
 
Tájékoztatás a 

fakultációválasztásról, leadásról, váltásról a  
leendő 11. évfolyamosok részére a 

 
Szentendrei II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnáziumban a 

2022/2023 – es tanévre 
 
 
 
 

I. Továbbtanulás és érettségi 
 
A Szentendrei II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium diákjainak nagy része 

felsőfokú oktatási intézményben szeretné folytatni tanulmányait az érettségi után. Ehhez 

sikeres érettségi vizsgát kell tenni és fel kell készülni a felsőoktatási tanulmányokra.  

 

A felvételi pontszámítás módja:  

 

A következőkben csupán a jelenleg ismert szabályok leglényegesebb információit foglaljuk 

össze. A felvételi összpontszámot a tanulmányi pontok (maximum 200 pont), az érettségi 

pontok (maximum 200 pont), valamint a többletpontok (maximum 100 pont) összeadásával 

számítják.  

 

1. A tanulmányi pontok (maximum 200 pont) a következőkből adódnak össze: a 

matematika, magyar nyelv és irodalom, történelem, egy élő idegen nyelv és egy 

természettudományos (biológia, kémia, fizika vagy földrajz) tantárgy utolsó két (tanult) év 

végi osztályzatának összege kettővel megszorozva–maximum 100 pont, – az érettségi 

vizsgabizonyítványban szereplő vizsgaeredmények közül a négy kötelező és egy 

választott érettségi vizsgatárgy százalékos eredményátlaga egész számra kerekítve – 

maximum 100 pont. 

 

2. Az érettségi pontok (maximum 200 pont, azaz tárgyanként 100-100 pont) két érettségi 

vizsgatárgy százalékos eredményéből adódnak. Az, hogy melyik az a két tárgy (a 

továbbiakban az egyszerűség kedvéért „felvételi” tárgy), amely érettségi eredményéből az 

érettségi pontokat számítják, a választott szaktól, illetve szakcsoporttól függ. (Például 

jelenleg az orvosi egyetemen ez a két tárgy vagy a biológia és a kémia, vagy a biológia és 

a fizika.) 

 
 



3. Többletpontok kaphatók pl. emelt szintű érettségi vizsgáért (ha az adott tantárgyat a 

felsőoktatási intézmény érettségi pontot adó tárgyként jelölte meg az adott szakra 

vonatkozó jelentkezéshez, és a jelentkező érettségi pontjait az adott tantárgyból 

számítják), nyelvvizsgáért stb. A felvételi összpontszámot a tanulmányi pontok és az 

érettségi pontok összegéből – vagy ha úgy kedvezőbb, az érettségipontok kétszerezésével 

– ,a többletpontok hozzáadásával számítják. A felvételi pontszámításról részletesebben a 

www.felvi.hu oldalon lehet tájékozódni. 

 

Érettségizni mindenkinek legalább 5 tantárgyból kell: matematika, magyar nyelv 

és irodalom, történelem, egy élő idegen nyelv és egy szabadon választott tantárgy. Egészen az 

érettségire való jelentkezésig bárki eldöntheti, melyik tárgyból milyen szinten - közép vagy 

emelt - szeretne érettségizni. Az emelt szintű érettségi nehezebb: nagyobb lexikális tudásra, az 

összefüggések mélyebb ismeretére van szükség.  

Minden jelölt felvételi pontjait a középiskolai tanulmányi eredmények és az érettségi 

alapján számítják. Ez alól kivételt képeznek a művészeti iskolák, ahol speciális felvételi 

eljárás során válogatnak a jelentkezők közül. Egyes intézmények alkalmassági vizsgát is 

előírnak.  

 

II. Mi a fakultáció? 

 

A fakultációs foglalkozások tantárgyanként heti legalább két többletórát jelentenek, melynek 

keretében a tanuló számára mód nyílik a közép és az emelt szintű érettségire, valamint a 

felsőfokú tanulmányokra történő felkészülésre. Ez az alapórától független többletóraként 

jelentkezik.  

 

Az emelt szintű fakultációs órák célja: az emelt szintű érettségi vizsgára való felkészítés. A 

fakultáció az adott tantárgy 9. és 10. évfolyamban tanult tananyagára épül. Az emelt szintű 

érettségi sikeressége érdekében azt javasoljuk, emelt szintű fakultációt az a diák válasszon, 

aki az alap órai tárgyból legalább jó érdemjegyet szerzett 9. illetve 10. év végén. Emellett 

kiemelten fontos a diák személyes célkitűzése, motivációja – hiszen ezen alapul a sikeres 

felkészüléshez elengedhetetlen szorgalom és kitartás. Az emelt szintű fakultáció tananyaga 

két tanévet foglal magába, így a választás a 12. évfolyamra is szól.  

