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Tisztelt Kolléga!

Itt a tavasz, a változások, megújulás időszaka. Az idei évben rengeteg változás vár a di-
ákokra, pedagógusokra egyaránt. Az új szakképzési törvény megjelenése átrendezi az 
egész iskolarendszert, megváltoznak a szakmatanulás feltételei, átalakulnak a szakmák 
és azok megszerzésének módjai. Ebben a helyzetben talán még nehezebb dolguk van a diá-
koknak, hiszen nem csak az új rendszert kell megismerniük, hanem hamarosan pályaválasz-
tási döntést is kell hozniuk.

Amikor elkezdtük írni ezt a pár soros köszöntőt, még nem sejtettük, hogy nem csak a 
továbbtanulás előtt álló tanulókra vár változás,főleg nem ilyen mértékű, hanem mind-
annyiunkra. A digitális munkarend kihirdetése óta hihetetlenül nagyot fordultak a köz-
nevelésben, a szakképzésben és a felsőoktatásban tanulók és dolgozók mindennapjai. 
A Heves Megyei Pedagógiai Szakszolgálat pályaválasztási munkacsoportjában dolgozó 
minden kolléga próbál alkalmazkodni a kialakult helyzethez és azon dolgozunk, hogy az 
online térben is tudjuk segíteni a felvételi eljárásban lévő nyolcadik évfolyamos tanuló-
kat és pedagógusaikat, illetve a fakultációválasztás vagy továbbtanulás előtt álló közép-
iskolásokat. Jelen kiadványunkban igyekeztünk összegyűjteni minden olyan információt, 
amit most tudni lehet az újdonságokról és igyekszünk segíteni a pedagógusok pályaori-
entációs munkáját. 

A koronavírus helyzet miatt hozott Kormányzati intézkedések miatt kiadványunkat je-
lenleg csak honlapunkon tesszük közzé, illetve az érdeklődőknek elektronikus formában 
tudjuk megküldeni. Kérjük, kísérjék figyelemmel honlapunkat is www.hmpedszakszolga-
lat.hu, ahol elérhetőek és letölthetőek a tájékoztató anyagaink, illetve a digitális oktatás 
során felhasználható pályaorientációs tartalmú interaktív játékaink.

Köszönjük megértésüket!
Reméljük kiadványunk így is segíti eligazodásukat!

Tajtiné Lesó Marianna Györgyi
szakvizsgázott pályaválasztási tanácsadó pedagógus

Heves Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
Pályaválasztási Tanácsadás

Tóth-Vági Eszter
pályaválasztási tanácsadó pedagógus

Heves Megyei Pedagógiai Szakszolgálat
Pályaválasztási Tanácsadás
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Pályaválasztást segítő tevékenységeink

Személyre szabottan nyújt információt 
• középiskolákról, iskola- és pályaválasztási lehetőségekről, esélyekről
• a szakképzés átalakulásáról
• beiskolázással kapcsolatos teendőkről.
Akkor javasoljuk, ha a tanulónak van már iskola- vagy pályaválasztási  
elképzelése és információkra van szüksége a megvalósításhoz.

A 7. évfolyamos tanulók részére bemutatásra kerül a jelenlegi iskolarendszer, majd ér-
deklődésük, képességeik és erősségük feltárása történik tesztek/kérdőívek segítségé-
vel. A pályaismeret bővítése játékok, feladatlapok és beszélgetés segítségével valósul 
meg. A pszichológus és a tanácsadó is csoportos formában foglalkozik a tanulókkal.

Összefoglalja és bemutatja
• az iskola- és pályaválasztási 
  lehetőségeket
• a középfokú oktatási intézményeket
• a beiskolázással kapcsolatos teendőket, 
  illetve igény szerinti egyéb, 
  a pályaválasztáshoz kapcsolódó témákat.

Személyes beszélgetéssel nyújt segítséget a 8. évfolyamos tanulók számára a továbbta-
nulási döntés meghozatalában. Feltérképezi a pályaválasztás előtt álló tanuló képessé-
geit, érdeklődését, személyiségét ezzel segítve a hatékonyabb pályaválasztást, iskolavá-
lasztást. Pszichológiai tanácsadást (képességeket, érdeklődést, személyiséget vizsgáló 
tesztek, beszélgetések a pszichológussal) és iskolaválasztási tanácsadást is tartalmaz.

