
Pályaorientáció és 
érettségi dióhéjban

Budapest IX. Kerületi Weöres Sándor 
Általános Iskola és Gimnázium



TERMÉSZETTUDOMÁNYOS TANTÁRGYAK: 

 tartsátok észben, hogy földrajzból, vagy kémiából 
vihetitek a 9-10. év végi jegyet is, fizikából pedig 
a 11. évfolyam év végit!

 Természettudományos tárgyból kötelezően beszámítják az 
év végi jegyeket (az érettségin nem!!!). Ez lehet 2 
különböző tárgy utolsó év végi jegye, vagy ugyanazon 
tantárgy utolsó két évi jegye.



Példa természettudományos vitt pontszám számítására: 



ELŐREHOZOTT ÉRETTSÉGI:

Azokból a tárgyakból tehető, akik 12. évfolyam előtt befejeződnek, 
és teljesítetted belőle a helyi tanterv követelményeit:   

 kémia  informatika 

 földrajz  fizika

 FONTOS: amíg az iskolával jogviszonyban vagy, NEM teheted le a 
vizsgát ugyanazon a szinten. 

 Az előrehozott középszintű vizsgát követően lehet szintemelő 
vizsgát tenni.



Fontos tudni! Tanulói jogviszony alatt: 

emelt szintű előrehozott vizsga után
ugyanabból a vizsgatárgyból középszintű 
vizsgára már nem jelentkezhet a tanuló. 

Sikertelen előrehozott érettségi vizsga, vagy 
sikertelen szintemelő érettségi vizsga esetén az 
adott vizsgatárgyból javító vagy pótló vizsgára 
legkorábban csak a rendes érettségi vizsga 
vizsgaidőszakában lehet jelentkezni. 

A többi tantárgyból előrehozott érettségi vizsga 
letétele nem lehetséges!



AZ ELŐREHOZOTT VIZSGA CÉLJA:

vizsgaszituáció átélése

 tapasztalatszerzés

kevesebb(?) vizsgatárgy lesz 12. tanév végén

mindkét szinten lehet vizsgaeredmény, 
választási lehetőség a továbbtanulásnál

biztos tudással kiváló (80%-nál jobb) 
eredmény elérése



MEGFONTOLANDÓ: 

 Ismerve azt, hogy a középszintű nyelvi érettségi a nyelvek iránt 
fogékony tanulók számára nem jelent komoly kihívást, az előrehozott 
érettséginek sokszor csak a célja, hogy a diákok „lazítsanak” a 
nyelvórák ideje alatt.

 Az iskola nem köteles szinten tartó foglalkozásokat biztosítani a 
leérettségizett diákok számára. Ez alapján fontos hangsúlyozni azt is, 
hogy a nyelvismeret komolyan megkopik, ha azt nem használják. 
Ilyen módon egy vagy két év ingyenes nyelvóráját elengedni 
meggondolatlan lépésnek tűnik.

 A technikai információk közül az is lényeges, hogy egy sikertelen 
vagy gyengén sikerült középszintű vizsga esetén javításra csak a 
tényleges érettségit követő őszi vizsgaidőszakban van lehetőség.



 Előrehozott érettségire való jelentkezést akkor látjuk okos döntésnek, ha a diák annyira 
magas szinten ismeri már a nyelvet, hogy a vizsga eredménye várhatóan legalább négyes 
lesz. Ellenkező esetben a szaktanár erre figyelmeztet. Ezt a figyelmeztetést kérjük 
megszívlelni. A középszintű érettségin a négyest 60%-tól meg tudod szerezni, de ezzel a 
felvételi pontjaidból 40 pontot vesztesz! 

 Idegen nyelvből az emelt szintű érettségi vizsgát előrehozottan letenni határozottan nem 
javasoljuk, kivéve, ha már van egy középszintű érettségi az adott nyelvből, egy korábbi 
vizsgaidőszakból.

 A 11. évfolyam első nyelvet tanuló diákjai még a jelentkezési határidő előtt, azaz 
decemberben részt vesznek az iskola által rendezett írásbeli és szóbeli belső vizsgán, ami 
esetükben egy próbaérettségi. Ennek eredménye fényében reálisan láthatják 
teljesítményüket és felelősebben eldönthetik, hogy beadják-e a hivatalos jelentkezést.

