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Tisztelt Olvasó! 
 

 

A Pályaválasztási Tanácsadás Regionális Szakmai Munkaközösség kiemelt feladatának tekinti a 
továbbtanulás előtt álló diákok és szüleik megsegítését, nem csak személyes tanácsadás 
keretében, hanem az információk minél szélesebb körben való megosztásával is. 

A középfokú továbbtanulás, a szakmaválasztás minden fiatal életében meghatározó döntés, 

amelyhez elengedhetetlen a megfelelő tájékozódás. A konkrét iskolaválasztás mellett tisztában 

kell lenni a lehetséges képzési utakkal, a különböző iskolatípusok által nyújtott lehetőségekkel 

és elvárásokkal. Az ösztöndíjrendszer és a tehetséggondozó programok ismerete pedig segíthet 

áthidalni a továbbtanulással esetlegesen együtt járó anyagi nehézségeket. 

A kiadvánnyal egyúttal segíteni kívánjuk a pedagógus kollégák, osztályfőnökök, pályaválasztási 
felelősök munkáját is, mert a diákok számára a döntés meghozatala nem könnyű, hiszen 
számtalan körülményt kell mérlegelni saját magával, képességeivel, érdeklődésével, 
irányultságával kapcsolatban és az intézményi lehetőségekkel, a munka világába való 
kitekintéssel együtt.  

Reméljük, hogy tájékoztató anyagunk hasznosan egészíti ki a szülők, diákok és pedagógusok 
pályaválasztással, iskolaválasztással kapcsolatos információgyűjtését, hiszen ebben a 
járványügyi helyzetben meglehetősen korlátozott a pályaválasztási rendezvényekhez való 
hozzáférés.  
 
 
 

 
Tajtiné Lesó Györgyi 

szakvizsgázott pályaválasztási tanácsadó pedagógus 
munkaközösség vezető 

Heves Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 
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ISKOLATÍPUSOK 
(Federics Ibolya, Tóth-Vági Eszter, HMPSZ) 
 

A pályaválasztási döntés előtt álló diákoknak talán az egyik legnehezebb feladata azt 
eldönteni, hogy milyen iskolatípusban és milyen új ágazaton tanuljanak tovább. 2020 
szeptemberétől a szakképzési rendszer jelentősen átalakult, a jogszabályok változása 
következtében teljesen különvált a közneveléstől. 

A szakképző intézmények az Innovációs és Technológiai Minisztériumhoz tartoznak 
(ilyen a technikum, szakképző iskola) viszont a gimnáziumok, szakgimnáziumok és a sajátos 
nevelési igényű tanulók által választható szakiskolák továbbra is az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma irányítása alá tartoznak. 2020. szeptember 1-től változott az iskolarendszerben 
tanulható szakmák száma, tartalma és helyszíne is. Az alapszakmák megszerzése iskolai 
rendszerű képzésben valósul meg: az ötéves technikumban és a hároméves szakképző 
iskolában. A technikumban és a szakképző iskolákban a választható szakmák száma csökken, 
oly módon, hogy 24 ágazaton belül 174 alapszakma közül választhatnak a diákok. A 
képzéseket, szakmákat 2020. január 1-jétől a Szakmajegyzék tartalmazza. (Lásd: www. ikk.hu 
honlapon.) 
 
Gimnázium 
 

A gimnáziumokra vonatkozó szabályok jelenleg nem változtak, továbbra is 4 vagy 5 
évfolyamos képzések közül választhatnak a diákok, amelyek érettségivel zárulnak. A 
gimnázium általános műveltséget megalapozó képzés, melynek fő célja, a felsőoktatási 
tanulmányokra való felkészítés. 

Nyelvi előkészítő évfolyam (1 + 4 éves) - a négy osztályos gimnáziumi nevelés-oktatást 
megelőző nyelvi előkészítő évfolyam keretében intenzív nyelvoktatással induló (heti 18-20 
óra), majd további négy középiskolai évben hagyományos óraszámban folytatódó 
nyelvtanítással készülnek fel a tanulók az érettségi vizsgára. 

Két tanítási nyelvű évfolyam (5 éves) - az intenzív nyelvoktatással induló képzés célja, 
középiskolai tanulmányaik e fontos szakaszában olyan magas szintű nyelvtudás elsajátítása, 
melynek segítségével a hátralévő négy éven keresztül több tantárgyat (történelem, 
matematika, fizika, biológia, földrajz, célnyelvi civilizáció) a magyar tantervben előírt 
követelmények alapján, de célnyelven tanulnak. A nyelvi képzés része, hogy anyanyelvi 
tanárok is tanítanak minden tanulót. A két tanítási nyelvű tagozaton szerzett érettségi 
(megfelelő eredmény esetén) felsőfokú (C1 komplex) nyelvvizsgával egyenértékű. 
 
Technikum 
 

A technikumban az általános műveltséget megalapozó, az  érettségi vizsgára és 
a  szakmai vizsgára történő felkészítő képzés folyik, valamint a technikum elősegíti 
a szakirányú felsőfokú iskolai továbbtanulást is. A technikum legfontosabb jellemzője, hogy 5 
éves, 9-10 évfolyamon ágazati alapképzés folyik a közismereti órák mellett, majd 11. évtől 
intenzív szakmai képzésben vesznek részt az ide járó diákok. A 12. évfolyamon érettségit kell 
tenniük magyar, matematika és történelem tárgyakból. A 13. év végén történik az idegen 
nyelvi érettségi és az emelt szintű ágazati szakmai érettségi, mely így technikumi végzettséggel 
lesz egyenértékű. A technikumban letett szakmai vizsga, emelt szintű ágazati érettségi 
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vizsgának felel meg (Szkt. 92. §), így téve lehetővé a felsőoktatásba való továbbtanulást. A 
technikum jellemzőit az alábbi ábra jól szemlélteti: 

 
forrás:ikk.hu 

 
Szakgimnázium 
 

A szakgimnáziumi képzésben tanulhatók a pedagógiai, képző- és iparművészeti, 
előadóművészet, közművelődés ágazathoz tartozó szakmák. Bizonyos művészeti szakmák 
viszont technikumban tanulhatók. A képzés 4+1 éves és szakmai érettségivel zárul. Az itt 
tanuló diákok ösztöndíjra nem jogosultak. A szakgimnázium érettségi és a szakképzési törvény 
szerinti szakképesítés megszerzésére készít fel. 
 
Szakképző iskola 
 

A szakképző iskolában szakmát adó, 3 éves képzés folyik, amely magában foglalja a 
szakma megszerzéséhez szükséges közismereti oktatást, valamint a szakmai oktatást. A 
szakirányú oktatást megelőzően ágazati alapoktatás folyik. A 9. évfolyamon ágazati alapképzés 
történik. Az ágazati alapoktatás ágazati alapvizsgával zárul a 9. évfolyamon (Szkt. 74.§). 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 diákok minden szakma esetén ösztöndíjra 
jogosultak. 
A szakképző iskola rendszerét az alábbi ábra szemlélteti:  

 
forrás:ikk.hu 
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Szakiskola 
 

A többi tanulóval sajátos nevelési igénye miatt együtt haladni nem tudó tanulók 
felkészítését végzi. A szakiskolában a sajátos nevelési igény jellegéhez igazodó közismereti 
oktatás és részszakmára felkészítő szakmai oktatás történik, illetve szakképesítésre felkészítő 
szakmai képzés folyhat. Az itt tanulható részszakképesítések megszerzése során ösztöndíjat 
nem kapnak a tanulók. A szakiskolák működését a nemzeti köznevelésről szóló törvény 
szabályozza.  
 
