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Kedves Szülők! Kedves Tanulók! 

Néhány száz évvel ezelőtt a legbecsültebb iparosok az asztalosok, kőművesek, 
szabók vagy ácsmesterek voltak. Ma ezek a szakmák nem olyan népszerűek, mint 
egykoron, pedig a statisztikák és munkaügyi adatok azt mutatják, hiány van belőlük. 
A „kétkezi” szakmákra egyre nagyobb igény van a munkaerőpiacon. Egy kiváló 
szakember a jól kiválasztott szakmájával mindig képes állást szerezni és 
megélhetést biztosítani családjának. 

Manapság az, hogy valaki fiatal felnőtt szakemberként megfelelő munkát találjon, 
elsősorban két dolgon múlik: 

• Olyan szakmája legyen, amire kereslet van a munkaerőpiacon és 

• A szakmáját magas színvonalon művelje, szakmájának „mestere” legyen. 

Nagyon fontos, hogy milyen iskolát, milyen szakképesítést választ a végzős általános 
iskolás tanuló.  

Jövővel kapcsolatos felelős döntés akkor hozható, ha ismerjük lehetőségekeinket. 

A jó döntés elősegítésében kívánunk segíteni kiadványunkkal nektek és 

szüleiteknek. 

 

      A tájékoztatót „forgassátok” eredményesen: 

Széles Imre 

Kisfaludy Károly Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola 

intézményvezető 

  



 

 

Közoktatási intézmények rendszere a 8. osztály után 

A középfokú iskolákba a felvétel központi vizsga alapján történik. Azoknak a 
tanulóknak, akiket nem vesznek fel középfokú iskolába, vagy nem tudják befejezni a 
nyolcadik osztályt, de még tankötelesek, ún. hídprogramokat szerveznek, 
amelyekben felkészítik őket a szakiskolai továbbtanulásra. 

A hídprogramok egy évesek. A Köznevelési és Szakképzési Hídprogramok 
segítséget nyújtanak a tanulónak a középfokú nevelés-oktatásba, szakképzésbe való 
bekapcsolódáshoz vagy a munkába álláshoz, valamint az önálló életkezdéshez 
szükséges ismeretek megszerzéséhez. A Köznevelési Hídprogram kerettantervét az 
oktatásért felelős miniszter rendeletben adja ki. A Szakképzési Hídprogram 
kerettantervét a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter az oktatásért 
felelős miniszter egyetértésével és a társadalmi felzárkózásért felelős miniszter 
véleményének kikérésével rendeletben adja ki. 

Az ISCED 3-as szintű (felső-) középfokú oktatás Magyarországon immár több mint 
fél évszázada jellemzően a 8 éves általános iskolai (alapfokú és alsóközépfokú, 
ISCED 1 és 2 szintű) oktatás után, a 9. évfolyamtól kezdődően szerveződik. 
Leggyakrabban 4 évig tart, bár tarthat 5 vagy 3 évig is. Ugyancsak fél évszázada 
változatlan az általános iskolát követő oktatás 3 fő programja: a gimnáziumi, a 
szakgimnáziumi (2016-ig nevük szakközépiskolai) és a szakközépiskolai (2016-ig 
nevük szakiskolai,a kilencvenes évek végéig ez utóbbit szakmunkásképzésnek 
hívták), de hivatalos besorolása alapján ide tartoznak a jóval kisebb volumenű 
szakiskolai (2016-ig neve speciális szakiskolai) és a Híd-programok is. A 3 fő 
program közül a 4, ritkábban 5 éves gimnáziumi és a szakgimnáziumi programok 
érettségivel való sikeres elvégzése a felsőoktatásba való belépésre jogosít. A 3 éves 
szakközépiskolai végzettség az Országos Képzési Jegyzékben szereplő, államilag 
elismert valamely szakképesítésről szóló bizonyítvány kiadásával végződik, 
felsőoktatásba való belépésre nem jogosít. Ebben az iskolatípusban mód van további 
2 év alatt a felsőoktatásba való belépésre jogosító érettségit szerezni. 

A gimnázium négy, hat vagy nyolc - nyelvi előkészítő évfolyam esetében öt, hét 
vagy kilenc - évfolyammal működik. A gimnáziumban általános műveltséget 
megalapozó, valamint érettségi vizsgára és felsőfokú iskolai tanulmányok 
megkezdésére felkészítő nevelés-oktatás folyik., A gimnáziumi tanulmányokat lezáró 
országosan egységes érettségi vizsga egyben a felsőoktatási intézményekbe történő 
felvételi vizsga része is. 

