
Amit egy nyolcadikosnak és szüleinek érdemes tudni 

 

Kedves Tanuló! 

Az általános iskola befejezése után ugyan még nem PÁLYÁT, hanem ISKOLÁT választasz, 

de ez már közelebb visz jövendőbeli pályádhoz – ezért fontos a TE aktív részvételed a 

megfelelő iskola kiválasztásában. 

Mit tehetsz ennek érdekében? 

 Érdeklődj! Szerezz ismereteket a középiskolák, pályák és a munka világáról! Kérdezd 

ismerőseidet, látogass el munkahelyükre! Ha erre nincs lehetőséged, tekintsd meg a 

foglalkozásbemutató filmeket!  

 Gyűjts tapasztalatot! Légy vállalkozó szellemű, és próbáld ki magad különböző 

helyzetekben! Ragadd meg a lehetőséget, ha megfigyelhetsz valakit munka közben – lehet, 

hogy még be is segíthetsz a tevékenységbe!  

 Tájékozódj a középiskolákról! Látogass el nyílt napokra! Sok mindent megtudhatsz: 

milyen képességekre tehetsz szert, merre mehetsz utána továbbtanulni, milyen társas és 

szabadidős lehetőségeket biztosít az iskola. Az is szempont lehet, hogy mennyit kell utaznod a 

lakóhelyedtől az iskoláig. Középiskolás éveid életed egyik legaktívabb időszakát teszik ki: 

fontos, hogy jól bánj az időddel! 

 Olyan iskolát válassz, amelyre felkészült vagy! Ha túlvállalod magad, csökkenhet a 

kedved a tanulás iránt. A magas célokat több lépcsőben is el lehet érni! 

 Jó, ha van „B-terved”! Nemcsak egyetlen út vezet a hegycsúcsra! 

 Végül: ha nehézséged támad az iskola vagy a pályairány kiválasztásával, kérdezd 

osztályfőnököd, tanáraid! A konzultációk során sok új szempontot kaphatsz önmagad 

megismeréséhez és a továbbtanulás megtervezéséhez. 

 

Kedves Szülő! 

Hogyan válasszunk középiskolát? Kinek milyen iskolatípus ajánlott? 

Kezdjük azzal, hogy a legfontosabb az, hogy a gyermekünknek megfelelő iskolát találjuk meg. 

Ne csak az legyen a döntés alapja, hogy oda jár a barát, a szomszéd, az ismerős gyereke, vagy 

jókat hallottunk róla, esetleg az van a legközelebb. Természetesen ez is mind fontos, de még 

nagyon sok mindenre érdemes figyelni a választásnál. 

Az eredményes továbbtanuláshoz fontos a megfelelő iskolatípus kiválasztása. Ehhez néhány 

szempontot érdemes figyelembe venni. 

 

https://palyaorientacio.munka.hu/kozepiskola/film


Gimnázium vagy technikum? 

Elsőként azt gondoljuk át, hogy a technikum vagy a gimnázium a megfelelő.  

A gimnázium előnye, hogy ott egy magasabb szintű közismereti képzést kap a diák, több 

felsőoktatási intézmény közül választhat később. Itt azonban többet is kell tanulni. Gimnázium 

csak annak való, aki szeret, tud és akar tanulni, kellően motivált, és feltehetően felsőfokú 

tanulmányokat akar majd folytatni. A gimnáziumi érettségi nem ad szakképesítést. Aki gyenge 

eredménnyel elvégez egy gimnáziumot, szakmát kell tanulnia utána, hogy elhelyezkedhessen. 

Persze enélkül is lehet munkát találni, csak nehezebb. 

Ha tehát valaki nem érez magában elég elszántságot, hogy négy-öt évig tanuljon azért, hogy 

képesítést se szerezzen, válassza a szakgimnáziumot, újabb nevén technikumot. Az nagyon jó 

- de 14-15 évesen ritka -, ha valaki már az általános iskolai tanulmányai végén tudja, milyen 

szakmát szeretne tanulni, az ilyen diákok gondolkodás nélkül megcélozhatnak egy 

technikumot. 

