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E dokumentum csak a 2021. szeptember 1-jén tizenegyedik évfolyamba lépő tanulóinkra vonatkozik!  



I. Továbbtanulás és érettségi 
 

Az Óbudai Árpád Gimnázium diákjai szinte kivétel nélkül valamennyien felsőfokú oktatási intézményben szeretnék 
folytatni tanulmányaikat az érettségi után. Ehhez egyrészt sikeres érettségi vizsgát kell tenni, másrészt fel kell ké-
szülni az egyetemi tanulmányokra. Ahhoz, hogy valaki ott megállja a helyét, messze többet kell tudnia bizonyos tan-
tárgyakból, mint amennyit egy átlagos érettségizett tud. 
 
Érettségizni mindenkinek legalább 5 tantárgyból kell, ezek a következők: matematika, magyar nyelv és irodalom, 
történelem, egy élő idegen nyelv és egy szabadon választott tantárgy. Nyilvánvalóan az emelt szintű érettségi nehe-
zebb: nagyobb lexikális tudásra, az összefüggések mélyebb ismeretére van szükség. 
 
Minden jelölt felvételi pontjait a középiskolai tanulmányi eredmények és az érettségi alapján számítják. Ez alól kivé-
telt képeznek a művészeti iskolák, ahol speciális felvételi eljárás során válogatnak a jelentkezők közül. Egyes intéz-
mények alkalmassági vizsgát is előírnak. 
 
A felvételi pontszámítás módja: 

Figyelem! 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. 
 
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 – maxi-
mum 100 pont, 
– az érettségi vizsgabizonyítványban szereplő vizsgaeredmények közül a négy kötelező és egy választott érettségi 
vizsgatárgy százalékos eredményátlaga egész számra kerekítve – maximum 100 pont. 
 
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. (Pél-
dául jelenleg az orvosi egyetemen ez a két tárgy vagy a biológia és a kémia, vagy a biológia és a fizika.)  
 
Többletpontok kaphatók pl. emelt szintű érettségi vizsgáért (ha az adott tantárgyat a felsőoktatási intézmény érett-
ségi 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 
érettségi pontok kétszerezésével –, a többletpontok hozzáadásával számítják. 
A felvételi pontszámításról részletesebben a www.felvi.hu oldalon lehet tájékozódni. 
 
Egészen az érettségire való jelentkezésig (2023. február 15-éig) bárki eldöntheti, melyik tárgyból milyen szinten 
érettségizik, az érettségin választott szint ugyanis független attól, hogy előtte járt-e az illető fakultációra az adott 
tantárgyból, azaz milyen szintre készült két évig. 
Három okból is érdemes lehet az emelt szintű érettségire készülni. Az egyik az, hogy a 423/2012. (XII. 29.) Kormány-
rendelet 23.§ (3)-(4) bekezdései szerint a 2020-as felvételi eljárástól kezdve (így 2023-ban is) „alapképzésre, osztat-
lan 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).” A másik, hogy az emelt szintű 
érettségiért többletpont is jár a „felvételi” tárgyakból. Márpedig a népszerű szakok államilag finanszírozott helyeire 
az eddigi évek tapasztalatai szerint nem lehet bejutni többletpontok nélkül. A harmadik, ami az emelt szintű felké-
szülés mellett szól az, hogy a tizenegyedik és tizenkettedik osztályban nem csupán az érettségire, hanem az egyete-
mi tanulmányokra is fel kell készülni. Vagyis nem elég bejutni egy szakra, de el is kell tudni azt végezni. Ezért – bár-
milyen nehéz – már most érdemes eldönteni, hogy két év múlva milyen szakon, de legalábbis milyen képzési terüle-
ten szeretne továbbtanulni a fakultációválasztás előtt álló diák. Ha ez sikerült, érdemes e szak(ok) érettségi pontjait 
adó tantárgyaiból fakultációra jelentkezni. 
 

