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Tankötelezettség teljesíthető

1.  Szakképző Iskola

Szakma 3 év alatt

 3 éves gyakorlatorientált képzés

 Valós munkahelyi gyakorlat, tanulószerződéssel

 Szakmai végzettség

Továbbtanulási utak: 

 3 év után szakmai  végzettséggel jelentkezés a Technikumba 

érettségi és technikus bizonyítvány



Tankötelezettség teljesíthető

2. Technikum (korábbi szakgimnázium)

Érettségi+szakma 5 év alatt (4+1)

 Ágazatnak megfelelő szakmai elméleti és gyakorlati oktatás az első 

évfolyamtól

 Kötelező komplex szakmai érettségi, mely munkakör betöltésére képesít

 Négy közismereti tárgy+technikus szakmai vizsga, ami az ötödik 

érettségi tárgy

Továbbtanulási utak: 

 ágazaton belül továbbtanulás a felsőoktatásban

 technikusi szakmai vizsga jó eredménnyel többletpontok a 

felsőoktatásban azonos ágazaton belül



Tankötelezettség teljesíthető

3. Gimnázium

 A gimnáziumban 9.10.11.12. évfolyam elvégzése + érettségi, ezt 

követően főiskola, egyetem. 

 2 év technikum szakmai vizsga



Felvételiről

A középfokú iskola a felvételi kérelmekről

1. Kizárólag a tanulmányi eredmények alapján.

2. A tanulmányi eredmények és a központilag kiadott egységes, 
kompetenciaalapú feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizsga 
eredménye.

3. A tanulmányi eredmények és a központilag kiadott egységes, 
kompetenciaalapú feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizsga és a 
szóbeli meghallgatás eredménye alapján dönthet. 

4. Az intézmény további írásbeli vizsgán való részvételt a jelentkezőktől 
nem követelhet meg. 



Központilag kiadott egységes, kompetenciaalapú 

feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizsga

 A tanulók 2 x 45 perces , egyenként 10 feladatból álló feladatsort 
oldanak meg magyarból és matematikából. Mindkét feladatsorra 50 –
50 pont adható.

 A feladatlapokat az OH állítja össze a Nemzeti Alaptanterv alapján.

 A feladatlapok javítása csak a hivatal által megküldött javítókulcs 
szerint történhet.

 A középiskola a vizsga eredményéről hitelesített értékelő lapon 
közvetlenül tájékoztatja a vizsgázót.



Központilag kiadott egységes, kompetenciaalapú 

feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizsga

 Az értékelő lap másolatát a jelentkezési laphoz csatolni kell.

 A központilag kiadott egységes, kompetenciaalapú feladatlapokkal 
megszervezett írásbeli vizsgán elért eredményt minden olyan 
középiskola köteles elfogadni, amelyik előírta az írásbeli vizsgán való 
részvételt, függetlenül attól, a jelentkező melyik iskolában vett részt az 
írásbeli vizsgán.



Egységes kompetenciaalapú vizsgát 

szervező középiskolák 

Az Oktatási Hivatal november 16.-ig közzéteszi a vizsgát szervező
középiskolák jegyzékét. A miskolci vizsgahelyszínekről a lista
megjelenését követően azonnal tájékoztatjuk a diákokat.

www.oktatatas.hu vizsgahelyszín kereső

http://www.oktatatas.hu/


Gondviselők és tanulók feladatai

 Eldönteni, hol írja gyermek a felvételit

 Az iskola nevét leadni az osztályfőnöknek

 Középiskolai jelentkezésnél az osztályfőnöknek leadni az iskolák nevét
és a tanulmányi területet (ágazatokat) és a szakmákat.

 (első helyre kerüljön, amit a legjobban szeretne a tanuló)

 A tanuló mindenképpen írjon központi felvételit, akkor is, ha a választott
intézmény ezt nem követeli meg



Jelentkezési lap

 Az általános felvételi eljárásban résztvevő tanuló több jelentkezési lapot 
állíthat ki. Egy jelentkezési lapon csak egy iskola adatai tüntethetők fel. 
Egy iskolánál több ágazat de azon belül több szakma  is megjelölhető.

 A jelentkezési lapokon a választott tagozat belső kódját minden esetben 
fel kell tüntetni!

 A jelentkezési lapokon csak a tanuló hivatalos neve, adatai 
szerepelhetnek. Fel kell tüntetni oktatási azonosító számát, általános 
iskola felső tagozatán év végén elért tanulmányi eredményt.

 Iskolánkban a jelentkezési lapokat az osztályfőnökök töltik ki elektronikus 
úton a szülők által  beküldött adatok alapján.

Nyomtatás után az osztályfőnök  a szülőknek átadja aláírásra a lapokat.



Tanulói adatlap

 A tanulónak a jelentkezési lapok mellett tanulói adatlapot is ki kell 

állítania, amelyen fel kell tüntetni, hogy hány jelentkezési lapot állított 

ki, feltüntetve a jelentkezések rangsorát. Itt is meg kell adni a tanuló 

adatait.

 A megadott jelentkezési sorrenden a felvételi eredmények és 

rangsorok ismeretében egy alkalommal lehet majd módosítani. Ezt az 

időpontot az általános iskola adja meg.

 Az adatlapot a Felvételi Központnak kell megküldeni.



FONTOS HATÁRIDŐK

2020. 12. 04.  

A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára közvetlenül a 
központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézménybe.

Iskolai határidő: 2020.12.01. !!!

2021. 01. 23. 10:00 óra
Központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra, az érintett 
intézményekben.

2021. 01. 28.  14:00  

Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra, azoknak, 
akik az előző írásbeli vizsgán alapos ok miatt nem tudtak részt venni

2021. 02. 08. 

A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező középfokú intézmények az 
Oktatási Hivatal által meghatározott módon értesítik az írásbeli eredményéről 
a tanulókat.



FONTOS HATÁRIDŐK

2021. 02. 19. 

Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú 

iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Felvételi Központnak. 

Iskolai határidő: 2021.02.15. !!!

2021. 02. 23. - 03. 12. 

A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében.

2021. 03.22-23. 
A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában

2021. 04.30.  
A középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést 

a jelentkezőknek és az iskoláknak



FONTOS HATÁRIDŐK

Fellebbezések beadása   azonnal!!!

2021.05. 10.  - 08.31. között

Rendkívüli felvételi eljárás, ha a felvehető létszám 90%-ánál 

kevesebb tanulót vettek fel.

2021. 06. 01. 

Elbírálják a fellebezéseket.



Tudnivalók

 Határidők pontos betartása

 Minden tanulónak legyen egy dossziéja

 3 iskola nyílt napját látogathatja meg a tanuló ( járványügyi 

intézkedések függvénye)

 SNI tanulók felvételije, ill. jelentkezése

 Fénymásolás/értékelő lapok

 Felvételin való megjelenés, öltözködés, pontosság, kísérés

 Diákigazolvány, személyi igazolvány, OM azonosító igazolvány



Tájékoztatás

 Osztályfőnök

 Pályaválasztási felelős, igazgatóhelyettes

 www.tervezdakarriered.hu

 www.ikk.hu

 www.oktatas.hu

 www.miskolci-szc.hu

 Középiskolák honlapjai

http://www.tervezdakarriered.hu/
http://www.oktatas.hu/


SIKERES FELVÉTELI VIZSGÁT ÉS 
EREDMÉNYES TOVÁBBTANULÁST !


