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1088 Budapest, Vas utca 8.  Tel.: (1) 338 2156

Köszöntő

Kedves Nyolcadikosok! Kedves Szülők!

Kiadványunkkal az általános iskola utáni továbbta-
nuláshoz nyújtunk segítséget.  
Összegyűjtöttük a legfontosabb tudnivalókat, ame-
lyekre egy végzős tanulónak és szüleinek szüksége 
lehet. 

Ezzel is szeretnénk elősegíteni tanulók és szülők 
együttes tájékozódását, a közös gondolkodást és a tu-
datos iskolakeresést, melyek a sikeres pályaválasztás 
feltételei.

Természetesen, minden információ nem fér el egy 
kis füzetben, szükség lehet más forrásokra vagy sze-
mélyes tanácsadásra. Forduljanak bizalommal intéz-
ményünkhöz! Szolgáltatásainkról az alábbiakban ol-
vashatnak.

Hasznos időtöltést és sikeres 
továbbtanulást kívánunk!

A Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat 
Pályaválasztási Tanácsadó munkatársai
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A Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat  
Továbbtanulási és Pályaválasztási Tanácsadó 

Tagintézmény szolgáltatásai 

A város szívében, tömegközlekedéssel könnyen el-
érhető helyen, ingyenes szolgáltatásainkkal várjuk  
a budapesti oktatási intézmények tanulóit.

A középiskola, a szakképzés vagy a felsőoktatás  
megválasztása olykor nehéz, hosszadalmas feladat, 
mely körültekintést, kitartást és türelmet igényel.  
• A képzési kínálattal, a megfelelő iskola kiválasztá- 
 sával és a beiskolázás teendőivel kapcsolatban infor- 
 mációs tanácsadó kollégáink nyújtanak segítséget.
• A pályaelképzelések kialakításában vagy pontosítá- 
 sában, az önismeret elősegítésében és a lehetőségek 
  végiggondolásában a pszichológiai tanácsadás je- 
 lenthet támpontot, beszélgetések által – szükség  

FPSZ Továbbtanulási és Pályaválasztási Tanácsadó
1088 Budapest, Vas utca 8.  Tel.: (1) 338 2156
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 esetén pedig a képességek felmérésével vagy az  
 érdeklődés feltérképezésével. 
• Honlapunkon számos hasznos tudnivaló: szakmabe- 
 mutató filmek, online önismereti kérdőívek, áttekin- 
 tő táblázatok, tájékoztatók nyújtanak további útmu- 
 tatást. 
• személyes konzultációkon egyéni kérdésekkel, prob- 
 lémákkal fordulhatnak hozzánk.

Szolgáltatásainkra interneten és személyesen is le- 
het jelentkezni.  

Szeretettel várunk minden tanácskérőt!

palyavalasztas.fpsz.hu/jelentkezes

Néhány jó tanács a pszichológustól

Kedves Tanuló!

Az általános iskola befejezése után ugyan még 
nem PálYáT, hanem isKoláT választasz, de ez már 
közelebb visz jövendőbeli pályádhoz – ezért fontos 
a TE aktív részvételed a megfelelő iskola kiválasz-
tásában.  

Mit tehetsz ennek érdekében?

• Érdeklődj! Szerezz ismereteket a középiskolák, pá- 
 lyák és a munka világáról! Kérdezd ismerőseidet,  
 látogass el munkahelyükre! Ha erre nincs lehetősé- 
 ged, tekints meg foglalkozásbemutató filmeket! Sok 
 ilyet találsz honlapunkról indulva.
• Gyűjts tapasztalatot! Légy vállalkozó szellemű, és  
 próbáld ki magad különböző helyzetekben! Ragadd  
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 meg a lehetőséget, ha megfigyelhetsz valakit munka  
 közben – lehet, hogy még be is segíthetsz a tevé- 
 kenységbe! Cselekvésed során saját magadról szer- 
 zel információt – ezáltal fejlődik önismereted, mely  
 a megfelelő irány kiválasztásának egyik alappillére.
• vegyél részt pályaválasztási rendezvényeken, ahol  
 közelebbről is megismerhetsz középiskolákat, szak- 
 mákat és foglalkozásokat. Ilyen például a Szakmák 
  éjszakája, vagy az őszi továbbtanulási börzék.
• Tájékozódj a középiskolákról! Látogass el nyílt na- 
 pokra! Sok mindent megtudhatsz: milyen képessé- 
 gekre tehetsz szert, merre mehetsz utána tovább- 
 tanulni, milyen társas és szabadidős lehetőségeket  
 biztosít az iskola. Az is szempont lehet, hogy mennyit  
 kell utaznod a lakóhelyedtől az iskoláig. Középis- 
 kolás éveid életed egyik legaktívabb időszakát teszik  
 ki: fontos, hogy jól bánj az időddel!
• olyan iskolát válassz, amelyre felkészült vagy!  
 Ha túlvállalod magad, csökkenhet a kedved a tanulás  
 iránt. A magas célokat több lépcsőben is el lehet érni!
• Jó, ha van „B-terved”! Nemcsak egyetlen út vezet  
 a hegycsúcsra!
• végül: ha nehézséged támad az iskola vagy a pálya- 
 irány kiválasztásával, vagy egyszerűen „csak” kíván- 
 csi vagy magadra, gyere el hozzánk! A konzultációk  
 során sok új szempontot kaphatsz önmagad meg- 
 ismeréséhez és a továbbtanulás megtervezéséhez.
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Hogyan válassz középiskolát?

A megfelelő irány és intézmény megtalálására szá-
mos lehetőség kínálkozik. A tájékozódás és az ön- 
megismerés párhuzamosan halad, ezért bármilyen  
aktivitás hasznos!

Lényeges, hogy olyan célokat tűzz ki, amelyeket jó 
eséllyel meg is tudsz valósítani! Távoli célokat több  
lépésben is meg lehet közelíteni, ha azonban nem 
megfelelő követelményeket állítasz magaddal szem-
ben, annak negatív következményei lehetnek.

