
Felkészítés emelt szintű érettségire és felsőoktatási felvételi szakmai vizsgára 

társadalomismeretből 

 
A Sárospataki Református Teológiai Akadémia felkészítő tanfolyamot indít társadalomismeret 
tantárgyból emelt szintű érettségire és felsőoktatási felvételi szakmai vizsgára.  
 
A tanfolyam időpontjai: 

 február 23. (péntek) 15:00-17.45 

 március 9. (péntek) 15:00-17.45 

 március 23. (péntek) 15:00-17.45  

 április 20. (péntek) 15:00-17.45  

 április 27. (péntek) 15:00-17.45  
 
A tanfolyam helyszíne: Sárospataki Református Teológiai Akadémia, Sárospatak, Rákóczi út 1. 
 
A felkészítőt dr. Benyó Béla szociológus (főiskolai docens) tartja. A tanfolyam ingyenes. Jelentkezni e-
mailben lehet az srta@tirek.hu címen vagy a +36 47 312947-es telefonszámon (Nagyné Füle Tímea 
tanulmányi titkárnál) 2018. február 16-ig.  
 

 
A szociális munka alapképzési szakra való felvétel feltétele: 
 

1. Érettségi bizonyítvány, érettségi tanúsítvány, középiskolai bizonyítvány 
a. Érettségi követelmények - az alábbi érettségi tárgyak közül legalább egyet emelt szinten kell 

teljesíteni. 

Az alábbi vizsgák közül kettőt kell választani: 

magyar nyelv és irodalom – közép v. emelt szintű érettségi 

vagy 

matematika – közép v. emelt szintű érettségi 

vagy 

társadalomismeret – közép v. emelt szintű érettségi 

vagy 

történelem – közép v. emelt szintű érettségi 

vagy 

egy idegen nyelv: 

angol – közép v. emelt szintű érettségi 

vagy 

francia – közép v. emelt szintű érettségi 

vagy 

német – közép v. emelt szintű érettségi 

vagy 

olasz – közép v. emelt szintű érettségi 

vagy 

orosz – közép v. emelt szintű érettségi 

vagy 

spanyol – közép v. emelt szintű érettségi 
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b. A központi felvételi eljárásban a jelentkező a jelentkezés feltételeként meghatározott emelt 
szintű tantárgyi érettségi vizsgakövetelmény feltételét – a felvételi eljárás részeként a 
felsőoktatási intézmény által szervezett – legalább 45%-os eredményű felsőoktatási felvételi 
szakmai vizsgával is teljesítheti, ha az adott tantárgyból 

 a kétszintű érettségi vizsga bevezetése előtt szerzett magyar érettségi bizonyítványában 
vizsgaeredménnyel, 

 valamely külföldi EGT tagállam érettségi bizonyítványában vizsgaeredménnyel, illetve 
Ukrajnában vagy Szerbiában teljesített érettségi vizsgaeredménnyel, 

 nemzetközi érettségi bizonyítvánnyal (Diploma of the International Baccalaureate), vagy 

 az Európai Iskolák Statútumáról szóló, Luxemburgban, 1994. június 21-én aláírt 
Egyezmény kihirdetéséről szóló 322/2004. (XII. 6.) Korm. rendeletben meghatározott 
Európai érettségi bizonyítványában vizsgaeredménnyel 

rendelkezik. 

Nem jelentkezhetnek felsőoktatási felvételi szakmai vizsgára azok, akik a kétszintű magyar érettségi 
vizsgarendszerben szerezték meg az érettségi bizonyítványukat, függetlenül a benne szereplő érettségi 
vizsgatárgyaktól. 
Felsőoktatási felvételi szakmai vizsgára csak a jelentkezési időszakban, azaz 2018. február 15-éig 
lehet jelentkezni. A jelentkezési határidőt követően erre nincs lehetőség. 
 
• 1. példa: a jelentkező 2005 előtt Magyarországon érettségizett és szociális munka alapszakra 
jelentkezik, ahol előírás legalább egy emelt szintű érettségi magyar nyelv és irodalom v. matematika v. 
társadalomismeret v. történelem v. egy idegen nyelv érettségi vizsgatárgyból. Amelyik érettségi 
vizsgatárgyból rendelkezik középszintű érettségi vizsgaeredménnyel, abból a tárgyból jelentkezhet 
felsőoktatási felvételi szakmai vizsgára. 
• 2. példa: a jelentkező 2005 után Magyarországon érettségizett és szociális munka alapszakra 
jelentkezik, ahol előírás legalább egy emelt szintű érettségi magyar nyelv és irodalom v. matematika v. 
társadalomismeret v. történelem v. egy idegen nyelv érettségi vizsgatárgyból. A jelentkező mindegyik 
érettségi vizsgatárgyból középszintű érettségi vizsgaeredménnyel rendelkezik. Ez alapján a jelentkező 

– függetlenül az érettségi vizsgaeredményeitől – nem jelentkezhet felsőoktatási felvételi szakmai 

vizsgára, csak emelt szintű érettségire. 
• 3. példa: a jelentkező 2016-ban Szlovákiában érettségizett és szociális munka alapszakra jelentkezik, 
ahol előírás legalább egy emelt szintű érettségi magyar nyelv és irodalom v. matematika v. 
társadalomismeret v. történelem v. egy idegen nyelv érettségi vizsgatárgyból. Amelyik vizsgatárgy 
szerepel a szlovák érettségi bizonyítványában (amely középszintű érettségi vizsgaeredménynek 
számít), abból a tárgyból jelentkezhet felsőoktatási felvételi szakmai vizsgára. 
 
A felsőoktatási felvételi szakmai vizsgára történő jelentkezés feltételeinek fennállását az Oktatási 
Hivatal ellenőrzi. A felsőoktatási felvételi szakmai vizsgák lebonyolítására várhatóan 2018. június 26. 
és 2018. július 6. között kerül sor, érettségi vizsgatárgyanként.  
 
(További tudnivalók a felvételi szakmai vizsgáról a felvi.hu oldalon: 
https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/korabbi_elj_archivum/felveteli_tajekoztatok/FFT_2017A/2
_pontszamitas/21_alap_osztatlan/214_felsooktatasi_felveteli_szakmai_vizsga 

VAGY 

 
2. Alapképzésben, osztatlan mesterképzésben és felsőoktatási szakképzésben szerzett felsőfokú 

oklevél  
a. A pontszámítás alapja a megszerzett felsőfokú oklevél minősítése:   

- 5 (jeles, kiváló, kitüntetéses)  minősítés esetén 400  pont;  
- 4 (jó) minősítés esetén 370 pont;  
- 3 (közepes) minősítés esetén 340 pont;  
- 2 (elégséges) minősítés esetén 310 pont. 

https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/korabbi_elj_archivum/felveteli_tajekoztatok/FFT_2017A/2_pontszamitas/21_alap_osztatlan/214_felsooktatasi_felveteli_szakmai_vizsga
https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/korabbi_elj_archivum/felveteli_tajekoztatok/FFT_2017A/2_pontszamitas/21_alap_osztatlan/214_felsooktatasi_felveteli_szakmai_vizsga