Készségfejlesztő szakiskola 
 

A készségfejlesztő szakiskola a középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók részére 
biztosítja az életkezdéshez való felkészülést, a munkába állást lehetővé tevő egyszerű 
betanulást igénylő munkafolyamatok elsajátítását, továbbá a szakképzésben, szakiskolai 
képzésben részt venni nem tudó enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára nyújt a munkába 
álláshoz és az életkezdéshez szükséges ismereteket. A készségfejlesztő iskolának négy 
évfolyama van, amelyből kettő közismereti képzést nyújt,  kettő, az életkezdéshez való 
felkészülést, a munkába állást lehetővé tevő egyszerű betanulást igénylő munkafolyamatok 
elsajátítását célzó gyakorlati jellegű évfolyam.  
 
 

 

HATÁRIDŐK ÉS FELADATOK 
(Borsné Horváth Edina, HMPSZ) 
 
2. melléklet a 27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelethez 
 

  Határidők Feladatok  
     

  
2020. szeptember 10. 

Az oktatásért felelős miniszter pályázatot hirdet az Arany János 
Tehetséggondozó Programba és az Arany János Kollégiumi 
Programba történő jelentkezésről.  

  
2020. szeptember 30. 

A Hivatal a honlapján közlemény formájában nyilvánosságra 
hozza a középfokú iskolák tanulmányi területei 
meghatározásának formáját.  

  

2020. október 20. 

A középfokú iskolák a középfokú intézmények felvételi 
információs rendszerében – a Hivatal által közzétett 
közleményben foglaltak szerint – meghatározzák tanulmányi 
területeiket, és rögzítik a felvételi eljárásuk rendjét tartalmazó 
felvételi tájékoztatójukat.  

  
2020. október 20. 

A középfokú iskoláknak, kollégiumoknak nyilvánosságra kell 
hozniuk a honlapjukon a felvételi tájékoztatójukat.  

  
2020. október 31. 

Az általános iskola tájékoztatja a nyolcadik évfolyamos tanulókat a 
felvételi eljárás rendjéről.  
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2020. november 16. 

A Hivatal közzéteszi a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi központi 
írásbeli felvételi vizsgát szervező gimnáziumok, továbbá a 
nyolcadik évfolyamosok számára központi írásbeli felvételi vizsgát 
szervező intézmények jegyzékét.  

  

2020. december 4. 

A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára 
közvetlenül a központi írásbeli felvételi vizsgát szervező – az Arany 
János Tehetséggondozó Programra történő pályázat benyújtása 
esetén a pályázatban megjelölt – intézménybe.  

  

2020. december 9. 

A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények eddig az 
időpontig jelentik a Hivatalnak – a Hivatal által meghatározott 
módon – a hozzájuk a központi írásbeli felvételi vizsgákra 
jelentkezők alapján a feladatlapigényüket.  

  
2020. december 11. 

Az Arany János Tehetséggondozó Programra történő pályázatok 
benyújtása.  

  
2021. január 20. 

Az Arany János Kollégiumi Programba történő pályázatok 
benyújtása.  

  
2021. január 22. 

Az Arany János Tehetséggondozó Programba tartozó intézmények 
megszervezik a találkozást a programba jelentkezőkkel  

  2021. január 23. Az általános felvételi eljárás kezdete.  

  

2021. január 23., 10.00 

Központi írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8 évfolyamos 

gimnáziumokban. Központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik 

évfolyamra és az Arany János Tehetséggondozó Programba 

jelentkezők számára az érintett intézményekben.  

  

2021. január 28., 14.00 

Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 évfolyamos 

gimnáziumokban, továbbá a kilencedik évfolyamra, valamint az 

Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára 

azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt 

venni.  

  

2021. január 29. 

Az Arany János Tehetséggondozó Programba tartozó 

intézmények megszervezik a találkozást a programba jelentkező, 

a pótló írásbelin részt vett tanulókkal.  

  

2021. február 8. 

A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények a 

Hivatal által meghatározott módon értesítik az írásbeli 

eredményéről a tanulókat.  

  

2021. február 10. 

Az Arany János Tehetséggondozó Programban részt vevő 

intézmények a programra benyújtott pályázatok eredményéről – 

egymás egyidejű előzetes értesítésével és az oktatásért felelős 

miniszter bevonásával – értesítik az érintett törvényes 

képviselőket, tanulókat és általános iskolákat.  

  

2021. február 19. 

Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a 

középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a 

Hivatalnak. (A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba történő 

jelentkezésről a tanuló közvetlenül is megküldheti a jelentkezési 

lapot a gimnáziumnak, a tanulói adatlapot a Hivatalnak.)  
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2021. február 23.-
március 12 A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében.  

  
2021. március 16. 

A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a 

jelentkezők felvételi jegyzékét.  

  
2021. március 22-23. 

A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános 

iskolában.  

  

2021. március 24. 

Az általános iskola eddig az időpontig elzárva őrzi az eredeti, 

korábban beküldött tanulói adatlap második példányát. A 

módosító tanulói adatlapot ekkor kell megküldeni a Hivatalnak.  

  
2021. március 26. 

A Hivatal elektronikus formában megküldi a középfokú iskoláknak 

a hozzájuk jelentkezettek listáját ABC sorrendben.  

  
2021. április 9. 

A Hivatal a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti a 

jelentkezettek listáját.  

  
2021. április 14. 

A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsort a – 

Hivatal által meghatározott módon – megküldi a Hivatalnak.  

  

2021. április 23. 

A Hivatal kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és 

tanulói adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú 

iskoláknak (egyeztetett felvételi jegyzék).   

  

2021. április 30. 

A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy 

az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános 

iskoláknak.  

  

2021. május 10-21. 

Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi 

eljárás keretében a felvehető létszám 90%-ánál kevesebb tanulót 

vettek fel.  

  
2021. május 10.-
augusztus 31. A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.  

  
2021. május 21. 

A 2021. május 21-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást 

meghirdető iskola igazgatója dönt a felvételi kérelmekről.  

  
2021. június 1. 

A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás 

befejezése a fenntartónál.  

  2021. június 22-24. Beiratkozás a középfokú iskolákba.  

 

 

 

JELENTKEZÉSI SORREND FONTOSSÁGA 
(Tajtiné Lesó Györgyi, HMPSZ) 
 

A Tanulói adatlapon kell sorrendbe állítani azokat a tanulmányi területeket, amelyekre 
a tanuló jelentkezni kíván. Azt a tanulmányi területet kell előbbre sorolni, ahol szívesebben 
folytatná tanulmányait a jelentkező. Mivel a Tanulói adatlap csak a Felvételi Központ zárt 
rendszerébe kerül be adatfeldolgozásra, ezért a középfokú iskolák döntését nem befolyásolja, 
hogy ki hányadik helyen jelölte meg az adott iskola valamelyik tanulmányi területét. 
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Ha egy adott középfokú iskolába való bekerülés a legfontosabb cél, akkor az adott 

középfokú iskola tanulmányi területeit kell egymás után a sorrend elején feltüntetni. Ezt 
követik a második iskola tanulmányi területei, és így tovább. 
 

Amennyiben egy adott típusú tanulmányi terület kiválasztása a cél, akkor azonos típusú 
tanulmányi területeket kell feltüntetni a sorrend elején, amelyek természetesen más-más 
iskolákban tanulhatnak. A tanulmányi terület sorrendje a tanuló választásának megfelelően 
tetszés szerint megadható, erre vonatkozóan semmilyen előírás nincs. Ha több 
tanulmányterület felvételi követelményeinek is megfelelt a tanuló, akkor a sorrendben 
előrébb lévő helyen kerül beiskolázásra. 
 

A biztosabb továbbtanulás érdekében azonban célszerű több intézménybe jelentkezni, 
mert a kisszámú tanulmányi terület megjelölése kockázatot jelent! A választott iskola elutasító 
döntése esetén ugyanis már csak a rendkívüli felvételi eljárás időszakában van lehetőség olyan 
új iskolát keresni, ahol még maradt betöltetlen hely. 
 
