
Segítség a megfelelő képzés típus kiválasztásához 

képzés típusa a vonatkozó törvényi szabályozás mikor választható 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerinti képzések gimnáziumban  

gimnáziumi nevelés-oktatás 

11. § (1) A 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.  

A jelentkező a törvényben meghatározott intézményben tanul 

rendes, szintemelő, javító, pótló vagy a bizonyítvány 

megszerzése előtt előrehozott, pótló, szintemelő vizsgát kíván 

tenni. 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerinti képzések szakgimnáziumban 

szakgimnáziumi nevelés-oktatás (köznevelési 

törvény szerinti) 

12. § (1) A szakgimnázium öt évfolyammal működő, művészeti, 

pedagógiai, illetve közművelődési képzést nevelési-oktatási intézmény, 

amiből négy évfolyamon közismereti oktatás és az Szkt. szerinti 

szakmai képzés, az ötödik évfolyamon kizárólag az Szkt. szerinti 

szakmai képzés folyik. A programkövetelmény alapján készített 

kerettanterv további egy évfolyamot határozhat meg. A 

szakgimnázium érettségi végzettség és az Szkt. szerinti szakképesítés 

megszerzésére, szakirányú felsőfokú iskolai továbbtanulásra, valamint 

szakirányú munkába állásra készít fel. 

A jelentkező a törvényben meghatározott intézményben 2020. 

szeptember 1. után létesített jogviszonyt, rendes, szintemelő, 

javító, pótló vagy a bizonyítvány megszerzése előtt előrehozott, 

pótló, szintemelő vizsgát kíván tenni. A bizonyítvány 

kiállításához kötelezően választandó vizsgatárgy a 

szakgimnázium ágazatának megfelelő szakmai vizsgatárgy, ami 

képesítő vizsgával kiváltható. 

  

szakgimnáziumi nevelés-oktatás (köznevelési törvény 

szerinti, 3+2 évfolyamos képzés) 

13. § (3) A szakgimnáziumban olyan öt évfolyammal működő nevelés-

oktatás is folyhat, 

a) három, az Szkt. szerinti szakképesítés megszerzéséhez szükséges 

közismereti oktatást és az Szkt. szerinti szakmai képzést magában 

foglaló, szakképesítésre felkészítő évfolyam, és 

b) további kettő, érettségi vizsgára felkészítő évfolyam. 

(4) Az Szkt. szerinti szakképesítést szerzett tanuló dönt arról, hogy 

továbbtanul-e az érettségi vizsgára felkészítő további két évfolyamon. 

A jelentkező a törvényben meghatározott intézményben 2020. 

szeptember 1. után létesített jogviszonyt a 3 szakképesítésre 

felkészítő évfolyam elvégzése után érettségi vizsgára felkészítő 

évfolyamon tanul tovább, rendes, szintemelő, javító, pótló vagy a 

bizonyítvány megszerzése előtt előrehozott, pótló, szintemelő 

vizsgát kíván tenni. 

  

érettségire épülő szakképesítés szakgimnáziumban 

12.§ (2) (2) Érettségi végzettséggel rendelkező tanulók részére a 

szakgimnáziumban az érettségi végzettséghez kötött szakgimnáziumi 

szakképesítésre felkészítő évfolyamok száma kettő. Ebben az esetben a 

szakgimnázium a képesítő vizsgára történő felkészítést a 

tizenharmadik-tizennegyedik évfolyamon szervezi meg. A 

programkövetelmény alapján készített kerettanterv további egy 

évfolyamot határozhat meg. 

A jelentkező 2020. szeptember 1. után létesített jogviszonyt a 

szakgimnáziumban szakképesítés megszerzése céljából. Érettségi 

bizonyítvánnyal rendelkezik. Kiegészítő, ismétlő, javító, pótló, 

szintemelő vizsgát tehet.  

(Előfordulhat, hogy a jelentkező a szakképzésbe történő 

bekapcsolódáskor még nem rendelkezik érettségi 

bizonyítvánnyal, az érettségi bizonyítvány megszerzésének 

határidejét a szakképzési jogszabályok szabályozzák.) 

 

A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény szerinti képzések technikumban  

technikumi 

20. § [A technikum szakképzési tevékenysége] 

(1) A technikumnak 

a) az általános műveltséget megalapozó, az érettségi vizsgára és a 

szakmai vizsgára felkészítő, valamint a szakirányú felsőfokú iskolai 

továbbtanulást vagy munkába állást elősegítő, … 

meghatározott számú évfolyama van. 

A jelentkező 2020. szeptember 1. után létesített jogviszonyt és 

jelenleg is a technikumban tanul az általános műveltséget 

megalapozó, az érettségi vizsgára és a szakmai vizsgára 

felkészítő képzésben, rendes, szintemelő, javító, pótló vagy a 

bizonyítvány megszerzése előtt előrehozott, pótló, szintemelő 

vizsgát kíván tenni. 
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A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény szerinti képzések technikumban  

érettségire épülő szakképzés technikumban 

20. § [A technikum szakképzési tevékenysége] 

(1) A technikumnak 

… 

b) érettségi végzettséggel kizárólag szakmai vizsgára felkészítő, a 

szakmajegyzékben meghatározott számú évfolyama van. 

