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SZAKMAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ 

 

Tisztelt Szülők és Pedagógusok! 

Kedves pályaválasztás előtt álló Tanuló! 
 

Talán most állsz életed első nagy döntése előtt, amikor az általános iskolai tanulmányaid befejezéséhez közeledve, választanod kell a továbblépés, 

a továbbtanulás lehetőségei közül.  

 

E fontos döntés meghozatalához feltétlenül szükséges, hogy 

• megfelelő önismerettel rendelkezz: tudd, mi érdekel, hogyan szeretnél dolgozni; ismerd a saját képességeidet, erősségedet, lehetőségeidet;  

• legyen kellő és valós ismereted a különböző szakmákról, pályákról; 

• ismerd a cél eléréséhez vezetői útvonalakat;  

• és legyél tájékozott a munkaerő-piaci lehetőségekről is. 

A Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és Iparkamara szeretne segítséget nyújtani a tájékozódásban azzal, hogy összegyűjtötte a 

továbbtanulással-szakmaválasztással kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat! 

Ha kérdésed van, vagy további segítségre lenne szükséged, kollégáink készséggel adnak tanácsot, hogy döntésed/választásod a lehető 

LEGSIKERESEBB legyen! 

 

 

Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 
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HOL TANULHATSZ TOVÁBB AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA BEFEJEZÉSE UTÁN? 
 

Középfokon az alábbi iskolatípusokból választhatsz: 
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KINEK AJÁNLOTT A GIMNÁZIUMI KÉPZÉS? 
• A négy- vagy (nyelvi előkészítő esetén) ötosztályos gimnáziumi képzési formát elsősorban azoknak a diákoknak érdemes választaniuk, 

akik mindenképpen felsőoktatásban szeretnének majd továbbtanulni, de még nem tudják pontosan, hogy milyen irányban.  

• A gimnáziumi oktatás célja az általános iskolai tanulmányok elmélyítése és felkészítés a felsőoktatái tanulmányokra.  

• Az érettségi vizsga után itt is lehetőség van a szakképzésbe való bekapcsolódásra. A képzés időtartama ebben az esetben általában 2 év. 

 

HOL TANULHATSZ SZAKMÁT? 
Szakmát technikumban vagy szakképző iskolában tanulhatsz. Mindkét iskolatípusban először ágazatot választasz, a konkrét szakmaválasztás az 

alapvizsga letétele után történik. (A pedagógiai, művészeti, közművelődési szakmákat szakgimnáziumban sajátíthatod el. A szakgimnáziumi képzés 

5 éves és érettségi végzettség, valamint szakképesítés megszerzésére, szakirányú felsőfokú iskolai továbbtanulásra, illetve szakirányú munkába 

állásra készít fel. 

 

A technikumi képzés 5 éves.  
• Egyesíti a gimnázium és a szakmatanulás előnyeit. (A képzés során matematikából, magyarból, történelemből és egy idegen nyelvből 

ugyanazt a tananyagtartalmat, ugyanolyan óraszámban kell elsajátítani, mint a gimnáziumban.) Ezekből a közismereti tantárgyakból az 

oktatás érettségi vizsgával zárul. 

• A technikumi tanulmányok végén letett szakmai vizsga - ötödik érettségi vizsgatárgyként - emelt szintű érettséginek felel meg.  

• Ágazati alapvizsgát a 10. év végén teszel, ezután választasz a tanulható rokonszakmák közül. 

• A technikum elvégzése után egyszerre kapod kézbe az érettségi bizonyítványt és a technikusi oklevelet, s lehetőséged van továbbtanulni 

felsőoktatási intézményben. 
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A szakképző iskolai képzés 3 éves 

célja a szakmára való felkészítés.  
 

• Az ágazati ismereteket adó első év és az ágazati alapvizsga után, a 9. osztály végén történik a konkrét szakmaválasztás.  

• A következő két évben főleg duális képzés formájában vállalatoknál, vállalkozóknál sajátítod el a szakmai ismereteket.  

• A tanulmányok végén szakmai vizsgát téve szakmát szerzel.  

• A szakképző iskolában a szakmai vizsga után további két év alatt - esti tagozaton - lehet érettségi vizsgát tenni. 

