldi tapasztalat

 nagyobb szakmai felelősséggel járó feladatok

 munkaajánlat a szakmai gyakorlati helyen

 saját vállalkozás indítása

 40% külföldre költözött

 nemzetiségi partnerek

 pártalálás



CSEREPROGRAMOK: 

ERASMUS+, CAMPUS MUNDI, ÁLLAMI ÖSZTÖNDÍJAK, CEEPUS

 Tempus Közalapítvány: https://tka.hu/

 Erasmus+: https://erasmusplusz.hu/

 szakmai gyakorlat vagy tanulás az összes EU-tagállamban, 

Norvégia, Izland, Liechtenstein, Macedónia, Törökország

 részképzés esetén, csak az itthoni egyetemed 

partnerintézményeibe pályázhatsz

 egy ciklus alatt max 12 hónap lehet  kint töltött idő

 ösztöndíj – nem fedez minden költséget!

 Campus Mundi: https://www.tka.hu/campus-mundi-projekt

 bármely ország

 részképzés, szakmai gyakorlat, rövid tanulmányút

 részképzés esetén, csak az itthoni egyetemed 

partnerintézményeibe pályázhatsz

 https://scholarship.hu/

 Állami ösztöndíjak: 

https://www.tka.hu/palyazatok/3005/allamkozi-

osztondijak

 a kapható ösztöndíj országfüggő

 akár teljes képzésre

 DAAD program – Németországba kínál ösztöndíjakat

 CEEPUS: https://www.tka.hu/palyazatok/114/ceepus

 közép-európai országok egyetemein egy szemeszter

 szakdolgozat kutatási célokra, tanulmányi kirándulás, nyári 

egyetem

https://tka.hu/
https://erasmusplusz.hu/
https://www.tka.hu/campus-mundi-projekt
https://scholarship.hu/
https://www.tka.hu/palyazatok/3005/allamkozi-osztondijak
https://www.tka.hu/palyazatok/114/ceepus


ÖSZTÖNDÍJAK

 ösztöndíjak külföldieknek – nagykövetségeken érdeklődni

 állami ösztöndíjak mellett: alapítvány, magán- és céges ösztöndíj

 egyetemek ösztöndíjprogramjai

 https://www.scholarshipportal.com/

 https://www.topuniversities.com/

 https://www.european-funding-guide.eu/

https://www.scholarshipportal.com/
https://www.topuniversities.com/
https://www.european-funding-guide.eu/


POM (PÁLYAORIENTÁCIÓS MÉRŐ- ÉS TÁMOGATÓESZKÖZ)

 A közép- és felsőfokú felvételik időszakában a végzős tanulóknak az egész további életüket 

befolyásoló döntéseket kell meghozniuk. A továbbtanulás, majd a munkaerőpiacra lépés 

sikerének feltétele, hogy a diákok megtalálják az érdeklődésüknek és képességeiknek leginkább 

megfelelő pályát, foglalkozást. 

 Az Oktatási Hivatal egy komplex webes alkalmazással segíti az általános és középiskolás diákokat 

a pályaválasztásban: a POM (Pályaorientációs Mérő- és Támogatóeszköz) célja a tanulók 

önismeretének bővítésén túl a szakmák világában való sikeres tájékozódás segítése. 

 Az eszköz több kérdés- és feladatsoron keresztül méri fel a 7–8. és a 10–12. évfolyamos tanulók 

érdeklődését és képességeit, hogy a számukra legalkalmasabb szakmákat, foglalkozásokat 

ajánlja nekik. Az eszköz a különböző szakmákról és képzésekről is tájékoztat. 

 A POM a következő oldalon érhető el: https://pom.oktatas.hu/

 Az alkalmazás működését bemutató kisfilmek az Oktatási Hivatal YouTube-csatornáján tekinthetők 

meg. 

https://pom.oktatas.hu/
https://www.youtube.com/watch?v=7kUN4uJMbGk&list=PLVqMAHCwbZCt1j86hl6Zlsu_pWEmddII7






WWW.FELVI.HU

 Regisztráció! – E-mail, figyeld !

 Ügyfélkapu – regisztráció kormányablak (iskolai szervezett időpont)

 Szakkereső, szakleírások

 Kérvénytár

 Nyílt-nap kereső

 https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/a_magyar_felsooktatas/Ke

pzesi_szintek

https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/a_magyar_felsooktatas/Kepzesi_szintek


WWW.FELVI.HU

 Weboldal és hírei

 Regisztráció

 Belépés után – főoldal – E-felvételi



E-FELVÉTELI

 Általános eljárás, 2023.