Ha gyermekünk jó tanuló, eddig könnyen vette az akadályokat, nem biztos, hogy jó helyen lesz 

egy technikumban, ahol sokszor kevésbé jó képességű diákok tanulnak. Vannak természetesen 

nagyon magas színvonalon oktató szakgimnáziumok is, de egy eminens diáknak, aki mindig 

szeretett tanulni, a gimnázium inkább való, az az ő közege. 

Ha gimnázium, akkor milyen tagozat? 

Ha eldöntöttük a gyermekünkkel közösen, hogy gimnáziumban folytatná a tanulmányait, azt 

kell kitalálni, milyen tagozaton, ez a következő fontos szempont. Óriási a kínálat, és nagyon 

nem mindegy, mit választunk. Általános tagozat a négy évfolyamos gimnáziumokban már 

egyre kevesebb helyen indul, az iskolák igyekeznek specializált képzéseket hirdetni. Ha 

gyermekünk egyáltalán nem tudja, hogy mivel szeretne foglalkozni, próbáljunk mégis ilyet 

keresni, vagy ha nem találunk, a nyelvi tagozat jó választás lehet. Hiszen abból nem lehet baj, 

ha egy nyelvet jól beszél majd. Ha valamilyen tantárgyat eddig szívesen, kedvvel tanult, vagy 

nagyon jól teljesített belőle, esetleg már van elképzelése, hogy milyen irányban tanulna később 

tovább, keressünk olyan tagozatot, ahol kiteljesedhet. Matematika, természettudományok, 

nyelvek, informatika, humán tagozat, sporttagozat, zenei képzés - nagy a választék.  

Szakgimnázium 

Annak érdemes szakgimnáziumot választani, aki képes érettségi bizonyítványt szerezni, és 

kedvet érez pedagógiai, közművelődési vagy művészeti szakmairány felé. Adottságai, 

képességei és irányultsága alapján már ebben az életkorban valószínűsíteni lehet az érettségi 

után ilyen irányú foglalkozásválasztást. 

 



Szakképző iskola 

Szakképző iskolai képzést akkor célszerű választani, ha az érettségi megszerzése nappali 

tagozaton valamely oknál fogva nem valószínű, és a tanuló inkább szakmát szeretne elsajátítani. 

Szakiskola  

A szakiskolában sajátos nevelési igényű, fogyatékossággal élő tanulók tanulhatnak, speciális 

képzési program szerint. 

Itt található néhány fontos link: 

Az új szakmajegyzék, mely 2021. szeptember 1-jén lépett hatályba 

Felhasználóbarátabb formában tájékoztató füzet az alapszakmákról 

Az IKK (Innovatív Képzési Központ oldala), ahol listás és térképes keresővel is kereshető 

szakképesítést adó iskolát, valamint a régi és az új rendszer közti fordítókulcs is itt található 

 

Az alábbiakban középiskola-típusok legfontosabb sajátosságai és a továbbtanulási lehetőségek 

találhatóak: 

Típus Gimnázium Technikum Szakgimnázium Szakközépiskola Szakiskola 

Képzési 

idő 

4 év vagy 4+1 

év (nyelvi 

előkészítő 

évfolyammal) 

5 év vagy 1+5 

év (előkészítő 

évfolyammal) 

5 év 3 év vagy 1+3 év 

előkészítő 

évfolyammal 

általában 4 

év 

Kimenet 

(bizonyít-

vány) 

Gimnáziumi 

érettségi 

érettségi+ 

technikus 

szakmai 

képzettség 

szak-képesítés 

érettségi+ 

szakképesítés 

(pedagógiai, köz-

művelődési, 

művészeti) 

szakmai képzettség szakmai 

vagy rész-

szakmai kép-

zettség 

     