 

A szakképzési rendszert szemléletesen mutatja be a Tatabányai Szakképzési Centrum által készített kisfilm, mely az alábbi 

linken érhető el: 

https://www.youtube.com/watch?v=BNUeQN--2ig&t=74s    

Megyénkben a technikumok és a szakképző iskolák többsége a Tatabányai Szakképzési Centrumhoz (www.tszc.hu), ill. az Esztergomi Szakképzési 

Centrumhoz (www.eszc.eu) tartozik., de vannak alapítványi, egyházi fenntartási intézmények is, ill. a mezőgazdasági képzések iskolái a Kisalföldi 

Agrárszakképzési Centrumhoz tartoznak (www.kaszc.hu) 

 

MI AZ A DUÁLIS KÉPZÉS? 
Az ágazati alapvizsga után, az oktatás helyszíne elsősorban vállaltoknál, vállalkozóknál van, ahol mélyebben elsajátíthatod a választott szakmát. 

Olyan szakemberek tanítanak, akik rendelkeznek a megfelelő tudással, szakmai tapasztalattal, és ezt képesek is átadni neked. 

 

MILYEN EGYÉB ELŐNYEI VANNAK A DUÁLIS KÉPZÉSBEN VALÓ RÉSZVÉTELNEK? 
• Lényegesen jobbak lesznek az elhelyezkedési lehetőségeid, hiszen a vállalatoknál szerzett munkatapasztalat a legértékesebb 

• A képzés alatt részt vehetsz a vállalati projektekben, megismerheted a vállalat által alkalmazott technológiákat és a gyakorlati tudást az elméleti 

számonkérésben is kamatoztathatod. 

• Ha a cég elégedett a munkáddal, a bizonyítvány megszerzését követően is tovább foglalkoztathat. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BNUeQN--2ig&t=74s
http://www.tszc.hu/
http://www.eszc.eu/
http://www.kaszc.hu/
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MILYEN JUTTATÁSOK ILLETNEK MEG A SZAKMATANULÁS IDEJÉRE? 
Az ágazati alapvizsgáig általános szakképzési ösztöndíjat kapsz. Ennek összege a tanulmányi eredményedtől is függ. Az ágazati alapvizsga után is 

szakképzési ösztöndíjban részesülsz, ha nem veszel részt duális képzésben. 

 

Ha az ágazati alapvizsga után duális képzésben veszel részt, a vállalkozóval szakképzési munkaszerződést kötsz és  

• munkabér illet meg, vagyis jövedelemhez jutsz; 

• munkaviszonyban foglalkoztatott biztosított vagy, 

• a munkaviszony időtartama nyugellátásra jogosító szolgálati időnek minősül; 

• munkabéred nyugdíjalapot képező jövedelemnek számít. 

• Te is részesülsz azokból a munkabéren kívüli juttatásokból, melyet a többi munkavállaló kap. 

 

A sikeres szakmai vizsga után - az első szakma megszerzését követően - pályakezdési juttatásra is jogosult leszel.  

Az ösztöndíj rendszerben rászorultsági támogatást is kaphatsz. Ez nem jár automatikusan, meg kell pályázni. 
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HOGYAN SEGÍTI A KAMARA A SZAKMAVÁLASZTÁST? 
 

A Kamara több éves pályaorientációs tevékenységének fő célja, hogy segítse a pályaválasztási döntés előtt álló tanulókat a szakképzés és az egyes 

szakmák minél alaposabb megismerésében.  

 

Célunk elérése érdekében együttműködünk a pályaválasztásban, pályaorientációban érintett intézményekkel, hivatalokkal, gazdálkodó 

szervezetekkel, cégekkel, vállalkozásokkal, szakképzési centrumokkal és azok intézményeivel. 

