
Érettségi-
Felvételi 2022

Javaslatok végzősöknek

Készítette: 

Bereczky Judit, 
Bodor Eszter, 
Győrik Győző

2022. január 5.



Mik az érettségire jelentkezés feltételei?
•Érvényes bizonyítványok – helyi tanterv teljesítése (max. 3 
bukás esetén előrehozottá válik a jelentkezés, nem kapsz 
érettségi bizonyítványt)

•50 óra IKSZ (hiánya esetén törlődik a jelentkezés)

•Jelentkezési lap leadása határidőre (Január 28., javításokkal 
legkésőbb febr 11.) – osztályfőnöknek

•Aláírva (18 év alatt a szülőnek is kötelező aláírni!)

•Mentességi kérelem = érvényes szakvélemény + kérvény (a 
jelentkezési lappal együtt, de legkésőbb febr. 11-ig!)

•Törzslapkivonat eredeti példánya az esetleges előrehozott 
érettségiről - (a jelentkezési lappal együtt, de legkésőbb febr. 
11-ig!)



Érettségi tárgyak: 
Kötelező: magyar, matematika, történelem, idegen nyelv
Választott 5. tárgy (de lehet még több is):
• a helyi tantervünkben szerepel (vagy nem szerepel, de van 

vendégtanulóként osztályozó vizsgám belőle pl. lengyel, japán)
• a választott egyetemen felvételi érettségi tantárgy (pl. biológia)
• jól fel tudok készülni rá, jó eredményt tudok elérni belőle
• teljesíteni tudom vele akár az emelt szintű érettségi vizsga követelményét
• Pl. másik idegen nyelv, földrajz, biológia, fizika, kémia, vizuális kult., 

testnevelés 
• ének, filozófia (ab), társadalomismeret(c) stb. - nem elég az óraszám a 

felkészítéshez – önálló pluszmunkát igényel!!

Milyen tárgyat válasszak a kötelezőkön kívül?



Előrehozott érettségi – változott!!

• Őszi időszakban is teljesíthető

• (3) * Előrehozott érettségi vizsga a tanulói jogviszony fennállása alatt, az 
érettségi bizonyítvány megszerzése előtt egyes érettségi vizsgatárgyból 
első alkalommal letett érettségi vizsga, amely letehető

• a) meghatározott idegen nyelvekből, kizárólag a középiskolai 
tanulmányok teljes befejezését megelőző első vagy második tanév 
vizsgaidőszakaiban, továbbá

• „b) olyan érettségi vizsgatárgyból, amelyeknél a tanuló számára az adott 
vizsgatárgy vizsgájára való jelentkezés feltételeinek teljesítéséhez 
szükséges tantárgy, tantárgyak tanítása a középiskola helyi tanterve 
szerint a középiskolai tanulmányok befejezését megelőző tanévek 
valamelyikében lezárul, először a középiskolai tanulmányok teljes 
befejezését megelőző első vagy második tanév május–júniusi 
vizsgaidőszakában, valamint az azt követő vizsgaidőszakokban.”

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700100.kor&timeshift=20200215#lbj20ida199


• Minden felsőoktatási intézményre, minden képzésre vonatkozik, kivéve, ahol csak 
gyakorlati vizsga alapján vesznek fel (pl. művészet, edzői)

• A követelmény érettségi bizonyítványban vagy tanúsítványban szereplő emelt 
szintű vizsgaeredménnyel - már 25%-ossal is!- teljesül (de pluszpont csak az adott 
képzés bemeneti vizsgatárgyának  45%-os eredményéért jár!)

• Minden képzésnél más a követelmény – milyen tárgyakat fogadnak el!

• https://www.felvi.hu/pub_bin/dload/FFT_22A/tablazatok/FFT_2022A_szakok_barmel
y_erettsegivel.pdf

• https://www.felvi.hu/pub_bin/dload/FFT_22A/tablazatok/FFT_2022A_1sz_tablazat.pd
f

• TANÁCS: Írd ki egyesével, milyen képzésekre akarsz jelentkezni – mik ott a 
követelmények, és ennek megfelelően jelentkezz emelt vagy középszintű vizsgára

FELVÉTELI KÖVETELMÉNY:

MINIMUM EGY EMELT ÉRETTSÉGI KÖTELEZŐ!!