 BELÉPÉS

b….M/B...6...k/becHÖ7



REGISZTRÁCIÓ



BEJELENTKEZÉS



ADATOK KITÖLTÉSE – MENTÉS!



FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

2023. SZEPTEMBERBEN INDULÓ KÉPZÉSEK (2022. DECEMBER 22.)

 Szakkereső, szakleírások: https://www.felvi.hu/felveteli/szakok_kepzesek

 Egyetemek, főiskolák meghirdetett képzései: 

https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/intezmen

y_lista.php?elj=23a

 Felvételi menetrend: 

https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2023A/1_tee

ndok_hataridok/11_menetrend

 Hogyan kell jelentkezni? 

https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2023A/1_tee

ndok_hataridok/12_jelentkezes_modja

https://www.felvi.hu/felveteli/szakok_kepzesek
https://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/intezmeny_lista.php?elj=23a
https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2023A/1_teendok_hataridok/11_menetrend
https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2023A/1_teendok_hataridok/12_jelentkezes_modja


E-FELVÉTELI

 Regisztráció: 

https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2023A/1_tee

ndok_hataridok/13_efelveteli/131_regisztracio

 Jelentkezési helyek (max. 6 db, 12 sor (költségtérítéses, önköltséges), de figyelem 

az ösztöndíjas képzés külön!! )

 Jelentkezési sorrend (egyszer változtatható, és jelentkezési hely visszavonása: 

erre az ügyintézési időszakban van lehetőség: legkésőbb 2023. július 12-ig)

 Hitelesítés: Ügyfélkapun keresztül lehetséges, enélkül érvénytelen a jelentkezés. 

Ha hitelesítés után változtat, vagy ezt visszavonja, akkor is újra kell hitelesíteni.

https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2023A/1_teendok_hataridok/13_efelveteli/131_regisztracio


DOKUMENTUMOK FELTÖLTÉSE

 A jelentkezési határidőt követően kézhez kapott dokumentumokat 

legkésőbb 2023. július 12-ig pótolhatja!

 Államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványok: bizonyítvány adatait kötelező 

megadni (nyelvvizsga nyelve, szintje, típusa, bizonyítvány száma, anyakönyvi 

száma, kiállításának dátuma)

 Az ügyintézési időszakban folyamatosan nyomon követhető a közhiteles 

nyilvántartásokból átvett adatok, információk. Amennyiben eltérést vagy 

hiányt tapasztal, azt a dokumentum feltöltésével tudja jelezni.

 CSAK az e-felvételibe lehet feltölteni!



ELJÁRÁSI DÍJAK

 Díjmentesen nyújtható be a jelentkezési kérelem (három jelentkezési 
helyre), ha csak a finanszírozási forma tér el, két sorban kell feltüntetni a 
jelentkezéskor, ám a kiegészítő eljárási díj szempontjából ez egy 
jelentkezési helynek minősül.

 Külön eljárási díjat kérhetnek – felvételi eljárásban (pályaalkalmassági, 
gyakorlati)

 A felsőoktatási felvételi eljárás kiegészítő díját az Oktatási Hivatalhoz, a 
külön eljárási díjat az azt megállapító felsőoktatási intézményhez kell 
befizetni.

 Az esetleges kiegészítő eljárási díj befizetésének határideje a felvételi 
jelentkezési határidő, vagyis 2023. február 15.



TEENDŐK A JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ UTÁN

A 2023. évi általános felsőoktatási felvételi eljárás során 2023. július 12-ig van lehetőség:

1. a személyes adatainak módosítására,

2. a jelentkezés benyújtásakor még rendelkezésre nem álló dokumentumok 

benyújtására,

3. a jelentkezési hely(ek) visszavonására, visszaállítására később nincs lehetőség! 

Visszavont jelentkezés helyett sincs lehetőség új jelentkezési hely megjelölésére! 

4. valamint – egy alkalommal – sorrendmódosításra.

 Hiánypótlás

 legkésőbb 2023. június 28-ig felhívást kap a hiányok pótlására

 Nem minden dokumentum hiánya esetén kap hiánypótlási felhívást: ilyen 

például a többletpontra jogosító igazolás.



KI NYERHET FELVÉTELT?

