
 

 

MEGHÍVÓ a 2018. ÉVI  

MEGYEI PÁLYAVÁLASZTÁSI KIÁLLÍTÁSRA 
Időpontja: 2018. november 22-24. 

Helyszín: Babits Mihály Kulturális Központ 
Szekszárd, Szent István tér 10. 

 

► Kedves Szülők! 
Gyermekeink pályaválasztási döntése előtt egyre többször 

vetődnek fel a következő kérdések: Merre tovább? Milyen 
lehetőségek kínálkoznak a továbbtanulásra? Mit válasszak? E 
kérdések eldöntéséhez szeretnénk segítséget nyújtani a 
pályaválasztási rendezvényünkön. 

Biztosan sokat gondolkodott már azon, hogy gyermekének 
melyik iskolatípus a legmegfelelőbb. Mi az, amit kedvvel csinál, 
miben ügyes, milyen tevékenység köti le a figyelmét? Mi az, 
amiben kitartó, milyen tanulmányi követelményeknek képes 
megfelelni, milyen a kudarctűrő képessége? Amennyiben 
válaszolni tud ezekre a kérdésekre, úgy könnyebben választ kaphat 
arra a kérdésre is, hogy milyen iskolatípus a legmegfelelőbb. A 
Kiállításon lehetőséget biztosítunk a tanulóknak és szüleiknek arra, 
hogy információt szerezzenek a tanulók képességeiknek és 

érdeklődéseiknek leginkább megfelelő iskolatípusokról, 

megismerkedjenek a különböző szakmákkal, illetve tájékozódjanak 

a humánszolgáltatási formákról. Milyen a jó pályaválasztás? Erre 
sajnos nincs általános recept. De azt tudjuk, hogy akkor sikeres, ha 
épít arra a tudásra, amit kellően előkészített az iskola, és 
támaszkodik arra a háttérre, amit a család biztosít a továbbtanuló 
fiatal számára. 
 

► A felvételi eljárás szabályai 
A középfokú iskolák felvételi tájékoztatót készítenek és ezt 

2018. október 20-ig nyilvánosságra hozzák a honlapjukon, illetve a 
tanulmányi területek meghatározásával egyidőben rögzítik a 
tájékoztatót a középfokú iskolák felvételi információs 
rendszerében (KIFIR). Az általános iskolák a nyolcadikos tanulókat 
2018. október 31-ig szóban tájékoztatják a középfokú iskolai 
felvételi eljárás rendjéről. 

Az általános iskola 8. évfolyamán tanuló jelentkező esetében a 
felvételi lapok kitöltését az általános iskola szervezi meg. 

Ha a jelentkező nincs tanulói jogviszonyban, vagy tanulmányait 
külföldön végzi, a felvételi lapokat a jelentkező, kiskorú jelentkező 
esetén a szülő tölti ki, és a jelentkezési lapot a felvételt hirdető 
középfokú iskolába, a tanulói adatlapot pedig a felvételi központba 
küldi meg.  

Ha a kiskorú tanköteles tanuló a kilencedik évfolyamnál 
alacsonyabb évfolyamra jelentkezik, a felvételi lapjait a szülő is 
kitöltheti, és a jelentkezési lapot közvetlenül megküldheti a 
felvételt hirdető gimnáziumba, a tanulói adatlapot pedig a Felvételi 
Központba. A szülő kérése alapján az általános iskola is megszervezheti a 
felvételi lapok kitöltését és továbbítását. 

A kiskorú felvételi lapjait mind a két szülő, ha a kiskorú gyámság alatt 
áll, a gyám, továbbá a jelentkező írja alá. További sajátos esetekre 
vonatkozóan a 20/2012. (VIII.31. ) EMMI rendeletben található 
információ. 
A jelentkezési lapokat az általános iskola a kitöltéséhez szükséges 
adatok ellenőrzése és rögzítése után a KIFIR rendszerben állítja elő, 
és megküldi a felvételt hirdető középfokú iskolákba, valamint a 
Felvételi Központba. A jelentkező több jelentkezési lapot nyújthat 
be. Minden jelentkezési lapon egy iskola tüntethető fel, de egy 
jelentkezési lapon az iskola több tanulmányi területe is 
megjelölhető.  

