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TÉMÁK

•Pályaválasztás, pályaorientáció

•Felvételikről

•Beiskolázás rendje, szabályai –

határidők, feladatok
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5 ALAPELV ,

AMELYRE ÉRDEMES 
ODAFIGYELNI
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1.Mi az érdeklődési köröm?

2.Milyen képességekkel rendelkezem?

3.Milyen személyiségjegyekkel rendelkezem?

4.Hogyan látnak mások?

5.Mire van igény/szükség a munkaerőpiacon?
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„Ki vagyok én?”

„Hol a helyem a világban?”

„Milyen lehetőségeim vannak?”

„Hol vannak a határaim?”

„Mi az a maximum, amit ki tudok hozni 

magamból?” 



PÁLYAVÁLASZTÁS

• A pályaválasztás, továbbtanulás nem kis gondot

jelent a tanulók, szülők és pedagógusok számára.

• A középiskolába, szakiskolába való jelentkezés

lebonyolítása fontos tanügy-igazgatási feladata az

általános iskolának.

• Közös célunk, hogy minden tanuló

képességeinek, szándékainak megfelelő

iskolatípusban folytathassa tanulmányait.

5



6

A 2020/2021. tanévtől átalakult az iskolai

rendszerű szakképzés szerkezete:

• a jelenlegi szakgimnáziumok technikumként

• a szakközépiskolák szakképző iskolaként

működnek tovább

és ehhez kapcsolódóan új, racionalizált és a

nemzetközi gyakorlathoz igazodó szakképesítés-

struktúra kialakítása is indokolttá vált.



A HELYES DÖNTÉSHEZ SZÜKSÉGES:

• Az iskolatípusok, iskolák, pályák ismerete

• Fontos a választás előtt álló tanuló

képességeinek, adottságainak, érdeklődésének

ismerete (tanulmányi eredmény)

• Lényeges, hogy a döntés ne a tanuló helyett,

hanem vele közösen történjen.
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MILYEN ISKOLATÍPUST VÁLASSZUNK?

Lehetőségek:

• Gimnázium (4 év, érettségi bizonyítvány)

• Technikum (volt szakgimnázium) 5 év,  technikusi 

szintű szakmai végzettség + érettségi bizonyítvány

2 év ágazati alapképzés + 3 év szakosodás érettségi 

bizonyítvánnyal
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• Szakképző iskola (volt szakiskola) 3 év, szakmai 

bizonyítvány

1 év ágazati alapképzés + 2 év szakosodás

• Az egyes iskolatípusoknak más-más a tanulmányi

ideje, a tananyag tartalma és mélysége, a tanulmányi

követelménye, más az iskola által nyújtott

továbbtanulási lehetőség is.

Egyéb lehetőségek:

• Alapítványi és magániskolák, egyházi iskolák, speciális 

iskolák
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INTÉZMÉNYTÍPUSOK A SZAKKÉPZÉSBEN:

• Technikum: 2+3 év (9-12. évf.+ szakképzési , 13. évf.)

A 2. év után ágazati alapvizsgát tesznek a tanulók.

Ezt követően, az adott ágazathoz tartozó szakirányt 

választanak.

Ezek mellett, 4 éven keresztül érettségire készülnek a tanulók, 

az 5. évben csak szakmai képzést kapnak.

• Szakképző iskola: 1+2 év(1 év után ágazati alapvizsga, majd 2 év szakmai 

képzés)

3 éves szakmai képzés, melyből szakmai vizsga után kilépés a 

munkaerő piacra, vagy tovább tanulási lehetőség, a 2 éves 

érettségire felkészítő oktatásba.

Tehát mindkét iskolatípus egyaránt biztosítja a szakképesítés és az érettségi 

megszerzését is.
10



11



12



• GIMNÁZIUM: 

Jó általános iskolai bizonyítvány, kellő szorgalom,

fogékonyság, jó nyelvérzék szükséges. Érettségi után a

tanulók tovább tanulhatnak a felsőoktatásban,

betölthetnek középfokú végzettséghez kötött

munkaköröket.