Tovább-

tanulás 

szak-

képzés-

ben 

Szakképzés 2 

év 

Ágazaton belül újabb szakképzés 1 

év, eltérő ágazatban 2 év 

További szakképzés, 

felnőtt oktatás 

 

Tovább-

tanulás 

felső-

oktatás-

ban 

Bármely irányú  

alap-, osztatlan 

képzés vagy 

felsőoktatási 

szakképzés 

Szakirányú felsőoktatási szakképzés 

vagy alapképzés (gimnázium típusú 

kiegészítő érettségi után bármely 

alap- vagy osztatlan képzés 

Érettségi birtokában 

felsőoktatás 

 

https://www.nive.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=1097
https://www.nive.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=1097
https://szakkepzes.ikk.hu/tajekoztato/fuzet.html
https://ikk.hu/
https://ikk.hu/


És merre? 

Ha tudjuk már az irányt, kezdjük el keresni azt az iskolát, ahol ilyen tagozat indul, és nincs túl 

messze az otthonunktól. A nagyon korán való felkelés, a sok utazás megterhelő lehet - 

természetesen előfordulhat, hogy valaki annyira elszánt, annyira szeretne egy bizonyos 

iskolában tanulni, hogy a távolság sem zavarja; illetve nagyon önálló diákoknak megoldás lehet 

a kollégium is. 

Sokan itt akadnak el. Hogy keressek? Rengeteg az iskola, hogy találjam meg a megfelelőt, egy 

olyan gimnáziumot, ahol például informatika tagozat indul? A többség interneten keres és talál 

gyűjteményes oldalakat, melyek az iskolákat katalogizálják, viszont nagyon sok idő 

kibogarászni, hogy melyik iskola milyen tagozatot indít. (Márpedig láttuk, hogy a 

gyermekünkhöz illő tagozat kiválasztása az egyik legfontosabb dolog.) A Középiskolai 

felvételi elnevezésű oldalon nagyon jó áttekintés található. Itt régiónként, városonként, 

településrészenként lehet rákeresni az iskolákra, melyek táblázatos formában jelennek meg. Az 

iskolák neve alatt az elmúlt években indított tagozatok is szerepelnek (és még rengeteg minden, 

sok-sok adat, amiről majd később írunk), így tehát nagyon gyorsan áttekinthetjük, hogy amit 

keresünk (pl. informatika tagozat), hol indult az elmúlt években. Nagyon fontos, hogy a táblázat 

a korábbi évek tagozatait ismeri, tudja; az aktuális felvételi eljárásban meghirdetett képzési 

területeket nem. Az iskolák nagy része azonban nem változtat a tagozatain (legfeljebb ritkán). 

Ráadásul az iskola vagy tagozat neve fölé irányítva az egeret egy gombnyomással máris az 

adott intézmény honlapján vagy felvételi tájékoztatójánál találjuk magunkat, külön lapon 

nyithatjuk meg ezeket, így keresve a jelenlegi felvételi eljárásra vonatkozó részleteket. 

A kalkulátor használatáról itt bővebben található információ. 

Hogyan szűkítsem tovább a kört? 

Megvan már, hogy mely iskolákban indul az általunk preferált tagozat, és melyek vannak ezek 

hozzánk viszonylag elérhető közelségben. A következő megtorpanás itt szokott történni. 

Honnan tudjam, melyik való a gyerekemnek, hova vennék föl, hol indul teljesen esélytelenül?  