https://www.felvi.hu/pub_bin/dload/FFT_22A/tablazatok/FFT_2022A_szakok_barmely_erettsegivel.pdf
https://www.felvi.hu/pub_bin/dload/FFT_22A/tablazatok/FFT_2022A_1sz_tablazat.pdf


Kétféle elv a felvételi követelmény teljesítéséhez
• 1) BÁRMELY emelt szintű érettségi vizsgával 

teljesíthető:

• az agrár (alapképzés és agrármérnöki osztatlan képzés),

• a gazdaságtudományok (alapképzés, kivéve alkalmazott 
közgazdaságtan alapszak),

• a jogi (alapképzés),

• az orvos- és egészségtudomány (alapképzések),

• a pedagógusképzés (kivéve szakoktatói szak),

• A két szakos osztatlan tanárképzés egyes szakpárjai

• és a sporttudomány (kivéve edző)

• Csak akkor ér pluszpontot, ha bemeneti 
feltételként meghatározott vizsgatárgyból van 
emelt szint, és min. 45%-os az eredmény

• A bemeneti feltételként meghatározott emelt 
szintű érettségi tárgyak közül teljesíthető – 45% 
felett pluszpontot ér

• az agrár (osztatlan képzés)

• az államtudományi,

• a bölcsészettudomány,

• a gazdaságtudományok osztatlan képzés és alkalmazott 
közgazdaságtan alapszak,

• informatika

• a jogi (osztatlan képzés)

• a műszaki,

• az orvos- és egészségtudomány (osztatlan képzés),

• A két szakos osztatlan tanárképzés egyes szakpárjai

• a társadalomtudomány

• a természettudomány



Példák az emelt szintű felvételi követelmény teljesítésére

1A, BÁRMELY TÁRGYAT elfogadnak 
pl. gyógypedagógia (alapképzés)
Bemeneti tárgy: magyar és biológia 

vagy idegen nyelv

Felvételi követelmény teljesítve, de 
pluszpont nem jár érte, mert a 

társadalomismeret nem bemeneti tárgy

1B, BÁRMELY TÁRGYAT elfogadnak 
pl. gyógypedagógia (alapképzés)
Bemeneti tárgy: magyar és biológia 

vagy idegen nyelv

Felvételi követelmény teljesítve
Pluszpont jár (50)- magyar emelt 
szintért, mert bemeneti tárgy, és 45 % 
feletti az eredmény.

Eredmények % Szint

Magyar 78% K

Történelem 69% K

Matematika 73% K

Angol 79% K

Társadalomismeret 85% E  

Eredmények % Szint

Magyar 78% E

Történelem 69% K

Matematika 73% K

Angol 79% K

Társadalomismeret 85% K



Példák az emelt szintű felvételi követelmény teljesítésére

1, BEMENETI TÁRGY pl. jogász 
(osztatlan képzés)

Bemeneti tárgy: történelem és meghat.
idegen nyelv vagy magyar nyelv és irodalom -

ezekből egy emelt vizsga kötelező

Felvételi követelmény teljesítve, 50 
pluszpont jár

2, BEMENETI TÁRGY pl. állatorvos 
(osztatlan képzés)

Bemeneti tárgy: biológia és kémia 
ezekből két emelt vizsga kötelező

Felvételi követelmény teljesítve, 100 
pluszpont jár

Eredmények % Szint

Magyar 78% E

Történelem 69% K

Matematika 73% K

Angol 79% K

Társadalomismeret 85% K 

Eredmények % Szint

Magyar 78% K

Történelem 69% K

Matematika 73% K

Angol 79% K

Kémia 65% E

Biológia 85% E
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Fontos tennivalók, dátumok



Pontszámítási módok

Összetettebb mód                                                 „Duplázás”

Az adott képzésen 
kötelező 2 

„bemeneti” érettségi 
tárgy %-os 
eredménye

duplázva

Tanulmányi pontok
200

Érettségi 
átlag 100

magyar* 5+5
történelem, 5+5
matematika, 5+5
idegen nyelv 5+5
term.tud. 5+5

x2
* Magyar nyelv + irodalom
átlaga kerekítés nélkül

Érettségi 
pontok 

100+100Utolsó 2 év tan. 
eredményei 100

Érettségi 
bizonyítvány 4 
kötelező és 1 
szabadon 
választott 
tantárgyának
%-os átlaga

Az adott 
képzésen 
kötelező 2 
„bemeneti” 
érettségi  
tárgy %-os 
eredménye

Érettségi pontok  
100+100 x 2= 400

VAGY



Mi van, ha kétféle (közép- és emelt szintű) eredményem is van?