 

Kamaránk pályaválasztást elősegítő tevékenységei: 

• pályaorientációs osztályfőnöki órák tartása 

• üzem- és gyárlátogatások szervezése 

• szakképző intézmények tanműhelyeinek látogatása, 

• szülők tájékoztatása a  

• szakmaválasztást segítő vetélkedők, versenyek szervezése, 

• részvétel az iskolák pályaorientációs napján, 

• nyári táborokban szakmaismereti programok lebonyolítása, 

• szakmabemutató rendezvények szervezése, ill. azok lebonyolításában való részvétel 

 

A Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és Iparkamara az Innovációs és Technológiai Minisztérium GFA-KA-ITM-12/2021/TK/12 támogatási szerződése alapján folytatja 

a pályaorientációs feladatok megvalósítását. 
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Hasznos honlapok a szakmák és önmagunk megismeréséhez.      Információk a pályaválasztáshoz: 

 

www.mkik.hu – Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 

• tájékoztató füzet alapszakmákról 

 

www.kemkik.hu -Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és 

Iparkamara 

• amit a duális képzésről tudni kell 

• pályaorientációs tanácsadás 

 

www.eszc.eu  -  Esztergomi Szakképzési Centrum 

• pályaválasztási kiadvány – általános tájékoztató (szakképző iskola, 

technikum) 

• tanulható szakmák – iskolák  

 

www.tszc.hu - Tatabányai Szakképzési Centrum  

• pályaválasztási kiadvány – általános tájékoztató (szakképző iskola, 

technikum) 

• tanulható szakmák – iskolák  

 

www.palyakep.hu - Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal  

• középiskolák a megyében 

• szakmák, események 

 

https://palyaorientacio.nive.hu 

• foglalkozás leírások 

• videotár – szakmabemutató filmek 

• kérdőívek (érdeklődés, foglalkozások világa, képességek) –  

 

 

 

www.szakkepzes.ikk.hu 

• szakmaismertetők (szakmakártyák) – szakmák; Hol folyik képzés 

az adott szakmában? 

• továbbtanulási irányok 

• a duális szakmai oktatásról 

• szakképző intézmények 

 

www.szakmavilag.hu 

• a szakképzésről általában 

• szakma- és iskolakereső 

• szakmákat bemutató rövid videók 

• Melyik szakma illik hozzád?  

o iparági érdeklődés és kompetencia kérdőív 

• színes, érdekes feladatlapok, tesztek a szakmákról 

 

https://www.eduline.hu/ 

• közoktatás, felsőoktatás 

 

https://pom.oktatas.hu 

• szakmák, foglalkozások bemutatása 

• pályaorientációs mérőeszköz (érdeklődés, személyes 

tulajdonságok, kérdőívek) 

 

www.youtube.hu 

• szakmabemutató kisfilmek 
 

www.szakmasztar.hu 

• szakmai versenyek, bemutatók 

https://www.eduline.hu/
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Szakképző Iskolák, Technikumok Komárom-Esztergom Megyében 

  *Képzések tájékoztató jellegűek  Pontos információ az intézmények honlapján található 

Intézmény neve   Ágazat SZAKKÉPZŐ ISKOLAI KÉPZÉS (3 éves)  TECHNIKUMI KÉPZÉS (5 éves) 

honlapja   megnevezése 
szakma + érettségi lehetőség további 2 éves 

képzés keretében  
érettségi bizonyítvány + technikusi oklevél 

ESZC Balassa Bálint Gazdasági Technikum 
és Szakképző Iskola 

ES
ZT

ER
G

O
M

 
  

Gazdálkodás, menedzsment 

           Vállalkozási ügyviteli ügyintéző   

           Pénzügyi, számiteli ügyintéző   

  Kereskedelem Kereskedelmi értékesítő      Kereskedő és webáruházi technikus   

www.balassaegom.hu Közlekedés és szállítmányozás            Logisztikai technikus     

 https://keri-egom.edu.hu 

Turizmus-vendéglátás 

Cukrász Szakács Pincér-vendégtéri szakember  Vendégtéri szaktechnikus   

             Turisztikai technikus     
            

ESZC Bottyán János Technikum (volt Szent 
Imre) 

ES
ZT

ER
G

O
M

 
  

Informatika és távközlés 

           Informatikai-rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus 

           Szoftverfejlesztő- és tesztelő technikus  1+5 év 

  Vegyipar            Vegyész technikus    1+5 év 

https://bottyan.eu  Elektronika és elektrotechnika            Elektronikai technikus     

  Szépészet            Kozmetikus technikus     

  Szociális            Kisgyermekgondozó-, nevelő   

  Oktatás            Oktatási szakasszisztens technikus   
            

ESZC Géza Fejedelem Technikum és 
Szakképző Iskola 

ES
ZT

ER
G

O
M

 