 Alapképzés és 

osztatlan képzés, 

valamint felsőoktatási 

szakképzés esetén



PONTSZÁMÍTÁS - 2023. JÚLIUS 26

 Alap- és osztatlan képzés, valamint felsőoktatási szakképzés esetén a felvételi összpontszámot

400+100 pontos pontszámítási rendszerben kell kiszámítani.

 a tanulmányi pontok (maximum 200 pont),

 az érettségi pontok (maximum 200 pont),

 többletpontok (maximum 100 pont)



 Szakok, ahol a 2023. évi általános felvételi eljárásban nem kötelező az emelt szintű 
érettségi

 https://www.felvi.hu/pub_bin/dload/FFT_23A/tablazat/FFT_2023A_1A_tablazat.pdf

https://www.felvi.hu/pub_bin/dload/FFT_23A/tablazat/FFT_2023A_1A_tablazat.pdf






TANULMÁNYI PONTOK -200 PONT

 A tanulmányi pontszám az alapképzésre, osztatlan képzésre, felsőoktatási szakképzésre 

történő pontszámítás részpontszáma. Legfeljebb 200 pont lehet. A tanulmányi pontokat

• a jelentkező 9–12. (nyelvi előkészítő évfolyammal rendelkező képzés esetén 9–13.) 

évfolyamos középiskolai osztályzataiból – 100 PONT

• és a középiskolai tanulmányok lezárásaként megszerzett érettségi bizonyítványban 

szereplő vizsgatárgyak százalékos eredményeiből kell kiszámolni. – 100 PONT

 A pontszámításhoz szükséges tantárgyak megléte esetén időkorlát nélkül számítható 

tanulmányi pontszám a középiskolai és érettségi bizonyítványban szereplő 

eredményekből.

https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2023A/2_pontszamitas/21_alap_osztatlan/211_tanulmanyi_pontok/2111_kozepisk_eredmenyek
https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2023A/2_pontszamitas/21_alap_osztatlan/211_tanulmanyi_pontok/2112_erettsegi_eredmenyek


TANULMÁNYI PONTOK 

KÖZÉPISKOLAI EREDMÉNYEK (MAXIMUM 100 PONT)

 Az alábbi öt tantárgy utolsó két tanult évfolyam év végi osztályzatainak összege:

• magyar nyelv és irodalom (évenként a 2 osztályzat számtani átlaga, kerekítés nélkül),

• történelem, 

• matematika,

• legalább két évig tanult választott idegen nyelv (vagy nemzetiségi nyelv és irodalom),

• egy, legalább két évig tanult választott természettudományos tantárgy vagy két, legalább egy évig 

tanult, választott természettudományos tantárgy. Természettudományos tantárgyak: biológia, 

fizika, kémia, földrajz (földünk és környezetünk), természetismeret, komplex természettudomány, 

környezetismeret, integrált természettudomány tantárgyak.

 Az így kapott eredmény kétszerese jelenti a tanulmányi pontok legfeljebb 100 pontot képező 

részét.



TANULMÁNYI PONTOK 

ÉRETTSÉGI BIZONYÍTVÁNYBAN SZEREPLŐ EREDMÉNYEK ÁTLAGA (MAXIMUM 

100 PONT)

 A jelentkező érettségi bizonyítványában szereplő érettségi vizsgaeredmények 

közül

• a négy kötelező (magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv, 

illetve az idegen nyelv hiánya esetén egyéb érettségi vizsgatárgy) és 

• egy szabadon választott érettségi vizsgatárgy 

 legjobb százalékos eredményeinek átlagát kell egész számra kerekíteni.



ÉRETTSÉGI PONTOK – 200 PONT

 Az érettségi pontokat főszabályként két érettségi vizsgatárgy százalékos eredményéből számítják 

ki, összegük legfeljebb 200 pont lehet (érettségi vizsgatárgyanként maximum 100–100 pont 

kapható).

 FIGYELEM – INTÉZMÉNYENKÉNT ELTÉRHET A SZAKON BESZÁMÍTOTT ÉRETTSÉGI 

KÖVETELMÉNYEK!!!

 Az érettségi pontok száma egyenlő az adott vizsgatárgyból elért százalékos eredménnyel.

 Milyen vizsgatárgyakból számolják az érettségi pontokat?