• Pl. idegen nyelvből van középszintű és emelt szintű eredményem is?

• A rendszer a számodra előnyösebb eredményt veszi figyelembe.

• Nyilatkoznod kell, melyik kerüljön az érettségi bizonyítványba, és melyik a 
tanúsítványra.  Ugyanolyan értékűek, ha az érettségi bizonyítvány 
dátuma szerepel a tanúsítványon is, tehát az eredmények a középfokú 
tanulmányok idején keletkeztek. (Célszerű a jobb százalékos eredményt 
beleíratni az érettségi bizonyítványba és a gyengébb százalékos 
eredményről tanúsítványt kérni.)

• Érettségi bizonyítvány megszerzése után kapott tanúsítványon szereplő 
eredményt nem lehet a tanulmányi pontokba beszámítani!



Többletpontok (max. 100 pont)
Bármely pontra, többletpontra akkor jogosult a jelentkező, ha a jogcímet 
2022. július 7-ig a megfelelő dokumentummásolatokkal igazolja!!
https://www.felvi.hu/pub_bin/dload/FFT_22A/tablazatok/FFT_2022A_tobbletpontok.pdf

Emelt szintű érettségi - tárgyanként 50 (max 100) pont legalább 45 %-os 
eredmény esetén, és ha a tárgy a kiválasztott szakon kötelező vagy 
választható bemeneti tárgy, és amennyiben – részben – annak az 
eredményéből kerülnek az érettségi pontok kiszámításra! 

• Tanulmányi/művészeti versenyek – képzésfüggően! Pl. OKTV 1-30. hely, 
TUDOK stb. 
https://www.felvi.hu/pub_bin/dload/FFT_22A/tablazatok/FFT_2022A_1sz_tablazat.pdf

• Felsőoktatási szakképzés, OKJ szakképesítés

• Esélyegyenlőség (HH, fogyatékosság, gyermekgondozás)

https://www.felvi.hu/pub_bin/dload/FFT_22A/tablazatok/FFT_2022A_tobbletpontok.pdf
https://www.felvi.hu/pub_bin/dload/FFT_22A/tablazatok/FFT_2022A_1sz_tablazat.pdf


Többletpontok - Nyelvtudás 

• Nyelvvizsga - maximum 40 pont: 28 pont jár a középfokú (B2), komplex
nyelvvizsgáért, 40 pont pedig a felsőfokú (C1), komplex nyelvvizsgáért.

• Ugyanabból a nyelvből csak egy nyelvvizsgáért jár pluszpont.

• Ha a jelentkező több jogcímen (pl. nyelvtudás) is jogosult lenne
többletpontra, a számára legkedvezőbbet veszik figyelembe. (Nem
lehet pl. a 60% fölötti emelt szintű nyelvi érettségiért 50 pontot és még 28
pontot kapni.)

• SNI-sek: Aki részmentesítéssel él az emelt szintű érettségin (pl.
többletidő), már megkaphatja min. 60%-os eredmény esetén a komplex
nyelvvizsgát!!

• SNI-sek szakvélemény feltételével a csak szóbeliért vagy írásbeliért is
megkaphatják a 28, illetve 40 pontot.



Példa 1.  – egy emelt szintű érettségivel

Összetettebb mód                                                 „Duplázás”

• Tört emelt: 60%, 
Matek: 70%

• 60+70=130x2 =260

Tanulmányi pontok 200

Érettségi 
átlag 100

magyar 4+4
történelem, 4+4
matematika, 4+4
idegen nyelv 4+4
term.tud. 4+4

40x2=80 p

Érettségi 
pontok 

100+100Utolsó 2 év tan. 
eredményei 100

Tört. emelt: 60%
Matek: 70%
60+70=130p

Érettségi pontok  
100+100 x 2= 400

VAGY

Össz: 80+68+130+50=328p Össz: 310 p

magyar, matek, 
id.nyelv, vál. : 70%
Tört. emelt: 60%

(70*4+60):5=68
Többletpont: 50

Többletpont: 50



Példa 2.  – egy emelt szintű érettségivel

Összetettebb mód                                                 „Duplázás”