A jelentkező 2020. szeptember 1. után létesített jogviszonyt a 

szakmai képzésen. Érettségi bizonyítvánnyal rendelkezik. 

Kiegészítő, ismétlő, javító, pótló, szintemelő vizsgát tehet. 

(Előfordulhat, hogy a jelentkező a szakképzésbe történő 

bekapcsolódáskor még nem rendelkezik érettségi 

bizonyítvánnyal, az érettségi bizonyítvány megszerzésének 

határidejét a szakképzési jogszabályok szabályozzák.) 

  

érettségire felkészítő képzés szakképesítést/szakmát 

szerzettek részére két évfolyamon technikumban 

20. § [A technikum szakképzési tevékenysége] 

(2) A technikum kizárólag érettségi vizsgára történő felkészítést is 

folytathat. Az ilyen felkészítésnek két évfolyama van, és az a nappali 

rendszerben nem szervezhető meg. 

A jelentkező 2020. szeptember 1. után létesített jogviszonyt a 2 

évfolyamos kizárólag érettségi vizsgára történő felkészítést 

biztosító képzésben, rendes, szintemelő, javító, pótló vagy a 

bizonyítvány megszerzése előtt előrehozott, pótló, szintemelő 

vizsgát kíván tenni.  

  

szakgimnáziumi nevelés-oktatás (9-12. évfolyam, 

2020.09.01-től kifutó rendszerben) 

125. § [A szakképzés megszervezésére vonatkozó szabályozási 

átmenet] 

(1) Az Nkt. e törvény hatálybalépését megelőző napon hatályos 

rendelkezései szerinti 

a) szakgimnáziumi nevelés-oktatást technikumban, 

… 

kell kifutó jelleggel megszervezni. 

(4) Az a tanuló, aki a 2019/2020. tanévben az Nkt. e törvény 

hatálybalépését megelőző napon hatályos rendelkezései szerinti 

szakgimnázium nyelvi előkésztő évfolyamán vesz részt - választása 

szerint - a tizenkettedik évfolyam végén tehet érettségi vizsgát, amire a 

technikum biztosítja a felkészülés lehetőségét. 

A jelentkező 2020. szeptember 1. előtt létesített jogviszonyt 

szakgimnáziumi képzésben, és jelenleg ezt a képzést folytatja, 

rendes, szintemelő, javító, pótló vagy a bizonyítvány 

megszerzése előtt előrehozott, pótló, szintemelő vizsgát kíván 

tenni. A bizonyítvány kiállításához kötelezően választandó 

vizsgatárgy a szakgimnázium ágazatának megfelelő szakmai 

vizsgatárgy.  

A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény szerinti képzések szakképző iskolában 

szakközépiskolai képzés szakképző iskolában 

(érettségire felkészítő, 2020.09.01.től kifutó 

rendszerben) 

125. § [A szakképzés megszervezésére vonatkozó szabályozási 

átmenet] 

(1) Az Nkt. e törvény hatálybalépését megelőző napon hatályos 

rendelkezései szerinti 

b) szakközépiskolai nevelés-oktatást szakképző iskolában 

kell kifutó jelleggel megszervezni. 

A jelentkező 2020. szeptember 1. előtt létesített jogviszonyt 

szakközépiskolában érettségi vizsgára felkészítő két évfolyamos 

képzésben, és jelenleg ezt a képzést fejezi be, rendes, javító, 

pótló vagy szintemelő vizsgát kíván tenni. 

   

érettségire épülő szakmai vizsgára felkészítő szakképző 

iskolában 

21. § [A szakképző iskola szakképzési tevékenysége] 

(1) A szakképző iskolának 

a) az adott szakma megszerzéséhez szükséges közismereti oktatást és 

szakmai oktatást magában foglaló, illetve 

b) érettségi végzettséggel kizárólag szakmai vizsgára felkészítő, 

a szakmajegyzékben meghatározott számú évfolyama van. 

A jelentkező 2020. szeptember 1. után létesített jogviszonyt 

kizárólag szakmai vizsgára felkészítő képzésben. Érettségi 

bizonyítvánnyal rendelkezik. Kiegészítő, ismétlő, javító, pótló, 

szintemelő vizsgát tehet. 

  

szakközépiskolai szakképzés szakképző iskolában 

(2020.09.01-től kifutó rendszerben) 

125. § [A szakképzés megszervezésére vonatkozó szabályozási 

átmenet] 

(1) Az Nkt. e törvény hatálybalépését megelőző napon hatályos 

rendelkezései szerinti 

b) szakközépiskolai nevelés-oktatást szakképző iskolában 

kell kifutó jelleggel megszervezni. 

A jelentkező 2020. szeptember 1. előtt létesített jogviszonyt 

szakközépiskolával szakképző évfolyamon. Érettségi 

bizonyítvánnyal rendelkezik. Kiegészítő, ismétlő, javító, pótló, 

szintemelő vizsgát tehet. 