 A felvételi eljárásban képzési területenként, egyes esetekben szakonként határozzák meg, hogy az 

alapképzésekre és az osztatlan képzésekre jelentkezők számára melyik kettő – a kétszintű 

érettségi vizsgarendszer szerinti – érettségi vizsgatárgy eredményéből számítható ki az érettségi 

pontszám. Az általános eljárásra vonatkozóan az egyes alap- és osztatlan szakok és a hozzájuk 

tartozó érettségi vizsgatárgyak összefoglalva megtalálhatók az 1. sz. táblázatban.

 az 1/A. sz. táblázat tartalmazza azon intézményeket, amelyek eltekintenek az emelt szintű 

követelménytől.

https://www.felvi.hu/pub_bin/dload/FFT_23A/tablazat/FFT_2023A_1sz_tablazat.pdf
https://www.felvi.hu/pub_bin/dload/FFT_23A/tablazat/FFT_2023A_1A_tablazat.pdf


TÖBBLETPONTOK – 100 PONT

 A többletpontok összege legfeljebb 100 pont lehet abban az esetben is, ha a jelentkező különböző jogcímek alapján 

elért többletpontjainak az összege ezt meghaladná.

 A felvételi eljárásban az alábbi jogcímeken kapható többletpont:

• emelt szintű érettségi vizsgaeredményért (amennyiben abból történik az érettségi pont számítása),

• nyelvtudásért, 

• esélyegyenlőségért,

• felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevélért,

• tanulmányi, művészeti és szakmai versenyeredményekért,

• szakképesítésért,

• sporteredményért,

• önkéntes tartalékos katonai szolgálatért.

https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2023A/2_pontszamitas/23_tobbletpontok/231_emelt_szintu
https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2023A/2_pontszamitas/23_tobbletpontok/232_nyelvtudas
https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2023A/2_pontszamitas/23_tobbletpontok/233_eselyegyenloseg
https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2023A/2_pontszamitas/23_tobbletpontok/234_oklevel
https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2023A/2_pontszamitas/23_tobbletpontok/235_versenyeredmenyek
https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2023A/2_pontszamitas/23_tobbletpontok/236_szakkepesites
https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2023A/2_pontszamitas/23_tobbletpontok/237_sporteredmeny
https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2023A/2_pontszamitas/23_tobbletpontok/238_onkentes_katonai


TÖBBLETPONTOK - EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGAEREDMÉNYÉRT

 Az emelt szinten teljesített legalább 45%-os eredményű érettségi vizsgáért

többletpont jár, abban az esetben, ha a jelentkező érettségi pontjait az emelt 

szinten teljesített vizsgaeredmény alapján számítják. Az adott alapképzési szakon, 

osztatlan képzési szakon és felsőoktatási szakképzésen emelt szintű érettségi 

vizsgáért vizsgatárgyanként 50 többletpont kapható.

 Ha az adott szakon (pl. általános orvos) mindkét tárgyból kötelező az emelt szintű 

érettségi vizsga, úgy a jelentkező – amennyiben legalább 45%-os eredményű 

mindkét vizsgatárgya – az emelt szintű érettségi vizsgáért 100 többletpontot 

kaphat.

https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2023A/2_pontszamitas/23_tobbletpontok/231_emelt_szintu


TÖBBLETPONTOK - NYELVTUDÁSÉRT

 A magyartól eltérő idegen nyelvű nyelvtudásért legfeljebb 40 többletpont jár a 

következő módon:

• B2 (korábban középfokú) komplex (írásbeli és szóbeli) (korábban C típusú) államilag 

elismert nyelvvizsga-bizonyítványért 28 többletpont,

• C1 (korábban felsőfokú) komplex (írásbeli és szóbeli) (korábban C típusú) államilag 

elismert nyelvvizsga-bizonyítványért 40 többletpont.

• Ha a jelentkező ugyanazon idegen nyelvből egyidejűleg nyelvvizsga és emelt szintű 

érettségi vizsga alapján is jogosult lenne többletpontra, akkor a többletpontokat 

csak egyszer, a számára kedvezőbb pontszámot biztosító jogcímen kapja meg.

• A jelentkező legfeljebb 40 többletpontot kaphat akkor is, ha a többletpontokra több 

különböző nyelvből megszerzett nyelvvizsga-bizonyítvány alapján is jogosult lenne!



TÖBBLETPONTOK - ESÉLYEGYENLŐSÉG

 Jogszabály alapján kötelező többletpontot adni esélyegyenlőség 

címén, amennyiben a Tájékoztató megjelenése és 2023. július 12. 

közötti időszak során a jelentkező teljesíti az adott jogcím feltételeit, 

és a jogosultságot megfelelően igazolja.

 Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében 40 többletpontra jogosult

• a hátrányos helyzetű, 

• a fogyatékossággal élő, 

• a gyermeke gondozása céljából

https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2023A/2_pontszamitas/23_tobbletpontok/233_eselyegyenloseg/2331_hh
https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2023A/2_pontszamitas/23_tobbletpontok/233_eselyegyenloseg/2332_fogyatekossag
https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2023A/2_pontszamitas/23_tobbletpontok/233_eselyegyenloseg/2333_gyermekgondozas


TÖBBLETPONTOK - TANULMÁNYI ÉS MŰVÉSZETI 

VERSENYEREDMÉNYEK

 Különböző tanulmányi, művészeti és szakmai versenyeken szerzett eredmények alapján a jelentkező többletpontot kaphat, ha teljesíti a jogcím 
feltételeit és a jogosultságot megfelelően igazolja.

 Az alábbi versenyeken elért eredményekért jár többletpont:

• Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny (OKTV),

• Szakmai Előkészítő Érettségi Tárgyak Versenye (SZÉTV)

• Ágazati és Ágazaton Kívüli Szakmai Érettségi Vizsgatárgyak Versenye, Ágazati és ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak versenye
(ÁSZÉV),

• Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája (TUDOK),

• Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny,

• Országos Művészeti Tanulmányi Verseny,

• Országos Szakmai Tanulmányi Verseny (OSZTV),

• (Országos) Tudományos Diákkörök Konferenciája középiskolásoknak (OTDK/TDK),

• „Ifjú tudósok” tudományos középiskolai vetélkedő,

• Nemzetközi Tudományos Diákolimpia,

• V4-es Közgazdasági Diákolimpia,

• Országos Haditorna Verseny.

https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2023A/2_pontszamitas/23_tobbletpontok/235_versenyeredmenyek/2351_oktv
https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2023A/2_pontszamitas/23_tobbletpontok/235_versenyeredmenyek/2352_szev
https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2023A/2_pontszamitas/23_tobbletpontok/235_versenyeredmenyek/2352_szev
https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2023A/2_pontszamitas/23_tobbletpontok/235_versenyeredmenyek/2353_tudok
https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2023A/2_pontszamitas/23_tobbletpontok/235_versenyeredmenyek/2354_innovacios
https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2023A/2_pontszamitas/23_tobbletpontok/235_versenyeredmenyek/2355_omtv
https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2023A/2_pontszamitas/23_tobbletpontok/235_versenyeredmenyek/2356_osztv
https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2023A/2_pontszamitas/23_tobbletpontok/235_versenyeredmenyek/2357_otdk
https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2023A/2_pontszamitas/23_tobbletpontok/235_versenyeredmenyek/2358_ifju_tudosok
https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2023A/2_pontszamitas/23_tobbletpontok/235_versenyeredmenyek/2359_diakolimpia
https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2023A/2_pontszamitas/23_tobbletpontok/235_versenyeredmenyek/23510_v4
https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2023A/2_pontszamitas/23_tobbletpontok/235_versenyeredmenyek/23511_ohv


TÖBBLETPONTOK - SPORTEREDMÉNY

 A NOB által elismert sportágakban 

legfeljebb egy, a pontszámítás 

szempontjából legkedvezőbb eredmény 

után jár többletpont.

 ADHATÓ többletpontok

 sportteljesítményért 

(Olimpiai Bizottság által elismert 

sportok)

a jelentkezés előtti 8 évben szerzett

olimpiai részvétel  

50 pont

világ- és Európabajnokság 1-3. 

30 pont

korosztályos világ- és 

Európabajnokság1-3. 20 pont

országos bajnokság (NOB által 

elismert) 1-3. 

15 pont

diákolimpia országos 1-3. 

10 pont



MINTAPÉLDÁK 1.

 Most nézzünk konkrét példákat a pontszámításra.

 Tegyük fel, hogy nincs nyelvvizsgája.

 Az első példában a választott szak a környezetmérnök alapszak, felvételi tárgyak: matematika és informatika vagy

biológia vagy fizika vagy kémia, 

az egyik emelt szinten.