 
 
 

RENDKÍVÜLI FELVÉTELI ELJÁRÁS 
(Greman Andrea, Juhász Ágnes, Vas-Vágréti Eszter, NMPSZ) 
 

Amennyiben a tanuló nem nyer felvételt, vagy felvételt nyer, de nem kíván beiratkozni 
a számára felvételt biztosító iskolába, úgy a rendkívüli felvételi eljárás során (2021. május 10-
től – augusztus 31-ig) egyénileg, közvetlenül az általa választott középfokú iskolában való 
jelentkezéssel, egyeztetéssel kérheti felvételét bármely olyan középfokú iskolába, amelynek 
az általános felvételi eljárás lezárulása után maradtak üres férőhelyei. 

A www.oktatas.hu honlapon közzéteszik azoknak a középiskoláknak az adatait, ahol a 
felvettek alacsony létszáma miatt rendkívüli felvételi eljárást kell kiírni. 

A tanköteles korú tanulóknak az esetlegesen sikertelen felvételi eljárás ellenére is 
kötelező az iskolaválasztás! 
 
 

JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK A KÖZÉPFOKÚ FELVÉTELI ELJÁRÁS 

SORÁN 
(Greman Andrea, Juhász Ágnes, Vas-Vágréti Eszter, NMPSZ) 
 

A felvételt hirdető középfokú iskola az egyeztetett felvételi jegyzék alapján, 2021. 
április 30-ig megküldi a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőnek 
(szülőnek), továbbá az általános iskolának.  

Az iskola által meghozott döntés ellen jogorvoslattal lehet élni jogszabálysértésre vagy 
az intézmény belső szabályzatának megsértésére történő hivatkozással. 

http://www.oktatas.hu/
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A jogorvoslati eljárást megindító kérelmet az érintett középfokú iskola fenntartójához 
kell benyújtani.  

A középfokú jelentkezést elutasító igazgatói határozattal szembeni jogorvoslati 
eljárásban a középfokú intézmény fenntartója jár el, és hoz másodfokú döntést. 
 
 

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK RÉSZVÉTELE A KÖZÉPFOKÚ 

FELVÉTELI ELJÁRÁSBAN 
(Tajtiné Lesó Györgyi, HMPSZ) 
 

A sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 
küzdő jelentkezőre vonatkozó speciális eljárási szabályok a középfokú felvételi eljárás 
szempontjából a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.) 4.§ 
25. pontjában meghatározott sajátos nevelési igényű (SNI), illetve az Nkt. 4.§ 3. pontjában 
meghatározott beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő (BTMN) tanulókra 
(jelen tájékoztatóban, a továbbiakban SNI/BTMN tanulók) vonatkoznak. 

Az SNI/BTMN tanulókra vonatkozó speciális értékelési szabályok az Nkt. 51. § (5) 
pontjában leírtak szerint kerülnek meghatározásra. A feltételek meghatározásakor az illetékes 
szakértői bizottság, illetve a nevelési tanácsadó által kiadott – a felvételi eljárás ideje alatt még 
érvényben lévő – szakértői véleményben/szakvéleményben (a továbbiakban szakértői 
véleményben) foglaltak az irányadóak. 
 
Az SNI/BTMN tanulók részvétele a középfokú felvételi eljárásban: 
 

A középfokú beiskolázásban részt vevő SNI/BTMN tanulókra vonatkozó speciális 
felvételi követelményeket minden felvételiztető középfokú intézmény egyedileg határozza 
meg. A középfokú iskola felvételi tájékoztatójának tartalmaznia kell a középfokú iskola 
felvételi eljárásának rendjét, és külön a hozzá jelentkező SNI/BTMN tanulók esetében a saját 
felvételi eljárásában alkalmazott speciális értékelési szabályokat.  
 

Az SNI/BTMN tanulóknak és szüleiknek még jóval a felvételi eljárás megkezdése előtt 
tájékozódniuk kell, hogy az az iskola, ahová a tanuló februárban majd be kívánja adni a 
jelentkezését (választott iskola), milyen − az SNI/BTMN tanulókra vonatkozó − speciális 
felvételi szabályokat határoz meg. Ezen ismeretek birtokában tudják eredményesen 
megtervezni a tanuló „felvételi stratégiáját”. Különösen fontos ez abban az esetben, ha a 
választott iskola felvételi eljárása során kéri a központi írásbeli vizsga eredményeit.  

Amennyiben a választott iskola a felvétel feltételeként előírja a központi írásbeli 
vizsgát, az SNI/BTMN tanulónak és a szülőjének még az írásbeli vizsgára való jelentkezés előtt 
tisztáznia kell az iskolával azt, hogy a helyi speciális szabályok és a szakértői véleményben 
foglaltak alapján szükséges-e a tanuló részvétele az írásbeli vizsgán, vagy az iskola a központi 
írásbeli vizsga eredménye nélkül is elbírálja majd a felvételi jelentkezését. Az SNI/BTMN tanuló 
tehát a szakértői véleményben leírtak alapján a választott iskolától kérheti a központi írásbeli 
vizsga alóli felmentését. Ha az SNI/BTMN tanuló egyik vagy mindkét vizsgatárgy írásbeli 
vizsgája alóli felmentését kap, az azt jelenti, hogy a központi írásbeli vizsga eredményei helyett 
– ennek az iskolának a felvételi eljárása során – más módon mérik fel a tanuló tudását, és 



10 
 

bírálják el felvételi jelentkezését. Több választott iskola esetében ez iskolánként más és más 
lehet.  

Akármi is az előzetes tájékozódás eredménye, a felvételiző tanuló jelentkezhet a 
központi írásbeli vizsgára. Ez általában tanácsos is, hiszen könnyen előfordulhat, hogy a 
februári felvételi jelentkezés időpontjáig elképzelései, szándékai megváltoznak és mégis 
szüksége lesz a központi írásbeli vizsga eredményére. A felvételiző tanulót nem éri semmi 
hátrány, ha megírja a központi írásbeli vizsgát, mivel annak eredményének ismeretében 
adhatja majd be a jelentkezését később a választott középiskolákba. Akár intézményenként is 
eldöntheti, hogy a központi írásbeli vizsga eredménye alapján, vagy az SNI/BTMN tanulókra 
vonatkozó helyi, speciális értékelési szabályok szerint kéri jelentkezésének elbírálását.  
 

A központi írásbeli vizsgára a jelentkezést a tanulók abba az központi írásbeli vizsgát 
lebonyolító iskolába adják be, amelyik számukra a legkényelmesebb. Az írásbeliztető iskola 
kiválasztása független attól, hogy később a tanuló melyik iskolába kíván majd felvételizni 
(választott iskola). Éppen ezért nincs értelme annak, hogy az SNI/BTMN tanuló az írásbeliztető 
iskolától kérje a központi írásbeli vizsga alóli felmentést, az írásbeliztető iskola a felmentést – 
az írásbeli vizsga eljárásának keretében – nem is adhatja meg.  

Amennyiben az SNI/BTMN tanuló úgy dönt, hogy megírja a központi írásbeli vizsgát, 
akkor a vizsgára történő jelentkezéskor a vizsgát megszervező intézményhez a 
vizsgaszervezést érintő speciális körülményekre, illetve eszközökre vonatkozó kérelmet 
nyújthat be. Az Nkt. 51. § (5) bekezdése alapján a vizsga szervezésével alkalmazkodni kell a 
tanuló adottságaihoz.  
 

Az SNI tanuló a központi írásbeli vizsga során a szakértői véleményben foglaltak alapján 
az alábbi kedvezményekre lehet jogosult:  
 

 időhosszabbítás (az írásbeli vizsga időtartama tárgyanként 45 perc, ez indokolt esetben 
megnövelhető),  

 az iskolai tanulmányai során általa használt, megszokott segédeszköz használata (a 
tanuló a szakértői vélemény alapján az igazgatói határozatban leírtak szerinti 
segédeszközt vagy segédeszközöket használhatja a vizsga során),  

 a vizsga meghatározott részeinek értékelése alóli felmentés (a szakértői véleményben 
leírtak alapján a vizsgadolgozat értékelésekor bizonyos feladattípusokat a javító tanár 
nem vesz figyelembe, az ezekre adható pontot az elérhető maximális és a tanuló által 
elért összpontszámba sem számítja be). 

