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 A technikusképzés 5 éves. 

 Az első két év ágazati ismereteket adó képzés, mely ágazati alapvizsgával zárul. 

 A szakirányú képzés (11.-13.) a lehetőségek függvényében duális képzésben, tanulói 

munkaszerződés keretében külső gyakorlati helyszíneken zajlik. 

 A technikum a közismereti oktatás két befejező évfolyamán a kötelező vizsgatárgyakból 

biztosítja, hogy a tanuló – választása szerint – mind a középszintű, mind az emelt szintű érettségi 

vizsgára fel tudjon készülni.  

 A 13. évfolyamon a tanulónak heti 4 óra közismereti tárgyat kell kötelezően választania. Választani 

vagy egy tantárgyat lehet heti négy órában (célja az emeltszintű érettségi felkészítés és az egyetemi 

tanulmányok előkészítése), vagy két tantárgyat heti 2-2 órában (célja az ismeretek szinten tartása, 

általános műveltség bővítése). 

 Előrehozott érettségi vizsgát tehetnek – a szakmai vizsga kivételével – a szakképző intézményi 

tanulmányok teljes befejezését megelőző első vagy második tanév október–novemberi és május–

júniusi vizsgaidőszakában legfeljebb három vizsgatárgyból, ha az adott vizsgatárgyra vonatkozó, 

meghatározott követelményeket teljesítették. Ez alapesetben a 12. év május-júniusi vizsgaidőszaka, 

magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem tantárgyakból, mert idegen nyelvi 

tanulmányaikat még 13. évfolyamon folytatják. 

 A négy kötelező közismereti tárgyból tesznek érettségit a diákok, a technikusi szakképesítés szakmai 

vizsgája lesz egyben az ötödik érettségi tárgy. 

 A technikumban folytatott tanulmányokhoz kapcsolódóan letett szakmai vizsga a tanuló, illetve a 

képzésben részt vevő személy adott vizsgatárgyból letett emelt szintű érettségi vizsgájának felel 

meg. 

 A tanulók ösztöndíjat kapnak1: 

Az egyhavi önköltség %-ában 

meghatározva: 

Tanulmányi átlagtól 

függetlenül 

2,00- 

2,99 

3,00-

3,99 

4,00-

4,49 

4,49< 

Ágazati alapoktatásban és 

előkészítő évfolyamon: 

8% 8% 25% 42% 59% 

9. évfolyam 80002     

10. évfolyam 8000     

Szakirányú oktatás (nem duális)      

11. évfolyam  8000 25000 42000 590003 

12. évfolyam  8000 25000 42000 59000 

13. évfolyam  8000 25000 42000 59000 

Egyszeri pályakezdési juttatás  133 % 184 % 243 % 302 % 

 

 Az első szakma megszerzését követően egyszeri pályakezdési juttatásra is jogosultak, melynek 

alapja a szakirányú oktatás központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott önköltségének 

(1.200.000 Ft) egyhavi összege, azaz 100.000 Ft (egyhavi önköltség). 

 

                                                           
1 Évismétlők, a megismételt évfolyamra és igazolatlan mulasztással rendelkezők nem jogosultak ösztöndíjra. 
2 2022. szeptember 1-től érvényes adatokkal számolva. 
3 Amennyiben külső gyakorlati helyszínen, duális képzésben, munkaszerződéssel teljesíti gyakorlatait, ennél magasabb összegek 
is elérhetők. 



A technikumi képzés legfontosabb elemei 

2 
 

 

Felhasznált dokumentumok: 

2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről és a 12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló 

törvény végrehajtásáról 

 

A KÖZISMERETI OKTATÁS 

73. § [A közismereti oktatás] 

(1) A szakképző intézményben a közismereti oktatás a közismereti kerettanterv szerint folyik. 

(2) A szakképző intézmény a közismereti kerettanterv alkalmazása során az ágazati alapvizsga 

követelményeire tekintettel a közismereti tantárgyak témaköreit, tartalmát és óraszámait – az Nkt. 6. 

mellékletében meghatározott heti időkeret és a tananyagtartalom megtartásával – évfolyamok között 

átcsoportosíthatja. 