 Bár van emelt szintű vizsgája németből, a többletpontoknál erre nem kap 50 pontot, mert a felvételi tárgyak között 

nem szerepel a német. De a német emelt szintű vizsgája miatt egy középfokú nyelvvizsgát kap, tehát erre jár a 28 

pont.
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Felvételi pontszám 
duplázással:

155*2=310 pont

Első példa 

Iskolai eredmények Érettségi eredmények

A két felvételi tárgy 
érettségi vizsgájának 

százalékos 
eredményeinek 

összege

5 tárgy utolsó két 
évének év végi 
eredményeinek 

összege * 2

91 pont 78 pont 155 pont

Felvételi pontszám 
összegzéssel:

169+155=324 pont

Tanulmányi pontok: 169 pont Érettségi pontok: 155 pont

5 tárgy érettségi 
vizsgájának 
százalékos 

eredményének átlaga 
77,8

egész számra 
kerekítve

11. 12.

Magyar 4,5 4

Történelem 4 4

Matematika 5 5

Német 5 5

Földrajz 4 (9) 5 (10)

Magyar 4 77% k

Történelem 4 75% k

Matematika 5 70% e

Német 5 82% e

Informatika 5 85% k

Iskolai bizonyítvány
Érettségi bizonyítványKörnyezetmérnök

+
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Előnyben részesítés:
Összesen maximum 40 pont

Hátrányos helyzet: 40
tartós nevelésbe vett: 40

Fogyatékossággal élő: 40
Terhességi gyermekágyi segély, gyes, gyed, 

gyermeknevelési támog., 
gyermeknev. fiz. nélk. szab.: 40 

Emelt szintű érettségiért: 
Egy vizsgáért 50 pont. 

-ha az érettségi pontot abból 
számolják

- legalább 45 %-os
Összesen maximum 100 pont

A többletpontok kosara: 
maximum 

100 többletpont 
érvényesíthető

Nyelvvizsgáért:
-B2 komplex (középfokú C típusú) 

nyelvvizsgáért 28 pont,
-C1 komplex (felsőfokú C típusú) 

nyelvvizsgáért 40 pont, 
Összesen maximum 40 pont

Más jogcímeken, a felsőoktatási 
intézmények képzési területi szintű 

döntése alapján:
-Sporteredmények, 

-OKTV és SZÉTV eredmények, 
-Egyéb tanulmányi versenyek

-(10-100pont)

Első példa 
(többletpontok)

Felvételi pontszám: 
324 pont

50 
pont

28 
pont

78 pont

Összpontszám: 
402 pont

Környezetmérnök
Érettségi bizonyítvány

0 pont0 pont

Magyar 4 77% k

Történelem 4 75% k

Matematika 5 70% e

Német 5 82% e

Informatika 5 85% k
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MINTAPÉLDÁK 2.

 A második példában a választott szak a történelem, ahol a felvételi tárgyak: 

történelem (emelt szinten) és magyar vagy idegen nyelv vagy latin nyelv vagy földrajz

 Most a történelem mellé választhatjuk a magyar, angol német közül az egyiket. Bár az angol sikerült a legjobban, de 

a német mellé az 50 többletpontot is hozzá tudjuk adni, ezért ez a kedvezőbb. Így viszont a nyelvvizsgáért már nem 

kapunk pontot, mert az emelt szintűért kaptunk (meg egyébként is elértük a plafont a két emelt szintűvel)
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Felvételi pontszám 
duplázással:

165*2=330 pont

Második példa 

Iskolai eredmények Érettségi eredmények

A két felvételi tárgy 
érettségi vizsgájának 

százalékos 
eredményeinek 

összege

5 tárgy utolsó két 
évének év végi 
eredményeinek 

összege * 2

92 pont 78 pont 165 pont

Felvételi pontszám 
összegzéssel:

170+165=335 pont

Tanulmányi pontok: 170 pont Érettségi pontok: 165 pont

5 tárgy érettségi 
vizsgájának 
százalékos 

eredményének átlaga 
77,8

egész számra 
kerekítve

11. 12.

Magyar 4 5

Történelem 5 5

Matematika 3 4

Angol 5 5

Fizika 5 (10) 5 (11)

Magyar 4 77% k

Történelem 5 90% e

Matematika 4 65% k

Angol 5 82% k

Német 5 75% e

Iskolai bizonyítvány
Érettségi bizonyítvány

Jogász

+
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Előnyben részesítés:
Összesen maximum 40 pont

Hátrányos helyzet: 40
tartós nevelésbe vett: 40

Fogyatékossággal élő: 40
Terhességi gyermekágyi segély, gyes, gyed, 

gyermeknevelési támog., 
gyermeknev. fiz. nélk. szab.: 40 

Emelt szintű érettségiért: 
Egy vizsgáért 50 pont. 