http://www.felvi.hu/


II. Mi a fakultáció? 
 

A fakultációs foglalkozások tantárgyanként heti két többletórát jelentenek, melynek keretében a tanuló számára 
mód nyílik az emelt szintű érettségire, valamint a felsőfokú tanulmányokra történő felkészülésre. Ez vagy az alapórá-
tól független többletóraként jelentkezik (gyakran a tanár is más), vagy pedig az alapórához szervesen kapcsolódik, 
ugyanaz a tanár tanítja, és a csoport összetétele is azonos az alapórán és a fakultáción. 
Az A, a B és a D osztályokban minden tanulónak egy fakultációs tárgyat kell választania (ha szeretnének, választhat-
nak kettőt is), a C osztály tanulóinak legalább két különböző tárgyat, azonban – miután az évfolyam minden osztálya 
más-más profilú speciális képzésben vesz részt – az egyes osztályok diákjai számára az alábbi megkötéseket tesszük: 
– Az A, a C és a D osztályba járó idegennyelv-tagozatosok nem jelentkezhetnek tagozatuk nyelvének fakultációs 
csoportjába, mert számukra e nyelvek emelt óraszáma biztosítja a megfelelő felkészülést. 
– Hasonló okok miatt a B osztályosok sem jelentkezhetnek matematika fakultációra. 
– A C osztály természettudományi tagozatosainak egyik fakultációs tárgya kötelezően a biológia kell, hogy legyen. 
Fontos tudni, hogy – bár törekszünk arra, hogy a leggyakoribb tantárgy-párok együtt választhatók legyenek – nem 
párosítható bármely tantárgy bármely tantárggyal. 
Éppen a párosíthatóság érdekében a fakultációs órákat két sávban szervezzük meg. Egy sáv két egymást követő 45 
perces tanórát („duplaórát”) jelent. Két fakultációs sáv indul majd, mindkettő szervesen beépül az órarendbe. 
Egy fakultációs csoport indítására legalább 10 jelentkező esetén tudunk garanciát vállalni, tehát számítani kell rá, 
hogy valamely most meghirdetett tantárgyból a csoport nem indul el. Ebben az esetben azoknak a diákoknak, akik-
nek a csoportjába nem jelentkezett kellő számú tanuló, másik fakultációs tantárgyat kell választaniuk. 
Lényeges tudni azt is, hogy a következő tanév elejéig – indokolt esetben – írásban benyújtott kérelem alapján arra is 
lesz lehetőség, hogy a választott fakultációs tárgyat megváltoztassák (ld. később).  
 

III.  A választható fakultációs tárgyak 
 
A délelőtti sávok tantárgyai és tanárai: 

Tantárgy Tanár (Figyelem! A tanár személye változhat!) 

Magyar Feketéné Kovács Anikó 

Történelem Kovácsik Antal, dr. Nánay Mihály 

Angol mint első idegen nyelv Pogányné Miskolczi Enikő 

Angol mint második idegen nyelv dr. Széllné Hajdú Indira 

Német nyelv Csorbáné Tóth Irén 

Francia nyelv Szebenyi Katalin 

Matematika Blumenau-Szabó Zsuzsanna, Izsáné Deák Mária, 
Számadó László, dr. Tüdős Éva 

Informatika Vargáné Szukics Sarolta, Gedeon Veronika 

Fizika Gärtner István (ACD), Kürtösi Balázs (B) 

Kémia dr. Tüdős Éva 

Biológia Halmy Réka, Magainé Bene Zsuzsanna (alap), 
Ónodi Lívia (TT) 

Földrajz dr. Nánay Mihály 

 
 

IV. A jelentkezés ideje és módja 
 

A fakultációs csoportokba az alábbi hivatkozás alatt elérhető elektronikus űrlap gondviselő általi kitöltésével lehet 
jelentkezni 2021. február 15-e (hétfő) éjfélig: 
 

https://docs.google.com/forms/d/1R8hGNrNRbfcoafVD7hMECIe91t-s7dQq0MSLshH2oek/viewform 
 
Felhívom figyelmüket, hogy a jelentkezési lap kitöltéséhez szükségük lesz a tanuló 11 jegyű oktatási azonosítójára, 
mely a tanuló diákigazolványán is megtalálható. 
A jelentkezések alapján létrehozzuk a csoportokat. Amennyiben valamelyik tantárgyból – kellő számú jelentkező 
híján – nem tudjuk a csoportot elindítani, esetleg bizonyos tantárgy-párosítások akadályokba ütköznek, az érintet-
teknek természetesen lehetőségük lesz más tantárgyat választaniuk. 

https://docs.google.com/forms/d/1R8hGNrNRbfcoafVD7hMECIe91t-s7dQq0MSLshH2oek/viewform