A szakgimnázium szakmai érettségi végzettséget ad és ehhez kapcsolódó 
szakképesítés megszerzésére, szakirányú felsőfokú iskolai továbbtanulásra, 
szakirányú munkába állásra készít fel. 4 általános műveltséget megalapozó 
középiskolai évfolyama és az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott számú 
szakképzési évfolyama van, ahol szakmai elméleti és gyakorlati oktatás is folyik. A 
szakgimnáziumban az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott 
szakképesítések köréhez kapcsolódóan tehető szakmai érettségi vizsga, illetve 
szerezhető meghatározott szakképesítés. 

A szakközépiskolának öt évfolyama van, amelyből három, az adott szakképesítés 
megszerzéséhez szükséges közismereti képzést és szakmai elméleti és gyakorlati 



 

 

oktatást magában foglaló szakképzési évfolyam, valamint további kettő, érettségi 
vizsgára felkészítő évfolyam. A szakközépiskolában az Országos Képzési 
Jegyzékben meghatározott szakképesítések körében a szakképzési kerettanterv 
szerint folyhat szakképzés. A szakközépiskolában államilag elismert szakképesítést 
szerzett tanuló dönt arról, hogy továbbtanul-e az érettségi vizsgára felkészítő további 
két évfolyamon. 

A szakiskola a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelés-oktatása céljából a 
szakiskola a többi tanulóval sajátos nevelési igénye miatt együtthaladásra képtelen 
tanulókat készíti fel szakmai vizsgára. A szakiskolában az Országos Képzési 
Jegyzékben meghatározott szakképesítések körében - a sajátos nevelési igény 
jellegétől függően - a szakképzési kerettanterv vagy a speciális kerettanterv szerint 
folyhat szakképzés. A szakmai vizsgára történő felkészítésre vonatkozó további 
rendelkezéseket a szakképzésről szóló törvény határozza meg. A szakiskolában az 
évfolyamok száma a speciális kerettanterv szerint meghatározott. 

A köznevelési törvény és a szakképzési törvény együttesen rendelkezik a 
tanulmányok elismeréséről, illetve beszámításáról a nem-hagyományos tanulói utat 
bejáró tanulók javára. A törvényeknek ezek a rendelkezései javítják az 
iskolarendszer átjárhatóságát a középfokú oktatásban, és lehetővé teszik a tanulók 
számára a pályamódosítást minden irányban. Így például a szakiskolában 
szakképesítést szerzett tanulók számára biztosított az érettségihez vezető 
továbbtanulás lehetősége szakközépiskolában, érettségire felkészítő programban. 
Ugyanakkor a gimnáziumban érettségizettek – egy évvel hosszabb program 
keretében – emelt szintű szakképzésben OKJ szakképesítést szerezhetnek. 

Az ISCED 4-es szintű posztszekunder szakképzés 1-2 éves programjait a 
kilencvenes évek második felétől vezették be. Kisebb részben fizikai, nagyobb 
részben szellemi szakmákra folyik ezekben a képzés. Az iskolarendszerben a 
szakgimnáziumokban folyó posztszekunder szakképesítések száma az elmúlt 
években valamivel meg is haladta a felsőközépfokú szakképzésben kiadott 
szakképesítések számát. Ezért, a szakképzés jelentős hányadának magasabb 
szintre kerüléséért van, hogy a Magyarországi felsőközépfokon a szakképzés aránya 
nemzetközi összehasonlításban alacsony, ugyanakkor a posztszekunder szintű 
szakképzés volumene nemzetközi összehasonlításban nagyon magas. 

  



 

 

A középfokú felvételi eljárás ütemezése a 2018/2019-es 

tanévben 

 

13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet a 2018/2019. tanév rendjéről 2. melléklet a 

13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelethez. A középfokú iskolai, a kollégiumi, valamint a 

Köznevelési és a Szakképzési Hídprogramba történő felvételi eljárás 

lebonyolításának ütemezése a 2018/2019. tanévben 

1. Határidők Feladatok 

2. 2018. szeptember 10. Az oktatásért felelős miniszter pályázatot hirdet az 

Arany János Tehetséggondozó Programba, az Arany János Kollégiumi 

Programba, valamint az Arany János Kollégiumi- Szakközépiskolai Programba 

történő jelentkezésről. 