Gépészet Hegesztő 
Gépi és CNC 
forgácsoló 

Szerszám és 
készülékgyártó  Gépgyártástechnológiai technikus   

Elektronika és 
elektrotechnika Villanyszerelő             

  Építőipar Kőműves Festő, mázoló, tapétázó          

https://gf.edu.hu Fa- és bútoripar Asztalos                

  Specializált gép- és 
járműgyártás 

Karosszérialakatos CNC-programozó (4 év)  Gépjárműmechatronikai technikus   

                

  Vegyipar Műanyag feldolgozó            

  Sport            Sportedző (a sportág megjelölésével) - Sportszervező 
  Szépészet            Fodrász     

  Rendészet és közszolgálat            Közszolgálati technikus rendészeti technikus szakmairánnyal 
            

Esztergomi Kolping Katolikus Szakképző 
Iskola 

Esztergom Szociális Gyermek- és 
ifjúsági felügyelő 

Szociális ápoló és gondozó        

                 

www.kolping-egom.hu   Turizmus-vendéglátás Szakács Cukrász 
Pincér-vendégtéri 
szakember        

(alapítványi iskola)   Élelmiszeripar Pék-cukrász              

 
            

http://palyakep.hu/tartalmak/tszc_balassa_balint_gazdasagi_szakgimnaziuma_es_szakkozepiskolaja
http://palyakep.hu/tartalmak/tszc_balassa_balint_gazdasagi_szakgimnaziuma_es_szakkozepiskolaja
http://www.balassaegom.hu/
https://keri-egom.edu.hu/
http://palyakep.hu/tartalmak/tszc_bottyan_janos_szakgimnaziuma
http://palyakep.hu/tartalmak/tszc_bottyan_janos_szakgimnaziuma
https://bottyan.eu/
http://palyakep.hu/tartalmak/tszc_geza_fejedelem_ipari_szakgimnaziuma_es_szakkozepiskolaja
http://palyakep.hu/tartalmak/tszc_geza_fejedelem_ipari_szakgimnaziuma_es_szakkozepiskolaja
https://gf.edu.hu/
http://palyakep.hu/tartalmak/esztergomi_kolping_katolikus_kozepiskola
http://palyakep.hu/tartalmak/esztergomi_kolping_katolikus_kozepiskola
http://www.kolping-egom.hu/
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Intézmény neve   Ágazat SZAKKÉPZŐ ISKOLAI KÉPZÉS (3 éves)  TECHNIKUMI KÉPZÉS  (5 éves) 

honlapja   megnevezése 
szakma + érettségi lehetőség további 2 éves 

képzés keretében  
érettségi bizonyítvány + technikusi oklevél 

TSZC Széchenyi István Gazdasági és 
Informatikai Technikum Komárom Gazdálkodás, menedzsment            

Pénzügyi, számiteli ügyintéző 
  

http://szixi.hu/web/   Informatika és távközlés            
Informatikai-rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus 

            

TSZC Alapy Gáspár Technikum és 
Szakképző Iskola 

K
O

M
Á

R
O

M
 

  

Szépészet            Fodrász     

Specializát gép- és 
járműgyártás            

Gépjármű- mechatronikai technikus 
  

  Kreatív Divatszabó              

https://ipari-kom.edu.hu/ Építőipari  Festő, mázoló, tapétázó            

  Gépészet Hegesztő Épület- szerkezetlakatos          

  
Elektronika és 
elektrotechnika Villanyszerelő              

            

TSZC Kultsár István Technikum és 
Szakgimnázium 

K
O

M
Á

R
O

M
 

  

Szociális            Kisgyermekgondozó, -nevelő   

Gazdálkodás, menedzsment            Vállalkozási ügyviteli ügyintéző   

  Sport            Sportedző (sportág megjelölésével) - sportszervező 

www.kultsar.hu 

Közlekedés és 
szállítmányozás            

Logisztikai technikus 
    

  Kereskedelem            Idegen nyelvű kereskedelmi és ipari technikus 
            

Kempelen Farkas Képesség- és 
Tehetségfejlesztő Alapítványi Gimnázium, 
Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium   

K
O

M
Á

R
O

M
 

  

Rendészet és közszolgálat            

Közszolgálati technikus Közigazgatási ügyintéző v. 
Rendészeti technikus) 