 

ÖTÖDIK RÉSZ 

A SZAKMAI OKTATÁS ÉS A VIZSGÁK RENDSZERE 

XXXII. Fejezet 

A KÖZISMERETI OKTATÁS 

75. Az Szkt. 73. §-ához 

221. § A közismereti oktatást a tanulói jogviszony keretében a nappali rendszerű szakmai oktatásban részt vevő tanuló 

számára a technikum kilencedik–tizenharmadik évfolyamán és a szakképző iskola kilencedik–tizenegyedik 

évfolyamán a közismereti kerettanterv alapján4 kell megszervezni. 

https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/szakkepzesi_jogszabalyok_egyseges_szovege_20210901pdf-

1630569722015.pdf 

Letöltés ideje: 2022.02.10. 10:44 

 

4. § (1) Az érettségi vizsga egyes vizsgatárgyaiból középszinten vagy emelt szinten tehető érettségi vizsga. 

(2) A gimnázium, a szakgimnázium és a technikum (a továbbiakban együtt: középiskola) a közismereti oktatás két 

befejező évfolyamán a kötelező vizsgatárgyból biztosítja, hogy a tanuló – választása szerint – mind a középszintű, 

mind az emelt szintű érettségi vizsgára fel tudjon készülni. 

(3) A gimnázium legalább két, a szakgimnázium és a technikum – az érettségi vizsgára felkészítő két évfolyamos 

képzések kivételével – a kötelező érettségi vizsgatárgyakon kívül egy vizsgatárgyból a helyi tantervében, oktatási 

programjában (a továbbiakban együtt: helyi tanterv) meghatározottak szerint lehetővé teszi az emelt szintű 

érettségi vizsgára történő felkészülést. E döntéséhez kikéri az iskolai diákönkormányzat véleményét. Az emelt 

szintre történő felkészítés mellett a kötelező érettségi vizsgatárgyakon kívül gimnáziumban legalább három, 

szakgimnáziumban és technikumban legalább kettő vizsgatárgyból a helyi tantervben meghatározottak szerint 

                                                           
4 https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettanterv_gimn_9_12_evf 

 

https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/szakkepzesi_jogszabalyok_egyseges_szovege_20210901pdf-1630569722015.pdf
https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/szakkepzesi_jogszabalyok_egyseges_szovege_20210901pdf-1630569722015.pdf
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettanterv_gimn_9_12_evf
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lehetővé kell tenni a középszintű vizsgára történő felkészülést. A (2) és (3) bekezdés alkalmazásában az idegen nyelv 

vizsgatárgyak egy vizsgatárgynak minősülnek. 

….. 

(6c) Technikumban a tanulói jogviszonyban az érettségi bizonyítvány akkor állítható ki, ha a vizsgázó sikeresen 

teljesítette a kötelező vizsgatárgyak érettségi vizsgáit, és emellett a technikum szakmai programjában számára előírt 

szakmai vizsgát sikeresen letette. 

 

https://njt.hu/jogszabaly/1997-100-20-22 

Letöltés ideje: 2022.02.10. 11:00 

 

92. § [Az érettségi vizsga] 

(1) Az érettségi vizsgán a tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy az Nkt.-ban meghatározott vizsgatárgyakból 

ad számot tudásáról azzal, hogy az érettségi vizsga kötelezően választandó vizsgatárgya helyett szakmai vizsgát kell 

tenni. A technikumban folytatott tanulmányokhoz kapcsolódóan letett szakmai vizsga a tanuló, illetve a képzésben részt 

vevő személy adott vizsgatárgyból letett emelt szintű érettségi vizsgájának felel meg. Az érettségi vizsgáról valamennyi 

érettségi vizsgatárgy és a szakmai vizsga sikeres letételét követően lehet érettségi bizonyítványt kiállítani. 

88. Az Szkt. 92. §-ához 

258. § Előrehozott érettségi vizsga – a szakmai vizsga kivételével – legfeljebb három, az Nkt.-ban meghatározott 

vizsgatárgyból a tanulói jogviszony, illetve a felnőttképzési jogviszony fennállása alatt, a szakképző intézmény 

szakmai programjában a jelentkező számára az adott vizsgatárgyra vonatkozóan meghatározott követelmények 

teljesítését követően, a szakképző intézményi tanulmányok teljes befejezését megelőző első vagy második tanév 

október–novemberi és május–júniusi vizsgaidőszakában is letehető. 

… 

(3) A jelentkező a szakmai vizsga megkezdéséig igazolja, hogy a szakmai vizsgára bocsátáshoz szükséges, a képzési és 

kimeneti követelményekben meghatározott feltételekkel rendelkezik. 