Hol és hogyan tájékozódhatsz? 

Ma már a legtöbb információ megtalálható az in-
terneten. Honlapunkról könnyen elérhetők a külön-
böző intézményektől és portálokról származó nap-
rakész információk. Általános iskolás tanulók és 
szüleik számára ezeket a kozepiskola.blogspot.hu 
oldalon tesszük közzé.

Nem mindenkinek elegendő vagy elérhető az  
interneten található információ! Ez esetben érde-
mes intézményünket felkeresni.

Kinek milyen iskolatípus ajánlott?

Az eredményes továbbtanuláshoz fontos a megfele-
lő iskolatípus kiválasztása. Ehhez néhány megfonto-
lásra érdemes szempontot kínálunk.
 
Gimnázium

Azoknak a gyerekeknek szerencsés útirány, akik- 
nek nem okoz nagy gondot a tanulás. Szívesen és  
javarészt kiegyensúlyozottan teljesítenek, érettségi 
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után pedig esélyt látnak felsőoktatási tanulmányok 
folytatására.

A gimnázium választása akkor is megfelelő lehet, ha 
a tanuló még „nagyon távolinak” érzi valamilyen szak-
mai irány kiválasztását – amellett, hogy iskolai eredmé-
nyei, képességei és felkészültsége ezt lehetővé teszik.
 
Szakgimnázium (korábbi nevén: szakközépiskola)

Annak érdemes szakgimnáziumot választani, aki ké-
pes érettségi bizonyítványt szerezni, és erős orientá-
ciót mutat (érdeklődik, kedvet érez) egy meghatározott 
szakmairány felé. Adottságai, képességei és irányult-
sága alapján, már ebben az életkorban valószínűsí- 
teni lehet az érettségi után egy meghatározott szak-
mairányban történő foglalkozásválasztást.

Szakközépiskola (korábbi nevén: szakiskola)

Szakközépiskolai képzést akkor tanácsos választani,  
ha az érettségi megszerzése nappali tagozaton, négy 
év alatt, valamely oknál fogva nem valószínű, és  
a tanuló inkább valamely konkrét tevékenységben  
motivált. Fontos tudni, hogy három év elteltével –  
a szakmunkás-bizonyítvány megszerzése után – mód 
van a szakközépiskolai tanulás folytatására, és két év 
alatt érettségi megszerzésére.

Pályaválasztást segítő rendezvények

A középiskola kiválasztásához jelentős mérték- 
ben segíthetnek az évente megrendezésre kerülő,  
hagyományos iskolabörzék és pályaválasztási kiállí-
tások.  
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Miért érdemes börzére menni?

A rendezvények lehetőséget nyújtanak a fiataloknak, 
hogy személyesen is találkozzanak a fővárosi közép-
iskolák kínálatával, kérdéseikre választ kapjanak.

A szervezők érdekes bemutatókkal, színes progra-
mokkal várják a beiskolázás előtt álló tanulókat és  
szüleiket.

Intézményünk minden kiállításon, börzén jelen 
van. standunkon tanácsadóink készséggel válaszol-
nak a felmerülő kérdésekre, szükség esetén alkalom 
nyílik a személyes tanácsadásra való jelentkezésre is.

Időpont Helyszín nyitva tartás
2019.

szeptember 
24-25.

Mi a pálya? 
ELMŰ Sporttelep, 1138 Budapest, 

Népfürdő u. 20. 
9-16 óráig

2019.
szeptember

24-26.

Újpesti Középiskolai Börze  
Újpesti Kulturális Központ,  

1042 Budapest, István út 17-19.

Mindhárom 
nap 

10-19 
óráig

2019.
október

1.

Ferencvárosi Pályaválasztási Börze
Patonyi László Sportcsarnok, 

1096 Budapest, 
Thaly Kálmán u. 1-7.

10-15
óráig

2019.
október

8-9.

„SzakMÁzz!” 
Pályaválasztási Kiállítás

Hungexpo B pavilon

Mindkét 
nap 9-16 

óráig

2019.
október

12.

Egészségügyi  
Pályaválasztási Börze
Gólyavár Rendezvény  

és Konferencia Központ,  
1088 Budapest, Múzeum krt. 5.

10-16 óráig
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„Nyitott kapuk” a középiskolákban

Miért érdemes nyílt napokra látogatni?

A személyes tapasztalat mindig több, mint az olva-
sott vagy hallott információ! Egy iskola nyílt napján 
körbesétálhatsz az épületben, találkozhatsz tanárok-
kal, kérdezhetsz oda járó diákoktól – ez mind-mind  
segít az elképzeléseid érlelődésében!

Megjegyzés: Az iskolákat ABC rendben tüntettük fel.  
A táblázatban azok az intézmények láthatók, melyek 
lapzártánkig (2019.09.06.) meghatározták nyílt napja-
ik időzítését. Az itt nem szereplő iskolák további adatai  
elérhetők honlapunkról.

Terjedelmi okok miatt, minden intézménynél csak az 
első nyílt napjának dátuma szerepel. A többi informá-
ció az intézmény honlapján illetve honlapunkon talál-
ható:

palyavalasztas.fpsz.hu/nyilt-napok-a-kozepiskolakban

Időpont Helyszín nyitva tartás
2019.

október
16.

Kispesti Pályaválasztási Börze 
KMO Művelődési ház,  

1191 Budapest, Teleki u. 50. 
9-17 óráig

2019.
november

4-5.

Pesterzsébeti  
Pályaválasztási Börze 

Csili Művelődési Központ,
1201 Bp., Nagy-Győri I. u. 4-6.

Nov. 4-én 
13-18 óráig

Nov. 5-én  
10-18 óráig

2019.
november

12.