Ebben is segít az imént említett táblázat. A kalkulátor segítségével meg tudjuk nézni, hogy a 

gyermekünknek hol jók az esélyei a várható pontszámai alapján, és a továbbiakban ezekre a 

gimnáziumokra érdemes koncentrálnunk. A várható pontszámokat a korábbi évek 

bizonyítványaiból, az írásbeli kalkulált eredményéből és egy elképzelt szóbeli eredményből 

számolja ki nekünk a rendszer. Az osztályzatok adottak (hamarosan itt a félév, sok minden már 

addig nem változik), a szóbelinél 70-80% beállításánál nem nagyon lőhetünk mellé. A központi 

írásbeli megírása előtt pontokat úgy tippelhetünk meg, hogy gyermekünkkel kitöltetünk otthon 

https://felvizsga.eu/
https://felvizsga.eu/
http://mindentafelvetelirol.blog.hu/
https://mindentafelvetelirol.blog.hu/9999/12/31/egy_remek_segitseg_az_iskolavalasztashoz


a korábbi évek feladatlapjaiból jó néhányat, és megnézzük, átlagosan hogyan sikerülnek. 

(Feladatlapokat itt találhattok.) 

Ne felejtsük el, hogy továbbra is a gyereknek választunk iskolát. Érdemes átgondolni a "kis hal 

nagy vízben" vagy "nagy hal kis vízben" kérdését. Ha a gyermekünk alacsony önértékelésű, 

kudarckerülő típus, akkor nem biztos, hogy jó választás neki egy olyan iskola, ahol ő talán az 

eddigiektől eltérően az utolsók között lesz a sorban - még ha az iskola vagy az osztály 

kiemelkedő eredményeket mutat is föl. Lehet, hogy gyermekünk bejutott, de ha hozzá volt 

szokva, hogy az elmúlt években mindig a legjobbak között volt, most egy kiváló iskola és 

közösség ellenére is érezheti úgy, hogy ő kevés, és ez tovább rombolhatja az önértékelését. 

Ellenben ha képességeihez képest egy nagyon kicsit gyengébb iskolát választunk, ott 

"lubickolhat", és megerősödhet az önbizalma, ami a tanulás szempontjából - a különösen 

érzékeny kamaszkorban  - nagyon fontos. Természetesen nincs értelme sokkal gyengébb iskolát 

választani, hiszen ott lehet, hogy fejlődni nem fog megfelelően. Ha viszont gyermekünk imádja 

a kihívásokat és sikerorientált, nyugodtan válasszunk neki olyan gimnáziumot, ami őt még jobb 

eredményekre fogja sarkallni. 

Haladóknak 

Sokan abba a hibába esnek, hogy csak a tagozat elnevezését nézik, és az első évben (vagy lehet, 

hogy később) jön a meglepődés, rosszabb esetben csalódottság, hogy nem erre számítottunk. 

Mert a gyermek matematika tagozatra jelentkezett, de nagy óraszámban tanulja a fizikát, amit 

utál. Nyelvi tagozatra jár, de csak négy nyelvórája van egy héten az első nyelvből, az ismerős 

gyereke humán tagozaton meg ugyanilyen óraszámban tanulja a nyelvet. Németet akart tanulni 

a gyerek, de ezen a tagozaton csak az oroszt lehet az angol mellett tanulni. 11. évben nem vehet 

föl fakultációs órát, mert a tagozat miatt túl sok órája van, noha most jött rá, hogy biológiából 

akar emelt szintű érettségit tenni. Hogy kerülhetjük el, hogy ilyen csalódások érjenek, és 

tényleg a lehető legkörültekintőbben válasszunk? 

Először is érdemes nagyon alaposan átolvasni a felvételi tájékoztatót, ahol az egyes 

tagozatokról sok iskola részletesen beszámol, például a nyelvtanulás lehetőségeiről informál. 

Másodsorban az iskolák honlapjain meg lehet nézni a pedagógiai programban az egyes 

tagozatok óraszámait az egész gimnáziumi képzésre lebontva. Itt pontosan látszik, hogy a 

Nemzeti Alaptantervben előírt óraszámokhoz képest hogy alakul az adott tagozaton a heti 

óraszám, mennyivel több órája lesz egy adott tagozaton a diáknak. Nagyon sokat számíthat ez, 

mert itt derül ki, hogy pontosan mire számíthatunk. Belenézhetünk a házirendbe is, így derülhet 

ki esetleg, hogy a kinézett iskolában 7:30-kor kezdődnek a tanítási órák, ami lehet, hogy 

elrettent minket. 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/kozponti_feladatsorok