• TECHNIKUM: 

Jó általános iskolai bizonyítvány, szorgalom, nyelvérzék és a

választott szakiránynak megfelelő kompetenciák

szükségesek. A tanuló dönt arról, hogy érettségi vizsgát

és utána szakmai vizsgát, illetve csak szakmai vizsgát tesz.

• SZAKKÉPZŐISKOLA:

Azon tanulóknak javasolt, akik nem tudnak vagy nem

akarnak érettségi vizsgát tenni. 13



A JELENTKEZÉS ELŐTTI 
TEENDŐK:

• Gyermekünk személyiségének sokoldalú 

(REÁLIS) ismerete.

• Sok-sok beszélgetés, végül együttes döntés.

• Osztályfőnök véleményének kikérése.

• Intézmények, lehetőségek megismerése: nyílt 

napok, előkészítők.

• Követelmények feltérképezése (van-e esély?)

• Hány iskolát jelöljenek meg?
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A BEISKOLÁZÁS RENDJE ÉS SZABÁLYAI

• A középfokú iskolába történő jelentkezés rendjéről és a 

felvételi eljárás szabályairól a 27/2020.(VIII.11.)EMMI 

rendeletben olvashatunk.

• A felvételi eljárás lebonyolításának ütemezését minden évben a 

tanév rendjéről szóló miniszteri rendelet szabályozza.
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A középfokú felvételi eljárás 2 szakasza:

•01.22.- 04.29. általános felvételi eljárás

•05.09.- 08.31. rendkívüli felvételi eljárás



JELENTKEZÉS A KÖZPONTI 
ÍRÁSBELIRE

• 2021.10. hónapban felvételi tájékoztatók 

nyilvánosságra hozatala

• 2021.11.16. az OH közzéteszi a központi írásbelit 

szervező iskolák névsorát

• 2021.12.03. (péntek) a tanulók jelentkezése a

központi írásbelit szervező intézménybe

(külön nyomtatványon) 
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MI ALAPJÁN VESZIK FEL A GYERMEKET?

A 9. OSZTÁLYBA JELENTKEZŐKET:

•Tanulmányi eredmény (5-6-7. év végi + 8. félévi)

•Egységes központi írásbeli felvételi

• Szóbeli meghallgatás csak ott, ahol központi 

írásbelit is követelnek
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EGYÉB EMMI RENDELETBEN SZABÁLYOZOTT 
ELJÁRÁSOK

• Művészeti  vagy testkultúra tanulmányi területen –

készség-, képességvizsgálat

• Sportiskolában – egészségügyi és fizikai vizsgálat

• Katonai, rendvédelmi iskolában – egészségügyi és 

pályaalkalmassági vizsgálat

• Egyházi, vallási iskolában – vallás és világnézeti elfogadás

A fenti intézmények külön igazolásokat, 

ajánlásokat kérhetnek, melyeket a gondviselőnek 

kell beszerezni
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A FELVÉTELI ELJÁRÁS ELEMEINEK EGYMÁSHOZ 
VALÓ VISZONYA

• A központi felvételin szerezhető pontszám az 

összpontszám maximum 50 %-a

• A középiskola választhat, hogy az adott tanulmányi

területen csak az egyiket vagy mindkettőt (magyar,

matematika) vagy egyiket sem kéri. Lehet, hogy az egyik

tárgyat nagyobb súllyal veszi figyelembe.

• Ha az iskola előírja a szóbeli vizsgát, az a összpontszám 

maximum 25 %-át teheti ki.