A felvételi kérelem benyújtásához két példányban tanulói 
adatlapot kell kiállítani, amelyen fel kell tüntetni a kiállított 
jelentkezési lapok számát, több tanulmányi terület esetén 
feltüntetve azoknak a jelentkező által meghatározott rangsorát. A 
rangsorolást tanulmányi területenként kell elvégezni. 

A jelentkezési lapokat az általános iskola megküldi a 
középfokú iskoláknak, a tanulói adatlap egy példányát pedig a 
Felvételi Központnak. Az általános iskola a tanulói adatlap 
második példányát a tanuló végleges döntéséig zárt borítékban 
megőrzi a tanév végéig. 

A tanulóknak a miniszteri rendeletben maghatározottak 
szerint egy alkalommal lehetőségük van a tanulói adatlap 
módosítására. Ilyenkor módosító tanulói adatlapot kell kitölteni. A 
módosítás során új középfokú iskola nem jelölhető meg, a beírt 
tanulmányi területek nem törölhetőek, új tanulmányi terület 
beírható és az eredetileg beírt rangsor megváltoztatható. A 
módosító adatlap kitöltésével a korábban kitöltött tanulói adatlap 
érvényét veszti. Azok a tanulók, akik adatlapjukat közvetlenül 
küldték meg a Felvételi Központ részére a módosítást is önállóan 
végezhetik el. 

Ha a tanköteles tanuló nem nyújt be felvételi kérelmet, az 
igazgató írásban tájékoztatja a tanulót és a szülőt a 
tankötelezettség teljesítésével kapcsolatos kötelezettségekről. 

A jelentkezés elutasítása esetén a jelentkező és a szülő 
jogorvoslattal élhet. A jogorvoslati eljárást megindító kérelmet 
annak a középiskolának a fenntartójához kell benyújtani, 
amelyiknek a döntésével a jelentkező, a szülő nem ért egyet. 

 

► Legfontosabb időpontok, határidők 

2018.12.07. 

A tanulók jelentkezése a központi írásbeli 
felvételi vizsgára közvetlenül a vizsgát szervező 
intézménybe; az Arany János Tehetséggondozó 
Programjára történő pályázat benyújtása esetén 
a pályázatban megjelölt intézménybe. 

2019.01.19. 
10.00 óra 

Központi írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 
8 évfolyamos gimnáziumokban, valamint a 
kilencedik évfolyamra és az Arany János 
Tehetséggondozó Programba jelentkezők 
számára. 

2019.01. 24. 
Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a hat és 
nyolc évfolyamos gimnáziumokban, továbbá a 
kilencedik évfolyamokra. 

2019.02.07. 
A központi felvételi vizsgát szervező 
intézmények értesítik az írásbeli eredményéről a 
tanulókat. 

2019.02.11.-
03.14. 

A tanulói adatlapok módosításának lehetősége 
az általános iskolában (szóbeli meghallgatások). 

2019.04.30. 
A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik 
a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést 
a jelentkezőknek és az általános iskoláknak. 

2019.05.06.-
08.31. 

A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi 
eljárást írhat ki. Rendkívüli eljárást kell tartani, 
ha az általános felvételi eljárás keretében a 
felvehető létszám 90%-ánál kevesebb tanulót 
vettek fel. 

► Aktuális jogszabályok, tájékoztató anyagok 
A 2018/2019. tanév rendjéről szóló 13/2018. (VI. 14.) EMMI 
rendelet; a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 
köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/1012. 
(VIII.31.) EMMI rendelet; Oktatási Hivatal: Felvételi a középfokú 
iskolákban a 2019/2020. tanévben. 