Pályaválasztási szülői értekezlet

Komplex egyéni pályaválasztási tanácsadás

Egyéni iskolaválasztási tanácsadás

Pályaválasztási döntés-előkészítő nap

A fenti, pályaválasztást segítő ellátásokat 
az iskolák térítésmentesen igényelhetik a  
palyavalasztas .szakszolgalat@gmail .com 

email címen .

A szülők és a diákok térítésmentes 
egyéni pályaválasztási tanácsadásra 

jelentkezhetnek a 
www .hmpedszakszolgalat .hu honlapon .
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Megújuló szakképzés

A pályaválasztási döntés előtt álló diákok-
nak talán a legnehezebb feladata eldönte-
ni, hogy milyen iskolatípusban és milyen 
új ágazaton tanuljanak tovább.  A gimnázi-
umokra vonatkozó szabályok jelenleg még 
nem változtak, továbbra is 4 vagy 5 évfolya-
mos képzések közül választhatnak a diákok 
és a képzés érettségivel zárul. A gimnázium 
feladata továbbra is a felsőoktatási tanul-
mányokra való felkészítés.
A jogszabályok változása következtében a 
szakképzés teljesen különválik a köznevelés-
től. A szakképző intézmények az Innovációs 
és Technológiai Minisztériumhoz tartoznak 
(ilyen a technikum, szakképző iskola) viszont 
a szakgimnáziumok és a sajátos nevelési 

igényű tanulók által választható szakiskolák 
továbbra is az Emberi Erőforrások Minisztéri-
uma irányítása alá tartoznak. 
2020. szeptember 1-jétől változik az iskola-
rendszerben választható szakmák száma, 
tartalma és helyszíne. Az alapszakmák 
megszerzése iskolai rendszerű képzésben 
valósul meg: az ötéves technikumban és 
a hároméves szakképző iskolában. Tech-
nikumban és a szakképző iskolákban a 
választható szakmák száma csökken, oly 
módon, hogy 24 ágazaton belül 176 alap-
szakma közül választhatnak a diákok. A 
képzéseket, szakmákat 2020. január 1-jétől 
a Szakmajegyzék tartalmazza. (Lásd: www.
ikk.hu honlapon.) 

Iskolatípusok (Szkt 19§. 20§. 21§)

Az új szakképzési törvény legfontosabb elemei

2020. szeptemberétől a szakképzési rendszer jelentősen átalakul. Írásunkban az 
alapvető változásokat gyűjtöttük össze. A szakképzési rendszer átalakulása legna-
gyobb mértékben azokat érinti azokat érinti, akik 2020 szeptemberétől kezdik meg 
középiskolai tanulmányaikat.

Technikum (új iskolatípus) A technikumban az általános műveltséget megalapozó, az  
érettségi vizsgára és a  szakmai vizsgára felkészítő képzés folyik, valamint a technikum elő-
segíti a szakirányú felsőfokú iskolai továbbtanulást is. A technikum legfontosabb jellem-
zője, hogy 5 éves, a 9-10. évfolyamon ágazati alapképzés folyik a közismereti órák mellett, 
majd a 10. év végén ágazati alapvizsgát tesznek a diákok és kiválasztják az ágazaton belüli 
konkrét szakmát, amit 11. évfolyamtól tanulni szeretnének. A 12. évfolyamon előrehozott 
érettségi tehető maximum három tantárgyból: magyar, matematika, történelem. Így a 
rendszer nem lesz elhagyható a 12. év befejezése után. 13. év végén érettségit és középfo-
kú szakmai végzettséget ad technikusi vizsga keretében. A technikumban szerzett szak-
mai vizsga emelt szintű érettségi vizsgának felel meg (Szkt. 92. §). A technikumban tanuló 
diákok a meghatározott feltételek teljesítése mellett  ösztöndíjra jogosultak.
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A szakgimnázium elnevezés továbbra is megmarad.  A következő tanévtől szakgimná-
ziumi képzésben már csak a pedagógiai, képző- és iparművészeti, előadóművészet, 
közművelődés ágazathoz tartozó szakmák tanulhatóak. Bizonyos művészeti szakmák 
viszont technikumban is tanulhatóak pl.: grafikus. A szakgimnázium is 5 éves lesz, 
azonban a 12. évfolyam befejezése után érettségi megszerzésével elhagyható lesz. Az 
itt tanuló diákok ösztöndíjra nem jogosultak. A szakgimnáziumi képzés az érettségi 
mellett, a szakképzési törvény szerinti szakképesítés megszerzésére készít fel.