Honvédelem 
           

Honvéd kadét (Honvéd igazgatási ügyintéző v. Logisztikai 
ügyintéző) 

www.kempelensuli.hu 

Közlekedés és 
szállítmányozás            

Logisztikai technikus 
    

(Alapítványi Iskola) Környezetvédelem és vízügy Vízügyi munkatárs              

             

Kisalföldi ASzC Pettkó-Szandtner Tibor 
Lovas Szakképző Iskola és Kollégium  

BÁBOLNA Mezőgazdaság és erdészet 
Gazda-
Lovász                

https://pettkoiskola.edu.hu                      
            

Launai Miklós Református Általános Iskola, 
Alapfokú Művészeti Iskola és Művészeti 
Szakgimnázium  NESZMÉLY Kreatív (vizuális)            Grafikus     

http://lamire.hu                      

https://tszc.hu/szechenyi-istvan-gazdasagi-es-informatikai-technikum/
https://tszc.hu/szechenyi-istvan-gazdasagi-es-informatikai-technikum/
http://szixi.hu/web/
https://tszc.hu/alapy-gaspar-technikum-es-szakkozepiskola/
https://tszc.hu/alapy-gaspar-technikum-es-szakkozepiskola/
https://ipari-kom.edu.hu/
https://tszc.hu/kultsar-istvan-technikum-es-szakgimnazium/
https://tszc.hu/kultsar-istvan-technikum-es-szakgimnazium/
http://www.kultsar.hu/
http://palyakep.hu/tartalmak/tszc_kempelen_farkas_kepesseg_es_tehetsegfejleszto_alapitvanyi_gimnazium_szakgimnazium_szakkozepiskola_es_kollegium
http://palyakep.hu/tartalmak/tszc_kempelen_farkas_kepesseg_es_tehetsegfejleszto_alapitvanyi_gimnazium_szakgimnazium_szakkozepiskola_es_kollegium
http://palyakep.hu/tartalmak/tszc_kempelen_farkas_kepesseg_es_tehetsegfejleszto_alapitvanyi_gimnazium_szakgimnazium_szakkozepiskola_es_kollegium
http://www.kempelensuli.hu/
http://palyakep.hu/tartalmak/pettko_szandtner_tibor_lovas_szakkepzo_iskola_es_kollegium
http://palyakep.hu/tartalmak/pettko_szandtner_tibor_lovas_szakkepzo_iskola_es_kollegium
https://pettkoiskola.edu.hu/
http://palyakep.hu/tartalmak/launai_miklos_reformatus_iskola
http://palyakep.hu/tartalmak/launai_miklos_reformatus_iskola
http://palyakep.hu/tartalmak/launai_miklos_reformatus_iskola
https://lamire.hu/
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Intézmény neve   Ágazat SZAKKÉPZŐ ISKOLAI KÉPZÉS (3 éves)  TECHNIKUMI KÉPZÉS (5 éves) 

honlapja   megnevezése 
szakma + érettségi lehetőség további 2 éves 

képzés keretében  
érettségi bizonyítvány + technikusi oklevél 

TSZC Bánki Donát-Péch Antal Technikum  

TA
T

A
B

Á
N

Y
A

 

Gépészet            Gépgyártás-technológiai technikus   

Sport            
Sportedző (sportág megjelölésével) - sportszervező 

Infomatika és távközlés            
Szoftverfejlesztő- és tesztelő   

  
Elektronika és 
elektrotechnika            

Automatikai technikus Elektronikai technikus 

https://bankitatabanya.hu  Specializát gép- és 
járműgyártás 

           Mechatronikai technikus     

             Gépjármű- mechatronikai technikus   

  Vegyipar            Vegyész technikus     

            

TSZC Fellner Jakab Technikum és Szakképző 
Iskola  

TA
T

A
B

Á
N

Y
A

 

Szépészet 

           

Fodrász 
Kéz- és 
lábápoló 
technikus 

Kozmetikus 
technikus 

Fa- és bútoripar Asztalos          Faipari technikus     

Gépészet Hegesztő 
Gépi és CNC 
forgácsoló 

Ipari gépész 
       

https://fellner.szakkepzestatabanya.hu/  

Kreatív Divatszabó              

Építőipar Ács Burkoló 
Festő, mázoló, 
tapétázó 

Kőműves 
 

Magasépítő technikus 
    

  Épületgépészet Központifűtés- és gázhálózatrendszer-szerelő        
            

TSZC Kereskedelmi, Vendéglátó és 
Idegenforgalmi Technikum és Szakképző Iskola  

TA
T

A
B

Á
N

Y
A

 