Fővárosi Pályaválasztási Börze 
Budapesti Művelődési Központ, 

1119 Budapest, Etele út 55/a

10-16
óráig
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A rövidítések magyarázata:

BGSZC Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum
BKSZC  Budapesti Komplex Szakképzési Centrum
BMSZC  Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum
GSZC  Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum

intézmény Elérhetőség Dátum

Álmos Vezér Gimnázium  
és Általános Iskola

1144 Budapest,
Álmos vezér tér 9.
info@almosvezer.hu

2019.
11. 12.

AM KASZK Varga Márton 
Kertészeti és Földmérési 
Szakgimnázium és Kollégium

1149 Budapest,  
Mogyoródi út 56-60. 
vmszki.hu

2019.
09. 18.

Benedek Elek EGYMI, 
Óvoda, Általános Iskola, 
Készségfejlesztő Iskola  
és Szakiskola

1201 Budapest, 
Magyarok 
Nagyasszonya tér 22. 
erzsebetibenedek.hu

2019.
10. 18.

Benkő István Református 
Általános Iskola és 
Gimnázium

1043 Budapest, 
Nyár u. 4. 
benkorefi.hu

2019.
11. 12.

Berzsenyi Dániel Gimnázium
1133 Budapest,
Kárpát u. 49-53.  
berzsenyi.hu

2019.
11. 14.

BGSZC Berzeviczy Gergely 
Két Tanítási Nyelvű Közgaz-
dasági Szakgimnáziuma

1047 Budapest, 
Baross u. 72. 
berzeviczy.hu

2019.
10. 16.

BGSZC Harsányi János  
Szakgimnáziuma 
és Szakközépiskolája

1091 Budapest,  
Ifjúmunkás u. 31. 
harsanyi-bp.hu

2019.
11. 13.

BGSZC II. Rákóczi Ferenc 
Közgazdasági 
Szakgimnáziuma

1075 Budapest,  
Wesselényi u. 38.  
rakoczif.hu

2019.
11. 05.

BGSZC Károlyi Mihály Két 
Tanítási Nyelvű Közgazdasági 
Szakgimnáziuma

1139 Budapest,  
Váci út 89. 
karolyi-kozgazd.hu

2019.
11. 12.
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intézmény Elérhetőség Dátum
BGSZC Keleti Károly  
Közgazdasági  
Szakgimnáziuma

1106 Budapest, 
Gyakorló u. 21-23. 
keletiszki.hu

2019.
10. 01.

BGSZC Pesterzsébeti 
Közgazdasági 
Szakgimnáziuma

1201 Budapest, 
Vörösmarty u. 30. 
vargaj-bp.sulinet.hu

2019.
10. 14.

BGSZC Pestszentlőrinci 
Közgazdasági és Informatikai 
Szakgimnáziuma

1184 Budapest,
Hengersor u. 34. 
hengersor.hu

2019.
09. 20.

BGSZC Szász Ferenc Keres-
kedelmi Szakgimnáziuma és 
Szakközépiskolája

1087 Budapest, 
Szörény u. 2-4.
szasziskola.hu

2019.
09. 27.

BGSZC Széchenyi István 
Kereskedelmi 
Szakgimnáziuma

1088 Budapest,
Vas u. 9-11. 
vasutca.hu

2019.
10. 02.

BGSZC Teleki Blanka  
Közgazdasági  
Szakgimnáziuma

1095 Budapest, 
Mester u. 23. 
telekiblankabp.hu

2019.
10. 17.

BGSZC Terézvárosi Keres-
kedelmi és Közgazdasági 
Szakgimnáziuma 
és Szakközépiskolája

1064 Budapest, 
Szondi u. 41. 
kersuli.hu

2019.
11. 05.

BGSZC Varga István  
Kereskedelmi, Közgazdasági 
Szakgimnáziuma 
és Szakközépiskolája

1039 Budapest, 
Hatvany L. u. 7. 
viszki.hu

2019.
11. 11.

BGSZC Vásárhelyi Pál  
Kereskedelmi 
Szakgimnáziuma

1212 Budapest, 
Széchenyi u. 95. 
vasarhelyi.info

2019.
11. 11.

BKSZC Erzsébet Királyné 
Szépészeti Szakgimnáziuma

1203 Budapest, 
Kossuth Lajos u. 35. 
sisy.hu

2019.
10. 14.
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intézmény Elérhetőség Dátum

BKSZC Gundel Károly 
Szakképző Iskolája

1097 Budapest,
Ecseri út 7. 
gundeliskola.hu

2019.
11. 12.

BKSZC Kaesz Gyula Faipari 
Szakgimnáziuma 
és Szakközépiskolája

1149 Budapest, 
Egressy út 36. 
kaesz.hu

2019.
11. 18.

BKSZC Kozma Lajos Faipari 
Szakgimnáziuma

1041 Budapest,
Deák Ferenc u. 40. 
kozmafa.hu

2019.
10. 14.

BKSZC Pogány Frigyes 
Szakgimnáziuma

1183 Budapest,
Thököly u. 11. 
poganysuli.hu

2019.
10. 15.

BKSZC Schulek Frigyes  
Két Tanítási Nyelvű 
Építőipari Szakgimnáziuma

1087 Budapest,
Mosonyi u. 6. 
schulek.bkszc.hu

2019.
11. 11.

BKSZC Ybl Miklós 
Építőipari Szakgimnáziuma 
és Szakközépiskolája

1149 Budapest, 
Várna u. 21/B 
yblszakkepzo.hu

2019.
11. 11.

BMSZC Bláthy Ottó Titusz 
Informatikai Szakgimnáziuma

1032 Budapest,
Bécsi út 134. 
blathy-bp.sulinet.hu

2019.
11. 05.

BMSZC Bolyai János 
Műszaki Szakgimnáziuma 
és Kollégiuma

1134 Budapest, 
Váci út 21. 
bolyai-bp.sulinet.hu

2019.
11. 11.