Szakképző iskola (korábban szakközépiskola) A szakképző iskolában szakmát 
adó, 3 éves képzés folyik majd, amely magában foglalja a szakma megszerzéséhez 
szükséges közismereti oktatást valamint a szakmai oktatást. A 9. évfolyamon ágazati 
alapképzés folyik, majd a 9. évfolyam végén ágazati alapvizsgát tesznek a diákok, ezt 
követően kell ágazaton belül szakmát választaniuk. A szakképző iskolában tanuló diá-
kok a meghatározott feltételek teljesítése mellett  ösztöndíjra jogosultak.

A technikum jellemzőit az alábbi ábra szemlélteti:
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A technikumban és a szakképző iskolában a  szakirányú oktatást megelőzően ágazati 
alapoktatás folyik, a technikumban az első két évben, a szakképző iskolában az első  
évben. Az  ágazati alapoktatás magában foglalja az  adott ágazat közös szakmai tartalmait 
a  képzési és kimeneti követelményekben meghatározottak szerint.  Az ágazati alapoktatás 
ágazati alapvizsgával zárul, a szakképző iskolákban a 9. évfolyam végén, a technikumban 
a 10. évfolyam végén (Szkt. 74.§). Az ágazati vizsga után a tanulók ágazaton belül szakmát 
választanak (12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról 
223.§ (továbbiakban: Vhr). Az ágazati vizsgát követően a szakmai képzés duális képzési 
formában is megvalósulhat. Az ágazati vizsga után, szükség esetén lehetőséget biztosít a 
rendszer az átjárhatóságra a technikum és a szakképző iskola között.

A Szakiskola (korábban speciális szakiskola) a sajátos nevelési igényű tanulók felké-
szítését végzi a szakértői véleményben megállapítottak alapján. A szakiskolában a sa-
játos nevelési igény jellegéhez igazodó közismereti oktatás és részszakmára felkészítő 
szakmai oktatás történik, illetve szakképesítésre felkészítő szakmai képzés folyhat. 
Az itt tanulható rész-szakképesítések megszerzése során ösztöndíjat nem kapnak a 
tanulók. A szakiskolák működését a nemzeti köznevelésről szóló törvény szabályozza.

A szakképző iskola rendszerét az alábbi ábra szemlélteti: 
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Boldog Beáta
szakvizsgázott tehetségfejlesztő és 

pályaválasztási tanácsadó pedagógus

Tóth-Vági Eszter
pályaválasztási 

tanácsadó pedagógus

Összeállította:

Egyéb változások

Dobbantó program  A szakképzési HÍD programot felváltja a Dobbantó program, mely-
nek célja az iskolai rendszerű oktatásban lemaradó, vagy a rendszerből már kisodró-
dott 15-25 éves fiatalok alapkompetencia fejlesztésére fókuszáló képzés elvégzése. A 
Dobbantó programot sikeresen befejezőknek úgynevezett Műhelyiskolában lesz lehe-
tőségük rész-szakképesítést szerezni. (Vhr. 53.§)
A Dobbantó programban az a tanuló vehet részt, aki tizenhatodik életévét betöltötte 
és alapfokú végzettséggel nem rendelkezik (programban való részvétel felső korhatá-
rára vonatkozó korlátozás nincsen) (Vhr. 51.§) 

Műhelyiskola Ebben  a képzésben az a diák tanulhat, aki alapfokú végzettséggel nem 
rendelkezik és a szakképző iskola dobbantó programját elvégezte, illetve az, aki alap-
fokú végzettséggel rendelkezik és a 16. életévét betöltötte.