• Tört: 60%, Matek 
emelt: 80%

• 60+80=140x2 =280

Tanulmányi pontok 200

Érettségi 
átlag 100

magyar 3+3
történelem, 3+3
matematika, 4+4
idegen nyelv 3+3
term.tud. 3+3

32x2=64 p

Érettségi 
pontok 

100+100Utolsó 2 év tan. 
eredményei 100

Tört: 60%
Matek emelt: 80%

60+80=140p

Érettségi pontok  
100+100 x 2= 400

VAGY

Össz: 64+64+140+50=318p Össz: 330 p

magyar, töri, id.nyelv, 
vál.: 60%
Matek emelt: 80%

(60*4+80):5=64
Többletpont: 50

Többletpont: 50



Melyik természettudományos tárgyat vigyem?

• fizika, kémia, biológia, földrajz – utolsó két tanult évfolyam!

• egy, legalább két évig tanult természettudományos tantárgy 
pl. biológia 11-12, fizika 10-11. vagy kémia 9-10., 

• vagy két, legalább egy évig tanult, természettud. tantárgy 
pl. kémia 10. és fizika 11. 
• Amelyik a legkedvezőbb! (Automatikusan kiszámolja a rendszer, de 

be is kell írni!)

• Minden eredményt igazoló bizonyítványmásolatot fel kell 
tölteni!!



Fakt vagy alapóra jegye számít?

• CSAK FAKT: ha az utolsó éveiben csak fakultáció keretében tanult egy 
adott tárgyat, akkor azt kell figyelembe venni abban az esetben is, ha a 
korábbi években szerzett nem fakultációs eredményei jobb eredményt 
adnak. (pl. kémia, fizika, földrajz)

• FAKT ÉS ALAP EGYSZERRE: ha a normál tantárgyat és fakultációt egy 
évben tanulja, a számára kedvezőbb eredményt veszik figyelembe. (pl. 
töri, biosz, matematika, magyar, idegen nyelv)

• VEGYES: ha a normál tantárgyat és fakultációt egymástól eltérő 
években tanulta, akkor a tantárgy utolsó két tanult év évvégi 
eredményeit veszik figyelembe, függetlenül attól, hogy azt fakultációs 
vagy normál tantárgyként tanulta-e. 



Értékelés alóli mentesítések

Kötelezően beszámítandó tantárgyi (értékelés alóli) felmentés esetén be kell
nyújtani az összes évfolyam év végi eredményeit igazoló
bizonyítványoldalt. Ennek alapján:

• ha a jelentkező legalább két évig tanulta a tantárgyat, amiből később
felmentést kapott és abból év végi osztályzattal rendelkezik, akkor ezeket az
eredményeket számítják be a tanulmányi pontokba, függetlenül a későbbi
felmentés tényétől.

• ha a jelentkező nem tanulta legalább két évig azt a tantárgyat, amiből
felmentést kapott, akkor elsősorban az érettségi bizonyítványban található
„helyettesítő tárgy” utolsó két tanult év végi eredményét számítják be a
tanulmányi pontokba..

• Amennyiben a jelentkező nem tanulta valamelyik kötelező, vagy idegen
nyelvi tárgyat és nincs is felmentése, akkor a középiskolai eredményekből
tanulmányi pont nem számítható.



Részmentesítések

• Érettségire is érvényes szakvélemény alapján KÉRVÉNYT kell írni az igazgatónak 
– milyen könnyítéseket/mentességeket kérsz? 

• Jan. 28-áig (de legkésőbb február 11-éig) kell leadni!

• Nem kell mindent kérni, ami a szakvéleményben van, sokszor sablonszöveget 
írnak, amelyben mindenféle könnyítés van. Azt kérd, amire tényleg szükséged 
van!

• Újdonság: SNI esetén a szóbeli felelet idejére is adható többletidő

• Pl. Laptophasználat – matematikából nem biztos, hogy segítség

• Minden tárgyból az írásbeli helyett szóbeli, többletidővel – az egész napodat bent töltöd az 
érettségi teremben. (5 tárgynál ez 10 vizsga – mindnél 50 perc felkészülési idővel, és esetleg 25 
perc vizsgával…)

• Amennyiben a vizsgázó az érettségi vizsgán a gyakorlati vizsgarészt szóbeli 
vizsgarésszel pótolta, az adott tárgy vizsgaeredményéből a felvételi eljárás során 
érettségi pont nem számítható.