• A felvételiző diáknak az az érdeke, hogy mindkét 

tárgyból jelentkezzen központi írásbeli vizsgára!
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TANULMÁNYI EREDMÉNYEK FIGYELEMBE VÉTELE

• Csak a bizonyítvány és a félévi értesítő eredménye számít

• A középiskola dönti el, hogy: 

• mely tantárgyak eredményeit,

• milyen pontszámmal veszi figyelembe

• Nem számít:

• Nyelvvizsga

• Tanulmányi verseny eredménye

• Sportverseny eredménye

• Magatartás és szorgalom 20



EGYSÉGES ÍRÁSBELI, FELVÉTELI  VIZSGA:

A legtöbb középiskola kéri a felvételi vizsgát, mely:

- magyarból   45 perc 10 feladat 50 pont

- matematikából 45 perc   10 feladat 50 pont

Bármelyik írásbelit tartó középiskolában megírható.

Az elért eredményről a tanulók igazolást kapnak, amit

csatolni kell a jelentkezési laphoz. Ez az értékelő lap.

A dolgozatok megtekinthetők 1 kijelölt napon.

ÉSZREVÉTEL NYÚJTHATÓ BE az eredménnyel

kapcsolatban.
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MAGYAR NYELV

• Előző években elsajátított nyelvi, kommunikációs és 

helyesírási, nyelvhelyességi ismeretek

• Életkoruknak megfelelő szövegértési, szövegalkotási, 

gondolkodási képesség, íráskészség

• Tíz feladat, melyből 9 feladat egy-egy részképességhez 

kapcsolódik, 1 pedig szövegalkotás (fogalmazás írása)
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MATEMATIKA

• Nem kizárólag a matematika tantárgyban tanultak a mérvadók, 

egyéb, természettudományos tárgyak is megjelennek (fizika, 

kémia, biológia, földrajz)

• A tanulók gondolkodásának jellemzőit mérik, valamint a 

• Kreativitást

• Logikai biztonságot

• Szabálykövetést

• Koncentráció képességet

• Figyelem összpontosítást, figyelem tartósságát

• Megfelelő írásbeli kommunikáció – szövegértés, értelmezés

A matematikai ismeretek csak alapeszközként 

szolgálnak!
23



SZÓBELIRŐL: (02.22. – 03.11.)

• A 9. osztályba jelentkezőknek a középiskola 

szóbeli meghallgatást szervezhet, ami 

• Figyelmet kell fordítani arra, hogy a megjelölt 

középiskolák szóbeli vizsgái ne egy napra 

essenek!!!
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ÁLTALÁNOS FELVÉTELI ELJÁRÁS

EGYSÉGES ÍRÁSBELI FELVÉTELIK IDEJE:

•2022. január 22. 10 óra (szombat)

• Január 27. 14 óra (csütörtök) pótló írásbeli vizsga
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OKTÓBER - FEBRUÁR

•A továbbtanulási szándékok egyeztetése.

FEBRUÁR ELEJE

•A jelentkezési lapok és az adatlap 

ellenőrzése, egyeztetése a szülők és a 

tanuló jelenlétében. A lapok kinyomtatása 

és aláírása.



TOVÁBBI FONTOS DÁTUMOK

 Február 7. az írásbeli felvételi eredményekről értesítik a 
tanulókat

 Február 18. az általános iskola továbbítja a jelentkezési 
lapokat

JELENTKEZÉSI LAPOKRÓL

 Tetszőleges számú lap beadható (3-4!!!!!!!!!!), 

egy lapon 1 iskola, de több tagozat jelölhető

TANULÓI ADATLAP – Felvételi Központba

 A megjelölt iskolák rangsorolása (Az egy iskolán belül 
megjelölt tagozatok külön-külön számítanak a rangsorban)

 Később a rangsor módosítható
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JELENTKEZÉSI LAP

• A jelentkezők ezen a lapon jelzik a középfokú iskolának a 

jelentkezési szándékukat. 

• A jelentkezési lapon a tanuló személyes adatain kívül

szerepelnek az általános iskolai tanulmányi eredmények.

• A tanuló itt tud egyéb információkat (pl. kollégiumi igény, az

eddig tanult idegen nyelv) a középfokú iskolával közölni.