 

 

 
TOLNA MEGYEI PÁLYAVÁLASZTÁSI KIÁLLÍTÁS 2018. 

Babits Mihály Kulturális Központ, Szekszárd, Szent István tér 10. 
Bemutatkoznak: szolgáltatók, középiskolák, szakközépiskolák, szakképző intézmények. 

2018. november 22-24.     
Csütörtök:  09:30 - 16:00  
Péntek:   09:30 - 16:00 
Szombat:   09:30 - 12:00  

►  PÁLYAVÁLASZTÁSI KIÁLLÍTÁS ÉS SZAKMABEMUTATÓ  
 KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK KIÁLLÍTÁSA  
 

 Megnyitó: 2018. november 22. csütörtök 9.30 óra 

 
Szekszárdi Szakképzési Centrum tagintézményei: 
� Szekszárdi SZC Ady Endre Szakképző Iskolája és Kollégiuma  

� Szekszárdi SZC Egészségügyi és Szociális Szakképző Iskolája  

� Szekszárdi SZC Vendéglátó Szakképző Iskolája  

� Szekszárdi SZC Bezerédj István Szakképző Iskolája  

� Szekszárdi SZC Perczel Mór Szakképző Iskolája és Kollégiuma 

� Szekszárdi SZC Vályi Péter Szakképző Iskolája  

� Szekszárdi SZC Esterházy Miklós Szakképző Iskolája,  
Speciális Szakiskolája és Kollégiuma  

� Szekszárdi SZC Apáczai Csere János Szakgimnáziuma  
és Kollégiuma  

� Szekszárdi SZC I. István Szakképző Iskolája  

� Szekszárdi SZC Magyar László Szakképző Iskolája  

 
További középiskolák, szakképzők: 
� II. Géza Gimnázium, Bátaszék 

� Baptista "Esély" Szakközépiskola 

� Béri Balogh Ádám Katolikus Gimnázium és Kollégium 

� Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és Kollégium 

� Energetikai Szakgimnázium és Kollégium, Paks 

� Paksi Vak Bottyán Gimnázium 

� Szekszárdi I. Béla Gimnázium  

� Szekszárdi I. Béla Gimnázium Arany János Kollégiumi Program 

� Szekszárdi Garay János Gimnázium 

� Szekszárdi Kolping Katolikus Iskola 

� Hőgyészi Hegyhát Általános Iskola és Gimnázium Tolnai Lajos Gimnáziumi és 
Kollégiumi Tagintézménye, Gyönk   

� Tolnai Szent István Katolikus Gimnázium és Általános Iskola 

 

Agrárminisztérium Dunántúli Agrár-Szakképző Központ (AM DASZK) tagintézményei: 
� AM Dunántúli Agrárszakképző Központ, Csapó Dániel Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium  

�  AM  Dunántúli Agrárszakképző Központ, Apponyi Sándor Mezőgazdasági Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma, Lengyel 

További kiállító partnereink és konzultációs lehetőség: 
� Esély Tolnának Alapítvány 
� Grammaticus Nyelviskola 

� Kormányablak busz 
� Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara 
� Magyar Honvédség Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó 

Parancsnokság 10. Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda 

 

� Meló - Diák Szekszárd 
� Polip Ifjúsági Egyesület 
� Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 

� Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály  
Foglalkozási Információs Tanácsadó 

� Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

� Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság 
  

2018. november 22. (csütörtök) 17 óra 
Szakmai előadás szülőknek, pedagógusoknak, érdeklődőknek 

Rendhagyó szülői értekezlet - gyakorlati információk az iskolarendszerről, a pályaválasztás folyamatáról. 
Előadó: Kövesi Ágota alprojektvezető; Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal 
Helyszín: Babits Mihály Kulturális Központ; Páskum terem        7100 Szekszárd, Szent István tér 10.,  
 

 

KIEGÉSZÍTŐ PROGRAMOK 
 

� A Szekszárdi Szakképzési Centrum Ady Endre Szakképző Iskola és Kollégium tanműhelyeiben szakmabemutatókat és nyílt napot 
látogathatnak az érdeklődők: Nyitott műhelyek: 2018. november 22.  8:00-12:00;  Nyílt nap: 2018. november 23.  8:00-12:00 

� A téren felállított rendezvénysátorban a „Szakmák utcája” keretében szakmákkal ismerkedhetnek meg a látogatók a kiállítás színhelyén. 