 
A központi írásbeli vizsgára vonatkozó speciális elbírálást minden esetben írásos 

kérelemben kell igényelni – a központi írásbeli vizsga előtt – az írásbeliztető intézményben. A 
kérelmet és a szakértői véleményt a központi írásbeli vizsgára történő jelentkezéskor a 
jelentkezési lappal együtt kell benyújtani az iskolához. Mivel a speciális körülményekre 
vonatkozó kérelem a vizsgaszervezést is érinti, azért fontos, hogy azt jóval a vizsga előtt, már 
a vizsgára való jelentkezéskor átadják az intézménynek. A kérelmet a központi írásbeli vizsgát 
szervező intézmény igazgatója bírálja el. Az igazgató a szakértői vélemény alapján hoz döntést 
arról, hogy milyen kedvezményeket biztosít az SNI/BTMN tanulónak az írásbeli vizsga során. 
Az igazgató döntését határozatba foglalja, amelyet a központi írásbeli vizsga előtt eljuttat a 
tanulóhoz és a szülőhöz. Ez a döntés kizárólag a központi írásbeli vizsga letételének 
körülményeire vonatkozhat. 
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TOVÁBBTANULÁST TÁMOGATÓ ÖSZTÖNDÍJAK 
(Greman Andrea, Juhász Ágnes, Vas-Vágréti Eszter, NMPSZ) 
 
Arany János Tehetséggondozó Program  (AJTP) 
 

A program célja, hogy segítse a 8. évfolyamos, hátrányos helyzetű, tehetséges diákok 
továbbtanulását. 
 
A Tehetséggondozó Programba jelentkezhet minden olyan tanuló, aki 

 

   tanulói jogviszonyban áll és a középiskola kilencedik évfolyamára jelentkezik abban 
a tanévben, amelyben a pályázat meghirdetésre kerül, és 

 az alábbi feltételek valamelyikének megfelel: 
- a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

törvény (Gyvt.) alapján hátrányos helyzetű vagy - rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy 

- a Gyvt. 53. §-a szerint gyermekvédelmi szakellátás otthont nyújtó ellátási 
formájában részesülő átmeneti nevelésbe vett, vagy a programba történő 
jelentkezés időpontjában ideiglenes hatállyal elhelyezett, nevelésbe vett, 
vagy 

-  a gyermekjóléti szolgálat Gyvt. 40. §-a szerinti javaslata alapján rászorult. 
 
A Programra jogosultak listája az alábbi feltételekkel egészült ki: 
 

 a szülő vagy a családba fogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága esetén, ha a 
gyermeket nevelő szülők bármelyikéről vagy a családba fogadó gyámról 
megállapítható, hogy a pályázat benyújtása időpontjában a szociális igazgatásról és a 
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására 
jogosult vagy a pályázat benyújtásának időpontját megelőző 16 hónapon belül 
legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy, 

 lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a kedvezményezett települések 
besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. 
rendelet értelmében kedvezményezett településen található, 

 lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye nem kedvezményezett, de a 
települési lakónépességi adatok alapján ötezer főt meg nem haladó állandó 
lakosságszámmal rendelkező településen található és a programba történő 
jelentkezés időpontjában a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. 
évi III. törvény 45. § (1) bekezdés a)-d) pontjában foglalt valamelyik célra nyújtott 
települési támogatásban vagy a jelentkezés időpontját megelőző 6 hónapon belül 
rendkívüli települési támogatásban részesül. 
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Felvételi módja 
 
A tanulók 

 a tanév rendjéről szóló rendeletben meghatározott időpontban − egy nem szaktárgyi 
jellegű − felvételi eljárást megelőző válogatáson vesznek részt, ahol egy elbeszélgetést 
követően fogalmazást írnak, és képességeket vizsgáló feladatlapokat töltenek ki. 

  a tanulóknak emellett részt kell venniük a kilencedik évfolyamra felvételiző tanulók 
számára szervezett központi írásbeli felvételi vizsgán abban az intézményben, amely 
intézménybe az Arany János Tehetséggondozó Program keretében a felvételüket kérik. 
A központi írásbeli felvételi vizsga egy magyar nyelvi és egy matematikai feladatlap 
kitöltéséből áll.  

 
A vizsgák időpontját a tanév rendjéről szóló rendelet határozza meg.  
 

A pályázónak külön jelentkezési lap benyújtásával egyénileg kell jelentkeznie a 
központi írásbeli vizsgára 2020. december 4-ig. A jelentkezési lap 2020. november 15-től lesz 
elérhető az OH honlapján. A jelentkezési lapot abba az intézménybe kell benyújtani, amely 
intézménybe a tanuló az Arany János Tehetséggondozó Program keretében első helyen kéri a 
felvételét. 

A pályázatot legkésőbb 2020. december 11-ig / a postára adást igazoló bélyegző 
dátuma/ postai úton kell eljuttatni az első helyen kiválasztott középiskola címére. 
A borítékon szerepelnie kell: „Arany János Tehetséggondozó Program” 
(A határidőn túl érkezett vagy formailag hibás pályázatokat az intézmény nem értékeli.) 
 
A program résztvevői -lakóhelytől függetlenül- kötelezően kollégisták lesznek! 
 
A képzés jellemzője 
 

A sikeresen teljesítő tanulók megyéjük Arany János Tehetséggondozó Programot 
működtető középiskolájába, illetve kollégiumába nyerhetnek felvételt, és speciális program 
alapján készülhetnek fel a felsőfokú továbbtanulásra.  

Az előkészítő évfolyamon a diákok emelt szintű anyanyelvi és idegen nyelvi oktatásban, 
matematika- és informatikaoktatásban, önismereti, személyiség- és képességfejlesztő, 
kommunikációs és tanulásmódszertani programokban vesznek részt. 
 
A programban tanuló diákok: 

 felkészülhetnek a középfokú nyelvvizsgára  

 nemzetközi ECDL számítástechnikai vizsgával egyenértékű tudást szerezhetnek 
informatikából 

 térítésmentesen szerezhetnek gépjármű-vezetői jogosítványt. 
További részletek a www.ajtp.hu oldalon. 
 

A programba bevont intézmények a hátrányos helyzetű tanulókat azonos felvételi 
pontszám esetén kötelesek előnyben részesíteni a felvétel során. 
Az Arany János Tehetséggondozó Program keretében lehetőség nyílik arra, hogy a hátrányos 
helyzetű tehetséges gyerekek olyan középiskolákban, kollégiumokban tanuljanak, 

http://www.ajtp.hu/
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nevelődjenek, amelyek célul tűzték ki a tehetséggondozást és a felsőfokú tanulmányokra való 
eredményes felkészítést. 
 
Pályázni az Emberi Erőforrások Minisztériuma honlapjáról letöltött, majd 
(www.kormany.gov.hu / Emberi Erőforrások Minisztériuma / Köznevelésért Felelős 
Államtitkárság) hiánytalanul kitöltött űrlapjainak beküldésével lehet. 
 

A programban részt vevő intézménypárok (középiskolák és kollégiumok) közül hármat 
lehet megjelölni, melyek közül a tanulók elsősorban a lakóhely szerinti megye intézményébe 
nyerhetnek felvételt. 
A jelentkezési lapot abba az intézménybe kell benyújtani, amely intézménybe a tanuló az 
Arany János Tehetséggondozó Program keretében a felvételét kéri. 
 