BMSZC Egressy Gábor 
Két Tanítási Nyelvű 
Szakgimnáziuma

1149 Budapest, 
Egressy u. 71. 
egressy.info

2019.
10. 08.

BMSZC Pataky István 
Híradásipari és Informatikai 
Szakgimnáziuma

1101 Budapest 
Salgótarjáni út 53/b 
pataky.hu

2019.
10. 14.

BMSZC Than Károly 
Ökoiskolája, Gimnáziuma, 
Szakgimnáziuma 
és Szakközépiskolája

1023 Budapest, 
Lajos u. 1-5. 
than.hu

2019.
10. 03.
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intézmény Elérhetőség Dátum
BMSZC Trefort Ágoston 
Két Tanítási Nyelvű 
Szakgimnáziuma

1191 Budapest, 
Kossuth tér 12. 
trefortszki.hu

2019.
09. 26.

BMSZC Verebély László 
Szakgimnáziuma 
és Szakközépiskolája

1139 Budapest, 
Üteg u. 15. 
verebelyszki.hu

2019.
10. 22.

Budapest VI. Kerületi 
Kölcsey Ferenc Gimnázium

1063 Budapest, 
Munkácsy Mihály u. 26.  
kolcsey-bp.hu

2019.
11. 19.

Budapest X. Kerületi 
Zrínyi Miklós Gimnázium

1108 Budapest, 
Mádi u. 173. 
zmg.hu

2019.
11. 06.

Budapest XVI. Kerületi 
Szerb Antal Gimnázium

1164 Budapest, 
Batthyány I. u. 12. 
szag.hu

2019.
10. 14.

Budapest XVIII. Kerületi 
Vörösmarty Mihály 
Ének-zenei Nyelvi Általános 
Iskola és Gimnázium

1181 Budapest, 
Vörösmarty u. 64. 
vmzene.hu

2019.
11. 12.

Budapest-Fasori 
Evangélikus Gimnázium

1071 Budapest, 
Városligeti fasor 17-21. 
fasori.hu

2019.
10. 16.

Budapesti Osztrák Iskola – 
Felsőreál Gimnázium

1126 Budapest, 
Orbánhegyi út 39-45. 
osbp.hu

2019.
11. 23.

Budapesti Ward Mária  
Általános Iskola, Gimnázium 
és Zeneművészeti 
Szakgimnázium

1056 Budapest, 
Irányi u. 3.  
wardmaria.hu

2019.
10. 24.

Budenz József 
Alapítványi Gimnázium

1021 Budapest, 
Budenz út. 1. 
budenzalapitvanyi.hu

2019.
11. 13.

Corvin Mátyás Gimnázium
1165 Budapest, 
Mátyás király tér 4. 
corvinsuli.hu

2019.
11. 11.
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intézmény Elérhetőség Dátum
ELTE Apáczai Csere János 
Gyakorló Gimnázium 
és Kollégium

1058 Budapest,
Papnövelde u. 4-6. 
apaczai.elte.hu

2019.
11. 25.

ELTE Trefort Ágoston 
Gyakorló Gimnázium

1088 Budapest, 
Trefort u. 8. 
trefort.elte.hu

2019.
11. 15.

Erzsébetvárosi Magyar-Angol 
Két Tanítási Nyelvű Általános 
Iskola és Szakgimnázium

1073 Budapest,
Kertész u. 30. 
erzsebetvarosiiskola.hu

2019.
11. 13.

GSZC Arany János 
Műszaki Szakgimnáziuma 
és Szakiskolája

1072 Budapest, 
Nyár u. 9. (iskola), 
1138 Budapest, 
Váci út 107. (tanműhely) 
aranymszki.hu

2019.
06. 11.

GSZC Bethlen Gábor 
Szakgimnáziuma

1157 Budapest, 
Árendás köz 8. 
bethlenszki.hu

2019.
10. 17.

GSZC Csonka János 
Műszaki Szakgimnáziuma és 
Szakközépiskolája

1165 Budapest, 
Arany János u. 55. 
csonkabp.sulinet.hu

2019.
08. 10.

GSZC Ganz Ábrahám 
Két Tanítási Nyelvű 
Szakgimnáziuma 
és Szakközépiskolája

1195 Budapest, 
Üllői út 303. 
ganziskola.hu

2019.
11. 04

GSZC Katona József 
Szakgimnáziuma 
és Szakközépiskolája

1138 Budapest, 
Váci út 107. 
katonaj-mkszig.hu

2019.
11. 07.

GSZC Szily Kálmán 
Műszaki Szakgimnáziuma, 
Szakközépiskolája 
és Kollégiuma

1097 Budapest, 
Timót u. 3., 
1084 Budapest, 
Tolnai Lajos u. 4-10. 
szily.hu

2019.
11. 11.

Hallássérültek Óvodája, 
Általános Iskolája, 
Szakiskolája, EGYMI 
és Kollégiuma

1147 Budapest,
Cinkotai út 125-137. 
siketekbp.co.hu

2019.
11. 15.

11.06.
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intézmény Elérhetőség Dátum
Kanizsay Dorottya 
Katolikus Gimnázium, 
Egészségügyi Szakközépiskola 
és Szakgimnázium

1043 Budapest,
Kassai u. 24/a 
kanizsay.sulinet.hu

2019.
10. 03.

Kispesti Deák Ferenc 
Gimnázium

1192 Budapest,
Gutenberg krt. 6. 
deak.kispest.hu

2019.
11. 26

Kodály Zoltán Ének-zenei 
Általános iskola, Gimnázium 
és Zenei Alapfokú 
Művészeti Iskola

1022 Budapest, 
Marczibányi tér 1. 
kodaly-bp.sulinet.hu

2019.
11. 20.

Kontyfa Általános Iskola 
és Gimnázium

1156 Budapest,
Kontyfa u. 5. 
kontyfa.hu

2019.
11. 13.