Szubjektív szempontok 

Nyílt napokon, iskolabejárásokon, fórumokon, baráti beszélgetéseken sok információt 

szerezhetünk az iskolákról, olyan információkat is, melyek nem az oktatásszervezéshez 

kapcsolódnak, hanem a diákéletről, az iskola által szervezett programokról nyújtanak nekünk 

képet. Az iskola nem csak oktatási intézmény, a következő években gyermekünk életének egyik 

legfontosabb színtere lesz. Itt fog olyan barátságokat kötni,melyek a felnőtt életében is 

megmaradnak, itt kap majd lehetőséget képességei kibontakoztatására, itt kap majd mintát 

kortársaitól és az őt tanító pedagógusoktól, itt fogják őt terelgetni, segíteni.  

Úgy gondoljuk, hogy az életben sokszor a tudatosság, az átgondoltság vezet a sikerhez. Fontos 

tudni, mit szeretnénk, hogyan szeretnénk azt elérni, milyen út vezet a célunkhoz. Ha így 

teszünk, nagyobb az esélye a sikernek, kisebb az esélye a kudarcnak és a csalódásnak.  

 

Amit a felvételi eljárásról hasznos tudni 

A központi írásbeli felvételi vizsga 

Az írásbeli felvételit „központi”, egységes írásbeli vizsgának nevezik, mivel az Oktatási Hivatal 

(OH) által megküldött feladatlapok felhasználásával kerül megszervezésre. A dolgozatokat 

javítókulcsok alapján, országosan egységesen értékelik. 

Célszerű megírni az egységes írásbeli felvételi vizsgát! 

Ha a tanuló nem írt központi felvételit, akkor nem jelölhet meg olyan intézményt, amely előírja 

ezt a vizsgát. 

A központi, egységes írásbeli vizsgára való jelentkezés határideje: 2021. december 3. 

A felvételi bármelyik vizsgát szervező iskolában megírható. (Ezekről az intézményekről 

jegyzék készül, melyet az OH honlapján, 2021. november 16ig közzétesznek.) 

Az egységes írásbeli felvételi vizsgához szükséges jelentkezési lap (amely nem azonos a 

középfokú intézményekbe való tényleges jelentkezési lappal) letölthető és sokszorosítható 

(oktatas.hu). 

A központi írásbeli vizsgákat országosan egységesen szervezik meg: 

a 9. évfolyamra 2022. január 22-én, 10 órától, - a pótló írásbeli időpontja:2022. január 27-

én, 14 órától. Pótló írásbeli vizsgát azok a tanulók írhatnak, akik az előző írásbelin alapos ok 

miatt nem tudtak részt venni (ezt igazolniuk kell).A tanulóknak a központi írásbeli vizsgára 

diákigazolványt vagy személyi igazolványt kell vinni magukkal.Vizsgázni magyar nyelvből 

és matematikából kell. Mindkét vizsga időtartama 45 perc, köztük 15 perc szünetet 

kapnak a tanulók. 



A vizsgákra való felkészülés eredményes módszere, ha a tanuló megoldja az előző évek 

vizsgáinak letölthető feladatsorait (megtalálhatók az OH honlapján), vagy előkészítő 

foglalkozásokra jár (melyet iskolánk is szervez). 

A feladatokat és a megoldásokat a vizsgát követően az OH a honlapján közzéteszi, így a 

vizsgázók, illetve szüleik összehasonlíthatják a dolgozatok értékelését a javítókulcsokkal. Az 

írásbeli vizsga kiértékelt feladatlapjait a vizsgázó és szülője az iskola képviselőjének 

jelenlétében, az igazgató által meghatározott helyen és időben megtekintheti, azokról másolatot 

készíthet, és az értékeléssel kapcsolatban észrevételt tehet. A központi írásbeli vizsga 

eredményéről a vizsgát szervező középiskola 2022. február 7-ig Értékelőlapot állít ki (ez 

az Értékelőlap eredeti példánya). Ezt meg kell őrizni! (A jelentkezési lapok mellé az 

Értékelőlap másolata csatolandó.)  

