
Továbbtanulás 2021

Tájékoztató a továbbtanulási lehetőségekről és az 
érettségiről



Mi alapján válasszon a gyermekünk?

Érdeklődése (szívesen - nem szívesen)

Képességei (könnyű nekem - nehéz nekem)

Értékrendje (fontos nekem - nem fontos nekem)

Munkamódja (Hogyan dolgozom?)

Segítség: eletpalya.munka.hu Kérdőívek



Lehetőségek

Felsőoktatás: alapképzés (A) (BA, Bsc) 

osztatlan képzés (O) (jog, orvosi, 
gyógyszerész…)

Felsőoktatási szakképzés (F) (FOSZ)

OKJ képzések (Országos képzési jegyzék, szakma, 
átalakuló szakképzés 2020-tól)





Felsőoktatás 

Fontos információk: felvi.hu

 Hol indul az adott szak?  

Mik a felvételi tantárgyak? Milyen szinten kell érettségizni?

Képzés költségei: Államilag finanszírozott – költségtérítéses 
…..Ft/FÉLÉV

Mit nyújt az adott képzés?

Milyen elhelyezkedési lehetőségek vannak? Milyen kezdő 
fizetéssel?
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Hogyan fogjunk hozzá?



A képzés finanszírozása

Államilag finanszírozott képzés (A): a magyar állam 12 
félévet finanszíroz mindenki számára a diploma 
megszerzésére, amennyiben teljesíti a bekerülési 
követelményeket, illetve a bennmaradás feltételeit (30 
kredit/ év)

Költségtérítéses képzés (K): a felvételi tájékoztatóban 

Duális képzés: tanulás és munka (a szaknál megjelölve 
lábjegyzetben!) (gyakorlat, fizetés= hetente a minimálbér 
15%-a, (24318Ft) dualisdiploma.hu



Államilag finanszírozott képzés

• Tanulmányi szerződés: 

- max. 1,5-szeres idő alatt kell elvégezni a szakot és 
- a diplomaszerzést követő 20 évben annyi félévet kell itthon 
dolgozni, amennyi félév a képzés volt

• Ha az első félév vége után megszakítja valaki a tanulmányait, 
akkor az addigi állami ösztöndíj felét ki kell fizetnie

• Ha nem teljesíti valaki a feltételeket, akkor a teljes összeget ki 
kell fizetnie

• Munkavégzésnek számít az álláskeresési járadékos viszony, a 
GYES vagy az önkéntes katonai szolgálat is



Önköltséges képzés
• A képzés költségén felül vegyük figyelembe az egyéb kiadásokat is: lakhatás, 

utazás, jegyzetek, étkezés, szórakozás….

• Diákhitel – kedvező (de változó) kamatozású hitel, késleltetett törlesztéssel

• Diákhitel1: bármire fordítható, max. havi 150 000 forint (havonta vagy egy 
összegben), 1,99%-os kamattal

• Diákhitel2: csak a képzési költségre fordítható, max. a képzés költsége, 0%-os 
kamat

• A hiteleket a képzés befejezését követő negyedik hónaptól kezdve kell 
visszatörleszteni. Újabb intézkedések!: gyermekek után elengednek bizonyos 
összeget (2. után 50%-ot, 3. után az egészet az édesanyák esetén). 

• Minimum törlesztőrészlet: első 2 évben minimálbér 6%-a, majd a jövedelem 6 
%-a (1.) ill. 4-11%-a (2.)

• www.diakhitel.hu



A duális képzés – diploma szakmai gyakorlattal

• Rendszeres szakmai gyakorlat egy vállalatnál a nappali munkarendű 
tanulmányok mellett

• Műszaki, informatikai, agrár, természettudományi, gazdaságtudományi, 
szociális munka képzési területek gyakorlatigényes alapszakjain

• Vizsgaidőszakban gyakorlati idejüket is töltik a vállalatnál- a kettős 
megmérettetéshez erős motiváció és jó időgazdálkodás szükséges

• Előnyei: tanultak alkalmazása, tapasztalat a munka világából, kapcsolat 
szakemberekkel, szakmai gyakorlat a diplomával együtt, fizetés, esetleg 
később munkalehetőség a vállalatnál

• Kapcsolatot felvenni a kijelölt vállalattal, felvételizni oda is

• Már az e-jelentkezéskor (febr. 15-ig!) be kell jelölni (lábjegyzet)

• Bővebb információ: www.dualisdiploma.hu



Segítség a finanszírozáshoz 

• Ösztöndíjak

• Duális képzés

• Diákhitel…

Fontos információk szülőknek:

Felsőoktatási intézményben való továbbtanulás esetén
megszűnik a gyermek után járó családi pótlék és
adókedvezmény, de a kisebb testvérekre ugyanúgy
számolnak, ha igazolják a felvételt! (Utána kell járni…)



Jelentkezési helyek

I. Képzési szint: A(alap) 

O(osztatlan)

F (felsőfokú szakképzés)

II. Képzési munkarend: N (nappali)

L (levelező)

T (távoktatás)



III. Finanszírozási forma: A (államilag finanszírozott)

K (költségtérítéses)
Figyelni kell a Corvinus Egyetem 

https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2021A/6_egyes_kepzesekrol/64_bce

és a 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem 

https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2021A/6_egyes_kepzesekrol/65_nke

esetén a finanszírozásra!
Figyelni kell: Képzési hely és a képzés nyelvének

megadására!
(választani kell, ne rontsuk el a kattintást!)

https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2021A/6_egyes_kepzesekrol/64_bce
https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2021A/6_egyes_kepzesekrol/65_nke






A jelentkezés – felvétel menete
https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2021A/1_teendok_hataridok/11_menetrend

A felvi.hu-n keresztül történik. 
Hitelesítéshez ügyfélkapu szükséges!
1. Regisztráció a felvi.hu-n
2. e-felvételi jelentkezés: 2021. február 15. Kiegészítő eljárási díj 

befizetési határideje is ez az időpont!
3. Hitelesítés: 2021. február 20. (ügyfélkapu)
4. e-ügyintézés: április 19-től
5. Tájékoztatás kiküldése: június 25-ig.
6. Figyelmeztetés a hiánypótlásra: június 24-ig.
7. Hiánypótlás (gimnáziumi és érettségi bizonyítvány, nyelvvizsga…) 

Sorrend módosítás: július 8-ig.
8. Eredményhirdetés („vonalhúzás”) július 22.
9. Határozat e-felvin keresztül: augusztus 5-ig, postai úton, e-mailben: 

augusztus 8-ig. (15 nap fellebbezési idő)





A jelentkezés 
folyamata

BIZTONSÁGI KÓD ÉS 
FELVÉTELI 

AZONOSÍTÓSZÁM!!!



Jelentkezési helyek száma
- Legfeljebb 6 hely jelölhető meg.

Ebből 3 ingyenes, minden további 2000 Ft (kiegészítő eljárási díj).

- Ugyanazon intézmény, ugyanazon szakja 1 helynek minősül, ha 
mindkét finanszírozási formát megjelöli.     Max. 12 sor tölthető ki

Példa:

BME GTK     gazdálkodás és menedzsment ANA

BME GTK     gazdálkodás és menedzsment ANK

Ha mindkettőre jelentkezik, mindkettőt be kell írni!

Fontos a sorrend! Az elsőként megjelölt helyre veszik fel, ahol elérte 
a ponthatárt!



A jelentkezés költsége

3 hely ingyenes (ugyanazon képzés más finanszírozási formája 
egynek számít, így max. 6 sor)

További jelentkezések költsége 2000 Ft/hely

Ezt a gép automatikusan kiszámolja.

Fizetni csak utalással, vagy internetes tranzakcióra alkalmas 
bankkártyával lehet.

Határidő: február 15. 

(Ha nem fizetik be, az utolsó helyek törlődnek)

Alkalmassági vizsgák díját (3-4000 Ft) az adott intézmény számára 
kell átutalni.



A sorrend

1. Ez az álmom!!!

2. Javasolt először az államilag finanszírozott (A), majd a 
költségtérítéses formát megjelölni.(ha vállalja a költségeket)

3. A jelentkezési helyeken a véglegesítés után nem lehet!!!

(praktikus megvárni a februárt, frissítik az adatbázist!)

A sorrenden EGYSZER lehet módosítani július 8-ig.





Fontos információkhoz segítség: táblázatok



Pontszámítás - kalkulátor
500 pont= 3 részből tevődik össze:
I. TANULMÁNYI PONTOK (max 200 pont)
1. „vitt pont” 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 eredmények” az érettségin szerzett százalékos eredmények 
átlaga

II. ÉRETTSÉGI PONTOK (max 200 pont)
200 felvételi pont az adott szakon előírt 2 érettségi tantárgy érettségijén szerzett 

százalékos eredmény.

III. TÖBBLETPONTOK  (max. 100 pont) 1 emelt érettségiért 50 pont, ha legalább 
45%-os; középfokú nyelvvizsga 28 pont; felsőfokú 40 pont DE 2 középfok 40 pont; 
szociális rászorultság (40 pont), sporteredmény, „fogyatékosság” (csak abban az 
esetben, ha a középiskolai tanulmányok alatt is fennállt.





