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A 2021/2022-es tanév felvételi eljárásával kapcsolatos 

GYAKRAN ISMÉTLŐDŐ KÉRDÉSEK 
 
Kedves Felvételiző, Leendő Diákunk! 
 
Ebben a tájékoztatóban igyekeztünk összegyűjteni és röviden megválaszolni a felvételivel, a 
szakképzéssel kapcsolatban leggyakrabban elhangzó kérdéseket. Reméljük, hasznosnak találod!  
Ha valamire nem kapnál választ, érdeklődj iskolánknál e-mailben vagy telefonon! 
 
Az alábbi képzéseink közül választhatsz: 
 
Technikum: 5 éves képzés 
Egészségügy ágazat:    

� egészségügyi asszisztens → gyógyszertári asszisztens szakmairány  
(Gyógyszerellátás területén foglalkoztatott egészségügyi szakember. Gyógyszertárban, 
gyógyszerkészítő laboratóriumban, gyógyszerraktárban, gyógyszerkereskedésben, 
gyógyszer technológiai ügyviteli és gazdálkodási résztevékenységeket végez.) 

� gyakorló ápoló  
(Az ápolói munkacsoport tagjaként munkáját egészségügyi intézményekben, 
elsősorban fekvő- és járóbetegellátás területén végzi.) 

Sport ágazat: 
� fitness-wellnessinstruktor  

(Sportfoglalkozások vezetése pl. fitness, aquafitness, ügyfélszolgálati recepciós, 
marketing feladatok ellátása pl. fitness terem, sportközpont, uszoda) 

Szociális ágazat: 
� kisgyermekgondozó, -nevelő  

(0-3 éves korú gyermek nevelését gondozását végzi az erre szakosodott 
gyermekintézményekben pl. bölcsőde, óvoda, családsegítő központ) 

 
Szakgimnázium: 4+1 éves képzés 
Pedagógia ágazat: 

� pedagógiai munkatárs → pedagógiai asszisztens szakmairány  
(Munkáját óvodában, iskolában, gyermekotthonban, lakásotthonban, családsegítő 
központban végzi, pedagógus szakember irányítása mellett.) 

 

 
FELVÉTELI ELJÁRÁS 

 
Kell-e központi felvételit írnom? 
 
Központi írásbeli felvételit pedagógia és szociális ágazatra jelentkezés esetén kell írni. A további 
képzéseinkre (egészségügy, sport) központi felvételi nélkül kerülhetsz be. 
A sport ágazatra, egészségügy és szociális ágazatra jelentkező tanulóknak pályaalkalmasság szükséges. 
A tanulók időpontra történő beosztását az iskola honlapján tesszük közzé: 
(https://www.szent-gyorgyi.hu/kepzes/nyolcadikosoknak) 
A további részletekről az iskola honlapján tudsz tájékozódni. 
 
Van-e szóbeli vizsga?  
 
Külön szóbeli vizsga iskolánkban nincs. 
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Mi az a pályaalkalmasság? 
 
Ez egy szituációs beszélgetés, ahol az iskola tanárai arról kérdeznek, pl. milyen a kommunikációs 
készséged, mi érdekel, miért szeretnéd az általad választott szakmát tanulni, milyen elképzeléseid 
vannak a szakmával kapcsolatban. A pályaalkalmasság eredménye egészíti ki a felvételi 
teljesítményedet. 
 
Van-e egészségügyi vizsgálat? Mi van, ha ez nem sikerül? 
 
Igen. Erre akkor kerül sor, ha már felvettek az iskolába, külön beosztás alapján az iskolaorvos végzi. Ha 
nem felelsz meg a vizsgálaton, az iskola segít másik képzést választani a szakképzési centrumon belül. 
 
SNI/BTM-es tanuló vagyok. Jelentkezhetek-e a szakképzésbe? 
 
Igen. A felvételin és a tanulmányok alatt is biztosítjuk számodra a szakértői véleményedben foglalt 
kedvezményeket, fejlesztő foglalkozásokat. 
 
Hogyan történik a felvételin a pontszámítás? 
 
Az általános iskolai jegyeket figyelembe vesszük, és amelyik ágazaton van írásbeli, annak az 
eredményét az általános iskolai jegyekhez hozzászámoljuk. Figyelembe vesszük a pályaalkalmasság 
tapasztalatát és eredményét is. 
Ezzel kapcsolatos bővebb információt az iskolánk honlapján találsz. 
 
Lehet-e az iskolák / képzések sorrendjén változtatni? 
 
Igen, 2021. március 22-23. között. Ezt az általános iskolai osztályfőnöködnél kell kérned. 
 

 
ISKOLATÍPUSOK, KÉPZÉSEK 

 
 
Mi a különbség a technikum és a szakgimnázium között? 
 
A technikum 5 éves. Itt két évig tanulsz ágazati (szakmai) alapismereteket, majd gyakorlati képzésben 
sajátítod el a választott szakmát. 10. évfolyam végén kerül sor az alapvizsgára. A 11. évfolyamtól - 
bizonyos napokon - az iskolában tanulsz, máskor pedig a szakiránynak megfelelő intézményekben 
leszel gyakorlaton.  
A 12. évfolyam végén 3 tantárgyból (magyar, matematika, történelem) előrehozott érettségi vizsgát 
teszel.  
A 13. év végén pedig idegen nyelvből fogsz érettségizni és szakmai vizsgát tenni, ami emelt szintű 
szakmai érettséginek számít, így jelentkezhetsz egyetemre vagy főiskolára is. 
 