A borítékon szerepeltetni kell: " Arany János Tehetséggondozó Program". 
A határidőn túl érkezett vagy formailag hibás pályázatokat az intézmény nem értékeli. 
 
 
Arany János Kollégiumi Program (AJKP) 
 

Az Arany János Kollégiumi Program célja, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű 
tanulók eredményesen tanulhassanak érettségit adó képzésben, a tanulók számára 
középiskolai tanulmányaikhoz a kollégium keretei között befogadó pedagógiai környezetet 
biztosítson, gondoskodjon a szociális hátrányok kompenzálásáról, valamint hatékonyan 
támogassa a lemorzsolódás csökkenését, illetve szakmához jutásukat.  

A Programban középiskolás tanulókat ellátó kollégiumok vállalnak felelősséget azért, 
hogy a program célcsoportjához tartozó, meghatározott számú gyermeket középiskolában, 
nappali rendszerű iskolai oktatásban tanuló osztályokban érettségihez segítsék.  

A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázat hiánytalanul kitöltött űrlapjait. Az űrlapok 
beszerezhetők a programban részt vevő intézményekben, vagy letölthetők az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma honlapjáról (www.kormany.gov.hu / Emberi Erőforrások 
Minisztériuma / Köznevelésért Felelős Helyettes Államtitkárság), illetve a Program honlapjáról 
(www.ajkp.hu).  
A pályázat kötelező mellékletei:  
- szülői nyilatkozat (1. sz. melléklet)  
- a tanuló személyi adatlapja (2. sz. melléklet)  
 
A pályázatot legkésőbb 2021.január 20-ig (a postára adást igazoló bélyegző dátuma) postai 
úton kell eljuttatni a 3. sz. mellékletben szereplő intézmények közül kiválasztott kollégium 
címére.  
 
A borítékra rá kell írni:  
"ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI PROGRAM" 
 
A pályázatokat a kiválasztott középiskola és a vele együttműködő kollégium közösen bírálja el, 
és a pályázat eredményéről 2021.február 10-ig tájékoztatják a jelentkezőket. 
 
 

http://www.kormany.gov.hu/
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„ÚTRAVALÓ-ÖSZTÖNDÍJPROGRAM” esélyteremtő alprogramok 
(Iszály Andrea, HBMPSZ) 
 
Az előző tanévre vonatkozóan a következő pályázati kiírások kerültek meghirdetésre: 
„Út a középiskolába”,  
„Út az érettségihez”  
„Út a szakmához”  
„Út a diplomához” 
„Út a tudományhoz”  
 
A fent említett pályázatok évek óta meghirdetésre kerülnek, így várható a következő 
tanévekre is a pályázatok kiírásának folytatása. 
 
Röviden a programokról 

Az Útravaló Ösztöndíjprogram esélyteremtő alprogramjainak célja a hátrányos és 
halmozottan hátrányos helyzetű, köztük roma tanulók iskolai sikerességének elősegítése, 
motivációjuk és önértékelésük erősítése mentori támogatással. 

Az „Út a középiskolába” ösztöndíjprogram célja a részt vevő tanulók felkészítése 
érettségit adó középiskolában való továbbtanulásra. 

Az „Út az érettségihez” ösztöndíjprogram célja a részt vevő tanulók támogatása a 
középiskola sikeres befejezése, a felsőoktatásba való bejutás elősegítése érdekében. 

Az „Út a szakmához” alprogram célja a szakmai képzésben tanulók sikeres 
tanulmányainak elősegítése, tanulási nehézségeinek leküzdése 
 
A köznevelési intézmény regisztrációja után, az esélyteremtő ösztöndíjakra a tanulók és 
mentorok közösen jelentkezhetnek. 
 
Ki pályázhat az alprogramokra? 

Az Út a középiskolába, Út az érettségihez és Út a szakmához alprogramokban való 
részvételre az a tanuló pályázhat, aki a felsorolt kritériumok közül valamelyiknek megfelel: 

 halmozottan hátrányos helyzetű  

 védelembe vett 

 családba fogadott  

 átmeneti nevelésbe vett  

 ideiglenes hatállyal elhelyezett  

 utógondozásban van  

 hátrányos helyzetű 
 
1. „Út a középiskolába” alprogram  

Az Út a középiskolába alprogram célja a részt vevő tanulók felkészítése érettségit adó 
középiskolában való továbbtanulásra. 

A program célkitűzése, hogy az Út a középiskolába alprogramban résztvevő tanuló a 
mentorálási tevékenységet és az ösztöndíjas időszakot követően felvételt nyerjen érettségit 
adó középiskolába. 
 
Az alprogram keretében a tanulót egy mentori feladatokat ellátó tanár segíti tanulmányaiban 
és a pályaválasztásban. 
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2. „Út az érettségihez” alprogram  

Az Út az érettségihez alprogram célja a részt vevő tanulók támogatása a középiskola 
sikeres befejezésében, a sikeres érettségi vizsga és a felsőoktatási intézménybe történő 
felvétel elősegítése. 

A tanulót egy mentori feladatokat ellátó tanár segíti tanulmányaiban, és felkészíti a 
sikeres érettségire. 
 
3. „Út a szakmához” alprogram  

Az „Út a szakmához” alprogram a hátrányos helyzetű, a nappali rendszerű iskolai 
oktatásban – köztük roma/cigány – tanulók szakmához jutását segíti elő ösztöndíjjal és 
mentori támogatással. 
 
A program célja, a szakmai képzésben részt vevő tanulók sikeres tanulmányainak elősegítése, 
tanulási nehézségeinek leküzdése. 
 A tanulót egy mentori feladatokat ellátó tanár segíti tanulmányaiban, és felkészíti a 
szakmaválasztásra. 
 
4. „Út a diplomához” alprogram  

Útravaló Ösztöndíjprogram „Út a diplomához” célja a hátrányos és halmozottan 
hátrányos helyzetű, ezen belül is kiemelten a roma/cigány hallgatók felsőoktatási 
esélyegyenlőségének javítása, felsőfokú végzettséghez jutásának támogatása. 
 
5. „Út a tudományhoz” alprogram  

A 2005 óta működő Út a tudományhoz alprogram célja a természettudományok, a 
műszaki tudományok és a matematika területe iránt kiemelt érdeklődést mutató tanulók 
tehetséggondozása: a középfokú iskolai oktatásban részt vevő tanulók természettudományi 
és műszaki ismereteinek, a műszaki kompetenciák gyakorlatorientált fejlesztésének 
támogatása kutatócsoportban, illetve tervező/innovációs csoportban végzett egyéni, de 
elsősorban a csoportos tevékenység segítségével, mentori támogatással. 

Az alprogram a köznevelési intézmények számára – a kutatási program 
megvalósításában – kötelezővé tette az együttműködést kutatással foglalkozó szervezetekkel, 
így különösen kutatóintézetekkel, felsőoktatási intézményekkel, továbbá kutatást végző 
országos szakmai intézetekkel.  A cél, hogy a kutatócsoport a kutatási program megvalósítása 
során lépjen ki az intézmény keretei közül, a tanulók természettudományos és komplex 
kutatási szemlélete és ilyen irányú jártasságai tovább bővüljenek, melynek eredményeképpen 
kapcsolatrendszerük is szélesebbé válhat. 
 
