
Általános iskolás vagy? 

 

A 8. osztályos tanulók a DSZC 11 iskolája technikumi, szakképző iskolai és szakiskolai 

képzései közül választhatnak. Akik szakmát szeretnének tanulni, először ágazati ismereteket 

sajátítanak el, majd ágazati alapozó vizsgát tesznek és szakmát választanak (az ötéves 

technikumokban két, a hároméves szakképző iskolákban egy év után). Majd duális képzés 

formájában cégeknél sajátíthatják el a szakmai ismereteket. 

 

Technikum: 

Öt éves képzés, amely érettségivel és technikusi oklevél megszerzésével zárul. A 9. és 10. 

osztályban a választott ágazat ismereteit sajátítod el, majd a 10. tanév végén az ágazati alapozó 

vizsga után szakmát választasz. Az ezt követő két évben duális képzés formájában, 

vállalatoknál, vállalkozóknál sajátíthatod el a szakmai ismereteket. A 12. osztály végén 

közismereti tantárgyakból érettségi vizsgát teszel és az ezt követő egy tanévben a szakmai 

vizsgára, valamint a nyelvvizsgára készítenek fel. Sikeres szakmai vizsga után technikusi 

oklevelet kapsz. A technikumban érettségizőnek nem kell ötödik érettségi tantárgyat 

választania, mivel a szakmai vizsga beszámít az érettségi tantárgyai közé. Az itt végzettek 

jelentős előnyt élveznek majd a felsőoktatási felvételik, a szakirányú továbbtanulás során. 

Tanulmányaid során az első két évben általános ösztöndíjat kaphatsz, majd a 11. évfolyammal 

kezdődően ösztöndíjban, vagy munkabérben részesülhetsz. Az ösztöndíj, munkabér mértéke a 

jelenleg hatályos minimálbérhez van kötve, így annak változása az ösztöndíjat is befolyásolja. 

A juttatásoknál fontos szempont a tanulmányi eredmény (az ágazati alapoktatás után) és az 

igazolatlan hiányzás is. 

Szakképző iskola: 

Három éves képzés. A 9. osztályban a választott ágazat ismereteit sajátítod el, majd az ágazati 

alapozó vizsga után szakmát választasz. A következő két évben duális képzés formájában, 

vállalatoknál, vállalkozóknál sajátíthatod el a szakmai ismereteket. Tanulmányaidat szakmai 

vizsgával zárod, és szakmai bizonyítványt kapsz. 

Tanulmányaid során egy évig kaphatod az általános ösztöndíjat, melyet a 10. évfolyammal 

kezdődően a szakképzési munkaszerződés vált fel, tehát tanulás mellett már lesz jövedelmed. 

Az ösztöndíj, munkabér mértéke a jelenleg hatályos minimálbérhez van kötve, így annak 

változása az ösztöndíjat is befolyásolja. A juttatásoknál fontos szempont a tanulmányi 

eredmény (az ágazati alapoktatás után) és az igazolatlan hiányzás is. 

Szakiskola képzés: 

Sajátos nevelési igényű diák számára hirdetett 1+2 évfolyamos képzések. A jelentkezőnek 

érvényes szakvéleménnyel kell rendelkeznie. A felvétel feltétele: egészségügyi alkalmasság. 

 