 

A törvény előírása szerint emelt szintű felkészítést 6 tantárgyból köteles az iskola biztosítani 

magyar nyelv- és irodalom, matematika, történelem, egy idegen nyelv és két tantárgy, amelyet 

az iskola saját hatáskörében –esetünkben a jelentkezések figyelembevételével - határoz meg.  

 



 

Miért érdemes emelt szintű érettségi vizsgát tenni? 

 

A 423/2012. (XII. 29.) Kormány-rendelet 23.§ (3)-(4) bekezdései szerint a 2020-as felvételi 

eljárástól kezdve „alapképzésre, osztatlan képzésre az a jelentkező vehető fel, aki[...](a 

művészet képzési terület kivételével) legalább egy emelt szintű érettségi vizsgát tett (vagy 

felsőfokú végzettséget tanúsító oklevéllel rendelkezik).” Az emelt szintű érettségiért 

többletpont járhat.  

 

A középszintű fakultációs órák célja: az érettségin választható ötödik tárgyra való 

felkészítés közép szinten (földrajz, rajz és vizuális kultúra, testnevelés). Az órák beosztása 

miatt legfeljebb két tárgyból tud egy diák fakultatív képzésen részt venni. 

 

Fakultáció választása nem kötelező az emelt szintű matematika illetve angol tagozatos 

diákoknak, mivel a 11. évfolyamra előírt kötelező heti 30 óra a helyi tanterv szerint teljesül - 

azonban a továbbtanulás elősegítése érdekében célszerű. Ezen diákok nem választhatják a 

tagozatos tárgyukat, mivel ezekből a tárgyakból már magasabb szintű képzésben részesülnek. 

 

Az általános tagozatra járó diákok esetében, amennyiben nem választanak fakultációs 

tárgyat vagy a választott fakultációs tárgy óraszámával sem érik el a kötelező heti 30 órát, 

akkor a tanév I. félévében matematika, a II. félévben pedig magyar érettségire felkészítő 

tanórai foglalkozáson kell részt venniük kötelező jelleggel. 

 

Minden diáknak, aki nem választ természettudományos fakultációt, az új NAT szerinti 

Komplex természetismeret órán kell részt vennie, melynek keretében iskolánkban a 

2022/2023-as tanévben földrajz tantárgyat tanítunk. 

 
A 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 14.§ (1) szerint: „Ha egy tanulót, kérelmére felvették a 

szabadon választott tanítási órára, az utolsó tanítási óra befejezéséig köteles azon részt 

venni. A szabadon választott tanórai foglalkozást az értékelés és minősítés, a mulasztás, 

továbbá a magasabb évfolyamba lépés tekintetében úgy kell tekinteni, mint a kötelező tanítási 

órát.”  

 

 

 

 

 



 

III. A választható fakultációs tárgyak 

 

11. évfolyamon válaszható 
fakultációk 

heti 
óraszám 

Magyar irodalom emelt 3 
Történelem emelt 2 
Matematika emelt 3 
Angol nyelvvizsga 2 
Német nyelvvizsga  2 

Fizika emelt 4 
Kémia emelt 4 

Biológia közép 2 
Biológia emelt 3 

Digitális kultúra emelt 2 
Földrajz közép 2 
Földrajz emelt 2 

Rajz és vizuális kult. közép 2 
Testnevelés emelt 2 

 

IV. A jelentkezés módja és ideje 

A fakultációs csoportokba az alábbi hivatkozás alatt elérhető elektronikus űrlap gondviselő 

általi kitöltésével lehet jelentkezni 2022. május 20. (péntek) éjfélig: 

 

https://forms.gle/MfApxC1wNtV5c4mC8 

 

(Ha nem nyílik meg a link, akkor kérem, másolják át a böngészőbe!) 

A jelentkezések alapján hozzuk létre a csoportokat. 

 

V. Fakultációváltás, fakultáció leadás 

 

1. Fakultációváltás csak a 11. évfolyam végén lehetséges. A váltás feltétele – a Kréta 

napló e-ügyintézés modulján keresztül benyújtott kérelem mellett – sikeres 

különbözeti vizsga letétele a fogadócsoportban addig feldolgozott tananyagból vagy 

szaktanári egyeztetés.  

2. Fakultáció leadására év közben nincs lehetőség,  különlegesen indokolt esetben 

Igazgatónőhöz kell kérvényt benyújtani a Kréta e-ügyintézésen keresztül. 

3. Mentesítés egyik vagy mindkét fakultációs tantárgy tanulása alól. Aki előrehozott 

érettségi vizsgát tett, az adott tantárgy fakultációs foglalkozása alól automatikusan 

mentesül, és ehelyett nem is kell más tantárgyat választania. 

 



 

VI.  Információk 
  

A fakultációkkal, az azokra történő jelentkezéssel, valamint a továbbtanulással, a 

pályaválasztással, a felvételivel és az érettségivel kapcsolatban a molnar.ildiko@sziirfig.hu 

email címen lehet érdeklődni. 

 

 

Molnár Ildikó 

intétményvezető-helyettes 

 


