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Célunk: Jó döntés

Reális 

önismeret

Alapos 

tájékozódás



Továbbtanulás a 

felsőoktatásban

Munka világa

10. 

évfolyam

Mit tanuljak 

magasabb 

óraszámban?
Heti kötelező óraszám: 34 óra

Érettségire épülő 

másik szakma

Érettségi

13. 

évfolyam
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A szakképzés új rendszere
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Forrás: https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/szakkepzes_40pdf-1590612271838.pdf

Letöltés ideje: 2022.02.10. 11:44

https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/szakkepzes_40pdf-1590612271838.pdf


Érettségi vizsga tárgyai 

1. Magyar nyelv és irodalom

2. Matematika

3. Történelem

2023. 01. 31. 5

A jelenlegi jogszabályi környezetben ezekből a tárgyakból lehetőség van előrehozott érettségi 

vizsgát tenni 12. évfolyam végén.



Érettségi vizsga tárgyai

1. Magyar nyelv és irodalom

2. Matematika

3. Történelem

4. Idegen nyelv 

5. Szakmai vizsga
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Az idegen nyelvi és a szakmai vizsga csak 13. évfolyamon tehető le.



Érettségi vizsga tárgyai

1. Magyar nyelv és irodalom

2. Matematika

3. Történelem

4. Idegen nyelv 

5. Szakmai vizsga
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A technikumban folytatott tanulmányokhoz kapcsolódóan 

letett szakmai vizsga a tanuló adott vizsgatárgyból letett 

emelt szintű érettségi vizsgájának felel meg. Szakirányú 

továbbtanulás esetén előnyt jelent!



Érettségi vizsga és a felvételi kapcsolata
• A kettő összefonódik.

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

2023. 01. 31. 8



A felvételi rendszer újdonságai 2023
1. Nem kötelező legalább egy emelt szintű érettségi vizsgát tenni.

Ettől függetlenül az emelt szintű érettségiért idén is többletpontokat adnak az egyetemek, ha az érettségi pontjaitokat részben vagy egészben az emelt szinten teljesített 
tárgyból számolják, illetve eléritek legalább a 45 százalékos eredményt.

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

2. Megszűnik a jogszabályi minimumponthatár

3. Okleveles technikus képzés (Informatikai és vegyész képzés)

+
A Pannon Egyetem Mérnök kara egyedileg beszámítja a mérnökképzésbe az 
iskolánkban elvégzett szakirányú tanulmányokat.
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https://eduline.hu/erettsegi_felveteli/20221130_felveteli_pontszamitas_2023_emelt_szintu_erettsegi
https://www.felvi.hu/pub_bin/dload/FFT_23A/tablazat/FFT_2023A_1A_tablazat.pdf


Pontszámítási rendszer 2023

Alapja: 423/2012. (XII. 29.) Korm. Rendelet a felsőoktatási felvételi eljárásról

2023. 01. 31. 10

Minden intézmény saját pontszámítási rendszert alkalmazhat! 
Javaslat: https://www.felvi.hu/felveteli/pontszamitas2024

Forrás: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200423.kor

Letöltés: 2023.01.30 14:39

https://www.felvi.hu/felveteli/pontszamitas2024
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200423.kor


Pontszámítási rendszer 2023 (alap, eltérések lehetnek)

Tanulmányi pontok
Érettségi pontok* 

Intézményenként eltérő elvárások Többletpontok

A. Középiskolai eredmények

1. magyar nyelv- és irodalom

2. matematika

3. történelem

4. idegen nyelv

5. választott természettudo-

mányos tárgy (fizika, kémia, biológia)

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

Főszabály: a

felsőoktatási 

intézmény által 

előírt két érettségi 

tárgy százalékos

eredményének

összege.

Összesen max: 100-

100 pont

1. Az emelt szintű érettségi vizsgáért, 

amennyiben abból történik az érettségi 

pont számítása és a vizsgázó elért 

legalább 45%-ot: 50 pont.

2. A 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 pontMaximum: 500 pont
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Forrás: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200423.kor

Letöltés: 2023.01.30. 14:32

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200423.kor


Pontszámítási rendszer 2023
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Felsőoktatási szakképzés

Forrás: https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2023A/2_pontszamitas/22_fsz

Letöltés ideje:2023.01.30 14:43

https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2023A/2_pontszamitas/22_fsz


Többletpontok 2023
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Forrás: https://www.felvi.hu/pub_bin/dload/FFT_23A/tablazat/FFT_2023A_tobbletpontok.pdf

Letöltés ideje: 2023.01.30. 13.04

https://www.felvi.hu/pub_bin/dload/FFT_23A/tablazat/FFT_2023A_tobbletpontok.pdf


Többletpontok 2023
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Forrás: https://www.felvi.hu/pub_bin/dload/FFT_23A/tablazat/FFT_2023A_tobbletpontok.pdf

Letöltés ideje: 2023.01.30. 13.04

https://www.felvi.hu/pub_bin/dload/FFT_23A/tablazat/FFT_2023A_tobbletpontok.pdf


Emelt vagy középszintű felkészítés?
•IGEN, ha emelt érettségit kell tenni;

•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

2023. 01. 31. 15



Választható közismereti tantárgyak 
(heti +2 óra 11. és 12. évfolyamon)

Tárgy neve Tárgy óraszáma Tanító tanár száma

Magyar nyelv és 

irodalom

3+2 2

Történelem 2+2 2

Matematika 5 (3 helyett) 1

KÉF (magyar 

nyelv és 

matematika)

4 (3 helyett) óra magyar

4 (3 helyett) óra matematika

1

1

2023. 01. 31. 16



Hasznos információk a választáshoz

•11-12. évfolyamon kötelező két óra emelt, vagy középszintű felkészítést választani.

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

•A végleges jelentkezéssel a tárgy óraszáma kötelezővé válik.

•A 11. évfolyamosok a tanév elején, a tanév második hetének végéig leadhatják a tárgyat, ha
ezzel nem szűnik meg a csoport, illetve ha az alapcsoportokban van hely (Igazgató engedélyezi)

•Tárgyat leadni és felvenni (különbözeti vizsga letételével) csak a 2023/24-es tanév májusában 
lehet.

•FONTOS: 

A 13. évfolyamon is kötelezően kell választani közismereti tantárgyakat heti 4 
órában!

2023. 01. 31. 17



Határidők

A jelentkezés leadási határideje – 2023. február 15., kérdőív 
formájában szülői bejelentkezéssel a Kréta rendszerben.

Az igények figyelembevételével az induló csoportok meghatározása – 2023. március 15.

A csoportok véglegesítése – 2023. március 31.

2023. 01. 31. 18



Kitöltési segítség

Kitölteni kizárólag gondviselői belépéssel lehet!

Gondviselői hozzáférés igénylése, ha még nincs: 

https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=11832159

Probléma esetén: isk@ipariszakkozep.hu

2023. 01. 31. 19

https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=11832159
mailto:isk@ipariszakkozep.hu


Információk
•https://www.ipariszakkozep.hu

•https://www.felvi.hu

•https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2023A/10_jogszabalyok

2023. 01. 31. 20

https://www.ipariszakkozep.hu/
http://www.felvi.hu/
https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2023A/10_jogszabalyok
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