 

https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/szakkepzesi_jogszabalyok_egyseges_szovege_20210901pdf-

1630569722015.pdf 

Letöltés ideje: 2022.02.10. 10:44 

https://njt.hu/jogszabaly/1997-100-20-22
https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/szakkepzesi_jogszabalyok_egyseges_szovege_20210901pdf-1630569722015.pdf
https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/szakkepzesi_jogszabalyok_egyseges_szovege_20210901pdf-1630569722015.pdf


A technikumi képzés legfontosabb elemei 

4 
 

 

A technikusképzés 5 éves. Az első két év ágazati ismereteket adó képzése után a második ciklusban duális képzés 

folyik. A képzés időszakában a tanulószerződés átalakul munkaszerződéssé, amely a képzés alatt jövedelemhez juttatja 

a tanulót. A négy kötelező közismereti tárgyból tesznek érettségit a diákok, a technikusi szakképesítés szakmai 

vizsgája lesz egyben az ötödik érettségi tárgy. Így 13. év végi sikeres vizsga után két végzettséget igazoló 

bizonyítványt kap. Kézhez kapja az érettségi bizonyítványát, és a technikusi végzettségét igazoló oklevelét. A 

technikumban megszerzett tudás megteremti a lehetőségét, hogy a jó eredménnyel végzettek a szakmai vizsgájuk 

eredményének figyelembevételével továbbtanulhassanak felsőoktatásban azonos ágazaton belül. 

https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/szakkepzes_40pdf-1590612271838.pdf 

Letöltés ideje: 2022.02.10. 11:44 

 

Veszprémi Szakképzési Centrum Ipari Technikumának szakmai programja 

Tantárgyak, foglalkozások választásának szabályai 

Érettségire felkészítő órák 

Szabadon választható tárgyak a 11.-12 és a 13. évfolyamon az emelt szintű és a középszintű érettségire felkészítő 

tantárgyak. 

11-12. évfolyamon kötelező két óra emelt, vagy középszintű felkészítést választani. 

A választható tantárgyak: 

Tárgy  

magyar  

matematika  

történelem  

magyar (1 óra) és  matematika (1 

óra) középszintű felkészítés  

https://api.ikk.hu/storage/uploads/files/szakkepzes_40pdf-1590612271838.pdf
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A 10. évfolyamon a választható tárgyakra történő jelentkezés április 15-ig történik. Ha egy csoport létszám 

hiányában nem indul, akkor lehetőség van szakköri keretekben a felkészítés megszervezésére. 

A választás két évre szól.  

A 11. évfolyamosok a tanév elején a tanév második hetének végéig leadhatják a tárgyat, ha ezzel nem szűnik meg a 

csoport, illetve ha az alapcsoportokban van hely. További módosítási lehetőségük van május hónapban a következő 

tanévre vonatkozóan. Új tárgy felvétele esetén a tizenegyedikes emelt anyagból különbözeti vizsgát kell tenniük az 

augusztusi javítóvizsga időpontjában. 

13. évfolyamon a tanulónak heti 4 óra közismereti tárgyat kell kötelezően választania az alábbiak közül: 

Tárgy  

magyar nyelv és irodalom 

matematika  

történelem  

biológia  

fizika  

kémia  

informatika  

Választani vagy egy tantárgyat lehet, amely négy órában van (célja az emeltszintű érettségi felkészítés és az 

egyetemi tanulmányok előkészítése), vagy két tantárgyat heti 2-2 órában (célja az ismeretek szinten tartása). 

 

https://www.ipariszakkozep.hu/content/alapdokumentumok/2021-09-01/szakmai-program/03-

k%C3%A9pz%C3%A9si%20program-v2022.01.24.pdf 

Letöltés ideje: 2022.02.10. 13:16 

 

 

12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról 

66. Az Szkt. 59. § (1) bekezdéséhez 

170. § *  Az Szkt. 59. § (1) bekezdése szerinti ösztöndíj, egyszeri pályakezdési juttatás és támogatás alapja a 

szakirányú oktatás központi költségvetésről szóló törvényben meghatározott önköltségének egyhavi összege. 