-ha az érettségi pontot abból 
számolják

- legalább 45 %-os
Összesen maximum 100 pont

A többletpontok kosara: 
maximum 

100 többletpont 
érvényesíthető

Nyelvvizsgáért:
-B2 komplex (középfokú C típusú) 

nyelvvizsgáért 28 pont,
-C1 komplex (felsőfokú C típusú) 

nyelvvizsgáért 40 pont, 
Összesen maximum 40 pont

Más jogcímeken, a felsőoktatási 
intézmények képzési területi szintű 

döntése alapján:
-Sporteredmények, 

-OKTV és SZÉTV eredmények, 
-Egyéb tanulmányi versenyek

-(10-100pont)

Második példa 
(többletpontok)

Felvételi pontszám: 
335 pont

100 
pont

0 pont

100 
pont

Összpontszám: 
435 pont

Jogász
Magyar 4 77% k

Történelem 5 90% e

Matematika 4 65% k

Angol 5 82% k

Német 5 75% e

Érettségi bizonyítvány

Az angollal csak: (90+82)*2+50+28=422 pontja lenne

0 pont

0 pont
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MINTAPÉLDÁK 3.

 A harmadik példában a választott szak a gazdálkodás és menedzsment, ahol a felvételi tárgyak: 

idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol) vagy informatika vagy matematika vagy történelem vagy

földrajz

 A felvétel feltételeként bármely felsorolt vagy fel nem sorolt érettségi vizsgatárgyból egyet emelt szinten kell 

teljesíteni. Nincs köze a pontszámításhoz!

 Az emelt szintű érettségi itt csak akkor ér többletpontot, ha abból számítják az érettségi pontjait 
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Felvételi pontszám 
duplázással:

177*2=354 pont

Harmadik példa 

Iskolai eredmények Érettségi eredmények

A két felvételi tárgy 
érettségi vizsgájának 

százalékos 
eredményeinek 

összege

5 tárgy utolsó két 
évének év végi 
eredményeinek 

összege * 2

92 pont 80 pont 177 pont

Felvételi pontszám 
összegzéssel:

172+177=349 pont

Tanulmányi pontok: 172 pont Érettségi pontok: 177 pont

5 tárgy érettségi 
vizsgájának 
százalékos 

eredményének átlaga 
79,8

egész számra 
kerekítve

11. 12.

Magyar 4 5

Történelem 3 4

Matematika 5 5

Angol 5 5

Biológia 5 (11) 5 (12)

Magyar 4 77% e

Történelem 4 70% k

Matematika 5 85% k

Informatika 5 92% k

Német 5 75% k

Iskolai bizonyítvány
Érettségi bizonyítvány

Gazdálkodás és menedzsment

+
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Előnyben részesítés:
Összesen maximum 40 pont

Hátrányos helyzet: 40
tartós nevelésbe vett: 40

Fogyatékossággal élő: 40
Terhességi gyermekágyi segély, gyes, gyed, 

gyermeknevelési támog., 
gyermeknev. fiz. nélk. szab.: 40 

Emelt szintű érettségiért: 
Egy vizsgáért 50 pont. 

-ha az érettségi pontot abból 
számolják

- legalább 45 %-os
Összesen maximum 100 pont A többletpontok kosara: 

maximum 
100 többletpont 
érvényesíthető

Nyelvvizsgáért:
-B2 komplex (középfokú C típusú) 

nyelvvizsgáért 28 pont,
-C1 komplex (felsőfokú C típusú) 

nyelvvizsgáért 40 pont, 
Összesen maximum 40 pont

Más jogcímeken, a felsőoktatási 
intézmények képzési területi szintű 

döntése alapján:
-Sporteredmények, 

-OKTV és SZÉTV eredmények, 
-Egyéb tanulmányi versenyek

-(10-100pont)

Harmadik példa 
(többletpontok)

Felvételi pontszám: 
354 pont

0 pont

40 pont

50 pont

Összpontszám: 
404 pont

Magyar 4 77% e

Történelem 4 70% k

Matematika 5 85% k

Informatika 5 92% k

Német 5 75% k

Érettségi bizonyítvány

10 pont

0 pont

2020-ban és 2021-ben 400 volt a ponthatár
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