3. 2018. szeptember 30. A Hivatal a honlapján közlemény formájában 

nyilvánosságra hozza a középfokú iskolák tanulmányi területeinek 

meghatározási formáját. 

4. 2018. 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. 

5. 2018. október 20. A középfokú iskoláknak, kollégiumoknak nyilvánosságra kell 

hozniuk a honlapjukon a felvételi tájékoztatójukat. 

6. 2018. október 31. Az általános iskola tájékoztatja a nyolcadik évfolyamos 

tanulókat a felvételi eljárás rendjéről. 

7. 2018. 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. 

8. 2018. december 7. 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. 

9. 2018. december 11. Az Arany János Tehetséggondozó Programra történő 

pályázatok benyújtása. 

10. 2018. december 12. 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. 

11. 2019. január 18. Az Arany János Tehetséggondozó Programba tartozó 

intézmények megszervezik a találkozást a programba jelentkezőkkel. 

12. 2019. január 19. Az általános felvételi eljárás kezdete. 



 

 

13. 2019. január 19., 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. 

14. 2019. január 24., 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. 

15. 2019. január 25. Az Arany János Tehetséggondozó Programba tartozó 

intézmények megszervezik a találkozást a programba jelentkező, a pótló 

írásbelin részt vett tanulókkal. 

16. 2019. január 28. Az Arany János Kollégiumi Programba történő pályázatok 

benyújtása 

17. 2019. február 7. A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények a 

Hivatal által meghatározott módon értesítik az írásbeli eredményéről a 

tanulókat. 

18. 2019. február 8. 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. 

19. 2019. február 8. Az Arany János Tehetséggondozó Programban és az Arany 

János Kollégiumi 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. 

20. 2019. február 18. 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.) 

21. 2019. február 18. Jelentkezés a rendészetért felelős miniszter által fenntartott 

rendészeti szakgimnáziumokba. 

22. 2019. február 21. - március 14. A szóbeli meghallgatások az általános felvételi 

eljárás keretében. 

23. 2019. március 18. A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra 

hozza a jelentkezők felvételi jegyzékét. 

24. 2019. március 21-22. A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az 

általános iskolában. 

25. 2019. március 25. 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. 



 

 

26. 2019. március 28. A Hivatal elektronikus formában megküldi a középfokú 

iskoláknak a hozzájuk jelentkezettek listáját ABC sorrendben. 

27. 2019. március 28. A Klebelsberg Központ kijelöli a Köznevelési Hídprogramot 

a következő tanévtől megvalósító középfokú intézményt vagy intézményeket, 

és erről tájékoztatja az általános iskolákat. 

28. 2019. március 28. A szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter, 

valamint az agrárpolitikáért felelős miniszter kijelöli a Szakképzési 

Hídprogramot a következő tanévtől megvalósító középfokú tagintézményt 

vagy intézményeket, és erről a Hivatalon keresztül tájékoztatja az általános 

iskolákat. 

29. 2019. április 9. A Hivatal a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti a 

jelentkezettek listáját. 

30. 2019. április 12. A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsort 

a - Hivatal által meghatározott módon - megküldi a Hivatalnak. 

31. 2019. április 23. A Hivatal kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és 

tanulói adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak 

(egyeztetett felvételi jegyzék). 

32. 2019. április 30. A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről 

vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános 

iskoláknak. 

33. 2019. április 30. Az Arany János Kollégiumi-Szakközépiskolai Programba 

történő pályázatok benyújtása. 

34. 2019. május 6-17. Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános 

felvételi eljárás keretében a felvehető létszám 90%-ánál kevesebb tanulót 

vettek fel. 

35. 2019. május 6. - augusztus 31. A középfokú iskola igazgatója rendkívüli 

felvételi eljárást írhat ki. 

36. 2019. május 17. A 2019. május 17-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást 

meghirdető iskola igazgatója dönt a felvételi kérelmekről. 

37. 2019. június 1. A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás 

befejezése a fenntartónál. 