V. A jelentkezés módosítása, a fakultációváltás 
 
Figyelem! Egy tanévben egy tanuló csak egyetlen alkalommal módosíthat a fakultációválasztásán! 
1. 2021. szeptember 30-áig bárki módosíthat a fakultációs jelentkezésén. Ehhez a fakultációért felelős igazgatóhe-
lyettesnek címzett, a szülő és a tanuló által aláírt kérelmet kell benyújtania. Amennyiben a váltás komoly akadályok-
ba ütközik (pl. az illető egy túl nagy létszámú csoporthoz szeretne csatlakozni), a váltási kérelme elutasításra kerül. 
2. 2021. szeptember 30-a után a váltás további feltétele – a kérelem benyújtása mellett – sikeres különbözeti vizsga 
letétele a fogadó csoportban addig feldolgozott tananyagból. Figyelem! A tanuló a fogadó csoportba csak az után 
léphet át, hogy ezen a bizonyos különbözeti vizsgán sikeresen túljutott. Tizenkettedik osztályban a váltás ugyan-
ilyen feltételekkel lehetséges (tehát például a 2022/23-as tanév elején az illetőnek a teljes tizenegyedikes fakultációs 
anyagból vizsgáznia kell, 2023 februárjában másfél év anyagából stb.). A félévi és az év végi jegylezárás előtti egy 
hónapon belül kizárólag a következő félév, illetve tanév elejével lehetséges a fakultációváltás. 
 

VI. Mentesítés egyik vagy mindkét fakultációs tantárgy tanulása alól 
 
Aki előrehozott érettségi vizsgát tesz, az adott tantárgy fakultációs foglalkozása alól automatikusan mentesül, és e 
helyett nem is kell más tantárgyat választania. A csoportból való kilépési szándékot azonban ez esetben is írásban 
kell jelezni a fakultációkért felelős igazgatóhelyettesnek. 
Az a tanuló, aki több fakultációs foglalkozásra jelentkezett, mint amennyi kötelező a számára, és később leadná a 
többlettárgyát/-tárgyait, ezt ugyancsak 2021. szeptember 30-áig teheti meg, ezt követően pedig csak a 12. osztály 
elején, 2022. szeptember 15-éig. 
 

VII. Példák 
 
(1) Egy B osztályos tanuló biológiából és kémiából szeretne fakultációt választani. 
Noha a B osztályosoknak csak egy fakultációt kell választaniuk, ha szeretnének, választhatnak kettőt is. Az elektroni-
kus kérdőíven tehát (az egyéb adatok megadása után) „Az egyik fakultációs tantárgy” pontban a biológiát, „A másik 
(az előzőtől különböző) fakultációs tantárgy” pontban pedig a kémiát kell megjelölni (lehet fordítva is, ennek nincs 
jelentősége). 
 
(2) Egy C osztályos tanuló csak magyarból szeretne fakultációra járni, mert abból szeretne emelt szinten érettségizni. 
Mivel a C osztályosoknak kötelező legalább két fakultációt választaniuk, az illetőnek a magyar mellett mindenképpen 
választania kell még egy fakultációs tantárgyat, ráadásul amennyiben természettudományi tagozatos, az egyik tárgy 
mindenképpen a biológia kell, hogy legyen. Az elektronikus kérdőíven tehát „Az egyik fakultációs tantárgy” vagy „A 
másik (az előzőtől különböző) fakultációs tantárgy” pontban a magyart kell megjelölni, a másik sávban pedig meg 
kell jelölni még egy (a magyartól különböző) tárgyat, természettudományi tagozatos tanuló esetében mindenképpen 
a biológiát. 
 
(3) Egy D osztályos tanuló csak a matematika tantárgyat választaná mint fakultációs tantárgyat. 
Mivel a D osztályosoknak csak egy fakultációt kell választaniuk, ez lehetséges: az illetőnek az elektronikus kérdőíven 
„Az egyik fakultációs tantárgy” pontban meg kell jelölnie a matematikát, „A másik (az előzőtől különböző) fakultációs 
tantárgy” pontban a „csak egy fakultációs tantárgyat választok” opciót kell kiválasztani. 
 

VIII. Információk 
 
A fakultációkkal, az azokra történő jelentkezéssel, valamint a továbbtanulással, a pályaválasztással, a felvételivel 
és az érettségivel kapcsolatban a Koncz.Levente@arpad.sulinet.hu email-címen, munkaidőben a 06-1-388-71-20-as 
telefonszámon vagy személyesen az iskolában várom kérdéseiket.  
 
Budapest, 2021. január 15. 
 

Koncz Levente 
igazgatóhelyettes 

mailto:Koncz.Levente@arpad.sulinet.hu