Lakatos Menyhért Általános 
Iskola és Gimnázium

1086 Budapest, 
Bauer Sándor u. 6-8. 
lakatosmenyhert-iskola.hu

2019.
11. 28.

Leövey Klára Gimnázium
1096 Budapest,
Vendel u. 1. 
leovey.hu

2019.
11. 13.

Magyar Gyula 
Kertészeti Szakgimnázium 
és Szakközépiskola

1106 Budapest, 
Maglódi út 8. 
magyulaiskola.hu

2019.
11. 11.

Nemes Nagy Ágnes 
Művészeti Szakgimnázium

1115 Budapest, 
Thallóczy Lajos u. 1. 
nemesgimi.hu

2019.
11. 11.

Német Nemzetiségi 
Gimnázium és Kollégium

1203 Budapest, 
Serény u. 1. 
dng-bp.hu

2019.
10. 08.

Pesti Barnabás Élelmiszeripari 
Szakgimnázium 
és Szakközépiskola

1148 Budapest, 
Almádi u. 5. 
pestibarnabas.hu

2019.
10. 16.
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intézmény Elérhetőség Dátum
Salkaházi Sára Katolikus 
Általános Iskola, 
Szakközépiskola, Szakiskola, 
Készségfejlesztő Iskola és 
Fejlesztő Nevelés-Oktatást 
Végző Iskola

1156 Budapest,
Pattogós u. 6-8. 
salkahazi.hu

2019.
10. 16.

Sashegyi Arany János 
Általános Iskola 
és Gimnázium

1124 Budapest, 
Meredek u. 1.  
aranyj.hu

2019.
11. 13.

Semmelweis Egyetem 
Bókay János Szakgimnáziuma

1086 Budapest, 
Csobánc u. 1. 
bokaysuli.hu

2019.
11. 07.

Semmelweis Egyetem Raoul 
Wallenberg Szakgimnáziuma 
és Szakközépiskolája

1068 Budapest, 
Rippl-Rónai u. 22-26. 
r-wallenberg.hu

2019.
11. 20.

Szabóky Adolf Általános 
és Szakképző Iskola

1211 Budapest, 
Transzformátorgyár u. 7. 
szakisuli.hu

2019.
09. 01.

Szent Angéla Ferences 
Általános Iskola és Gimnázium

1024 Budapest,
Ady Endre u. 3. 
szentangela.hu

2019.
11. 06.

Szent József Katolikus 
Óvoda, Általános Iskola 
és Gimnázium

1038 Budapest, 
Templom u. 5. 
sztjozsef.net

2019.
10. 12.

Szivárvány Baptista  
Általános Iskola, Gimnázium 
és Szakképző Iskola

1204 Budapest, 
Pöltenberg u. 10-12. 
szivarvanyszakkepzo.hu

2019.
11. 13.

Szlovák Tanítási Nyelvű 
Óvoda, Általános Iskola, 
Gimnázium és Kollégium

1139 Budapest, 
Lomb u. 1-7. 
szlovak-bp.sulinet.hu

2019.
11. 12.

Sztehlo Gábor Evangélikus 
Óvoda, Általános Iskola 
és Gimnázium

1183 Budapest, 
Kossuth tér 2. 
sztehloiskola.hu

2019.
10. 16.

VIK Vendéglátó, 
Turisztikai, Szépészeti és 
Üzleti Baptista Középiskola

1078 Budapest, 
Hernád u. 3. 
vikiskola.hu

2019.
11. 05.
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Típus Gimnázium szakgimná-
zium

szak-
középiskola szakiskola

Korábbi 
név Gimnázium Szak-

középiskola Szakiskola Speciális 
szakiskola

Képzési 
idő

4 év vagy 
1+4 év 
(nyelvi 

előkészítő 
évfolyam-

mal)

4 év vagy 
1+4 év 
(nyelvi 

előkészítő 
évfolyam-

mal)

3 év vagy 
3+2 év 

érettségire 
felkészí-

tés (igény 
szerint)

4 év

Kimenet 
(bizo-

nyítvány)

gimnáziumi 
érettségi

komplex 
szakmai 

érettségi 
(+szakmai 

képzettség)

szakmunkás 
bizonyít-

vány

szakmunkás 
bizonyít-

vány

Amit a felvételi eljárásról hasznos tudni

Alábbiakban bemutatjuk a középfokú oktatás rend- 
szerét, az egyes iskolatípusok legfontosabb jellemzőit, 
valamint a középiskola utáni továbbtanulási lehetősége-
ket.

Ezután ismertetjük a felvételi eljárás szabályait és  
összefoglaljuk a legfontosabb teendőket és határidőket.

A fejezetben talált, nem pontosan ismert kifejezése- 
ket érdemes a füzet végén elhelyezett Fogalomtár segít-
ségével értelmezni.

A középfokú oktatási rendszer
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A központi írásbeli felvételi vizsga 

Az írásbeli felvételit „központi”, egységes írásbeli 
vizsgának nevezik, mivel az Oktatási Hivatal (OH) által 
megküldött feladatlapok felhasználásával kerülnek 
megszervezésre. A dolgozatokat javítókulcsok alapján, 
országosan egységesen értékelik.

Célszerű megírni az egységes írásbeli felvételi vizs-
gát! Ha a tanuló nem írt központi felvételit, akkor nem je-
lölhet meg olyan intézményt, amely előírja ezt a vizsgát!

A központi, egységes írásbeli vizsgára való jelent-
kezés határideje: 2019. december 6. 

A vizsga bármelyik olyan iskolában megírható, ame-
lyik ilyet szervez. (Ezekről az intézményekről jegyzék 
készül, melyet az OH honlapján, 2019. november 15-ig 
közzétesznek.)