A sajátos nevelési igényű (SNI), illetve beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 

küzdő (BTMN) tanulóknak és szüleiknek jóval a felvételi eljárás megkezdése előtt 

tájékozódniuk kell. Legkésőbb 2021. december 3-ig érdemes megkeresni azt az iskolát, 

ahol a tanuló a központi írásbeli felvételi feladatsort írja, és ott benyújtani a szakértői 

véleményt. SNI tanulókra speciális eljárási szabályok vonatkoznak, melyeket érdemes 

részletesen tanulmányozni (Nkt 4. § 25. pontjában meghatározott SNI, illetve a 3. pontjában 

meghatározott BTMN, továbbá a Nkt 51. § (5) bekezdése).  

 

Fontos határidők 

 Határidők Feladatok 

1. 2021. 10. 20. 
Középfokú iskolák, kollégiumok honlapjukon közzéteszik 

felvételi tájékoztatójukat. 

2. 2021. 10. 31.  
Az általános iskola tájékoztatja a tanulókat a felvételi eljárás 

rendjéről. 

3. 2021. 11. 16. 
A Hivatal közzéteszi a központi írásbeli felvételi vizsgát 

szervező intézmények jegyzékét. 

4. 2021. 12. 03. 

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. 

5. 2022. 01. 22. Az általános felvételi eljárás kezdete. 



6. 
2022. 01. 22. 

10:00 

Központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra és 

az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezők 

számára az érintett intézményekben. 

7. 
2022. 01. 27. 

14:00 

Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra, 

valamint az Arany János Tehetséggondozó Programba 

jelentkezők számára azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok 

miatt nem tudtak részt venni. 

8. 2022. 02. 07. 
A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények 

értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat.  

9. 2022. 02. 18. 

Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat 

a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig 

a Hivatalnak.  

10. 
2022. 02. 22 - 03. 

11. 

A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás 

keretében. 

11. 2022. 03. 16. 
A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a 

jelentkezők felvételi jegyzékét. 

12. 2022. 03. 21 - 22. 
A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános 

iskolában. 

13. 2022. 04. 29. 

A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről 

vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az 

általános iskoláknak. 

14. 2022. 05. 11 - 12. 

Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi 

eljárás keretében a felvehető létszám 90%-ánál kevesebb tanulót 

vettek fel. 

15. 2022. 06. 22 - 24. 

Beiratkozás a középfokú iskolákba, valamint a Köznevelési és a 

Szakképzési Hídprogramba az iskola igazgatója által 

meghatározott időben. 

 

A továbbtanuláshoz, pályaválasztáshoz segítséget nyújtó további intézmények 

Speciális helyzetű tanulók az alábbi intézményektől kaphatnak személyre szabott 

segítséget: felmentést, fejlesztést, egészségügyi alkalmasság megállapítását. 



Pest Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat Budakeszi 

tagintézménye, Budaörs 

Telefon: 

06 30 322 4638 ; 06 20 349 2922; 06 23 415 400 

E-mail: bejelentkezes.budakeszi@gmail.com ; 

pmpsz.budakeszi@gmail.com 

Cím: 2040 Budaörs, Budapesti út 54., Polgárok Háza 

Országos Közegészségügyi Intézet 

(OKI) Ifjúsági Szakmai 

Alkalmasságot Vizsgáló 

Szakrendelés 

1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. fszt. 6. | Tel: +36 

1 459-3061 | Web: www.omfi.hu 

 

Fogalomtár 

A beiskolázás során használt legfontosabb fogalmak magyarázata 

Egészségügyi alkalmasság: orvosi szakvéleményre alapozott megállapítása annak, hogy a 

személy, testi adottságai, egészségi és pszichikai állapota alapján képes (önmaga és mások 

veszélyeztetése nélkül) adott szakma szerinti tevékenység, foglalkozás gyakorlására és a 

szakmai vizsgára való felkészülésre. 