38. 2019. június 17. Az általános iskola értesítést küld a tanulóról a tanuló állandó 

lakhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes megyeszékhely 

szerinti járási hivatal, valamint a Klebelsberg Központ részére, amennyiben 

kezdeményezi a tanköteles tanuló felvételét a Köznevelési Hídprogramba. A 

Klebelsberg Központ kijelöl legalább egy, a megye területén működő 

Köznevelési Hídprogramban részt vevő köznevelési intézményt, amely a 

tanulót felveszi tankötelezettségének teljesítése érdekében. 

39. 2019. június 17. Az általános iskola értesítést küld a tanulóról a tanuló állandó 

lakhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes megyeszékhely 

szerinti járási hivatal, valamint a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési 

Hivatal részére, amennyiben kezdeményezi a tanköteles tanuló felvételét a 



 

 

Szakképzési Hídprogramba. A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal 

kijelöl legalább egy, a megye területén működő Szakképzési Hídprogramban 

részt vevő középfokú intézményt, tagintézményt, amely a tanulót felveszi 

tankötelezettségének teljesítése érdekében. 

40. 2019. június 20-22. Beiratkozás a középfokú iskolákba, valamint a 

Köznevelési és a Szakképzési Hídprogramba az iskola igazgatója által 

meghatározott időben. 

41. 2019. július 24. - augusztus 9. Beiratkozás a honvédelemért felelős miniszter 

fenntartásában lévő, kizárólag a honvédelemért felelős miniszter hatáskörébe 

tartozó szakképesítésekre való felkészítést folytató szakképző iskolába. 

42. 2019. augusztus 1-31. Beiratkozás a rendészetért felelős miniszter által 

fenntartott rendészeti szakgimnáziumokba. 

43. 2019. augusztus 31. Pótbeiratkozás a Köznevelési és a Szakképzési 

Hídprogramra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Sikeres pályaválasztást segítő szolgáltatások 

Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Szakszolgálat – pályaválasztás, 

továbbtanulási tanácsadás 

http://gymsm-pedszakszolg.sulinet.hu/hu/palyavalasztas 

A jelentkező tanulók pályairányultságukra vonatkozó tematikus beszélgetésen 

vesznek részt, amit önismereti kérdőívek kitöltése követ papír alapon illetve online 

felületeken. Ezek segítségével történik az érdeklődési irányok feltérképezése. Az 

érdeklődési irányokhoz a képességek figyelembe vételével pályákat ajánlunk. A 

pályákról online felületeken illetve CD-n filmeket tekinthetnek meg az érdeklődők. Az 

általános iskolás tanulóknál a tanácsadás iskolaválasztás ajánlásával zárul. 

Győr – Moson – Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 

https://www.gymskik.hu/hu/gyor-moson-sopron-megyei-kereskedelmi-es-iparkamara 

A megyei Pályaorientációs Konzorcium tagja, ősszel különböző rendezvényeket 

szerveznek: pályaválasztási kiállítás, üzemlátogatások, rendkívüli osztályfőnöki órák, 

szülői értekezletek, önismereti tréningek, kiadványok. 

 

Győri Tankerületi Központ – Pályázat megvalósítása 

http://kk.gov.hu/efop-3-2-5-17-2017-00024 

A pályaorientáció megerősítése, különös tekintettel a matematikai, 

természettudományos, informatikai és műszaki pályák választásának 

népszerűsítésére és ahhoz kapcsolódó kompetenciák fejlesztésére.  

http://gymsm-pedszakszolg.sulinet.hu/hu/palyavalasztas
https://www.gymskik.hu/hu/gyor-moson-sopron-megyei-kereskedelmi-es-iparkamara
http://kk.gov.hu/efop-3-2-5-17-2017-00024


 

 

Iskolaajánló 

Kazinczy Ferenc Gimnázium 

Nyitott kapuk napjai 2018     

Tájékoztató a 4 és 5 évfolyamos gimnáziumi képzésről 
8. osztályos (14-15 éves) tanulók részére: 

2018. november 14-én (szerdán) 17.00 órakor és 
2018. november 15-én (csütörtökön) 15.00 órakor. 

