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RÉGI NÉV 
(2016 előtt)

ÚJ  NÉV 
(2016-tól)

Gimnázium → Gimnázium

Szakközépiskola → Szakgimnázium
• Közismereti + szakmai képzés
• 4. év végén: érettségi + 1 alap-

szakképesítés
• 5. év végén: emelt szintű 

szakképesítés (szakképző évfolyam)

Szakiskola 
(Régebben:
szakmunkásképző)

→ Szakközépiskola
• 3 év után: szakmunkás-bizonyítvány
• +2 év: érettségi

→ Szakiskola
• A sajátos nevelési igényű tanulókat készíti fel 

szakmai vizsgára

KÖZÉPISKOLÁK
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KÉTTANNYELVŰ ÉS NYELVI ELŐKÉSZÍTŐS OSZTÁLYOK

KÉTTANNYELVŰ 
OSZTÁLYOK

• „Nulladik” év: magas 
szintű nyelvi képzés

• 9-12. évfolyam: bizonyos 
tantárgyakat idegen 
nyelven tanítanak.

• Az érettségivel felső fokú 
nyelvvizsgát lehet 
szerezni.

NYELVI ELŐKÉSZÍTŐS 
OSZTÁLYOK

• „Nulladik” év: magas 
szintű nyelvi képzés

• 9-12. évfolyam: minden 
tantárgyat magyar 
nyelven tanítanak

• Az adott nyelvet emelt 
óraszámban tanítják 



SZAKKÉPZÉSI CENTRUMOK
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• A szakképző iskolák (szakgimnázium, szakközépiskola) 
fenntartója 2015-től: Nemzetgazdasági Minisztérium 

• Az oktatási intézményeket 44 szakképzési centrumba 
szervezték.

• A centrumokba szervezés alapja: 
a) Területi elhelyezkedés
b) Oktatott szakma



SZAKKÉPZÉSI CENTRUMOK - PÉLDA
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BUDAPESTI MŰSZAKI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM

• Bláthy Ottó Titusz Informatikai Szakgimnázium

• Bólyai János Műszaki Szakgimnázium 

• Egressy Gábor Két Tanítási Nyelvű Szakgimnázium 

• Neumann János Számítástechnikai Szakgimnázium

• Pataky István Híradásipari és Informatikai Szakgimnázium

• Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és 
Informatikai Szakgimnázium

• Puskás Tivadar Távközlési Technikum Infokommunikációs Szakgimnáziuma

• Than Károly Ökoiskola

• Trefort Ágoston Két Tanítási Nyelvű Szakgimnázium

• Verebély László Szakgimnázium és Szakközépiskola

• Wesselényi Miklós Műszaki Szakgimnázium és Szakközépiskola

• Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakgimnázium és Szakközépiskola
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Intézmény kereső:
https://www.oktatas.hu/hivatali_ugyek/kir_inte
zmenykereso

Keresési lehetőség az adatbázisban:
• megyék,
• települések,
• intézménytípusok,
• fenntartók stb. szerint.

KÖZÉPISKOLÁK ADATBÁZISA

https://www.oktatas.hu/hivatali_ugyek/kir_intezmenykereso
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www.oktatas.hu köznevelés       középfokú 
felvételi eljárás

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozok
tatas/beiskolazas/2019/Kifir_altisk_jelentkezo_
taj_2018_2019.pdf

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozok
tatas/beiskolazas/2019/kozepfoku_beiskolazas
_idopontok_20180810.pdf

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÓ A FELVÉTELI ELJÁRÁSRÓL

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/2019/Kifir_altisk_jelentkezo_taj_2018_2019.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/2019/Kifir_altisk_jelentkezo_taj_2018_2019.pdf
https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/2019/kozepfoku_beiskolazas_idopontok_20180810.pdf
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FONTOS DÁTUMOK

• Jelentkezés a központi felvételi vizsgára

• Ha az iskola intézi: dec. 5-ig az osztályfőnöknek leadni

• Ha a szülő intézi: dec. 7-ig a választott intézménybe 

2018. 12. 05.    
vagy 12.07.

• Központi írásbeli felvételi vizsga
2019. 01.19. 

10:00

• Pótló központi írásbeli felvételi vizsga
2019.01.24. 

14:00

• A központi írásbeli felvételi vizsgák eredményeinek 
közlése

2019.02.07.
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FONTOS DÁTUMOK

• A tanulói jelentkezési lapok leadása az 
osztályfőnöknek.