Az Útravaló ösztöndíjprogramról és alprogramjairól bővebb információkat és a konkrét 
pályázati kiírást a következő oldalon érhetik el: 
https://ukir.emet.gov.hu/static.php?page=welcome 
EMET Útravaló Programiroda 
1389 Budapest, Pf. 121. 
EMET Útravaló Programiroda +36 (1) 550-2799 
E-mail:info.utravalo@emet.gov.hu 
  
A telefonos ügyfélszolgálati idő: Hétfő és Szerda: 8.00 - 10.00 óra 

https://ukir.emet.gov.hu/static.php?page=welcome
mailto:info.utravalo@emet.gov.hu
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EGÉSZSÉGÜGYI ALKALMASSÁG ÉS PÁLYALKALMASSÁGI VIZSGÁLAT 
(Németh Anita, HBMPSZ) 
 

Törvényi háttér: a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 7. § határozza meg az 
egészségügyi alkalmasság és a pályaalkalmassági követelmény definícióját. E szerint: 
 
egészségügyi alkalmasság: annak az orvosi szakvéleményre alapozott megállapítása, hogy a 
szakképzésbe bekapcsolódni szándékozó személy testi adottságai, egészségi és pszichikai 
állapota alapján képes önmaga és mások veszélyeztetése nélkül a választott szakma szerinti 
tevékenység, foglalkozás gyakorlására és a szakmai vizsgára való felkészülésre, 
 
pályaalkalmassági követelmény: a szakképzésbe történő bekapcsolódás - képzési és kimeneti 
követelményekben meghatározott - azon feltétele, amely alapján megállapítható, hogy a 
szakképzésben részt venni szándékozó személy képességei, készségei alapján sikeresen fel tud 
készülni a szakmai vizsgára és a szakma végzésére. 
  

A 12/2020. (II.7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról 
12. § értelmében: 
„A képzési és kimeneti követelményekben kell meghatározni a szakma jellegétől függően az 
iskolai előképzettséget, annak előírását, hogy a szakképzés megkezdéséhez szükséges-e 
egészségügyi alkalmassági követelmény vagy pályaalkalmassági követelmény teljesítése.” 
 

Ennek megfelelően, a Korm. rendelet 153. § (1) bekezdésével összhangban: 
„A szakképző intézménybe csak olyan tanulót lehet felvenni vagy átvenni, aki az általa 
választott szakmára vonatkozóan a képzési és kimeneti követelményekben előírt egészségügyi 
alkalmassági, továbbá a pályaalkalmassági követelményeknek megfelel, és ez alapján 
előreláthatóan nincs akadálya a szakmai vizsgára bocsátásnak.” 
  

A képzési és kimeneti követelményeket a szakképzésért felelős miniszter hivatalos 
kiadványként az általa vezetett minisztérium honlapján teszi közzé. 
A képzési és kimeneti követelmények a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal 
honlapján www. nive.hu, a szakképzési dokumentumok menüpont alatt, az egyes ágazatokra 
lebontva hozzáférhetők. 
  

Tekintettel arra, hogy a  képzési és kimeneti követelmények minden egyes szakma 
esetében külön-külön, az irányadó jogszabályi helyek feltüntetésével meghatározzák az adott 
szakmára vonatkozó alkalmassági követelményeket, a kiválasztott szakmai ágazat képzési és 
kimeneti követelményeinek áttekintése ajánlott a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési 
Hivatal honlapján. 
 
 
Szakképző iskolákban a pályaalkalmassági-, és egészségügyi követelményeknek való 
megfelelés vizsgálata  
 

Ha a szakképző iskola a felvételt a szakképzésre vonatkozó jogszabályok szerint 
egészségügyi, pályaalkalmassági követelmények teljesítéséhez köti, úgy a pályaalkalmassági 

https://www.nive.hu/
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követelményeket tartalmaznia kell a felvételi tájékoztatójának, amelyet az iskola a honlapján 
is köteles nyilvánossá tenni. 

Ha az iskola képesség- és készségfelmérést szervez, a vizsga vagy a felmérés 
követelményeit, időpontját és helyét szintén tartalmaznia kell a felvételi tájékoztatójának. 

A szakmai alkalmasság orvosi vizsgálatának meg kell előznie az iskolakezdést 
(beiskolázás előtti alkalmassági vizsgálat). A tanuló csak pozitív szakvélemény esetén 
iskolázható be. A szakmai alkalmasság orvosi vizsgálata minden szakképzési formára, 
közoktatási intézményre és tanulóra nézve kötelező. Az egészségügyi alkalmassági vizsgálat 
általános belgyógyászati vizsgálatból, hallás (audiológiai) vizsgálati és szemészeti vizsgálatból 
áll, amelyet az egyes pályák igénybevétele, terhelése, vagy károsító hatása miatt egyéb 
szakorvosi vizsgálatokkal kell kiegészíteni (pl. vérkép, májfunkció, EKG, röntgen, stb.).  
Mindezt a vonatkozó hatályos jogszabályok alapján végzik. Az alkalmas minősítés nem zárja ki 
bizonyos feltételek előírását (pl. szemüveg használat, zajvédelem, rendszeres szakorvosi 
gondozás). 
 

Az alábbiakban felsorolt szempontokat veszik figyelembe a szakmai alkalmasság orvosi 
vizsgálatánál: 

 A pályaválasztó képes-e fizikai, szellemi és lelki állapota alapján a választott szakma 
elsajátítására? 

 A meglevő betegsége, egészségi elváltozásainak romlása várható-e a szakma tartós 
végzése esetén? 

 Van-e olyan egészségi elváltozása, amely baleseti vagy fertőzési veszélyt rejthet 
magában? 

 
Szakorvosi vélemény 

Járóbeteg szakellátás orvosának javaslata szükséges bizonyos kórképek és szakmák 
esetén (lásd a tájékoztató szakmák részében). 
 
Első- és másodfokú vizsgálat 

A szakmai alkalmasság vizsgálatát és véleményezését elsőfokon az iskolaorvos, 
másodfokon az OMFI Ifjúsági és Egészségvédelmi Intézetének bizottsága végzi. 
 
Szakmaváltás szükségessége 

Szakmaváltoztatásra (pályamódosítás) leggyakrabban az időközben fellépő betegségek 
és balesetek miatt kerülhet sor, amelyet a fent említett jogszabály határoz meg. 
 

Az orvos akkor mondhatja ki egyértelműen a „szakmai alkalmasságot”, ha 
meggyőződött arról, hogy a tanuló testi és szellemi állapota alapján képes a választott szakma 
elsajátítására és ezt a munkát előreláthatóan tartósan, életre szólóan tudja majd végezni, 
egészségének károsodása nélkül; továbbá a tanuló munkavégzése során nem jelent saját 
magára vagy munkatársaira nézve balesetveszélyt. 
 

A katonai és rendvédelmi középfokú iskola a felvételt egészségügyi, pályaalkalmassági 
feltételekhez kötheti. A rendvédelmi szakképző intézménnyel tanulói jogviszony létesítésének 
feltételeit és a felvételi eljárás részletes szabályait a rendvédelmi szerv országos parancsnoka 
határozza meg, és azt a rendvédelmi szerv és a rendvédelmi szakképző intézmény honlapján 
teszi közzé. 
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Sportiskolába történő jelentkezés esetén az a tanuló vehető fel, aki megfelel a 
sportegészségügyi alkalmassági és fizikai képesség felmérési vizsgálat követelményeinek. 
Ha a középfokú iskola művészeti tanulmányi területen hirdet felvételt, további készségek, 
képességek meglétét is vizsgálhatja (pl.rajzkészség, zenei képességvizsgálat). 
 
 
 

DUÁLIS KÉPZÉS 
(Szalontai Éva, BAZMPSZ) 

 
Ha SZAKKÉPZÉS, akkor DUÁLIS KÉPZÉS 

- Avagy amit a duális képzésről tudni érdemes1 

 

Amennyiben a tanuló szakképzésbe jelentkezik, számíthat arra, hogy sikeres felvételi 
esetén a szakmát a duális képzés keretei között tanulja majd. A duális képzési forma szerint az 
elméleti oktatás iskolákban, a gyakorlati képzés üzemekben, vállalatoknál történik.  

A vállalati képzés elsősorban a gyakorlati képességeket fejleszti, de a jövőben 
lehetőség van arra is, hogy a duális képzőhelyek szakmai-elméleti ismereteket is átadjanak a 
tanulónak a gyakorlati képzés mellett. 