 
Tájékoztató a 8 évfolyamos gimnáziumi képzésről 

4. osztályos (10-11 éves) tanulók részére: 
2018. november 5-én (hétfőn) 17.00 órakor és 

2018. november 26-án (hétfőn) 17.00 órai kezdettel. 
 

http://www.kazinczy.gyor.hu/web/index.php 

Győri Műszaki Szakképzési Centrum Hild József Építőipari Szakgimnáziuma 

2018. november 13-án, 15-én és 27-én "Nyitott kapuk napja” bemutatókat tartanak 
15.00 órai kezdéssel. Az érdeklődők a rendezvényen megismerkedhetnek az 
intézmény képzési struktúrájával és az iskola falai között zajló hétköznapokkal. Az 
iskolai élet képeken és szóban történő bemutatása után lehetőség nyílik a felmerülő 
kérdések feltevésére, személyes tájékoztatásra. 

http://hildszki.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=65&Itemid=87 

Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum Baross Gábor Két Tanítási Nyelvű 
Közgazdasági és Ügyviteli Szakgimnáziuma 

2017. november 15-én (szerdán) és november 21-én (kedden) 15 órától várják az 
iskola iránt érdeklődő nyolcadikos diákokat, szüleiket. A Baross-teremben ismertetik 
a jövő tanévben induló osztályainkat és a felvételi eljárás rendjét. Az általános 
tájékoztató után a látogatók megtekinthetik az iskola épületét, megismerkedhetnek a 
tanórán kívüli lehetőségekkel, a színes diákélettel. Vegyenek részt 15-15 perces 
szakmai (közgazdasági és ügyviteli), valamint két tanítási nyelvű (angol és német 
célnyelvi) bemutató órákon. 
http://www.barossgyor.hu/hun/oktatott-szakmak.html 

Győri Szolgáltatási SZC Krúdy Gyula Gimnáziuma, Két Tanítási Nyelvű 

Középiskolája, Turisztikai és Vendéglátóipari Szakképző Iskolája 

Nyitott Kapuk Napja:  

A gimnáziumi és két tanítási nyelvű képzésekbe jelentkező tanulók számára:  

2017. november 21. (kedd) 15 óra 

http://www.kazinczy.gyor.hu/web/index.php
http://hildszki.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=65&Itemid=87
http://www.barossgyor.hu/hun/oktatott-szakmak.html


 

 

A turisztikai és vendéglátóipari szakgimnáziumi és szakközépiskolai képzésekbe 

jelentkező tanulók számára:  

2017. november 22 (szerda) 15 óra 

https://krudy.gyor.hu/beiskolazas/felveteli-tajekoztato 

Győri Műszaki SZC Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti 

Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma 

Nyitott Kapuk Napja: 2018. november 13-án vagy november 20-án 15.00 -17. 00 óra 

között 

Felvételi-tájékoztató-2018-2019-Lukács.pdf  

 

Veres Péter Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és Kollégium 

Nyílt napok: 

2017. november 23. (csütörtök) 15.00 

2018. január 25. (csütörtök) 15.00 

http://www.veresp-gyor.sulinet.hu/index.php?mid=12&menu_id2=12&tartalom_id=18 

Roth Gyula Erdészeti, Faipari, Kertészeti, Környezetvédelmi Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és Kollégium 

Nyílt napok időpontjai 

 2018. november 14. (szerda) 

 2018. november 29. (csütörtök) 

 2018. december 12. (szerda) 

Program 

12:30 – 13:00 Érkezés, filmvetítés az iskola képzéseiről, tájékoztatás a programról. 

Iskola épület (Sopron, Szent György u. 9.) 

13:00 – 13:30 Bemutató órák az iskolában 

Iskola épület (Sopron, Szent György u. 9.) 

13:50 – 14:30 Igazgatói tájékoztató az iskola működéséről és a felvételi eljárásról 

Kollégium (Sopron, Lackner Kristóf u. 7.) 

14:30 – kb. 15:15 A kollégium bemutatása 

Kollégium (Sopron, Lackner Kristóf u. 7., Bánfalvi u. 48-50.) 

A nyílt napok ideje alatt az érdeklődőknek a kollégium udvarában parkolási 

lehetőséget biztosítanak. 

http://www.rothszki.hu/kepzesek/felveteli-tajekoztato/  

https://krudy.gyor.hu/beiskolazas/felveteli-tajekoztato
http://www.lukacssuli.hu/sites/default/files/Felv%C3%A9teli-t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3-2018-2019-Luk%C3%A1cs.pdf
http://www.veresp-gyor.sulinet.hu/index.php?mid=12&menu_id2=12&tartalom_id=18
http://www.rothszki.hu/kepzesek/felveteli-tajekoztato/


 

 

Hiányszakmák, tanulói támogatások: 