• Minden középfokú iskolába külön jelentkezési lapot kell 

benyújtani. 

• A felvételi eljárás során tetszőleges számú iskola és 

tanulmányi terület jelölhető meg.
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TANULÓI ADATLAP
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• A jelentkezők ezen a lapon hozzák az Oktatási Hivatal

tudomására, hogy mely intézmények, mely tanulmányi

területeire nyújtottak be jelentkezést.

• A tanuló személyes adatain kívül szerepel rajta az összes

megjelölt tanulmányi terület, a tanuló által meghatározott

sorrendben.

• Azt a tanulmányi területet kell előbbre sorolni, ahol

szívesebben folytatná tanulmányait a jelentkező.

• A megjelölt iskolák a tanulói adatlapon feltüntetett

sorrendet nem ismerhetik meg.
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• Február 22. és március 11.. között szóbeli meghallgatások.

• Március 16. a középiskola nyilvánosságra hozza az ideiglenes 

felvételi jegyzéket.

• Március 21-22. módosítási lehetőség a rangsoron. Új 

középiskola nem vehető fel, csak új tagozat a megjelölt 

középiskolával való egyeztetés alapján.

• Április 13. a FK kiegészíti a módosító lapok alapján az 

ideiglenes felvételi jegyzéket.

• Április 22. a középiskola megküldi a felvételi jegyzéket.

• Április 29. a középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az 

elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános 

iskoláknak.
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RENDKÍVÜLI FELVÉTELI ELJÁRÁS

Május 9.- Augusztus 31.

A középiskolák igazgatói rendkívüli felvételi eljárást írhatnak ki

• Felvételi kérelmet az iskola igazgatójának kell címezni

• Betöltetlen helyek terhére!!!!!!!

• Az igazgató dönt a kérelmekről.

• Június 17-ig nem vették föl a tanulót, akkor a lakóhelye

szerint illetékes járási hivatal helyezi el.

• Június 22-24. beiratkozás a középiskolákba. 
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A KÖZÉPISKOLÁK ÁLTAL KÉSZÍTETT FELVÉTELI 
RANGSOR

1. Okos Anna 100p. F

2.

3.

.

.

.

79.

80. Ügyes Ábel 77p. F Felvehető létszám: 80 fő

--------------------------------------------------------------------------------

.

.

112. Szép Kata 70p. E Még reménykedhet!!!

Felvételi ponthatár: 70 pont

---------------------------------------------------------------------------------

113. Erős Peti 66p. E



FONTOS FOGALMAK
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• OM azonosító – hatjegyű

• Feladatellátási hely kódja – kétjegyű

• Tanulmányi terület kódja – 01-99

• Tanulmányi eredmények



ELTÉRŐ FELVÉTELI REND

• Belügyminisztérium és a Honvédelmi Minisztérium által 

fenntartott iskolákba.

• Alapfokú művészetoktatási intézményekbe.

• Bizonyos  középiskolák külön jelentkezési lapot, sőt 

igazolványképet is kérnek!
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HONNAN KAPOK SEGÍTSÉGET?

•OKTATÁSI HIVATAL : 06/95/510-000

•oktatas.hu

• http://kozepiskola.lap.hu/

• Iskolák honlapja

•osztályfőnök 
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http://www.eniskolam.hu/
http://www.eniskolam.hu/
http://www.eniskolam.hu/


TÉVESZMÉK ÉS VESZÉLYEK

• A tanuló úgy gondolja, ha jó jegyet kap, jobbak lesznek az 

esélyei…

• A szülő nem reálisan értékeli gyermeke teljesítményét…

• A tanuló lazít, nem tanul, mert úgy érzi, nincs már tét…

• Nem számít a magatartás, szorgalom jegy…

• Nincs a megjelölt iskolák között fokozatosság…

Javaslom, hogy mindenképpen legalább 3-4 iskolát válasszanak!!!!
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