  

 

            

Turizmus-vendéglátás 

Szakács          Szakács szaktechnikus     

Cukrász          Cukrász szaktechnikus     

  Pincér-vendégtéri szakember    Vendégtéri  szaktechnikus   

https://keri-tbanya.hu               Turisztikai technikus     

  Kereskedelem Kereskedelmi értékesítő      Kereskedő és webáruházi technikus   
            

TSZC Kossuth Lajos Gazdasági és Humán 
Technikum  

TA
T

A
B

Á
N

Y
A

 

  

Gazdálkodás, menedzsment 

           Okleveles Pénzügyi, számiteli ügyintéző   

           Okleveles Vállalkozási ügyviteli ügyintéző   

https://kossuth.is-kola.hu  

Közlekedés és 
szállítmányozás            

Logisztikai technikus 
    

  Egészségügy            Gyakorló ápoló     

               Mentőápoló     

 
  

 

 

            

https://tszc.hu/banki-donat-pech-antal-technikum/
https://bankitatabanya.hu/
https://tszc.hu/fellner-jakab-technikum-es-szakkepzo-iskola/
https://tszc.hu/fellner-jakab-technikum-es-szakkepzo-iskola/
https://fellner.szakkepzestatabanya.hu/
https://tszc.hu/kereskedelmi-vendeglato-es-idegenforgalmi-technikum-es-szakkepzo-iskola/
https://tszc.hu/kereskedelmi-vendeglato-es-idegenforgalmi-technikum-es-szakkepzo-iskola/
https://keri-tbanya.hu/
https://tszc.hu/kossuth-lajos-gazdasagi-es-human-technikum/
https://tszc.hu/kossuth-lajos-gazdasagi-es-human-technikum/
https://kossuth.is-kola.hu/
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Intézmény neve  Ágazat SZAKKÉPZŐ ISKOLAI KÉPZÉS (3 éves)  TECHNIKUMI KÉPZÉS  (5 éves) 

honlapja  megnevezése 
szakma + érettségi lehetőség további 2 éves 

képzés keretében  
érettségi bizonyítvány + technikusi oklevél 

TSZC Mikes Kelemen Technikum és 
Szakgimnázium  

TA
T

A
B

Á
N

Y
A

 

Szociális            Kisgyermekgondozó, -nevelő   

Informatika és távközlés            
Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus 

  Kreatív            Színház- és rendezvénytechnikus;   

https://www.mikes-tbanya.edu.hu 

           Mozgókép- és animációkészítő   

Oktatás            
Oktatási szakasszisztens 

    
            

TSZC Bláthy Ottó Technikum, Szakképző Iskola és 
Kollégium  

TA
T

A
 

Gépészet Hegesztő          Gépésztechnikus     

Épületgépészet Hűtő- és szellőzésrendszer- szerelő          

  

Informatika és távközlés 

           Informatikai-rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus 

http://www.blathy-tata.hu             Távközlési technikus     

  Rendészet és közszolgálat            Közszolgálati technikus     

  Honvédelem Rendészeti ór        Honvéd kadet     

  
Elektronika és 
elektrotechnika 

Villanyszerelő 
             

             

Talentum Angol Magyar Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola és Művészeti Szakgimnázium  

T
A

T
A

 

 

Kreatív (vizuális)            Grafikus     

              

                

www.talentum.hu                

(alapítványi iskola)                    

  

 

          
Kisalföldi ASZC Jávorka Sándor 
Mezőgazdasági és Élelmiszeripari 
Technikum, Szakképző Iskola és 
Kollégium 

T
A

T
A

 

Mezőgazdaság és erdészet 

Gazda Kertész 

Mezőgaz-
dasági 
gépész Pék 

Pék-
cukrász  

Mezőgazdasági technikus 

    

           Sütő- és cukrászipari technikus   

www.javorka-tata.edu.hu               Kertésztechnikus     

  

 

          