 Az érettségi vizsgára jelentkezést követően (február 15. után) a diák megbeszéli 
szaktanárával az osztályozóvizsgára való felkészülést. Az osztályozóvizsga a folyamatban 
lévő év, illetve a többi hátralévő év anyagából áll írásban és szóban. (Például: egy tizedikes 
jelentkező tizedikes, tizenegyedikes és tizenkettedikes osztályozóvizsgát tesz.) A 
szaktanárnak kötelessége megadni az elvárt tananyagot, de nem kötelessége felkészíteni a 
diákot az osztályozóvizsgára. Az osztályozóvizsga eredménye lesz az adott évfolyam féléves 
és év végi érdemjegye. Ha az osztályozóvizsga sikertelen, az elégtelen érdemjegyet az 
augusztusi pótvizsgaidőszakban van mód javítani. Ilyen esetben természetesen a diák nem 
bocsátható érettségire.



FAKULTÁCIÓK:

 A jelenleg érvényes köznevelési rendszerben 10. év végén van 
módotok specializációt, ún. fakultációkat felvenni. 

 A fakultáció emelt szintű érettségire készít, de ha el akarsz 
mélyülni egy tantárgyban, középszintű érettségire készüléskor is 
felveheted.   

 Ehhez érdemes tanulmányozni azt, hogy mely tantárgyak mely 
egyetemek fogadják el felvételi tárgyként: 

 https://docs.google.com/spreadsheets/d/1W1buyRHBxoQX50Csx
O0hMV62WmI9HM4keIT4W1N46CU/edit?usp=sharing



FELVÉTELI PONTSZÁMÍTÁS

Max. 500 pont = 3 részből tevődik össze: 

I. TANULMÁNYI PONTOK (max 200 pont) 

1. „vitt pontok” 100 pont

(11. és 12. évvégi irodalom és nyelvtan átlaga, töri, matek, 
idegen nyelv és 1 természettudományos tárgy utolsó
2 év végi jegyének VAGY 2 természettudományos tárgy
utolsó év végi jegyének összege x2. 

2. 100 pont „érettségi átlag” az érettségin szerzett
százalékos eredmények átlaga





II. ÉRETTSÉGI PONTOK (max 200 pont) = „duplázás”

A rendszer automatikusan a számodra megfelelőbb eredményt 
veszi figyelembe. 

A „duplázásnál” csak az egyetem által elfogadott tantárgyak 
számítanak. Emel szinten a plusz 50 pontot NEM duplázzák.  

Itt tudsz tájékozódni arról, hogy mik az egyes szakok 
követelményei: 

https://www.felvi.hu/pub_bin/dload/FFT_20A/tablaza
tok/FFT_2020A_2sz_tablazat.pdf

https://www.felvi.hu/pub_bin/dload/FFT_20A/tablazatok/FFT_2020A_2sz_tablazat.pdf




III. TÖBBLETPONTOK (max. 100 pont) 

A) Érettségi többletpont emelt érettségiért 50 pont, ha legalább
45%-os és szerepel az adott szak felvételi követelményei között

B)Egyéb többletpont : 

 Nyelvvizsgapont: középfokú nyelvvizsga 28 pont; 
felsőfokú 40 pont, DE: 2 középfok 40 pont; 

Egy nyelvből csak egy nyelvvizsgáért adható többletpont!

Emelt szintű angol érettségiért és angol nyelvvizsgáért nem  
kapható kétszer többletpont! 

 Szociális rászorultság (40 pont) 

 Sporteredmény (csak olimpiai sportágak esetében)
https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2021K/2_pontsza
mitas/24_tobbletpontok/247_sporteredmeny

 SNI (csak abban az esetben, ha a középiskolai tanulmányok
alatt is fennállt. 



 Ha idegen nyelvből emelt szinten legalább 60%-ot teljesítesz, akkor
automatikusan középfokú, B2 nyelvvizsgát kapsz. 



AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZEI 

 Írásbeli

 Szóbeli

 Gyakorlati / portfólió védés (informatika, 
testnevelés, vizuális kultúra) 



PÁLYAORIENTÁCIÓ – ÖNISMERET

Kitől kérhetsz ezügyben segítséget? 

 Osztályfőnökök

 Vezetőség

 Szabó Irén pályaorientáció szakirányon végzett szakvizsgás 
pedagógus

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

 https://eduline.hu/kozoktatas/Ot_palyaorientacios_teszt_94BK
61

 Pályaválasztási Szaktanácsadó, VIII. kerület, Vas utca: 
https://palyavalasztas.fpsz.hu/

https://www.felvi.hu/felveteli/teszt
https://eduline.hu/kozoktatas/Ot_palyaorientacios_teszt_94BK61
https://palyavalasztas.fpsz.hu/


A VIZSGA MINŐSÍTÉSE 

Középszinten Emelt szinten

25%- 39% elégséges(2) 25%- 32% elégséges(2) 

40%- 59% közepes (3) 33%- 46% közepes (3) 

60%- 79% jó(4) 47%- 59% jó(4) 

80%- 100% jeles(5) 60%- 100% jeles (5) 

Amennyiben felvételi tantárgy eredménye emelt szinten
legalább 47%, úgy azért a felvételi eljárás során +50 többletpont
jár



FELNŐTTKÉPZÉSEK (OKJ HELYETT)

 2021-től a felnőttképzés (OKJ) rendszere teljesen átalakul – a 
felnőttképzések nagy része szakképzőkhöz, technikumokhoz 
kerül. 

