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Szakmunkás vizsga 
vagy érettségi és technikus képesítés?

Szakmunkás képesítések (6 óra, 3-3 óra 
mindegyik évfolyamon):

•Gyógyszerkészítmény gyártó

•Hulladékfelvásárló és gazdálkodó

•Műanyagfeldolgozó

•Villamos berendezés szerelő és 
üzemeltető

•Gyártósori gépész

•Irodai informatikus

A felszabaduló hat óra az ágazati 
érettségihez és a képesítőhöz szükséges:

Vegyész: 3,5 óra

Környezetvédő: 1,5 óra

Műanyagfeldolgozó: 7 óra

Mechatronikus: 7 óra

Gépgyártástechnológus: 1,5 óra

Szoftverfejlesztő: 2 óra

A fennmaradó órák szakmai tartalommal lesznek kitöltve!

A nyilatkozat határideje április 30.



Érettségi vizsga tárgyai

1. Magyar nyelv és irodalom

2. Matematika

3. Történelem

4. Idegen nyelv 

5. Ágazati szakmai érettségi vizsga



Érettségi vizsga 2020
Nem válik szét az érettségi és a felvételi.

Kétszintű az érettségi vizsga
◦ Középszint: a hagyományos érettségi

◦ Emelt szint: részben a felvételit váltja fel

A középszintű érettségit az iskola bonyolítja le.

Az emelt szintű érettségit független bizottság előtt „idegen helyszínen” 
kell letenni.

Az emelt szintű szóbeli vizsga mindig megelőzi a vizsgaidőszakon belül a 
középszintűt.

Az érettségi bizonyítványt az iskola állítja ki a közép- és emeltszintű 
vizsgákról egyaránt.



Milyen szinten érdemes érettségizni?
A középszintű érettségi könnyebb.

A legalább 60%-s  emelt szintű nyelvi érettségi C típusú középfokú 
nyelvvizsgának számít.

A felvételi tárgyból letett legalább 45%-s emelt érettségi +50 pontot jelent 
a felvételi pontszámban.



Eredmények 
átváltása

Érettségi pont Érettségi pont

(középszint)
 többletponttal 

(emelt szint)

80-100 80-100 5 130-150

60-79 60-79 4 110-129

47-59 47-59 97-109 4

45-46 45-46 95-96

40-44 40-44 40-44

33-39 33-39 33-39

25-32 25-32 25-32 2
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százalékos eredmény 

számít!



Milyen szinten kell érettségizni?
Minden tanult tárgyból lehet közép szinten érettségizni. 

A tárgyak többségéből lehet emelt szinten érettségizni – évente 
határozzák meg, hogy mely tárgyakból lehet

Az OKJ képzéshez (ötödévhez) nem szükséges emelt szintű érettségi

A felsőfokú továbbtanuláshoz szükség lehet emelt szintű érettségire –
törvény írja elő milyen szakokra

Az egyetemi felvételi feltétele egy középfokú nyelvvizsga



2018-ban előírt emelt szintű vizsgák
•Állatorvos

•Erdőmérnök

•Magyar

•Történelem

•Néprajz

•Anglisztika

•Germanisztika

•Ókori nyelvek és kultúrák

•Keleti nyelvek és kultúrák

•Andragógia

•Pedagógia

•Pszichológia

•Szabad bölcsészet

•Jogász

•Építész

•Energetikai mérnök

•Orvos, fogorvos, gyógyszerész

•Alkalmazott közgazdaságtan

•Politológia

•Nemzetközi tanulmányok

•Szociális munka

•Szociálpedagógia

•Társadalmi tanulmányok

•Szociológia

•Könyvtáros

•Kommunikáció és médiatud.

•Kulturális antropológia



Pontszámítási rendszer

Tanulmányi pontok
Érettségi 

pontok Többletpontok

A. Középiskolai eredmények

1. magyar nyelv- és irodalom

2. matematika

3. történelem

4. idegen nyelv

5. választott természettudo-

mányos tárgy

11. év végi és 12. év végi 

eredményének kétszerese

Összesen max: 100 pont

B. Érettségi bizonyítványban

szereplő 4 kötelező és egy

szabadon választott tárgy

százalékos eredményének átlaga.

Összesen max: 100 pont

A felsőoktatási

intézmény által

előírt két érettségi

tárgy százalékos

eredményének

összege.

Összesen max: 100-

100 pont

1. Legfeljebb 2 emelt szintű 

érettségiért 50-50 pont.

2. Nyelvvizsgáért (max.: 40 p)

középfokú: 28 pont

felsőfokú: 40 pont

3. Technikus végzettség: 32 p

4.Versenyeredmény: 100, 50, 30 

pont (beszámítható tárgy esetén)

5. Előnyben részesítés: max 40 pont

Összesen max: 100 pont

Maximum: 500 pont

Tanulmányi + érettségi +  többletpont 2 * érettségi + többletpont



Emelt vagy középszintű felkészítés?
•IGEN, ha a pályairány előírja az emelt érettségit;

•IGEN, ha népszerű szak a cél;

•IGEN, ha a pályairányt meghatározó tantárgyból megalapozottabb tudást 
szeretne;

•IGEN, ha nemcsak bejutni szeretne az egyetemre;

•IGEN...       csak akkor, ha valóban tanulni szeretne

emelt szintű képzés  kötelező emelt szintű érettségi



Tudnivalók
•A végleges jelentkezéssel a tárgy tanulása kötelezővé válik.

•Tárgyat leadni és felvenni (különbözeti vizsga letételével) csak a 2018/19 
tanév májusában lehet.

•A Középszintű érettségi felkészítő (KÉF) nem tartalmaz új anyagot, csak 
elmélyíti azt ami az érettségire kell

•A tanulók heti óraszáma nem haladhatja meg a 35-t, így csak 1 tárgyat 
tudnak választani.

•Ötödéven heti 5 óra idegen nyelvet tanulnak (ez bőven elég akár egy 
szintemelő érettségire, akár egy középfokú nyelvvizsgára)



Választható emeltszintű tantárgyak 
(heti +2 óra)
Tárgy neve Tárgy óraszáma Tanító tanár száma

Magyar nyelv 6 (4 helyett) 1

Történelem 3+2 2

Angol nyelv 6 (4 helyett) 1

Német nyelv 6 (4 helyett) 1

Matematika 5 (3 helyett) 1

Biológia 2 vagy 2+2 (környv.) 2

Kémia 2 vagy 2+2 (vegyész, műanyagos) 2

Fizika 2 vagy 2+2 (infó, mechás, gépész) 2

KÉF (magyar nyelv és 

matematika)

5 (4 helyett) óra magyar

4 (3 helyett) óra matematika

1

1



Határidők
Előzetes jelentkezés leadási határideje - április 16.

Az igények figyelembevételével az induló csoportok 
meghatározása – április 20.

Végleges jelentkezés határideje – május 14.



Információk
Iskolai honlap: http://www.ipariszakkozep.hu

www.felvi.hu

423/2012. Kormányrendelet

http://www.felvi.hu/