171. § (1) Az Szkt. 59. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja szerinti ösztöndíj havonkénti összege *  

a) *  a technikumban folyó ágazati alapoktatásban az ösztöndíj alapjának nyolc százaléka, a szakképző 

iskolában folyó ágazati alapoktatásban az ösztöndíj alapjának tizenhat százaléka, 

b) a szakképző intézményben folyó szakirányú oktatásban az ösztöndíj alapjának 

ba) *  nyolc százaléka, ha a megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok átlaga 2,00-2,99 között van, 

bb) *  huszonöt százaléka, ha a megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok átlaga 3,00-3,99 között 

van, 

https://www.ipariszakkozep.hu/content/alapdokumentumok/2021-09-01/szakmai-program/03-k%C3%A9pz%C3%A9si%20program-v2022.01.24.pdf
https://www.ipariszakkozep.hu/content/alapdokumentumok/2021-09-01/szakmai-program/03-k%C3%A9pz%C3%A9si%20program-v2022.01.24.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj07dbTivX1AhWtiv0HHc7vCwoQFnoECBMQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.nive.hu%2FDownloads%2FHirek%2FDL.php%3Ff%3Dszakkepzes-4.0.pdf&usg=AOvVaw0OWXWZk-8tSSgoRkMZpCSo
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj07dbTivX1AhWtiv0HHc7vCwoQFnoECBMQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.nive.hu%2FDownloads%2FHirek%2FDL.php%3Ff%3Dszakkepzes-4.0.pdf&usg=AOvVaw0OWXWZk-8tSSgoRkMZpCSo
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2000012.kor#lbj147id42ca
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2000012.kor#lbj148id42ca
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2000012.kor#lbj149id42ca
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2000012.kor#lbj150id42ca
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2000012.kor#lbj151id42ca
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bc) *  negyvenkettő százaléka, ha a megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok átlaga 4,00-4,49 

között van, 

bd) *  ötvenkilenc százaléka, ha a megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok átlaga 4,49 fölött van. 

(1a) *  Az ösztöndíj havonkénti összege az ösztöndíj alapjának tizenhat százaléka, ha a tanuló nem rendelkezik a 

szakképzés keretében fennálló tanulói jogviszonyából a megelőző tanévre vonatkozóan figyelembe vehető év végi 

minősítéssel. 

(2) *  Az előkészítő évfolyamon járó ösztöndíj havonkénti összege az ösztöndíj alapjának nyolc százaléka. 

(3) *  Az ösztöndíjra - a szakirányú oktatásban szakképzési munkaszerződéssel részt vevő tanuló kivételével - az 

első szakma megszerzéséhez kapcsolódóan az adott szakmára vonatkozóan a szakmai oktatásnak a szakmajegyzékben 

meghatározott időtartamáig a szakképző intézmény nappali rendszerű olyan szakmai oktatásában tanulói 

jogviszonyban részt vevő tanuló jogosult, amelyre jogszabály alapján ingyenes részvételre jogosult. A megismételt 

évfolyamon nem részesülhet ösztöndíjban a tanuló, ha évfolyamismétlésre kötelezték. Az adott tanév hátralévő 

részében nem részesülhet ösztöndíjban a tanuló, ha az igazolatlan mulasztása eléri a hat foglalkozást. E bekezdést kell 

alkalmazni az előkészítő évfolyam és a műhelyiskola tanulójára is. 

172. § Az Szkt. 59. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti egyszeri pályakezdési juttatás egyszeri összege az 

egyszeri pályakezdési juttatás alapjának *  

a) *  százharminchárom százaléka, ha a szakmai vizsga eredménye 2,00-2,99 között van, 

b) *  száznyolcvannégy százaléka, ha a szakmai vizsga eredménye 3,00-3,99 között van, 

c) *  kettőszáznegyvenhárom százaléka, ha a szakmai vizsga eredménye 4,00-4,49 között van, 

d) *  háromszázkettő százaléka, ha a szakmai vizsga eredménye 4,49 fölött van. 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2000012.kor 

Letöltés ideje: 2022.02.17. 09:20 

 

2021. évi XC. törvény Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről 

 

68 §  (4) 2022. június 30-ig a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 107. § (2) bekezdése, 2022. július 1-

től a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény 17/A. § (3) bekezdése szerinti *  

a) önköltség összege 1 200 000 forint/fő/év, 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2100090.TV&searchUrl=/gyorskereso 

Letöltés ideje: 2022.02.15. 15:49 

 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2000012.kor#lbj152id42ca
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2000012.kor#lbj153id42ca
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2000012.kor#lbj154id42ca
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2000012.kor#lbj155id42ca
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2000012.kor#lbj156id42ca
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2000012.kor#lbj157id42ca
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2000012.kor#lbj158id42ca
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2000012.kor#lbj159id42ca
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2000012.kor#lbj160id42ca
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2000012.kor#lbj161id42ca
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2000012.kor
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2100090.TV&searchUrl=/gyorskereso#lbj6idb79e
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A2100090.TV&searchUrl=/gyorskereso