Orientációs (előkészítő) osztály Erre az évfolyamra jellemző, hogy az alapkompeten-
ciák fejlesztésén túl, segíti a diákokat az ágazat kiválasztásában is. Ösztöndíj ezen az 
évfolyamon is jár.

https://szakkepzes.ikk.hu/files/P%C3%A1lyaorient%C3%A1ci%C3%B3s_kiadv%C3%A1ny_EMMI.pdf
https://szakkepzes.ikk.hu/

2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről (Magyar Közlöny • 2019. évi 191. szám)
12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról
2020. február 21. 20:35 Hatály: 2020.I.1. – 2020.II.29. Magyar joganyagok – 2011. évi CXC.
törvény – a nemzeti köznevelésről

Felhasznált irodalom
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Mennyi az annyi? 
Ennyi pénzt kaphatnak a szakképzésben tanulók

Az ösztöndíjak rendszere teljes 
átalakuláson megy át a követke-
ző tanévtől. A szakképző intéz-
ményekben tanulók szélesebb 
köre részesülhet ösztöndíjban 
az új szakképzési törvénynek kö-
szönhetően. A juttatásokat ezen-
túl nem csak a hiányszakmát 
tanulók kapnak, hanem minden, 
szakmát tanuló diák. Míg koráb-
ban csak a 3 éves szakmát adó 
képzésekben járhatott ösztön-
díj, mostantól az érettségit adó 
képzésekben (technikum) is le-
het ösztöndíjat kapni. 
Az ösztöndíjszámítás alapja 
mindig az adott év január else-
jén érvényes kötelező legkisebb 
munkabér egyhavi összege. 
2020. január elsején ez az ösz-
szeg 161.000 Ft volt.
A technikum első két évében 
(9-10. évfolyam) az ösztöndíj 
összege az alap 5%-a, vagyis 
8050 Ft/hó.  A szakképző iskolá-
ban, a 9. évfolyamon az ösztön-
díj az alap 10%-a, vagyis 16.100 Ft lesz.
Az ágazati alapoktatást követően, már ta-
nulmányi eredményhez kötik az ösztöndíj 
mértékét, mely havonta akár 56.350 Ft is 
lehet. Az ösztöndíjon kívül a hátrányos 
helyzetűek, illetve a gyermekvédelmi tá-
mogatásban részesülők további 32.000 Ft 
szociális ösztöndíjra is pályázhatnak. 

A szakképzésben első szakmát megszer-
zők egy alkalommal pályakezdési juttatás-
ban részesülnek majd, melynek mértéke 
128.800 Ft és 289.800 Ft között lesz szintén 
a tanulmány átlag függvényében.

Tóth-Vági Eszter
pályaválasztási tanácsadó pedagógus

Forrás: www.szakmaverzum.hu
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Szakmajegyzék 2020.

A 2020/2021-es tanév több fontos válto-
zást hoz a középiskolai tanulmányokat 
megkezdő tanulók számára. Az új kép-
zési rendszerben a szakgimnáziumok 
mellett megjelennek a technikumok és a 
szakképző iskolák. 

A Magyar Közlöny 2019. szeptember 30-i 
162. számában jelent meg az Országos 
Képzési Jegyzék (továbbiakban: OKJ) 2020. 
szeptember 1-jétől hatályos jogszabálya, 
mely több változást is hoz a szakmatanulás 
területén. Az OKJ-t felváltja a Szakmajegy-
zék, melyben a szakképesítések és szakké-
pesítés-ráépülések táblázatban jóval keve-
sebb szakma szerepel, többségüket iskolai 
rendszerű képzésben nappali vagy esti ta-
gozaton lehet majd megszerezni. Az alap-
szakmákhoz tartozó gyakorlati ismereteket 
lehetőség szerint duális partnerek, cégek 
közreműködésével, valós munkakörnyezet-
ben sajátíthatják majd el a tanulók.
Iskolarendszeren kívüli, tanfolyami formá-
ban sokkal kevesebb szakmát lehet majd el-
sajátítani a jövőben. A felnőttképzési intéz-
mények 2020. december 31-ig indíthatnak 
a régi – 2019-es – OKJ szerinti képzéseket, 
ezek szakmai vizsgáját pedig 2022. decem-
ber 31-ig kell lebonyolítaniuk.
Az új Szakmajegyzékben továbbra is a szak-
mák egy része alapfokú végzettségre, má-
sik része pedig érettségire épül. A felmenő 
rendszerben bevezetésre kerülő új szakkép-