Továbblépési lehetőségek

Felsőoktatásban oKJ szakképzésben

Gimnáziumi érettségivel:
bármely irányú felsőoktatási
szakképzés vagy alap- vagy

osztatlan képzés; 

szakgimnáziumi 
érettségivel:

szakirányú felsőoktatási 
szakképzés vagy alapképzés;

Gimnáziumi kiegészítő 
érettségivel:

bármely irányú alap- vagy 
osztatlan képzés

Gimnázium után:
2 év;

Szakgimnázium után:
szakmacsoporton belül 

folytatva 1 év, 
eltérő szakmacsoportban 

2 év

Szakközépiskola után:
ráépülő szakképzés 

vagy második OKJ-képzés
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Az egységes írásbeli felvételi vizsgához szükséges 
jelentkezési lap (amely nem azonos a középfokú intéz-
ményekbe való tényleges jelentkezési lappal!) letölt-
hető és sokszorosítható (oktatas.hu).

A központi írásbeli vizsgákat országosan egysége-
sen szervezik meg:

– a 9. évfolyamra és az Arany János Tehetséggondozó 
  Programra jelentkezők számára  

2020. január 18-án, 10 órától

– a pótló írásbeli időpontja: 

2020. január 23-án, 14 órától

Pótló írásbeli vizsgát azok a tanulók írhatnak, akik az 
előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni 
(ezt igazolniuk kell).

A tanulóknak a központi írásbeli vizsgára diákigazol-
ványt vagy személyi igazolványt kell vinniük magukkal.

Vizsgázni anyanyelvből és matematikából kell. 
Mindkét vizsga időtartama 45 perc, köztük 15 perc 
szünetet kapnak a tanulók.

Felkészülni a vizsgákra úgy lehet, hogy a tanuló  
gyakorolja az előző évek vizsgáinak letölthető feladat-
sorait (megtalálhatók az OH honlapján), vagy előké-
szítő foglalkozásokra jár.

A feladatokat és a megoldásokat a vizsgát követő 
napon az OH a honlapján közzéteszi, így a vizsgázók, 
illetve szüleik összehasonlíthatják a dolgozatok érté-
kelését a javítókulcsokkal.
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 Határidők Feladatok

1. 2019.
10. 20.

Középfokú iskolák, kollégiumok honlapju- 
kon közzéteszik felvételi tájékoztatójukat.

2. 2019.
10. 31.

Az általános iskola tájékoztatja a tanulókat 
a felvételi eljárás rendjéről.

3. 2019.
11. 15.

A Hivatal közzéteszi a központi írásbeli fel-
vételi vizsgát szervező intézmények jegy-
zékét.

Az írásbeli vizsga kiértékelt feladatlapjait (dolgo-
zatait) a vizsgázó és szülője az iskola képviselőjének  
jelenlétében, az igazgató által meghatározott helyen 
és időben megtekintheti, azokról másolatot készíthet, 
és az értékelésre észrevételt tehet. (Az ezzel kapcsola-
tos részletes tájékoztatást a tanév rendje tartalmazza.) 

A központi írásbeli vizsga eredményéről a vizsgát 
szervező középiskola 2020. február 6-ig Értékelő 
lapot állít ki (ez az Értékelőlap eredeti példánya).  
Ezt őrizze meg, és a szóbeli felvételire vigye magával!  
(A jelentkezési lapok mellé az Értékelőlap másolata 
csatolandó.)

A sajátos nevelési igényű (SNI), illetve beilleszke-
dési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő (BTMN) 
tanulóknak és szüleiknek jóval a felvételi eljárás meg-
kezdése előtt tájékozódniuk kell: SNI tanulókra speci-
ális eljárási szabályok vonatkoznak, melyeket érdemes 
részletesen tanulmányozni (Nkt 4. § 25. pontjában 
meghatározott SNI, illetve a 3. pontjában meghatáro-
zott BTMN, továbbá a Nkt 51. § (5) bekezdése).

Fontos határidők
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 Határidők Feladatok

4. 2019.
12. 06.

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

5. 2020.
01. 18. Az általános felvételi eljárás kezdete.

6.

2020.
01. 18.

10:00

Központi írásbeli felvételi vizsgák a kilen-
cedik évfolyamra és az Arany János Tehet-
séggondozó Programba jelentkezők számá-
ra az érintett intézményekben.

7.

2020.
01. 23.

14:00

Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák  
a kilencedik évfolyamra, valamint az Arany 
János Tehetséggondozó Programba jelent-
kezők számára azoknak, akik az előző írás-
belin alapos ok miatt nem tudtak részt ven-
ni.

8. 2020.
02. 06.

A központi írásbeli felvételi vizsgát szerve-
ző intézmények értesítik az írásbeli ered-
ményéről a tanulókat.

9. 2020.
02. 19.

Az általános iskola továbbítja a tanulói  
jelentkezési lapokat a középfokú iskolák-
nak, a tanulói adatlapok első példányát  
pedig a Hivatalnak.

10.
2020.

02. 24-
03. 13.

A szóbeli meghallgatások az általános fel-
vételi eljárás keretében.

11. 2020.
03. 16.

A középfokú iskola eddig az időpontig nyil-
vánosságra hozza a jelentkezők felvételi 
jegyzékét.

12. 2020.
03. 19-20.

A tanulói adatlapok módosításának lehető-
sége az általános iskolában.
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Hiányszakmák Budapesten

A szakmaválasztáshoz hasznos információ az elhe-
lyezkedési lehetőségek számításba vétele. Hiányszak-
ma tanulása a munkaerőpiacon előnyös lehet. 

A hiányszakmák listáját a megyei fejlesztési és kép-
zési bizottságok tanévenként állítják össze, majd a kor-
mány hagyja jóvá. A 2019/2020. tanévre vonatkozó 
hiányszakmák Budapesten:

Határidők Feladatok

13. 2020.
04. 30.