2019. 02.08-
02.12. 

• Az általános iskola továbbítja a tanulói 
jelentkezési lapokat

2019. 02.18.

• Szóbeli meghallgatások
2019.02.21.-

03.14.

• A középiskola nyilvánosságra hozza a 
jelentkezők felvételi jegyzékét. 

2019.03.18.
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FONTOS DÁTUMOK

• A tanulói adatlapok módosításának 
lehetősége az általános iskolában

2019.03.21-
22. 

• A középiskolák megküldik a felvételről vagy az 
elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek.

2019.04.30.

• Rendkívüli felvételi eljárás
2019.05.06-

17.

• Beiratkozás a középfokú iskolákba
2019.06.20-

22.
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TANULÓI JELENTKEZÉSI LAP A KÖZPONTI ÍRÁSBELIRE

A TANULÓ ADATAI:
• Oktatási azonosító
• Név
• Születési hely, idő
• Anyja születéskori neve
• Lakcím (értesítési cím)
• Telefonszám
• Értesítési e-mail cím

A TANULÓ ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK ADATAI:
• OM azonosító kód: 032501
• Az iskola neve: Maglódi Vermesy Péter Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola
• Címe: 2234 Maglód, Fő utca 1-9.

A KÖZPONTI ÍRÁSBELI VIZSGÁRA KIVÁLASZTOTT INTÉZMÉNY ADATAI:
• OM azonosító kód: 032583
• Az iskola neve: Teleki László Gimnázium és Informatikai Szakgimnázium
• Címe: 2230 Gyömrő, Szent István út 69-71.
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TANULÓI JELENTKEZÉSI LAP A KÖZPONTI ÍRÁSBELIRE

FONTOS:
• Ez a jelentkezési lap csak a központi írásbeli vizsgára

vonatkozik, nem tévesztendő össze a felvételi eljárásban
használatos jelentkezési lappal!

• A tanuló maga dönti el, melyik vizsgaszervező intézménybe
nyújtja be a jelentkezési lapját (=hol írja a felvételit).

• A központi írásbeli helyszíne független a jelentkezésektől és a
jelentkezési sorrendtől.

• A központi írásbeli vizsgát szervező iskola minden hozzá
forduló tanuló jelentkezését köteles fogadni.

• Egy tanuló csak egy intézménybe jelentkezhet központi
írásbeli vizsgára.

• A tanuló teljesítményének megítélését a központi írásbeli
vizsga választott helyszíne nem befolyásolhatja.
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SNI TANULÓK - KÖZPONTI ÍRÁSBELI

• A középiskolák az SNI tanulókra vonatkozó speciális felvételi
követelményeket egyedileg határozzák meg → A felvételi
tájékoztató tartalmazza ezeket.

• Az írásbeli vizsgára való jelentkezés előtt tisztázni kell a
középiskolával a helyi speciális szabályokat.

• Az SNI tanuló a szakértői véleményben leírtak alapján a kiválasztott
középfokú iskolától (nem attól, ahol írja!!!) kérheti a központi
írásbeli vizsga egyik vagy mindkét tárgya alól a felmentést.

• Felmentés esetén más módon mérik fel a tanuló tudását, és bírálják
el felvételi jelentkezését.

• Az SNI tanuló vizsgára történő jelentkezéskor – a vizsgaszervezést
érintő speciális körülményekre, illetve eszközökre vonatkozó –
kérelmet nyújthat be. Lehetséges kedvezmények:

➢ Időhosszabbítás
➢ Segédeszköz használata (számológép, helyesírási szótár stb.)
➢ A vizsga meghatározott részeinek értékelése alóli felmentés (pl. 

helyesírás) 
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SNI TANULÓK - KÖZPONTI ÍRÁSBELI

• A központi írásbeli vizsgára vonatkozó speciális elbírálást
minden esetben írásos kérelemben kell igényelni – a
központi írásbeli vizsga előtt – a vizsgaszervező iskolában.

• A kérelmet és a szakértői véleményt a központi írásbeli
vizsgára történő jelentkezéskor a jelentkezési lappal együtt
kell benyújtani a vizsgaszervező iskolához.

• A kérelmet a vizsgaszervező iskola igazgatója bírálja el → a
szakértői vélemény alapján dönt a biztosítandó
kedvezményekről.

• A határozatot a központi írásbeli vizsga előtt eljuttatja a
tanulóhoz és a szülőhöz.