� A Nyitott munkahelyek program keretében novemberben látogatható vállalkozások listája honlapunkon megtekinthető.  
A vállalkozások - előzetes bejelentkezés mellett - várják az adott szakma iránt érdeklődőket! 

� 2018-2019. évi Tolna megyei középiskolai nyílt napok dátumai a honlapunkon elérhetők. 



 

 

  

 
 

SZABÓKY ADOLF SZAKKÉPZÉSI ÖSZTÖNDÍJRA 
JOGOSÍTÓ HIÁNYSZAKMÁK TERVEZETE TOLNA 

MEGYÉBEN  
A végleges lista a közlönyben fog megjelenni! 

 

Sorszám 
szakképesítés 

azonosító 
száma 

Hiány-szakképesítés megnevezése 

1. 34 521 06 Hegesztő  
2. 34 582 03 Épület és szerkezetlakatos  
3. 54 723 02 Gyakorló ápoló  
4. 54 521 05 Mezőgazdasági gépésztechnikus 
5. 34 541 05 Pék  
6. 34 522 04 Villanyszerelő  
7. 34 621 01 Gazda  
8. 34 521 03 Gépi forgácsoló  
9. 34 541 10 Tejipari szakmunkás 

10. 34 582 14 Kőműves  
11. 34 582 01 Ács 
12. 34 543 02 Asztalos  
13. 54 582 03 Magasépítő technikus 
14. 54 521 03 Gépgyártástechnológiai-technikus  
15. 34 582 09 Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő  
16. 34 762 01 Szociális gondozó és ápoló  
17. 54 522 01 Erősáramú elektrotechnikus  
18. 34 521 10 Szerszámkészítő  
19. 54 723 03 Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló 
20. 34 811 01 Cukrász 
21. 34 521 08 Mezőgazdasági gépész  
22. 34 521 04 Ipari gépész  
23. 54 525 13 Vasúti jármű villamos rendszereinek szerelője  
24. 34 525 06 Karosszérialakatos 
25. 34 341 01 Eladó  

 
Az ösztöndíj fő szabályai: 
(teljes körűen ld. 252/2018. (VII. 24.) Korm. rendeletben) 

Az ösztöndíjas tanuló az ösztöndíjra az első szakképzési évfolyam 
tanévének kezdő napjától jogosult. 

Az ösztöndíjat a tanuló részére fizetési számlára történő átutalással 
kell folyósítani.  

Az ösztöndíj mértékét félévente kell megállapítani, a tanév első 
félévében az előző tanévet lezáró év végi bizonyítványban, a tanév 
második félévében a félévi értesítőben szereplő tantárgyak 
osztályzatának számtani átlagként meghatározott tanulmányi 
átlageredmény alapján.  

Az ösztöndíj mértéke szakközépiskolai vagy szakiskolai 
tanulmányok esetében az első szakképzési évfolyam első félévében 
tanulónként egységesen 10 000 Ft/hó. Az első szakképzési 
évfolyam második félévétől kezdődően, és a további félévekben, 
ha a tanulmányi átlageredmény: 

a) 2,51 és 3,0 között van, az ösztöndíj mértéke 10 000 Ft/hó; 
b) 3,01 és 3,5 között van, az ösztöndíj mértéke 15 000 Ft/hó; 
c) 3,51 és 4,0 között van, az ösztöndíj mértéke 20 000 Ft/hó; 
d) 4,01 és 4,5 között van, az ösztöndíj mértéke 27 000 Ft/hó; 
e) 4,51 és 5,0 között van, az ösztöndíj mértéke 35 000 Ft/hó. 

