
A FELVÉTELI ELJÁRÁSBAN RÉSZT VEVŐ INTÉZMÉNYEK 

(KÖZÉPISKOLA TÍPUSOK): 

1. 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. (2011. évi CXC törvény 

a nemzeti köznevelésről (a továbbiakban: Nkt.) 11. §)  

2. Szakgimnázium: öt évfolyammal működő, művészeti, pedagógiai, illetve közművelődési képzést folytató 

nevelési-oktatási intézmény, amiből négy évfolyamon közismereti oktatás, és a szakképzésről szóló 2019. 

évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Szkt.) szerinti szakmai képzés, az ötödik évfolyamon kizárólag az 

Szkt. szerinti szakmai képzés folyik. A szakgimnázium érettségi végzettség és az Szkt. szerinti szakké-

pesítés megszerzésére, szakirányú felsőfokú iskolai továbbtanulásra, valamint szakirányú munkába állásra 

készít fel. A szakgimnáziumi képzés lehet továbbá:  

 3+2 évfolyamos képzés, amely három, az Szkt. szerinti szakképesítés megszerzéséhez szükséges köz-

ismereti oktatást és az Szkt. szerinti szakmai képzést magában foglaló, szakképesítésre felkészítő év-

folyamot, illetve további kettő, érettségi vizsgára felkészítő évfolyamot foglal magában. Az e képzési 

formát választó tanulók eldönthetik, hogy tovább tanulnak-e az érettségi vizsgára felkészítő to-

vábbi két évfolyamon,  

 párhuzamos művészeti oktatás, ötödik, hetedik vagy kilencedik évfolyamra történő beiskolázással az 

intézmény pedagógiai programjában meghatározottak szerint. (Nkt. 12. §.)  

3. Technikum: általános műveltséget megalapozó, érettségi vizsgára és a szakmai vizsgára felkészítő, valamint 

a szakirányú felsőfokú iskolai továbbtanulást vagy munkába állást elősegítő évfolyamokkal rendelkezik. A 

technikumban a jelentkező egy adott szakma ágazatára jelentkezik ahol az első két évben a közismereti 

oktatás mellett ágazati alapismereteket sajátít el, amelyekből az első két év elteltével ágazati alap-

vizsgát tesz. A technikumban érettségi és technikusi szintű szakképzettség szerezhető. (Szkt. 16-20. §)  

4. Szakképző iskola: az adott szakma megszerzéséhez szükséges közismereti oktatást és szakmai oktatást ma-

gában foglaló, a szakmajegyzékben meghatározott számú évfolyamú képzést biztosító intézmény. Az első 

év ágazati alapismereteket nyújtó oktatásból áll, amely ágazati alapvizsgával zárul, majd ezt köve-

tően kerül sor a konkrét szakma kiválasztására. (Szkt. 16-20. §)  

5. Szakiskola: A sajátos nevelési igényű tanulók középiskolai nevelése-oktatása céljából a többi tanulóval sajátos 

nevelési igénye miatt együtt haladni nem tudó tanulók felkészítését végzi. A szakiskolákban a sajátos ne-

velési igény jellegéhez igazodó közismereti oktatás és az Szkt. szerinti szakmai oktatás, illetve szakképesí-

tésre felkészítő szakmai képzés folyik. A szakmai vizsgára, illetve a képesítő vizsgára történő felkészítés a 

szakiskola feladata, amely a kötelező foglalkozások keretében történik. (Nkt.13/A §)  

6. Készségfejlesztő iskola: a középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók részére biztosítja az életkezdéshez való 

felkészülést, a munkába állást lehetővé tevő egyszerű betanulást igénylő munkafolyamatok elsajátítását, 

továbbá a szakképzésben részt venni nem tudó enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára nyújt a munkába 

álláshoz és az életkezdéshez szükséges ismereteket. A készségfejlesztő iskoláknak négy évfolyama van, 

amelyben kettő közismereti képzést folytató, kettő pedig gyakorlati jellegű évfolyam, amely lehetővé teszi 

az életkezdéshez való felkészülést, a munkába állást lehetővé tevő egyszerű betanulást igénylő munkafo-

lyamatok elsajátítását.  (Nkt.13/B §) 

 

 