Ács Asztalos Automatikai technikus Dísznövénykertész Festő, mázoló, 

tapétázó Gazdasági informatikus Gépgyártástechnológiai technikus Gépi 

forgácsoló Gyakorló ápoló Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló Hegesztő

 Ipari gépész Járműipari fémalkatrész-gyártó Kőműves Központifűtés- és 

gázhálózat rendszerszerelő Mechatronikai technikus Mezőgazdasági gépész

 Női szabó Szociális gondozó és ápoló Villanyszerelő Virágkötő 

és kereskedő 

    

Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjra vonatkozó hiány-szakképesítések 

A hiány-szakképesítések körébe tartozó szakképesítésre felkészítő, államilag 
támogatott nappali, iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulókat, 
tanulmányi eredményük alapján, ösztöndíj illeti meg. A hiány-szakképesítések száma 
a korábbi 12 szakképesítésről megyénként 20-21 szakképesítésre emelkedett. Az 
ösztöndíj mértéke a tanulók tanulmányi átlageredmény alapján, a szakiskolai vagy 
szakközépiskolai tanulmányokat folytató tanulók tekintetében havonta 10-35 ezer 
forint, míg a szakgimnáziumi tanulmányokat folytató tanulók esetében havonta 20-50 
ezer forint közötti összeg lehet. 

A hiány-szakképesítések tanévenkénti listái megyei bontásban itt találhatóak: 

Ösztöndíjra jogosító szakképesítések a 2018/2019. tanévre - 353/2017. (XI. 29.) 
Kormányrendelet 5. sz. melléklet 

 

 

  

https://www.nive.hu/Downloads/Hirek/Osztondij/DL.php?f=Szaboky_Adolf_Szakkepzesi_osztondijra_jogosito_szakkepesitesek_a_2018_2019_tanevben.xlsx
https://www.nive.hu/Downloads/Hirek/Osztondij/DL.php?f=Szaboky_Adolf_Szakkepzesi_osztondijra_jogosito_szakkepesitesek_a_2018_2019_tanevben.xlsx


 

 

Fontos linkek gyűjteménye 

 
Ez a gyűjtemény tartalmazza azoknak a weblapoknak a bemutatását, amelyeknek a 
megismerése és a használata jó szolgálatot tehet a pályaorientációs tevékenység 
során. 
 
Oktatas.hu 
 
Az Oktatási Hivatal weblapja. A Köznevelés menüpontból az Intézménykereső és a 
Középfokú felvételi eljárás segít a középfokú beiskolázással kapcsolatban; a 
Szakképzés menüpontból megismerhető az iskolarendszerű és az iskolarendszeren 
kívüli szakképzés, így ezek az információk mind az általános iskola, mind a 
középiskola utáni továbbtanuláshoz segítséget nyújthatnak. A Felsőoktatás 
menüpont alatt fontos információk találhatóak a felvételi rendszerről, és közvetlenül 
elérhető innen a felvi.hu is. 
 
felvi.hu 
 
A felsőoktatási felvételi eljárás hivatalos oldala. Az egyetemek, a főiskolák 
bemutatása, szakkereső és szakleírások, ponthatárok, elektronikus jelentkezési 
lehetőség, az adott évben aktuális felvételi tájékoztató található az oldalon. Ezen 
kívül a Diplomán túl menüpont alatt karriertervezési aloldalt tartalmaz, valamint 
számos tematikusan rendezett cikkel és további szolgáltatásokkal áll a fiatalok 
rendelkezésére. 
 
tka.hu 
 
A Tempus Közalapítvány honlapja. Hallgatóknak, Tanároknak és Munkáltatóknak 
menüpontokkal az egész életen át tartó tanulást szolgáló fejlesztésekről, nemzetközi 
programokról.  
 
Europass.hu 
 
Segítség a magyarországi képzettségek és végzettségek európai elismertetéséhez, 
a külföldi tanulás, illetve a munkavállalás előkészítéséhez. 
 
Eduline.hu 
 
A felsőfokú továbbtanulás nemhivatalos honlapja, pályaválasztási tesztekkel, aktuális 
cikkekkel, érettségi-előkészítővel, próbaérettségikkel, a bonyolult pontszámítási 
rendszerre tekintettel felvételi pontszám-kalkulátorral. 
 