A felvételt hirdető középfokú iskolák meg-
küldik a felvételről vagy az elutasításról 
szóló értesítést a jelentkezőknek és az álta-
lános iskoláknak.

14. 2020.
05. 11-22.

Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani,  
ha az általános felvételi eljárás keretében  
a felvehető létszám 90%-ánál kevesebb  
tanulót vettek fel.

15. 2020.
06. 22-24.

Beiratkozás a középfokú iskolákba, vala-
mint a Köznevelési és a Szakképzési Híd-
programba az iskola igazgatója által meg-
határozott időben.

• asztalos 
• burkoló 
• dísznövénykertész
• eladó
• épület- és szerkezetlakatos 
• gyakorló ápoló
• hegesztő
• húsiparitermék-gyártó 

• informatikai 
 rendszerüzemeltető
• ipari gépész
• kőműves
• könyvkötő-
 nyomtatványfeldolgozó  
• magasépítő technikus 
• női szabó 
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szakképzési Centrum Címe Elérhetősége
Budapesti Gazdasági 
Szakképzési Centrum

1074 Budapest, 
Dohány u. 65.

413-2777 
www.bgszc.hu

Budapesti Gépészeti 
Szakképzési Centrum

1139 Budapest, 
Váci út 179-183.

585-8180 
www.gszc.hu

Budapesti Komplex 
Szakképzési Centrum

1211 Budapest,
Tanműhely köz 7.

585-8050 
www.bkszc.hu

Budapesti Műszaki 
Szakképzési Centrum

1146 Budapest, 
Thököly út 48-54.

585-8220 
www.bmszc.hu

• pék 
• szociális asszisztens 
• szociális gondozó 
 és ápoló

• vasútforgalmi 
 szolgálattevő 
• vegyésztechnikus
• villanyszerelő 

(Forrás: 5. melléklet a 21/2019. (II. 25) Korm. rendelethez)

Azok a diákok, akik hiányszakmát tanulnak, tanulmá-
nyi ösztöndíjat kapnak.

Szakképzési Centrumok a fővárosban

A szakképzést végző középfokú intézmények – szak-
gimnáziumok, szakközépiskolák és szakiskolák – szak-
képzési centrumok alá tartoznak.  

Budapesten négy centrum található:



26

palyavalasztas.fpsz.hu               facebook.com/palyavalasztas

Egyéb intézmények

A továbbtanuláshoz, pályaválasztáshoz 
segítséget nyújtó további intézmények

Speciális helyzetű tanulók az alábbi intézményektől 
kaphatnak személyre szabott segítséget: felmentést, 
fejlesztést, egészségügyi alkalmasság megállapítását. 

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat tagintézményei 
(szakértői bizottságok; beszéd-, látás-, hallás-, 

mozgásvizsgálók; kerületi nevelési tanácsadók)
Elérhetőségeket ld. 
a honlapon 267-2433 fpsz.hu

Országos Közegészségügyi Intézet (OKI) 
Ifjúsági Szakmai Alkalmasságot Vizsgáló Szakrendelés

1096 Budapest, 
Nagyvárad tér 2. fszt. 6 459-3061 omfi.hu

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara

1016 Budapest,
Krisztina krt. 99. 488-2000 bkik.hu

Budapest Főváros Kormányhivatala Foglalkoztatási Főosztály

1082 Budapest, 
Kisfaludy u. 11. 477-5700 fovaros.munka.hu

Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége

1068 Budapest, 
Benczúr u. 21. 351-0434 sinosz.hu

Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja (MEREK)

1022 Budapest, 
Marczibányi tér 3. 212-5704 merek.hu



26

27

FPSZ Továbbtanulási és Pályaválasztási Tanácsadó
1088 Budapest, Vas utca 8.  Tel.: (1) 338 2156

Mozgássérültek Budapesti Egyesülete

1136 Budapest, 
Hegedűs Gy. u. 43. 329-5299 mbeinfo.hu

Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége

1146 Budapest, 
Hermina út 47. 384-8440 mvgyosz.hu

Fogalomtár

a beiskolázás során használt legfontosabb fogalmak 
magyarázata

A füzet szövegében dőlt betűvel szedtük azokat  
a kifejezéseket, amelyek a fogalomtárban megtalál-
hatók.

Egészségügyi alkalmasság: orvosi szakvéleményre 
alapozott megállapítása annak, hogy a személy, testi 
adottságai, egészségi és pszichikai állapota alapján 
képes (önmaga és mások veszélyeztetése nélkül) adott 
szakma szerinti tevékenység, foglalkozás gyakorlására 
és a szakmai vizsgára való felkészülésre.

Első és második szakképesítés: az OKJ-ben szerep-
lő, iskolai rendszerű szakképzésben megszervezett,  
állam által támogatott képzésben megszerzett államilag  
elismert szakképesítések, amelyek adott munkakör  
betöltésére, foglalkozás, tevékenység gyakorlására  
képesítenek.

Emelt szintű oktatás: meghatározott tantárgy keret-
tanterv szerinti magasabb követelményekkel történő 
tanítása.
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Felvételi Központ: feladata a Tanulói adatlapok feldol-
gozása, a felvételi eljárás végeredményének a kialakí-
tása. 

Az Oktatási Hivatal (OH) Köznevelési Információs 
Rendszerek Osztályának elérhetőségei: 

e-mail cím: kifir@oh.gov.hu 
Ügyfélszolgálat telefonszáma: (96) 510 000

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 fel-
készítő nevelés-oktatás folyik.

Jelentkezési lap: a középfokú iskolai felvételi kérelmet 
az Oktatási Hivatal által elkészített, és honlapján köz-
zétett jelentkezési lapon lehet benyújtani. Az eljárás-
ban részt vevő tanuló több jelentkezési lapot állíthat 
ki. Egy jelentkezési lapon egy iskola adatai tüntethe-
tők fel, egy iskolánál több tanulmányi terület is meg-
jelölhető. A jelentkezési lapon a választott tanulmányi  
terület belső kódját minden esetben fel kell tüntetni.