PONTSZÁMÍTÁSI MÓDSZEREK
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1. Csak az általános iskolai 
érdemjegyeket veszik 

figyelembe

2. Általános iskolai 
érdemjegyek + központi 

írásbeli felvételin szerzett 
pontszámok

3. Általános iskolai 
érdemjegyek + központi 
írásbeli pontszáma + a 

szóbeli felvételi pontszáma



A felvételi eljárás során vizsgált egyéb 
készségek, képességek, stb.

• Ha a középfokú iskola művészeti vagy testnevelési tanulmányi 
területen hirdet felvételt, további készségek, képességek meglétét is 
vizsgálhatja.

• Sportiskolába az a tanuló vehető fel, aki megfelel a 
sportegészségügyi és fizikai képességfelmérési vizsgálat 
követelményeinek.

• Ha a nevelési-oktatási intézmény vallási, világnézeti tekintetben 
elkötelezett intézményként működik, a tanulók felvételét valamely 
vallás, világnézet elfogadásához kötheti, és ezt a felvételi eljárás 
keretében vizsgálhatja.

• A szakképző iskola a felvételt a szakképzésre vonatkozó jogszabályok 
szerint egészségügyi, pályaalkalmassági követelmények 
teljesítéséhez kötheti.

• A szakiskolába és a készségfejlesztő iskolába a felvétel kizárólag a 
sajátos nevelési igényt megállapító szakértői bizottsági szakvélemény 
alapján történhet.
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A KÖZPONTI ÍRÁSBELI VIZSGA
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A vizsga részei:
• magyar nyelv (45 perc)
• matematika (45 perc)
A két feladatlap kitöltése között: 15 perc szünet 

„A vizsgatesztek elsősorban nem tantárgyi, lexikális tudást
mérnek, hanem azokat az eszköztudás körébe tartozó
képességeket és készségeket, amelyek a középiskolában való
eredményes továbbtanuláshoz szükségesek.”

Előző évi feladatsorok, megoldókulcsok: az Oktatási Hivatal 
honlapján
http://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/
kozponti_feladatsorok

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


A VIZSGÁN HASZNÁLHATÓ SEGÉDESZKÖZÖK
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• −MAGYAR

• körző

• vonalzó

• szögmérő

MATEMATIKA

A rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék 
vagy fekete színű tintával kell elkészíteni. (tolltartó!)
Vinni kell: diákigazolványt és/vagy személyi igazolványt!!



A FELADATLAPOK ÉRTÉKELÉSE, MEGTEKINTÉSE
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ÉRTÉKELÉS:
• Egységes értékelés – megoldókulcsok alapján 

• Maximális pontszám: 50 pont / tantárgy

A FELADATLAPOK MEGTEKINTÉSE:
• A kiértékelt dolgozatokat a vizsgázó és szülője megtekintheti.

• Azokról kézzel vagy elektronikus úton másolatot készíthet.

• A hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés 
esetén az értékelésre észrevételt tehet. 

• A vizsgázó észrevételeit a megtekintést követő első 
munkanap végéig – tizenhat óráig – írásban adhatja le. 



KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI FELADATSOROK

AZ OKTATÁSI HIVATAL HONLAPJÁN (2004-től)

http://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli
_eljaras/kozponti_feladatsorok
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http://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/kozponti_feladatsorok


A FELVÉTELI LAPOK
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JELENTKEZÉSI LAP(OK)

• Minden iskolába külön 
jelentkezési lap

• Egy iskolán belül több feladat-
ellátási hely és tanulmányi 
terület is megjelölhető → egy 
lapon

• A szakképzési centrumok egy 
intézménynek számítanak.

TANULÓI ADATLAP

• Itt kell sorrendbe állítani 
azokat a tanulmányi 
területeket, amelyekre a 
tanuló jelentkezett. 

• Azt a tanulmányi területet kell 
előbbre sorolni, ahol 
szívesebben folytatná 
tanulmányait a jelentkező.

• Az iskolák döntését nem 
befolyásolja, hogy ki hányadik 
helyen jelölte meg az adott 
iskola valamelyik tanulmányi 
területét.

AZ ÁLT. ISKOLA ÁLLÍTJA ELŐ AZ ERRE LÉTREHOZOTT 
ELEKTRONIKUS RENDSZERBEN → TOVÁBBÍTJA

KÖZÉPISKOLÁK OKTATÁSI HIVATAL
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