Palyanet.hu 
 
Pályaválasztási tanácsadó portál. A Gödöllői Agrártudományi Egyetem (a Szent 
István Egyetem jogelődje) Tanárképző Intézetének igazgatója által alapított Kontakt 
Alapítvány működteti. A honlapon az Érdeklődőknek rovatban élményszerű 
pályaleírások, riportok olvashatók, és pályaválasztási tesztek is elérhetők. A 
Tanácsadóknak menüpontban értékes szakmai anyagok és bibliográfia találhatók.   

http://www.oktatas.hu/
http://www.felvi.hu/
http://tka.hu/
http://europass.hu/pages/main
http://eduline.hu/
http://palyanet.hu/


 

 

Eletpalya.munka.hu 
 
Nemzeti Pályaorientációs Portál, a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat életpálya-
tanácsadó honlapja. A Tanulás világa címszó alatt a középiskola-választáshoz, az 
első szakképesítéshez, a felsőfokú továbbtanuláshoz és a felnőttkori tanuláshoz is 
kapnak segítséget a látogatók, bevezető információk, gyakran feltett kérdések, a 
témához tartozó adatbázisok, keresők (OKJ, iskolakereső stb.) formájában. A Munka 
világa menüpont alatt hasonlóképpen informatív fejezetek találhatók az első 
munkahely, a pályaelhagyás és -váltás, a vállalkozóvá válás és a munkahely 
elvesztése témájában. A Tudástár rovatban remek tananyagok találhatók hallgatói és 
oktatói jegyzetekkel. 
 
eletpalya-folyoirat.munka.hu 
 
A Nemzeti Pályaorientációs Portál önálló aloldala, az Életpálya-tanácsadás folyóirat 
online számaival. 
 
Npk.hu 
 
A Nemzeti Pályainformációs Központ honlapja. Információ az EU tagállamaiban 
elérhető képzésekről, ösztöndíj-lehetőségekről, gyakornoki helyekről. 
 
Milegyek.hu 
 
A Nemzeti Felnőttképzési Intézet támogatásával létrejött, a Saldo Pénzügyi 
Tanácsadó és Informatikai Rt. által működtetett életpálya-tervező oldal, szakma- és 
álláskereső szolgáltatással, tanároknak szóló rovattal. Az álláskeresésről és a 
munkába állásról szóló rovatok tananyagokat, teszteket is tartalmaznak, ezt a részt 
egy, a pedagógusok számára elkészített módszertani füzet egészít ki. A tanároknak 
szóló rovatban további módszertani eszközöket találhatnak a pedagógusok. 
 
Dontok.hu 
 
Az eddig felsoroltaknál kevésbé professzionális pályaorientációs portál; erénye a 
személyközeliség, az ötletesség. Külön-külön rovatokat tartalmaz általános 
iskolások, középiskolások és álláskeresők számára. 
 
szakkepesítes.hu 
 
Az OKJ-s képzések közötti eligazodást segítő interaktív honlap, többféle keresési 
lehetőséggel, interaktív OKJ-val. 
 
eurodesk.hu 
 
A magyarországi Eurodesk-hálózat honlapja. A külföldi és a belföldi munkavállalás, 
az önkéntesség, a tanulás, a szabadidős programok terén szolgáltat információt az 
érdeklődő fiataloknak. Az Eurodesk egy 1990-ben Skóciában alakult hálózat, amely 
jelenleg szinte minden európai országban, összesen kb. 3000 partnerirodával 
működik. A 3000 európai hálózati partner aktív napi kapcsolatban van egymással, így 
pillanatok alatt beszerezhető szinte bármilyen információ Európa bármelyik pontjáról. 

http://eletpalya.munka.hu/
http://eletpalya-folyoirat.munka.hu/
http://www.npk.hu/public/index.php
http://milegyek.hu/
http://dontok.hu/
http://szakkepesites.hu/
http://eurodesk.hu/


 

 

 
Sulinovaadatbank.hu 
 
A kompetencia alapú programfejlesztésben létrehozott, az Életpálya-építés 
témakörébe tartozó tananyagmodulok gyűjteménye – elsőtől tizenkettedik 
évfolyamig. A gyűjteményben megtalálhatóak tantárgyi feldolgozáshoz kapcsolható, 
osztályfőnöki tevékenységhez köthető, illetve más szervezési keretek között 
megvalósítható foglalkozások. 
 
 

 

http://sulinovaadatbank.hu/