TSZC Eötvös Loránd Szakképző Iskola Oroszlány Szociális Gyermek- és ifjúsági felügyelő          

http://szakkepzes.oroszlany.hu   Gépészet Hegesztő Gépi és CNC forgácsoló          
            

TSZC Bánki Donát Szakképző Iskola 

K
IS

B
ÉR

 

  

Fa- és bútoripar Asztalos                

  Gépészet 
Gépi és CNC 
forgácsoló 

Szerszám- és készülékgyártó 
       

https://banki-kisber.edu.hu/ Kereskedelem Kereskedelmi értékesítő            

 

https://tszc.hu/mikes-kelemen-technikum-es-szakgimnazium/
https://tszc.hu/mikes-kelemen-technikum-es-szakgimnazium/
https://www.mikes-tbanya.edu.hu/
https://tszc.hu/blathy-otto-technikum-szakkepzo-iskola-es-kollegium/
https://tszc.hu/blathy-otto-technikum-szakkepzo-iskola-es-kollegium/
http://www.blathy-tata.hu/
http://palyakep.hu/tartalmak/talentum
http://palyakep.hu/tartalmak/talentum
http://www.talentum.hu/
http://palyakep.hu/tartalmak/javorka_sandor_mezogazdasagi_es_elelmiszeripari_szakkepzo_iskola_es_kollegium
http://palyakep.hu/tartalmak/javorka_sandor_mezogazdasagi_es_elelmiszeripari_szakkepzo_iskola_es_kollegium
http://palyakep.hu/tartalmak/javorka_sandor_mezogazdasagi_es_elelmiszeripari_szakkepzo_iskola_es_kollegium
http://palyakep.hu/tartalmak/javorka_sandor_mezogazdasagi_es_elelmiszeripari_szakkepzo_iskola_es_kollegium
http://www.javorka-tata.sulinet.hu/
https://tszc.hu/eotvos-lorand-szakkepzo-iskola/
http://szakkepzes.oroszlany.hu/
https://tszc.hu/banki-donat-szakkepzo-iskola/
https://banki-kisber.edu.hu/
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Pályaválasztással, továbbtanulással kapcsolatos fontosabb időpontok, határidők: 
2022/2023. tanév 
 

Időpontok/határidők Feladatok 

  

2022. október 20. A középfokú iskolák, kollégiumok nyilvánosságra hozzák a honlapjukon a felvételi 
tájékoztatójukat. 

2022. október 31-ig Az általános iskola tájékoztatja a nyolcadik évfolyamos tanulókat a felvételi 
eljárás rendjéről. 

2022. október 29 - november 6. Őszi szünet 

2022. december 2. A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára 

2022. december  22 – 2023. január 2. Téli szünet 

2023. január 20. I. félév  vége 

2023. január 21. 10.00 óra Központi írásbeli felvételi vizsgák (amelyik intézmény meghirdette) 

2023. január 27-ig Az iskola értesíti a szülőket a tanuló I. félévben elért tanulmányi eredményéről 

2023. január 31.  14.00 óra Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák. 

2023. február 27 – március 14. 
között 

Szóbeli felvételi vizsgák   

2023. április 4 – április 11. Tavaszi szünet 

2023. április 13. A középfokú iskolákban az ideiglenes felvételi névsor 

2023. április 28. A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy 
az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak. 

2023. június 15. (csütörtök) A tanév utolsó tanítási napja 

2023. június 21-23. között Beiratkozás a középfokú iskolába. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: 22/2022.(VII.29) BM rendelet  
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HOL KÉRHETSZ TANÁCSOT, TOVÁBBI INFORMÁCIÓT? 
 

Honlap:  www.kemkik.hu 

Facebook: www.facebook.com/kemkik 

E-mail: kemkik@kemkik.hu 

 

 

Kollégáink készséggel segítenek az alábbi helyszíneken: 
 

 

2800 Tatabánya, Fő tér 36.    2500 Esztergom, Deák F. u. 14. 

Telefon: 34/510-010     Telefon: 33/523-100 

E-mail: kemkik@kemkik.hu   E-mail: egom@kemkik.hu 

 

 

http://www.kemkik.hu/
http://www.facebook.com/kemkik
mailto:kemkik@kemkik.hu
mailto:egom@kemkik.hu