 
A régebbi szabályozás szerint a szakképzési évfolyamon tanuló diák és a gazdálkodó 

szervezet között a gyakorlati képzés együttműködési megállapodással vagy 
tanulószerződéssel történhetett. A 2020. szeptember 1. napját követően szakképzésben 
tanulmányokat kezdő fiatalra azonban már más szabályok vonatkoznak. A duális képzésbe 
való bekapcsolódásra szakképzési munkaszerződéssel van lehetőség, amely jövedelemhez, 
azaz munkabérhez juttatja a tanulót. Ennek feltétele, hogy az ágazati alapoktatáson túl legyen, 
sikeres alapvizsgával rendelkezzen és bekapcsolódjon a szakirányú oktatásba. 
 

„A szakképzési munkaszerződéssel a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy és 
a duális képzőhely között munkaviszony jön létre. A szakképzési munkaszerződéssel a tanuló, 
(…) elfogadja a szakirányú oktatásban való részvétel feltételeit és kötelezettséget vállal a 
duális képzőhely irányítása szerint a szakirányú oktatásban való részvételre, a duális képzőhely 
pedig vállalja a tanuló, (…) szakirányú oktatáson való foglalkoztatását és oktatását, továbbá 
kötelezettséget vállal a tanuló, (…) számára az e törvényben meghatározott juttatások 
nyújtására. Szakképzési munkaszerződés a tanulóval, (…) a szakirányú oktatás egészére 
kiterjedő határozott időtartamra köthető. (…) szakképzési munkaszerződés alanya 
munkavállalóként a tizenötödik életévét betöltött tanuló is lehet.” (Szkt. 83.§) 
 

A szakirányú oktatás során, duális képzésben tehát a tanulók szakmai, elméleti 
ismereteiket a szakmai képzést nyújtó iskolákban sajátítják el, gyakorlati oktatásuk pedig egy 
gazdálkodó szervezetnél (vállalkozás, cég, vállalati tanműhely), azaz duális képzőhelyen zajlik.  
 

                                                           
1 Forrás: 2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről ( https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1900080.tv letöltés: 
2020.10.08) 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1900080.tv
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„A duális képzőhelynek rendelkeznie kell a szakirányú oktatásra vonatkozó képzési 
programmal, amely szakmánként, az adott szakma program-tantervéhez igazodóan 
tartalmazza a duális képzőhely által oktatott tananyagelemeket és ehhez kapcsolódóan az 
elméleti ismereteket, a felügyelet mellett és az önállóan végezhető gyakorlati feladatokat, 
továbbá a kompetencia- és készségfejlesztés feladatait.” (Szkr. 241. §)2 
 

Ez a képzési forma a szakmai képzés és a gazdaság, valamint a munka világának még 
szorosabb összekapcsolódását eredményezi, mert a duális képzésben töltött évek alatt a 
diákok piacképes tudást szerezhetnek. 
 
 duális képzés az alábbi előnyöket biztosítja:  

 munkaerő-piaci igényekre épülő szakképzés,  
 rendszeres havi díjazás /munkabér és egyéb juttatás(ok)/,  
 társadalombiztosítási szabály szerint biztosított jogviszony, 
 a tanulóévek szolgálati időnek minősülnek,  
 a tanuló bekapcsolódik a munka világába, javulnak elhelyezkedési lehetőségei,  
 esélyes a szakma megszerzését követő továbbfoglalkoztatás.  

 

Bővebb információ a  https://tanuloszerzodes.hu/dualis-kepzessel-a-munka-vilagaban/  
linkre kattintva, az onnan letölthető kiadványban. 

 
 
 

 

ÖSZTÖNDÍJAK AZ ÚJ SZAKKÉPZÉSI RENDSZERBEN 
(Federics Ibolya, HMPSZ) 
 

A szakképzés átalakulásával 2020. szeptember 1-től az ösztöndíj rendszere is 
megváltozott. A szakmatanulást pénzbeli juttatásokkal is ösztönzik, a tanulók tanulmányaik 
idején pénzbeli juttatásokat kaphatnak tanulmányi eredményeiktől függően. 

Míg korábban csak azok a tanulók részesülhettek pénzbeli támogatásban, akik 
hiányszakmát tanultak, addig az új oktatási rendszerben minden tanuló jogosult ösztöndíjra, 
aki technikumi vagy szakképző iskolában folytatja középfokú tanulmányait. A 2020/2021-es 
tanévtől a szakképzésbe újonnan belépő tanulók az ágazati alapoktatás során is ösztöndíjat 
kapnak, melynek összege technikumban tanulók esetén 9-10. évfolyamon a mindenkori 
legkisebb munkabér 5%-a (2020-ban 8050 ft), szakképző iskolai tanulók esetén 9. évfolyamon 
a 10%-a (2020-ban 16 100 ft). A szakirányú oktatás során nem duális képzés esetén a tanuló 
tanulmányi átlaga alapján történik az ösztöndíj kifizetés.  

                                                           
2 Forrás: 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról 
(https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2000012.kor  letöltés: 2020.10.10) 

https://tanuloszerzodes.hu/dualis-kepzessel-a-munka-vilagaban/
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2000012.kor
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A szakmai gyakorlati képzés duális képzőhelyeken valósul meg szakképzési 
munkaszerződéssel, amelyre a munka törvénykönyvét kell alkalmazni bizonyos 
módosításokkal. 

A szakmát tanuló diákok tanulmányaik befejezésével egyszeri pályakezdési juttatásra 
is jogosulttá válnak, melynek összege szintén a mindenkori legkisebb munkabér összegéhez 
igazítva, a szakmai vizsga eredményétől függően kerül megállapításra. A hátrányos helyzetű 
és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanulók rászorultsági támogatásra 
is pályázhatnak, amennyiben a tanuló tanulmányi átlaga 3,5 felett van. 
 

A 2020. SZEPTEMBER 1-JÉN BEISKOLÁZOTT TANULÓK ÖSZTÖNDÍJAI 
 

Alapja a tanév első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér (alap) egyhavi összege, 
amely 2020. január 1-től 161.000 Ft 

ÁGAZATI ALAPOKTATÁS 

Ösztöndíj a technikumban Ösztöndíj a szakképzőiskolában 

(9-10. évfolyam) havonta (9. évfolyam) havonta 

alap %-a összege 2020-ban alap  %-a összege 2020-ban 

5 % 8.050 Ft 10 % 16.100 Ft 

SZAKIRÁNYÚ OKTATÁS 

Ösztöndíj Pályakezdési juttatás 

havonta nem duális képzés esetén egyszeri, első szakma megszerzése után 

tanulmányi átlag alap %-a összege 2020-ban alap %-a összege 2020-ban 

2,00 -2,99 5 % 8.050 Ft 80 % 128.800 Ft 

3,00 -3,99 15 % 24.150 Ft 110 % 177.100 Ft 

4,00 -4,49 25 % 40.250 Ft 145 % 233.450 Ft 

4,49 < 35 % 56.350 Ft 180 % 289.800 Ft 

RÁSZORULTSÁGI TÁMOGATÁS HAVONTA 

tanulmányi átlag alap %-a összege 2020-ban 

3,5 < 20 % 32.200 Ft 

 
 
 

ORIENTÁCIÓS ÉVFOLYAM  
(Ivády Tímea, HMPSZ) 
 

A szakmai képzés alaprendszere speciális funkciókkal egészül ki. Ezek a funkciók 
elsősorban a kompetenciahiányok csökkentését és végzettség nélküli iskolaelhagyás 
mérséklését célozzák. Közös elemeik a gyakorlat-orientált, élményalapú oktatás, egyénre 
szabott fejlesztés, mentorálás és fejlesztő értékelés. 

