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A középiskolák típusai

Gimnázium
• A 4 vagy 5 éves képzés érettségi vizsgával zárul.

• Tovább lehet tanulni főiskolán, egyetemen.

• Szakmát lehet tanulni.



A középiskolák típusai

Technikum
• Az 5 éves képzés érettségivel zárul, valamint szakmát is szerezhetnek a 

tanulók. 

• Az első két évben alapozó képzés folyik, majd az ágazati alapvizsga után lehet elsajátítani 
a szakmát a duális képzésben.

• (Duális képzés: Az elméleti képzés a választott iskoládban történik, a gyakorlati képzés 
pedig ott, akivel munkaszerződési jogviszonyban van az iskola.)

• A tanulók ösztöndíj mellett jövedelemhez is juthatnak. (Főleg a hiányszakmáknál lehet 
több pénzt kapni! (Akár 50 ezer Ft-ot)

• https://eduline.hu/kozoktatas/Ezeket_a_hianyszakmakat_tanulhatod_havi_50__RIEA1F



Technikum

• Tovább lehet tanulni főiskolán, egyetemen.

• A tanult szakmában el lehet helyezkedni.



A középiskolák típusai

Szakgimnázium
• Ez a képzési forma a kulturális, oktatási, művészeti ágazatoknál maradt meg.

• A képzés érettségivel zárul.

• Az érettségi után 1-2 évvel szakmai végzettség szerezhető.

• Tovább lehet tanulni főiskolán, egyetemen.

• Munkát lehet vállalni az adott szakterületen.



A középiskolák típusai

Szakképző iskola
• Ebben az iskolatípusban 3 évig tanulnak a diákok. Az 

első év ágazati ismereteket adó képzés, ennek a végén is 
alapvizsgát tesznek a tanulók. Ezt követő 2 évben itt is 
duális képzés van. A jó tanulmányi eredményt 
ösztöndíjjal jutalmazzák, valamint fizetést is kaphatnak.

• Munkát lehet vállalni az adott szakterületen.

• Lehetőség van érettségi, majd technikusi képzettség szerzésére.



A középiskolák típusai

Szakiskola
• Sajátos nevelési igényű diákoknak is ajánlott.

• Két év alatt részszakképesítés, négy év alatt szakképesítés szerezhetől.

• Munkát lehet vállalni az adott szakterületen.

• Lehetőség van érettségi megszerzésére.



2022. október 20-án

•A középiskolák nyilvánosságra hozzák a felvételi 
tájékoztatót a honlapjukon.

•Mi derül ki a felvételi tájékoztatóból?

•-A kézépiskola felvételi eljárásának a rendje.

•-A felvételi kérelmek elbírálásának szabályai.

• (Hogyan lehet bekerülni, mit lehet tanulni, azaz 
milyen szakokat indítanak.)



A középiskola a felvételizőket rangsorolja:

•-az általános iskolai tanulmányi eredmények alapján
•vagy
•- az általános iskolai tanulmányi eredmények + a

központi írásbeli felvételi alapján
•vagy
•- az általános iskolai tanulmányi eredmények + a

központi írásbeli felvételi + szóbeli felvételi alapján



Pontszámítás

• A központi írásbeli felvételi magyar és matematika tantárgyból van.

• 100 pontot lehet elérni.

• A központi írásbeli vizsgán elért pontszám az összpontszám minimum 50 %-a, a szóbeli a
25%-a, a többi pont a jegyekből jön össze. (Ezt minden iskola a felvételi tájékoztatójában
írja le, hogy hogyan számolja. (Pl. 7. osztály év végi és 8. osztály félévi jegyek.)

• Nagyon fontos a felvételi eredménye.

• Iskolánkban lehetőséget kapnak a tanulók arra, hogy részt vegyenek előkészítő
foglalkozásokon.

• A tanuló elmehet a választott középiskolába is felvételi előkészítőre.

• Csak a tanítási órák után!



A központi írásbeli felvételi vizsga

• A  központi írásbeli felvételi vizsgára a tanulói jelentkezési lappal lehet jelentkezni.



A központi írásbeli felvételi vizsgára a 
jelentkezési határidő 2022. december 2.

• A tanulói jelentkezési lapot oda kell benyújtani, ahol a tanuló meg szeretné írni a 
központi felvételit. Az iskolánkból a tanulók 95 %-a helyi gimnáziumban írja meg, 
oda mi továbbítjuk a jelentkezési lapokat. 

• Amennyiben máshol szeretné megírni, akkor oda a tanulónak kell benyújtania.
Erről külön értesítést a tanulók nem kapnak.

•A központi írásbeli felvételi vizsga időpontja:

•2023. január  21. 10 óra
• 2023. január 31. 14 óra pótló központi írásbeli felvételi vizsga



2023. február 10. 
• A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények értesítik az eredményekről a

tanulókat.

• A felvételi eredmények ismeretében dönt a tanuló, hogy
melyik középiskolákat jelöli meg milyen sorrendben. A
jelentkezések száma nem korlátozott.

• A jelentkezési lapok kitöltését, továbbítását az általános iskola végzi. 

• A jelentkezési lapok továbbításának határideje: 2023. 

február 22. A felvételi lapot mindkét szülőnek alá kell írni 

az általános iskolában:
2023. február 11., szombat 8.00-12.00

2023. február 13., hétfő 8.00-18.00



• 2021. február 27-tól március 14-ig

• Szóbeli meghallgatások az érintett középiskolákban.

• 2021. március 17. 

• A középfokú iskolák március 17-ig hozzák nyilvánosságra a
jelentkezők ideiglenes felvételi jegyzékét. A középiskola
honlapján lehet megnézni a rangsort. Amennyiben a tanuló
nem felelt meg a követelményeknek, akkor elutasítást kap.

• A sorszám (rangsor) alapján lehetősége lesz a tanulónak a
választott középiskolák sorrendjének módosítására.



• 2023. március 21., kedd 8.00-18.00
2023. március 22., szerda 8.00-16.00 

• Ezen a két napon lehet a tanulói adatlapokat módosítani az általános iskolában (a
középiskolák sorrendjét lehet megváltoztatni).

• 2023. április 28.

• A felvételt hirdető középiskolák elküldik a felvételről vagy elutasításról szóló értesítést a
jelentkezőknek és az általános iskoláknak.

• 2023. május 8-tól augusztus 31-ig

• A középiskolák igazgatói rendkívüli felvételi eljárást írhatnak ki.

• 2023. június 22-24.

• Beiratkozás a középiskolákba.



Segítség a pályaválasztásban

• Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat

• Főigazgató: Pinterics János

• pestmpedszakszfoig@gmail.com

• Telefon: 53/500-074

• PMPSZ Dunakeszi Tagintézmény Dunakeszi Ügyviteli Telephelye:
Címe: 2120 Dunakeszi, Bercsényi u. 5.
Bejelentkezés Telefonszáma 06-30/241 9912
Vezetői, titkársági telefonszám: 06-30/329-66-23
E-mail: pmpsz.dunakeszi@gmail.com

• Tagintézmény igazgatója: Schuszterné Lázár Éva



Dunakeszi Bárdos Lajos Általános Iskola

• Segítség a pályaválasztásban

• Osztályfőnök

• Szaktanárok

• Pszichológus

• Varga Ágota 

• Pályaorientációs mesterpedagógus