Két tanítási nyelvű oktatás: a két tanítási nyelvű is-
kolai oktatásban a tanítás egyidejűleg két nyelven,  
magyarul és idegen nyelven (célnyelven) folyik. Cél-
nyelv bármelyik idegen nyelv lehet, és a magyar nyelv- 
és irodalom tantárgy kivételével bármelyik tantárgy 
tanítható a célnyelven. A két tanítási nyelvű oktatás 
célja, hogy a diákok magas szintű idegennyelv-tudás 
és idegennyelv-használat birtokába jussanak.

Komplex szakmai vizsga: az iskolai rendszerű szak-
képzésben részt vevő tanuló és az iskolarendszeren  



28

29

FPSZ Továbbtanulási és Pályaválasztási Tanácsadó
1088 Budapest, Vas utca 8.  Tel.: (1) 338 2156

kívüli szakképzésben részt vevő felnőtt szakmai el- 
méleti és gyakorlati tudásának, képességeinek, készsé-
geinek, ismereteinek mérése, amely az OKJ-ben meg-
határozott szakképesítés megszerzéséhez szükséges,  
a szakképesítéshez tartozó feladatprofil szerinti tevé-
kenységek ellátásához meghatározott ismeretek elsa-
játítását tanúsító, jogszabályban meghatározott bizo-
nyítvány kiadására irányuló eljárás.

Központi írásbeli felvételi: a középiskolai felvételi 
eljárás során megírt, központilag kiadott, egységes 
követelményekre épülő írásbeli vizsga – matema- 
tika, magyar nyelv és irodalom tantárgyakból, melynek 
eredményeit minden középiskola köteles elfogadni.

Módosító tanulói adatlap: az általános iskola 2020. 
március 19-20. között egy alkalmat köteles biztosí-
tani ahhoz, hogy a tanuló és a szülő közösen módo-
síthassa a tanulmányi területek rangsorát a tanulói 
adatlapon.

Nyelvi előkészítő osztály: sokan összetévesztik a cél-
nyelvi előkészítéssel folyó ötéves, két tanítási nyelvű 
oktatást a nyelvi előkészítő oktatási formával. Abban 
hasonlítanak, hogy mindkettőnél van egy intenzív 
nyelvi felkészülést biztosító évfolyam, és a tizenhar-
madik évfolyamon fejeződik be a nevelés és oktatás.  
A nyelvi előkészítő osztályban a kilencedik évfolya-
mon legalább a kötelező tanórai foglalkozások negy-
ven százalékának megfelelő időkeretet idegen nyelv-
re, a nyelvi előkészítésre fel nem használt időkeret 
legalább huszonöt százalékát informatikai ismeretek  
oktatására, a fennmaradó időkeretet pedig képesség-
fejlesztésre kell fordítani.
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OKJ (Országos Képzési Jegyzék): az állam által elismert 
szakképesítéseket tartalmazó lista.

Pályaválasztási tanácsadás: feladata a tanuló adottsá-
gainak, tanulási képességének, irányultságának szak-
szerű vizsgálata, és ennek eredményeképpen közép-
fokú továbbtanulás, szakképesítés, felsőoktatási szak 
ajánlása. Budapesten a Fővárosi Pedagógiai Szakszol-
gálat Továbbtanulási és Pályaválasztási Tanácsadó Tag-
intézménye végez pályaválasztási tanácsadást.

Szakgimnázium (korábbi nevén: szakközépiskola): szak-
mai érettségi végzettséget adó és ehhez kapcsolódó 
szakképesítés megszerzésére irányuló képzési forma, 
mely szakirányú felsőfokú továbbtanulásra vagy mun-
kába állásra készít fel. Általános műveltséget megala-
pozó négy középiskolai évfolyama és a szakképzésről 
szóló törvény alapján az OKJ-ben meghatározott szá-
mú szakképzési évfolyama van, ahol szakmai elméleti 
és gyakorlati oktatás valamint szakmai vizsgára törté-
nő felkészítés folyik.

Szakközépiskola (korábbi nevén: szakiskola, szakmun-
kásképző): három, az adott szakképesítés megszer-
zéséhez szükséges közismereti képzést és szakmai 
elméleti és gyakorlati oktatást magában foglaló  
szakképzési évfolyam, szakmunkás-bizonyítványt ad, 
érettségi bizonyítványt nem. További két évfolyam 
elvégzésével érettségi vizsga tehető. A szakképesí-
tést szerzett tanuló dönt arról, hogy továbbtanul-e az  
érettségi vizsgára felkészítő további két évfolyamon.

Szakmai érettségi végzettség: a nemzeti köznevelésről 
szóló törvényben meghatározott kötelező közismereti 
érettségi vizsgatárgyakból és a szakközépiskola ágaza-
ta szerinti kötelező szakmai vizsgatárgyból álló érett-
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ségi vizsgával megszerezhető végzettség, amely az 
OKJ-ról szóló kormányrendeletben meghatározottak 
szerinti munkakör betöltésére képesít.

Tanulmányi terület (korábbi nevén: tagozat): tanulmá-
nyi lehetőségek, melyek közül a tanuló választhat.

Tanulói adatlap: a tanulónak a jelentkezési lapokkal 
együtt külön adatlapot is ki kell töltenie, melyen fel-
tünteti, hogy hány jelentkezési lapot állított ki, több  
jelentkezés esetén – akkor is, ha ugyanarról az iskolá-
ról van szó – feltüntetve a felvételi kérelmek tanulmá-
nyi területeinek a rangsorát.

Sikeres továbbtanulást kívánunk!

Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat
Továbbtanulási és Pályaválasztási
Tanácsadó Tagintézménye

1088 Budapest, Vas u. 8.
palyavalasztas.fpsz.hu

PÁLYA
VÁLASZTÁS