A szakgimnázium 4+1 éves. Itt 4 évig tanulsz ágazati ismereteket. 12. évfolyam végén minden 
érettségi tárgyból (magyar, történelem, matematika, idegen nyelv és szakmai tantárgy) érettségit teszel 
és érettségi bizonyítványt kapsz. 13. évfolyam végén pedig szakmai vizsga után szakmai végzettséget 
szerzel. 
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Miben különbözik a technikum és a szakgimnázium a gimnáziumtól? 
 
A technikumban és a szakgimnáziumban is szakmát tanulsz és az érettségire készülsz egyszerre, 
így a képzés 5 évig, illetve 4+1 évig tart. A kötelező érettségi tárgyakat (magyart, matematikát, 
történelmet, idegen nyelvet) ugyanolyan követelmények szerint, ugyanazokból a könyvekből tanulod, 
mint a gimnáziumban. Amiben különbség van, hogy csak 1 idegen nyelvet tanulsz, és a biológia 
kivételével a természettudományokat nem tantárgyi bontásban (fizika, kémia, földrajz) oktatják, hanem 
együtt (komplex természettudományos ismeretek). 
Érettségi után a technikumból jelentkezhetsz a felsőoktatásba, és mivel a szakmai vizsgád emelt 
szintű érettséginek számít, ezzel teljesítetted is a bejutás egy fontos feltételét. Természetesen 
bármelyik, az iskolában tanult tárgyból tehetsz további emelt szintű érettségit is, így más irányban is 
továbbtanulhatsz. 
A szakgimnázium elvégzése után is van lehetőséged a felsőoktatásba jelentkezni, de itt választani kell 
az emelt szintű érettségi formát. 

 
ÖSZTÖNDÍJ 

 
 
Ha szakmát tanulok, kapok ösztöndíjat? Mennyit? 
 
Igen, aki 2020 őszétől technikumban kezdte meg tanulmányait, ösztöndíjat kap. Ennek összege a 
technikumban a mindenkori minimálbér 5%-a, ami 2020-ban kb. 8000 Ft. Ez az összeg a 
technikumokban 9-10. évfolyamon azonos mindenkinek, de később a tanulmányi eredménytől függően 
akár 10-50.000 Ft is lehet. 
 
Elveszíthetem-e az ösztöndíj jogosultságot? 
 
Igen, ha 6 órát vagy többet igazolatlanul hiányzol, a tanév hátralévő részében nem kapsz ösztöndíjat. 
Akkor is elesel a támogatástól, ha megbuktál és meg kell ismételned a tanévet. 

 
IDEGEN NYELV 

 
Hány idegen nyelvet kell tanulnom? 
 
Az iskolánkban csak egy idegen nyelvet tanulsz, azt, amit az általános iskoládban tanultál: 
angolt vagy németet.  
 
Hány órában tanulok majd idegen nyelvet? 
 
Heti 4 órában. Lehetőséged lesz a szakmai nyelv alapjait is elsajátítani, hogy munkád során idegen 
nyelven is tudj boldogulni. 
 
Van-e lehetőségem külföldi nyelvtanulásra? Van-e mód a szakmai gyakorlatom egy részét 
külföldön végezni? 
 
Igen. A technikumunkban részt vehetsz az állami finanszírozású külföldi nyelvtanulási programban, és 
angol vagy német nyelvterületen kétszer két hetet tölthetsz nyelvtanulással. Iskolánknak van 
ERASMUS programja, ami arra ad lehetőséget, hogy néhány hétig külföldön végezz szakmai 
gyakorlatot. A Határtalanul Programmal is eljuthatsz számos országba. 
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ÉRETTSÉGI 
 
Milyen tárgyakból kell érettségiznem? 
Technikumi képzés esetén: magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem tantárgyakból a 12. év 
végén fogsz vizsgázni. A 13. év végén pedig idegen nyelvből, ill. ekkor teszel szakmai vizsgát, ami 
emelt szintű érettséginek számít. Ezzel teljesíteni tudod a felsőoktatásba való bejutás egyik fontos 
feltételét. 
Szakgimnázium esetén: magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv és szakmai 
tantárgyakból kell vizsgáznod a 12. év végén. A felsőoktatásba való bejutáshoz szükséges emelt szintű 
érettségire külön kell jelentkezned. 
 
Van-e lehetőségem nem szakmai tárgyból felkészülni az emelt szintű érettségire?  
 
A technikumokban minden kötelező érettségi tárgyból (magyar nyelv és irodalom, matematika, 
történelem, idegen nyelv) van felkészítés az emelt szintű érettségire, de igény és lehetőség szerint ennél 
több tárgyból is. 
 
Ha szakirányban tanulok tovább a felsőoktatásban, beszámítják-e a középiskolai szakmai 
tárgyaimat? 
 
A kecskeméti Neumann János Egyetemmel van olyan együttműködési megállapodásunk, mely 
keretében, ha szakirányban tanulsz tovább, a középiskolai tanulmányaidat beszámítják, így számos 
tárgyból kaphatsz könnyítést, és akár egy félévvel is csökkenhet a tanulmányi időd. Hasonló 
megállapodás megkötésén dolgozunk a Szegedi Tudományegyetemmel is. 