Ki nyerhet felvételt?

• aki legalább egy jelentkezési helyre a határidőig érvényes jelentkezést
nyújtott be, befizette az eljárási díjat;

• továbbtanuláshoz megfelelő végzettséggel rendelkezik (érettségi
bizonyítvány);

• teljesíti az emelt szintű vizsga felvételi követelményét

• pontszáma eléri a jogszabályban meghatározott minimum pontszámot
(280 pont, ill. felsőoktatási szakképzés - 240 pont);

• jelentkezési helyeinek egyikén eléri (az intézményi kapacitások
korlátozottsága miatt) a minimálisnál magasabban kialakuló
pontszámot (ponthatárt);

• megfelel az adott szakon meghatározott egyéb feltételeknek (pl.
alkalmassági vizsga teljesítése, orvosi alkalmasság, egyéb előírt
szakképesítéssel vagy szakképzettséggel)



Nincs 280 pontom? B terv – felsőoktatási szakképzés
• A felsőoktatási szakképzésre történő jelentkezés esetén a felvételi 

összpontszámot az alábbiak szerint kell kiszámítani:

• I. a tanulmányi pontok kétszerezésével (!), vagy

• II. a tanulmányi pontok és az érettségi pontok összeadásával, vagy

• III. az érettségi pontok kétszerezésével.

Felsőoktatási szakképzésre
történő jelentkezés esetén az
emelt szintű érettségi vizsga
teljesítése nem szükséges a
felvételhez.

https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2020A/2_pontszamitas/22_alap_osztatlan/221_tanulmanyi_pontok
https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato/FFT_2020A/2_pontszamitas/22_alap_osztatlan/222_erettsegi_pontok


Ponthatárok 2022-ben

• alapképzés, valamint osztatlan mesterképzés esetén 280 pontot, az
emelt szintű érettségi-, a nyelvvizsga-, illetve az OKJ szerinti
szakképesítés-többletpontokkal együtt, de más jogcímen adható
többletpontok nélkül;

• felsőoktatási szakképzés esetén 240 pontot, az emelt szintű érettségi-
többletpontokkal együtt, de más jogcímen adható többletpontok nélkül;

Az, aki nem éri el a minimumponthatárt, egyetlen szakra sem kerülhet be -
sem állami ösztöndíjas, sem önköltséges képzésre!

Ne erre a minimumra hajts! A ponthatárok fizetős képzésnél is lehetnek
magasabbak ennél, a jelentkezők száma és a kapacitásszám függvényében!

Elmúlt évek statisztikái:

https://www.felvi.hu/felveteli/ponthatarok_statisztikak/elmult_evek/!Elmult
Evek/index.php/elmult_evek_statisztikai/

https://www.felvi.hu/felveteli/ponthatarok_statisztikak/elmult_evek/!ElmultEvek/index.php/elmult_evek_statisztikai/


Hány helyre jelentkezhetek?
• 3 képzésre ingyenes ( igaziból 3x2-re, mert a költségtérítéses és államilag 

támogatott egynek számít, de külön sorba kell írni)
pl. BGE kereskedelem és marketing ANA és ANK

• További helyek megjelöléséért fizetni kell (helyenként 2000 Ft – de ugyanaz 
a képzés eltérő finanszírozással egynek számít)

• Befizetés banki átutalással vagy bankkártyával 2022. febr. 15 –ig!!



1, Fontosabb, hogy államilag 
támogatott legyen, mindegy, 
melyik intézmény. 

Első helyekre sorold a különböző 
intézmények államilag támogatott 
képzéseit, utána pedig a 
költségtérítéseseket.

1. BCE GTK (ANA) / (ONA)
2. BGE KKK (ANA)
3. SZIE GTK (ANA)
4. BCE GTK (ANK)
5. BGE KKK (ANK)
6. SZIE GTK (ANK)
7. BCE GTK  (ALK)

Hogyan rangsoroljak?

2, Fontosabb, hogy melyik
intézmény, inkább vállalom a
költségtérítést is.