Szakgimnáziumi tanulmányok esetében: 
a) 3,01 és 3,5 között van, az ösztöndíj mértéke 20 000 Ft/hó; 
b) 3,51 és 4,0 között van, az ösztöndíj mértéke 30 000 Ft/hó; 
c) 4,01 és 4,5 között van, az ösztöndíj mértéke 40 000 Ft/hó; 
d) 4,51 és 5,0 között van, az ösztöndíj mértéke 50 000 Ft/hó. 

 

TOVÁBBTANULÁS, KÖZÉPFOKÚ ISKOLA  
VÁLASZTÁS LEHETSÉGES SZEMPONTJAI 

 
A megfelelő középfokú iskola kiválasztásában számos szempont 
játszhat szerepet. A teljesség igénye nélkül összegyűjtöttünk és 
csoportosítottunk néhányat, amelyeket a szülők általában szem előtt 
szoktak tartani, mikor a gyermekük jövőbeni iskoláját keresik. A lenti 
ábra szabadon átalakítható, kibővíthető egyéni tényezőkkel, 
prioritásokkal. 

 

 

 

 



 

 

 

TOVÁBBTANULÁS - A KÖZNEVELÉSI RENDSZER INTÉZMÉNYEI, ISKOLATÍPUSOK 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

SZAKKÖZÉPISKOLA 
3 év 

Közismereti és szakmai 
elméleti és gyakorlati oktatás 

szakmai 
érettségivel  
már betölthető 
munkakör 

Középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók 
részére biztosítja az életkezdéshez való 

felkészülést 

KÉSZSÉGFEJLESZT
Ő SZAKISKOLA 

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelés-
oktatása, felkészítés szakmai vizsgára 

 

M
U

N
K

A
 

 

SZAKISKOLA  
1+3 év 

Komplex  
szakmai vizsga 
 

OKJ 
szakképesítés 
MUNKA 

Érettségi vizsga 
 

MUNKA 

+2 év 
Közismereti oktatás  

érettségire felkészítés 

Komplex szakmai vizsga 
 

OKJ szakképesítés 
MUNKA 

Komplex szakmai vizsga 
 

OKJ szakképesítés 
MUNKA 

2 év 
Szakmai elmélet és gyakorlat 

szakmai érettségi 
 

MUNKA szakmai érettségi után:  
 szakmaválasztás az ágazati szakképesítések közül 

SZAKGIMNÁZIUM  
4 év 

Középiskolai közismeret  
 

Ágazati közös  
szakmai elmélet és gyakorlat 

gimnáziumi érettségi 
 

 gimnáziumi érettségi után: 
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GIMNÁZIUM  
4, 6 vagy 8 év  

(nyelvi előkészítő évfolyammal: 
5, 7 vagy 9 év) 

Komplex szakmai vizsga  
OKJ szakképesítés 

+1 év 
Szakmai elmélet és gyakorlat 
 

KÖZNEVELÉSI ÉS SZAKKÉPZÉSI HÍDPROGRAMOK: 
segítséget nyújtanak a középfokú nevelés-oktatásba, szakképzésbe való bekapcsolódáshoz  

vagy a munkába álláshoz valamint az önálló életkezdéshez szükséges ismeretek megszerzéséhez a komplex, tanulmányi, 
szociális, kulturális, képességbeli és személyiségfejlesztést támogató pedagógiai tevékenységgel. 

 

2018. március 28-ig a Klebelsberg Központ kijelöli a Köznevelési Hídprogramot a következő tanévtől megvalósító 

középfokú intézményt vagy intézményeket, és erről tájékoztatja az általános iskolákat.  

2018. március 28-ig 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 Klebelsberg Központon keresztül tájékoztatja az általános iskolákat.  

 

 
A részletes programok megtalálhatók a Tolna Megyei Kormányhivatal honlapján: 

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/tolna 