zés első időszakában ágazati alapismeretek 
elsajátítására lesz lehetőség. Ez technikum 
esetében két év, szakképző iskolák esetében 
pedig egy év lesz. A tanulóknak a választott 
ágazat megismerését követően kell csak el-
dönteniük, hogy melyik, az adott ágazathoz 
tartozó konkrét szakmát kívánják tanulni a 
továbbiakban.
A gimnáziumi érettségivel rendelkezőknek 
és az egyetemi tanulmányaikat feladó fiata-
loknak lehetőségük lesz kétéves technikumi 
képzésre jelentkezni.
A rész-szakképesítéseket viszont csak tan-
folyami formában lehet majd megszerezni 
100-720 óra alatt – ezek vagy nem igényel-
nek meghatározott iskolai végzettséget, vagy 
alapfokú iskolai végzettségre vagy meghatá-
rozott bemeneti kompetenciára épülnek.
Az új rendszerben a szakmát választóknak 
fontos lesz tájékozódni a szakképesítés 
pontos tartalmáról, melyet megtehetnek a 
www.ikk.hu oldalon. Az iskolai rendszerű 
oktatásban két szakma megszerzése to-
vábbra is ingyenes.
Azok a diákok és szüleik, akik nincsenek ele-
gendő információ birtokában a továbbta-
nulással, szakmatanulással kapcsolatban, 
számukra pályaválasztási tanácsadó szak-
embereink egyéni tanácsadás keretén belül 
nyújtanak segítséget.

Federics Ibolya
szakvizsgázott pályaválasztási tanácsadó

forrás:  www.eduline.hu  •  www.ikk.hu 
 https://pbkik.hu/2020/02/19/hirek/szakmajegyzek-2020-szeptemberetol 
 /229/2019. (IX.30) Korm. rendelet
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A modern kori társadalom mindennapjaiban folyamatosan döntéseket hozunk: dön-
tünk arról, hogy melyik mobiltelefont vegyük, milyen útvonalon induljunk el, melyik 
barátunkat hívjuk el a koncertre. Nemcsak magánemberként, hanem a tanulás és a 
munka világában is állandósulnak a döntéshozatali helyzetek: pályát, szakmát, mun-
kahelyet, munkakört választunk és váltunk.

Életpályánk során ezek a döntési helyzetek 
rendszeresen előfordulnak és arra ösztö-
nöznek minket, hogy minél jobb dönté-
seket hozzunk. Hiszen egy sikeres döntés 
elégedettséggel tölt el, ami a jólétünk egyik 
fontos feltétele magánemberként és a 
munka világában egyaránt. 
Felnőtt fejjel sem olyan egyszerű feladat 
tudatos és megalapozott döntést hozni a 
karrierünkkel kapcsolatban. Akkor gon-
doljunk csak bele, hogy serdülőként, 13-14 
éves korban milyen nehézséget okozhat 
a kamasz gyermeknek egy olyan döntést 
hozni, ami meghatározza az életpályájának 
kezdetét. Ebben az életszakaszban a hor-
monális hatások következtében átalakul a 
kamasz teste, formálódik az ízlése, hullám-
zik a hangulata, közben igyekszik helytállni 

a nemi identitásában, a baráti körében és 
az iskolai közegben egyaránt. Sorolhatnánk 
még tovább, hogy milyen kihívásokkal kell 
szembenéznie a mindennapokban a serdü-
lő fiatalnak. 
A testi, lelki és pszichoszexuális fejlődés 
útvesztőiben nehezedik rá a pályaválasz-
tás feladata: iskolát, szakmát, tagozatot, 
ágazatot kell választania. Ahhoz, hogy a 
gyermek döntése megfelelő legyen, abban 
nekünk szülőknek, tanároknak, szakembe-
reknek is van felelőssége. Segítsük és támo-
gassuk a fiatalokat az útjukon, hogy egy si-
keres és elégedett életpályát indíthassanak 
el az általános iskolai környezetből kilépve.

Pályaválasztás pszichológus szemmel

Tresó Kinga
pszichológus

Útjelző döntéseink
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pályaválasztási tanácsadó pedagógus

Tresó Kinga
pszichológus

Tajtiné Lesó Marianna Györgyi
szakvizsgázott pályaválasztási tanácsadó pedagógus

Pályaválasztási Tanácsadás Regionális Munkaközösség vezető