Az orientációs fejlesztésre irányuló előkészítő évfolyam (orientációs osztály) azoknak 
az általános iskolát elvégzett fiataloknak nyújt lehetőséget, akik bizonytalanok a 
pályaválasztásban vagy kompetenciafejlesztésre van szükségük szakmai oktatásuk 
megkezdése előtt. Feladata nem az általános iskolai tananyagok ismétlése, hanem a tanulók 
egyéni kompetenciáinak felmérésére alapozott fejlesztés és a szakmai oktatás során 
elsajátítható szakmák gyakorlati körülmények között való megismertetése. Az orientációs 
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osztályban a tanulók mentorálása, alapkészségeinek és kulcskompetenciáinak fejlesztése, 
pályaorientációjának, életpálya tervezésének elősegítése történik rugalmas tanulásszervezési 
és személyre szabott oktatási formában.  

A program kiemelt figyelmet fordít a 21. századi munkavállalói kompetenciák – például 
együttműködés, csapatmunka, kritikus gondolkodás és problémamegoldás – erősítésére. A 
fejlesztés célja a diák képességeihez illeszkedő szakmaválasztás mellett a szakmatanuláshoz 
szükséges alapok megszerzése. Az ágazatok, szakmák megismerése tanműhelyi foglalkozások 
és vállalati programok keretében, szakoktatók bevonásával történik.  A tanuló az orientációs 
év során megtapasztalja, hogy mely szakmákhoz érez kedvet, elhivatottságot, mihez van 
tehetsége. 

A program nem csak tartalmában, de módszereiben és szemléletében is eltér a 
klasszikus szakközépiskolai oktatástól. Az oktatás nem hagyományos tantárgyi keretekben, 
hanem projektszemlélet mentén történik. A cél az erősségek felszínre hozása, sikerélmény 
megélése. Az oktatók mentorszerepben vesznek részt az oktatásban.   

A siker kulcsa a személyes kísérés, a tanulók fejlődési útjának folyamatos követése. A 
program segít a tanulóknak önmaguk megismerésében. Mentoruk vezetésével célokat tűznek 
ki, törekednek azok megvalósítására, és közben megtanulják értékelni eredményességüket, 
feltárják az eredménytelenség okait. Fejlődik a kommunikációjuk, kreativitásuk, megtanulnak 
csapatban dolgozni.   

Az előkészítő év befejezését követően a diák képességei és érdeklődése alapján 
felvételi nélkül folytathatja tanulmányait a választott szakmában. Az orientációs évfolyamon 
tanuló fiatal szakképzési ösztöndíjra jogosult. 
forrás: ikk.hu 
 
 
 
 

SZAKKÉPZÉSI HÍDPROGRAMOK HELYETT 
(Ivády Tímea, HMPSZ) 
 
A végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentésének új lehetőségei: 
 
Dobbantó program 
 

A Szakképzési Híd Program helyébe a jövőben más lehetőségek lépnek. Az általános 
iskolát el nem végzőknek „dobbantó program" fogja biztosítani az alapkompetencia 
fejlesztést, amelyet követően a műhelyiskolába lehet továbblépni és alapfokú végzettséget 
szerezni. 

A Dobbantó program célja, hogy az oktatás vagy a munka világába visszavezető, a 
sikeres egyéni életút megtalálásához eljuttató lehetőséget biztosítson, az alapkompetencia-
hiányok csökkentésével, a foglalkoztatók által elvárt kompetenciák fejlesztésével, a 
szakképzésbe való belépés megalapozásával. A Dobbantó programban az a tanuló vehet részt, 
aki tizenhatodik életévét betöltötte és alapfokú végzettséggel nem rendelkezik. Egyéb, az 
általános iskolában elvégzett osztályok számára vagy a programban való részvétel felső 
korhatárára vonatkozó korlátozás nincsen.  



22 
 

A programban egyénre szabott, gyakorlatias, csapatmunkára épülő fejlesztés történik, 
rugalmas rendben, új szemléletű értékeléssel. A Dobbantó program keretében a szakképző 
iskola előkészítő évfolyamán alapkompetencia-fejlesztés történik, ahol mentor tanár 
közreműködésével minden tanuló egyéni, a saját képességeinek és terveinek megfelelő 
fejlesztést kap.  
A tanulók havonként a mindenkori minimálbér öt százalékának megfelelő összegű ösztöndíjra 
jogosultak. 
forrás: ikk.hu 
 
Műhelyiskola 
 

A Műhelyiskolában azok a fiatalok tudnak részszakképesítést szerezni, akik 
lemorzsolódnának, és végzettség nélkül lépnének ki a szakképzésből, vagy a Dobbantó 
programban alapfokú képesítést szereztek, de nem tudnak a klasszikus iskolai környezetben 
tanulni. A műhelyiskola a tanulónak a szakképzésbe való bekapcsolódását vagy a munkába 
állásához szükséges ismeretek megszerzését segítő képzési forma.  

A műhelyiskolában kizárólag részszakma megszerzésére irányuló felkészítés folyik, 
amelyet tanműhelyben vagy munkahelyi körülmények között, nappali rendszerben, egy-öt fős 
csoportokban lehet elvégezni. A műhelyiskolában a szakma tanulása tehát a gyakorlati képzés 
helyszínén történik, közismereti tartalmak az adott szakma gyakorlati feladataihoz 
kapcsolódóan jelennek meg, fontos cél a kulcskompetenciák megerősítése. A pedagógus 
mentorként támogatja az oktatást. A műhelyiskola folyamatos mentori támogatással 
hozzájárul a tanuló személyes és társas kompetenciáinak fejlesztéséhez és önálló 
életkezdéséhez szükséges alapismeretek átadásához. 

A műhelyiskolában a tanulónak a végzettség megszerzése nem tanévhez kötött, de 
legalább fél évig tart, a képzés lényege a rugalmasság. A műhelyiskolában részszakma 
megszerzésére – a tanév rendjére tekintet nélkül – legalább hat, legfeljebb huszonnégy hónap 
áll a tanulók rendelkezésre. 

A részszakma megszerzéséről kiállított szakmai bizonyítvány államilag elismert 
alapfokú végzettséget és szakképesítést tanúsít, és legalább egy munkakör betöltésére 
képesít.  
A műhelyiskolában a tanuló a szakképző iskolai ösztöndíj felére jogosult. 
forrás: ik.hu, 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról 
 

 
forrás: ikk.hu 
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HASZNOS HONLAPOK 
 

A munkaközösség tagjainak honlapjai (abc sorrendben): 
 
B.-A.-Z. Megyei Pedagógiai Szakszolgálat:  
https://borsodszakszolgalat.hu/palyavalasztasi-tanacsadas/ 
 
Hajdú - Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat:   
http://www.hbmpsz.sulinet.hu/2-uncategorised/67-palya 
 
Heves Megyei Pedagógiai Szakszolgálat:  
https://palyavalasztas.hmpedszakszolgalat.hu/ 
 
Nógrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat: 
http://www.nmpsz.starjan.hu/palyavalasztas.html 
 
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat:  
palyavalasztas-szszbm.webnode.hu 
 
 

 

Oktatási Hivatal:  
oktatas.hu /Oktatási Hivatal - Köznevelés - Középfokú felvételi eljárás - Aktuális beiskolázási 
időszak/ 
 
Pályaorientációs Portál: 
www.palyaorientacio.nive.hu 
 
Pályaorientációs Portál:  
www.palyaorientacio.munka.hu /szakmafilmek/ 
 
Innovatív Képzéstámogató Központ: www. ikk.hu 
 

https://borsodszakszolgalat.hu/palyavalasztasi-tanacsadas/
http://www.hbmpsz.sulinet.hu/2-uncategorised/67-palya
https://palyavalasztas.hmpedszakszolgalat.hu/
http://www.nmpsz.starjan.hu/palyavalasztas.html
http://palyavalasztas-szszbm.webnode.hu/
http://oktatas.hu/
http://www.palyaorientacio.nive.hu/
http://palyaorientacio.munka.hu/
http://ikk.hu/