Felsőoktatás – pontszámítás (A és O)

Automatikusan a kedvezőbbet veszik figyelembe!



Ki nem juthat be a felsőoktatásba? 423/2012, 
Kormányrendelet 23.§



A felsőoktatási szakképzés

2 év, 120 kredit, 

diplomát nem, de oklevelet (szakmát) ad, 

jelenthet később max. +32 többletpontot a szakirányú 
felsőoktatásban, 

beszámítható 30-90 kreditet ad a besorolási alap vagy osztatlan 
szakokon,

 diákigazolvány, kedvezmények

Beleszámít a finanszírozott 12 félévbe!





Felsőoktatási szakképzés - pontszámítás



Ki nem kerülhet be a felsőoktatásba?
• Alap- és osztatlan szakokra: 280 pont alatt (többletpontból csak az emelt és a 

nyelvvizsga számít!) – önköltségesre sem

• Felsőoktatási szakképzésekre: 240 pont alatt (többletpontból csak az emelt 
számít!) – önköltségesre sem, de a pontok számíthatók 3. módon is: a 
tanulmányi pontok duplázásával 

• Emelt szintű érettségi hiányában

• Bizonyos állami ösztöndíjas képzéseknél: aki nem éri el a megszabott központi 
ponthatárt (összesen 41 szak, 17-nél 400 pont feletti érték, legmagasabb: 465 
pont gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés szakon és a nemzetközi 
tanulmányokon!) – www.felvi.hu

• Nem teljesítette/nem felelt meg az előírt alkalmassági vizsgán (Költsége 3000-
4000 Ft) 

Figyelni a kizáró feltételekre!

http://www.felvi.hu/






Internetes segítség
Önismereti, pályaorientációs, foglalkozásválasztó tesztek

• Nemzeti Pályaorientációs Portál – www.eletpalya.munka.hu

•www.felvi.hu
Személyes tapasztalatok:

• Online Nyílt napok

• Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállítás (2021. jan. 21-23.) 
online: https://www.educatioexpo.hu/

• Kutass ismerősök után a diákok, végzettek között

https://www.educatioexpo.hu/


Ha nem sikerült a felvételi

• Pótfelvételi (1 hely, nem lehet a pont alacsonyabb, 
mint júliusban, csak költségtérítéses képzések)

• Keresztféléves képzések

• Tanulás, nyelvtanulás – több pont szerzéséhez OKJ, 
FOSZ +32 pontot érhet

• Munkavégzés, gyakornokoskodás

• OKJ-s képzés 



OKJ képzések érettségi után

Szakképesítés 18 év felett

Átalakuló képzési rendszer: 
https://eduline.hu/felnottkepzes/20191122_OKJ_erettsegi_utan

https://eduline.hu/felnottkepzes/20191122_OKJ_erettsegi_utan


2019. évi LXXX. sz. törvény a szakképzésről

Hatályos 2020. szeptember 1-től.

Az Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) szereplő szakképesítéseket, az 
úgynevezett alapszakmákat kizárólag iskolai rendszerben lehet majd 
tanulni szakképző iskolákban vagy technikumokban.

Felnőttek, akik szakmát szeretnének tanulni, kétéves szakképző 
iskolai vagy technikumi képzésekre jelentkezhetnek, 25. életév alatt 
akár nappali tagozatra is. Két szakma megszerzése továbbra is 
lehetséges ingyenesen, de a 2. szakképesítést már csak esti vagy 
levelező rendszerben, munka mellett lehet megszerezni.



Szakmacsoportok





OKJ képzések munkarend szerint

Nappali – a kerettantervi kötelező óraszámok 100%-t kell 
megtervezni, diákigazolvány

Esti - a kerettantervi kötelező óraszámok 90%-t kell 
megtervezni, itt is van diákigazolvány, csak kevesebb 
kedvezményre jogosít

Levelező - a kerettantervi kötelező óraszámok 50%-t kell 
megtervezni, kevesebb kedvezményre jogosító diákigazolvány 

Távoktatás - a kerettantervi kötelező óraszámok 10%-t kell 
megtervezni



OKJ képzések finanszírozás szerint

Államilag finanszírozott – a meghirdetéskor látszik, 
hogy a szakma tanulható-e ebben a formában az adott 
intézményben

Önköltséges 



2 szakképesítés = több szakma
ingyenesen megszerezhető

 Az első szakma iskolarendszerű oktatásban és felnőttoktatásban 
egyaránt megszerezhető ingyen bármilyen munkarendben (ha hirdettek 
ott államilag finanszírozott képzést!) 