Első és második szakképesítés: a Szakmajegyzékben szereplő, iskolai rendszerű szakképzésben 

megszervezett, állam által támogatott képzésben megszerzett államilag elismert 

szakképesítések, amelyek adott munkakör betöltésére, foglalkozás, tevékenység gyakorlására 

képesítenek. 

Emelt szintű oktatás: meghatározott tantárgy kerettanterv szerinti magasabb követelményekkel 

történő tanítása. 

Felvételi Központ: Feladata a Tanulói adatlapok feldolgozása, a felvételi eljárás 

végeredményének a kialakítása. Az Oktatási Hivatal (OH) Köznevelési Információs 

Rendszerek Osztályának elérhetőségei: E-mail cím: kifir@oh.gov.hu Ügyfélszolgálat 

telefonszáma: (+36-96) 510-000 

Gimnázium: négy, hat vagy nyolc – nyelvi előkészítő évfolyam esetében öt, hét vagy kilenc –

évfolyammal működő nevelési-oktatási intézmény, ahol általános műveltséget megalapozó, 

valamint érettségi vizsgára és felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére felkészítő nevelés-

oktatás folyik. 

Jelentkezési lap: A középfokú iskolai felvételi kérelmet az Oktatási Hivatal által elkészített, és 

honlapján közzétett jelentkezési lapon lehet benyújtani. Az eljárásban részt vevő tanuló több 

jelentkezési lapot állíthat ki. Egy jelentkezési lapon egy iskola adatai tüntethetők fel, egy 

mailto:kifir@oh.gov.hu


iskolánál több tanulmányi terület is megjelölhető. A jelentkezési lapon a választott tanulmányi 

terület belső kódját minden esetben fel kell tüntetni. 

Két tanítási nyelvű oktatás: A két tanítási nyelvű iskolai oktatásban a tanítás egyidejűleg két 

nyelven, magyarul és idegen nyelven (célnyelven) folyik. Célnyelv bármelyik idegen nyelv 

lehet, és a magyar nyelv- és irodalom tantárgy kivételével bármelyik tantárgy tanítható a 

célnyelven. A két tanítási nyelvű oktatás célja, hogy a diákok magas szintű idegennyelv-tudás 

és idegennyelv-használat birtokába jussanak. 

Komplex szakmai vizsga: az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanuló és az 

iskolarendszeren kívüli szakképzésben részt vevő felnőtt szakmai elméleti és gyakorlati 

tudásának, képességeinek, készségeinek, ismereteinek mérése, amely a Szakmajegyzékben 

meghatározott szakképesítés megszerzéséhez szükséges, a szakképesítéshez tartozó 

feladatprofil szerinti tevékenységek ellátásához meghatározott ismeretek elsajátítását tanúsító, 

jogszabályban meghatározott bizonyítvány kiadására irányuló eljárás. 

Központi írásbeli felvételi: A középiskolai felvételi eljárás során megírt, központilag kiadott, 

egységes követelményekre épülő írásbeli vizsga – matematika, magyar nyelv és irodalom 

antárgyakból, melynek eredményeit minden középiskola köteles elfogadni. 

Módosító tanulói adatlap: Az általános iskola 2019. március 21-22. között egy alkalmat köteles 

biztosítani ahhoz, hogy a tanuló és a szülő közösen módosíthassa a tanulmányi területek 

rangsorát a tanulói adatlapon. 