 Pontosat majd az idei májusi érettségi időszakban tudunk 
mondani. 

 Linkek segítségnek:   
https://eduline.hu/kozoktatas/20201109_szakkepzesi_kiadvany

https://eduline.hu/felnottkepzes/20201019_okj_atalakitas

Foglalkozásokat bemutató kisfilmek: 

https://palyaorientacio.munka.hu/kozepiskola/film?formdata=45da8b45-9101-
4ed9-96a9-
08da7b7cb3bc&FeorSzam&FoglalkozasNev&FoglalkozasiTerulet=7&Kulcssz%C3%B3
&ListSize=10&dir=Ascending&col=Nev&fbclid=IwAR1dQ8TDgXFUZmGzWXn-
5cWqc9noFgN1hdnTjhKuN-unX-jf8yIWaNy8IQg

https://eduline.hu/kozoktatas/20201109_szakkepzesi_kiadvany
https://eduline.hu/felnottkepzes/20201019_okj_atalakitas


FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

 Ha nem akarsz, vagy nem tudsz rögtön egyetemre menni, a 
felsőoktatási szakképzés jó választás lehet. 

 A felsőoktatási szakképzést az egyetemek szervezik

 A bejutáshoz szükséges pontszám jóval alacsonyabb az egyeteminél

 Egyetemi jelentkezésnél, szakirányú továbbképzés esetén 
beszámítják felvételi pluszpontnak és a kreditekbe is

 https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/korabbi_elj_archivum/f
elveteli_tajekoztatok/FFT_2020A/2_pontszamitas/23_fsz

(jelenleg csak a 2020-as tájékoztató áll rendelkezésre) 

https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/korabbi_elj_archivum/felveteli_tajekoztatok/FFT_2020A/2_pontszamitas/23_fsz


Hasznos linkek emelt szinthez

 https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/2021tavaszi_vizsgaidoszak
/2021tavasz_nyilvanos_anyagok1

 https://eduline.hu/erettsegi_felveteli/20201227_erettsegi_tetelek_2021_o
sszefoglalo

https://eduline.hu/erettsegi_felveteli/20201227_erettsegi_tetelek_2021_osszefoglalo
https://eduline.hu/erettsegi_felveteli/20201227_erettsegi_tetelek_2021_osszefoglalo


Hasznos linkek felvételi jelentkezéshez

 Mivel a jelenlegi (2020. 12. 11.) állapot szerint a felvi.hu még a 
keresztféléves jelentkezések anyagát tartalmazza, érdemes a 
tavaly májusi oldalt tanulmányozni, ha előre szeretnétek 
készülni a felvételi jelentkezésre. 

 A felvételivel kapocslatosan személyesen lesz tájékoztató az 
iskolában (terveink szerint rögtön azután, hogy 
visszamegyünk az iskolába). 

 A felvételire, érettségire jelentkezés határideje: 2021. február 
15. 

 https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekozta
to/FFT_2021A/1_teendok_hataridok

https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2021A/1_teendok_hataridok


ÍZELÍTŐ EGYETEMI NYÍLT NAPOKBÓL
-- érdemes a kiválasztott egyetem honlapjának „Felvételi” fülét 

felkeresni (2020. december 11-i állapot)

 Januári nyílt napok összegyűjtve: 

https://www.felvi.hu/felveteli/nyiltnap/!NyiltNap/index.php?honap=7&szer_id=0

 Februári nyílt napok összegyűjtve: 

https://www.felvi.hu/felveteli/nyiltnap/!NyiltNap/index.php?honap=8&szer_id=0

Nyílt nap jegyzetlap linkje: 

https://www.felvi.hu/pub_bin/dload/nyiltnap_jegyzetlap.pdf

https://www.felvi.hu/felveteli/nyiltnap/!NyiltNap/index.php?honap=7&szer_id=0
https://www.felvi.hu/felveteli/nyiltnap/!NyiltNap/index.php?honap=8&szer_id=0
https://www.felvi.hu/pub_bin/dload/nyiltnap_jegyzetlap.pdf

