
TÁRTÁR
A 2022/2023-as évben elérhető aktuális  

pályaorientációs programokról, lehetőségekről  
tájékozódhat weboldalunkon:  

www.szabkam.hu,  
az alábbi facebook profilon keresztül:

www.facebook.com/szabolcs.palyavalasztas  
vagy érdeklődjön munkatársainktól az aktuális
pályaorientációs lehetőségekről személyesen:

Szennai-Nagy Annamária,  
pályaorientációs tanácsadó

nagy.annamaria@szabkam.hu

Szabó Renáta,  
pályaorientációs tanácsadó
szabo.renata@szabkam.hu

További hasznos linkek:
• szakkepzes.ikk.hu
• palyaorientacio.munka.hu
• eletpalya.munka.hu
• felvi.hu
• szakmavilag.hu
• szakmaverzum.hu
• eduline.hu
• mkik.hu
• szabkam.hu
• skillshungary.hu
• szakmasztar.hu

A projekt megvalósulását a Gazdasági-újraindítási 
Foglalkoztatási Alap képzési alaprész terhére az

Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatja.
A projekt száma: GFA-KA-ITM-12/2021/TK/19

IMPRESSZUM:
Kiadja a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei  

Kereskedelmi és Iparkamara,
4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

A helyes pályaválasztási döntéshez a kamara  
a következő lehetőségeket kínálja:

Személyes és telefonos tanácsadás

Pályaválasztási tájékoztatók
- osztályfőnöki órákon
- szülői értekezleteken

- általános iskolai rendezvényeken

Üzemlátogatások szervezése

Pályaorientációs kiadványok

Kiállítások, fórumok, szakmabemutatók
Interaktív tanműhely látogatások szervezése

Ha információra vagy segítségre van szükséged,  
keress bennünket!

Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei  
Kereskedelmi és Iparkamara

4400 Nyíregyháza, Széchenyi út 2.

Fedezd fel a  
Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megyei
szakképző intézmények 

szakmakínálatát!

Szerezz bővebb információt az
alapszakmákról az ikk.hu 

oldalán!



Gyere és segítünk
kiválasztani a számodra

legmegfelelőbb iskolát és
szakmát!

A szakképzésben rendkívüli
ösztöndíjak és juttatások

várnak rád!

Tudj meg többet a
szakképzési

munkaszerződésről!

Olvass bővebben a 8. osztály
utáni beiskolázási

lehetőségekről!

Általános iskola  
sikeres befejezése

Juttatások a 2022/2023-as tanévtől 
szakképzésben tanulóknak

ágazati  
alapoktatás

(1 év)
szakirányú  

oktatás
(2 év)

ágazati  
alapoktatás

(2 év)
szakirányú  

oktatás
(3 év)

Szakképző 
iskola

(3 éves képzés)
(5 éves képzés)

(4 éves képzés)

Technikum

Gimnázium

érettségi

érettségi + 
technikusi  
végzettség

szakmai 
végzettég

átjárhatóság

átjárhatóság

ALAPJA a szakirányú oktatás központi költségvetésről szóló 
törvényben meghatározott önköltségének egyhavi összege, mely  

2022-ben 1.200.000 Ft/fő/év. Azaz 100.000 Ft/fő/hó.
"Amennyiben az ágazati alapképzést követően SZAKKÉPZÉSI 
MUNKASZERZŐDÉST köt a tanuló gazdálkodó szervezettel, 

pénzbeli juttatásként a központi költségvetésről szóló törvényben 
meghatározott önköltség egyhavi összegének min. 60 százaléka, de 
legfeljebb a 100 százaléka (2022-ben 100.000 Ft-168.000 Ft) illeti 

meg. Továbbá a tanuló a vele egy munkakörben dolgozók által kapott 
egyéb juttatásokra, azonos mértékben jogosult. 

A szakmatanulást pénzbeli juttatásokkal már az ágazati alapképzés 
ideje alatt is ösztönzik, azt követően pedig csak megfelelő tanulmányi 

eredmény esetén. Azonban a szakirányú oktatás ideje alatt 
már egyszerre csak egyféle juttatásra jogosultak a diákok, azaz 
szakképzési munkaszerződés megkötése esetén nem jogosultak 

ösztöndíjra. 

ÁGAZATI ALAPOKTATÁS
Ösztöndíj technikumban  

(9.-10. évf.) havonta
Ösztöndíj szakképző  

iskolában (9. évf.) havonta

alap %-a
összege  

2022-ben
alap %-a

összege  
2022-ben

5% 8 000 Ft 10% 16 000 Ft

SZAKIRÁNYÚ OKTATÁS

tanulmányi 
átlag

ÖSZTÖNDÍJ (havonta, 
nem duális képzés 

esetén)

PÁLYAKEZDÉSI JUTTATÁS 
(egyszeri, első szakma 

megszerzése után)

alap %-a
összege 

2022-ben
alap %-a

összege 
2022-ben

2,00-2,99 8% 8 000 Ft 133% 133 000 Ft

3,00-3,99 25% 25 000 Ft 184% 184 000 Ft

4,00-4,49 42% 42 000 Ft 243% 243 000 Ft

4,49< 59% 59 000 Ft 302% 302 000 Ft

Rászorultsági támogatás

tanulmányi átlag
Havonta

alap %-a összege 2022-ben

3,50-3,99 16% 16 000 Ft

4,00-4,49 25% 25 000 Ft

4,49 fölött 34% 34 000 Ft

További iskolamentes napok (ünnepek, munkaszüneti napok):
2023. március 15. (szerda) Munkaszüneti nap

2023. május 1. (hétfő) Munkaszüneti nap
2023. május 29. (hétfő) Munkaszüneti nap

NaptárNaptár
Első tanítási nap: 2022. szeptember 1.

Őszi szünet: 2022. október 28. – 2022. november 7.
Téli szünet: 2022. december 21. – 2023. január 3.

Tavaszi szünet: 2023. április 5. – április 11.
Utolsó tanítási nap: 2022. június 15.

Nyári szünet: 2023. június 16-tól

2022. október 20-tól nyilvánosságra  
kerül a középiskolák felvételi tájékoztatója
2022. október 31. tájékoztatnak az iskolák  

a felvételi eljárásukról
2022. november 4. Családi beszélgetéseken kérd ki a szüleid 

tanácsát a pályaválasztáshoz!
2022. november 16. nyilvánosságra hozzák a központi írásbeli 

felvételi vizsgát szervező iskolák listáját
2022. december 2. Jelentkezési határidő a központi írásbeli 

felvételi vizsgára
2023. január 4. Új év, még régi iskola, még javíthatsz a félévi 

jegyeiden!
2023. január 21. 10.00 Központi írásbeli felvételi vizsga

2023. január 31. 14.00 Pótló írásbeli vizsga
2023. január 21. A második félév kezdete

2023. február 1. középiskolai jelentkezés határideje
2023. február 10. Értesítés a központi írásbeli eredményekről

2023. február 27. – március 14. Szóbeli felvételi, amennyiben az 
elő van írva az általad választott középiskolában

2023. március 21-22. A jelentkezési sorrend módosításának 
lehetősége.

2023. április 28. Ma megtudod, hol fogsz tovább tanulni.
2023. május 15. Még egy hónap és Vakáció!

2023. június 21-23.  
Beiratkozás a középiskolába!