Nyelvi előkészítő osztály: Sokan összetévesztik a célnyelvi előkészítéssel folyó ötéves, két 

tanítási nyelvű oktatást a nyelvi előkészítő oktatási formával. Abban hasonlítanak, hogy 

mindkettőnél van egy intenzív nyelvi felkészülést biztosító évfolyam, és a tizenharmadik 

évfolyamon fejeződik be a nevelés és oktatás. A nyelvi előkészítő osztályban a kilencedik 

évfolyamon legalább a kötelező tanórai foglalkozások negyven százalékának megfelelő 

időkeretben idegen nyelvre, a nyelvi előkészítésre fel nem használt időkeret legalább huszonöt 

százalékát informatikai ismeretek oktatására, a fennmaradó időkeretet pedig 

képességfejlesztésre kell fordítani. 

Szakmajegyzék (régen OKJ - Országos Képzési Jegyzék): Az állam által elismert 

szakképesítéseket tartalmazó lista. 

Pályaválasztási tanácsadás: Feladata a tanuló adottságainak, tanulási képességének, 

irányultságának szakszerű vizsgálata, és ennek eredményeképpen középfokú továbbtanulás, 

szakképesítés, felsőoktatási szak ajánlása. Pécsett a Baranya Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Továbbtanulási és Pályaválasztási Tanácsadó egysége végez pályaválasztási tanácsadást. 



Szakgimnázium (korábbi nevén: szakközépiskola): szakmai érettségi végzettséget adó és ehhez 

kapcsolódó szakképesítés megszerzésére irányuló képzési forma, mely szakirányú felsőfokú 

továbbtanulásra vagy munkába állásra készít fel. Általános műveltséget megalapozó négy 

középiskolai évfolyama és a szakképzésről szóló törvény alapján a Szakmajegyzékben 

meghatározott számú szakképzési évfolyama van, ahol szakmai elméleti és gyakorlati oktatás 

valamint szakmai vizsgára történő felkészítés folyik. 

Szakközépiskola (korábbi nevén: szakiskola, szakmunkásképző): három, az adott szakképesítés 

megszerzéséhez szükséges közismereti képzést és szakmai elméleti és gyakorlati oktatást 

magában foglaló szakképzési évfolyam, szakmunkás-bizonyítványt ad, érettségi bizonyítványt 

nem. További két évfolyam elvégzésével érettségi vizsga tehető. A szakképesítést szerzett 

tanuló dönt arról, hogy továbbtanul-e az érettségi vizsgára felkészítő további két évfolyamon. 

Szakmai érettségi végzettség: a nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározott 

kötelező közismereti érettségi vizsgatárgyakból és a szakközépiskola ágazata szerinti kötelező 

szakmai vizsgatárgyból álló érettségi vizsgával megszerezhető végzettség, amely a 

Szakmajegyzékről szóló kormányrendeletben meghatározottak szerinti munkakör betöltésére 

képesít. 

Tanulmányi terület (korábbi nevén: tagozat): Tanulmányi lehetőségek, melyek közül a tanuló 

választhat. 

Tanulói adatlap: A tanulónak a jelentkezési lapokkal együtt külön adatlapot is ki kell töltenie, 

melyen feltünteti, hogy hány jelentkezési lapot állított ki, több jelentkezés esetén – akkor is, ha 

ugyanarról az iskoláról van szó – feltüntetve a felvételi kérelmek tanulmányi területeinek a 

rangsorát. 

 

Természetesen bármilyen körültekintően is választunk, azt senki nem tudja előre, hogy 

milyen közösségbe kerül a gyerekünk, szerez-e barátokat, tetszik-e neki az iskola 

légköre, mennyire fogja megtalálni a helyét az osztályban, milyen lesz az osztályfőnök, 

milyenek lesznek a szaktanárok, megtalálja-e velük a hangot. De ha minden egyéb 

szempontot figyelembe vettünk az iskolaválasztásnál, akkor elmondhatjuk, hogy mi 

mindent megtettünk, hogy a gyermekünk a lehető legjobb és mindenekelőtt neki való 

helyre kerüljön. 

 

Sikeres továbbtanulást kívánok! 

Enyedi Judit 

pályaválasztási felelős 