Első helyekre sorold az áhított intézmény 
különböző finanszírozási formáit, utána a 
többi intézményt
1. BCE GTK (ANA)
2. BCE GTK (ANK)
3. BCE GTK (ALK)
4. BGE KKK  (ANA)
5. BGE KKK (ANK)
6. SZIE GTK (ANA)
7. SZIE GTK (ANK)



Felvételi döntés

Egyszer lehet 
módosítani a 
sorrenden, vagy 
törölni képzést –
utána nem lehet 
változtatni! 
Határidő:
2022. július 7!

A sorrend szerinti 
első olyan helyre, 
ahová elérted az 
adott ponthatárt –
felvesznek.



Fontos tennivalók az érettségi és felvételi jelentkezéshez
• Tedd rendbe az okmányaidat! (érvényes személyi igazolvány, lakcímkártya, anyakönyvi 

kivonat, (pl. névváltoztatásnál), bizonyítványok – középiskolai, érettségi, nyelvvizsga, 
mentesítések - szakvélemények stb.)

• Megvan-e mindenből az év végi osztályzatod visszamenőleg? (pl. tesi érettségihez kell 
tesijegy – magántanulónak is! Ha nincs, akkor osztályozóvizsgát kell tenni!)

• Készíttess Ügyfélkaput! (okmányiroda) – Ezen keresztül megy a felvételi jelentkezés,
hitelesítés. Az egyszeri regisztrációt személyesen bármelyik okmányirodában,
kormányhivatali ügyfélszolgálati irodában, adóhatóság ügyfélszolgálatán, külképviseleten
teheted meg, vagy elektronikusan indíthatod el a 2016. január 1-jét követően kiállított
érvényes személyazonosító igazolvány birtokában. FONTOS, hogy az érettségi, E-
felvételi keretében és az Ügyfélkapun megadott adataid azonosak legyenek!!
www.magyarorszag.hu/ugyfelkapu

• Nézd meg, mik a bementi tárgyak, követelmények a szimpatikus képzéseken! 

• Nézd meg az egyetemek honlapján a képzés tantervét – milyen tárgyakat kell majd 
tanulnod?

• Milyen képesítést kapsz, milyen munkát fogsz végezni azzal a diplomával, mennyi az 
átlagkereset? Info: Diplomás pályakövetési rendszer AAE https://www.diplomantul.hu/

http://www.magyarorszag.hu/ugyfelkapu
https://www.diplomantul.hu/


Fontos oldalak:

• https://www.oktatas.hu/

( Köznevelés/érettségi – az aktuális információk mindig frissülnek)

• https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/feladatsorok

• https://www.felvi.hu/

• https://www.felvi.hu/pub_bin/dload/FFT_22A/tablazatok/FFT_2
022A_1sz_tablazat.pdf

• http://szakkepesites.hu/ - OKJ – 2 szakma ingyenes, de itt is 
vannak változások! Csak iskolai rendszerű képzésben, azon belül pedig csak 
nappali vagy esti tagozaton lehet majd megszerezni, minimum két év alatt. 
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200150.kor&timeshift
=20200101

https://www.oktatas.hu/
https://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi/feladatsorok
https://www.felvi.hu/
https://www.felvi.hu/pub_bin/dload/FFT_22A/tablazatok/FFT_2022A_1sz_tablazat.pdf
http://szakkepesites.hu/
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200150.kor&timeshift=20200101


Túl sok ez nekem…
Túl bonyolult, nem tudok ennyi követelménynek megfelelni…

Mi van, ha még nem tudom, mi legyek?
Mi van, ha nem sikerül?

„Ha ma nem sikerül, majd sikerül holnap.” (M. Bulgakov)

Lehet újra érettségizni (csak már fizetős):

- ismétlő
- szintemelő

Érettségi bizonyítvány birtokában nálunk (vagy bárhol máshol) 
lehet jelentkezni ősszel és tavasszal is.



Lelki felkészülés folyamatábrája Érettségi 
vizsga

Elég a pontom

Felvettek 
ahová 

akartam! 

Nem elég a 
pontom

Nem vettek fel, 
ahová akartam…

Még több 
pontot gyűjtök

Újra 
érettségizem

Nyelvvizsgát 
teszek

Felsőoktatási 
szakképzést v. 
OKJ-t végzek

Újra 
jelentkezem

Szakmát 
tanulok

Dolgozom és 
boldog leszek! 

Külföldre 
megyek



Köszönjük a 
figyelmet!