 A második szakmát ingyen már csak felnőttoktatásban és nem nappali 
munkarendben lehet megszerezni

 A diploma nem számít szakképesítésnek akár államilag finanszírozott, 
akár önköltséges módon szerezted (az szakképzettség!)

 Az önköltségesen szerzett szakképesítéseket sem kell figyelembe venni



A szakképesítés megszerzése után…

Elhelyezkedés a munka világában

Felsőoktatási irány megtartása : +32 többletpont
szakképesítésnek megfelelő szakon

Kapcsolati tőke szerzése a gyakorlati képzés alkalmával 
(információ, bátorítás a felsőoktatás elkezdésére…)

 Tapasztalatok, ismeretek birtokában az eredeti felsőoktatási 
irány megváltoztatása



OKJ képzések 2019/2020. tanév
Pest megyében Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjra jogosító szakképesítések a 

2018/2019. tanévben. (jelentős ösztöndíj lehetőség)lesz 2020/2021. is

1. Ács (34-582-01)

2. Elektronikai műszerész (34-522-03)

3. Elektronikai technikus (54-523-02)

4. Épület- és szerkezetlakatos (34-582-03)

5. Erdészeti szakmunkás (34-623-01)

6. Gazda (34-621 -01)

7. Gépgyártástechnológiai technikus (54-521 -03)

8. Gépi forgácsoló (34-521 -03)

9. Gyakorló ápoló (54-723-02)

10. Gyakorló mentőápoló (54-723-01)

11. Hegesztő (34-521 -06)

12. Ipari gépész (34-521 -04)

13. Kistermelői élelmiszerelőállító, falusi vendéglátó (34-

541 -08)

14. Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő (34-582-
09)

15. Lovász (34-621 -02)

16. Mezőgazdasági gépész (34-521 -08)

17. Pék (34-541 -05)

18. Szerszámkészítő (34-521 -109

19. Szociális gondozó és ápoló (34-762-01)

20. Vegyész technikus (54-524-03)



A 2019/2020-es tanévben ezek lesznek a hiányszakmák 
Budapesten (Szabóky Adolf Ösztöndíj program)

Asztalos
Burkoló
Épület- és szerkezetlakatos
Gyakorló ápoló
Eladó
Kőműves
Ipari gépész
Könyvkötő-nyomtatványfeldolgozó
Pék
Vegyész technikus
Szociális gondozó és ápoló
Szociális asszisztens
Magasépítő technikus
Hegesztő

Dísznövénykertész
Villanyszerelő
Női szabó
Húsipari termékgyártó
Szakács
Informatikai rendszerüzemeltető
Gépgyártástechnológiai technikus
Vasútforgalmi szolgálattevő
Központifűtés- és gázhálózat 
rendszerszerelő
Virágkötő és virágkereskedő
Víz-, csatorna- és közmű-
rendszerszerelő



Előnyök….

• Hiányszakma esetén jelentős ösztöndíjak

• 20 éves korig nappalin jár a családi pótlék

• Sok esetben valamilyen diákigazolványt is kapsz

• Beszámítható a felsőoktatásban ( 32 felvételi többletpont, 
kreditpontok)

• Nem számít bele a 12 finanszírozott félévbe

• El lehet vele helyezkedni



Jelentkezés, felvételi

• Általában nincs felvételi

• Jelentkezés módja: nem központilag kell jelentkezni, 
hanem abban az iskolában vagy képzőközpontban, 
amelyben a képzést indítják

• Jelentkezés határideje: egyénileg meghatározott, de 
általában augusztus második fele



Változások a szakképzésben 2020. szeptember 1-től

A 2020. szeptember 1-jétől életbe lépő OKJ szerint az 

érettségire épülő szakmákat csak iskolai rendszerű, azon belül 
nappali vagy esti tagozatos képzésben szerezhető meg.

Ezek az 54-es szintű, érettségi épülő emeltszintű, vagyis 
technikusi képesítések, amelyeket az excelben az 1. 
táblázatban találtok.



Fontos oldalak, melyek segíthetnek
https://www.nive.hu/index.php?option=com_content&view

=article&id=297

https://www.nive.hu/index.php?option=com_content&view
=article&id=595 konkrét képzések

Szakkepesites.hu

Palyaorientacio.lap.hu

Felnottkepzes.lap.hu

Melyiksuli.hu

Tanfolyamokj.hu

Mennyitkeresel.hu

https://www.nive.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=595
https://www.nive.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=595


OKJ szakképzések listája



Köszönöm a figyelmet!

Kérdés esetén keressenek:

onemarti@egaaszod.hu

A diákok számára időpont egyeztetéssel egyéni tanácsadást, 
megbeszélést tartunk.

mailto:onemarti@egaaszod.hu

