
 

A 2019/2020. tanév rendje az Encsi Váci Mihály Gimnázium és Kollégiumban 

Programterv - a 11/2019. (VII. 3.) EMMI rendelet 

„A 2019/2020. tanév rendjéről alapján” 

 

 

1. A tanítási napok száma: 186 a nappali tagozaton. (Ebből 179 rendes tanítási nap, 4 nap 

rendkívüli tanítási nap: Gólyabál, Szalagavató, Diáknap, pályaorientációs nap, 3 

írásbeli érettségi nap.) A tanmenetek 36 tanítási hétre készülnek a 7., a 8., a 9-11. 

évfolyamokon, 32-re a 12. A, B osztályokban. 

 

2. A tanítási év első napja: 2019. szeptember 2. (hétfő), utolsó napja 2020. június 15. 

(hétfő). A nappali tagozat 12. (végzős) évfolyamán az utolsó tanítási nap: 2020. április 

30. (csütörtök). 

 

3. Az I. félév – a nappali tagozaton – 2020. január 24-ig tart. 2020. január 31-ig történik a 

tanulók és a szülők kiértesítése az első félévi eredményekről.  

 

 

4. Igazgatói szünetre kiadható 0 nap. 

 

5.  Ünnepnapok a tanév közben, az évközi szünetek idején kívül: 

- Október 23. (szerda) 

- November 1. - Mindenszentek 

- Április 9. – Nagypéntek 

- Április 13. – Húsvét hétfő 

- Pünkösd hétfő (június 1.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Őszi szünet 

2019. október 28. - október 31. 

A szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. október 25. (péntek), a 

szünet utáni első tanítási nap 2019. november 4. (hétfő). 

Téli szünet 2019. december 27., 30., 31. és 2020. január 1-3. 

A szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. december 20. (péntek), a 

szünet utáni első tanítási nap 2020. január 6. (hétfő). 

Tavaszi szünet 2020. április 9., 14. 

A szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. április 8. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 

2020. április 15. (szerda). 



6. Az érettségi és szakmai vizsgák ideje:  

 

a. Az egységes érettségi vizsgák: 

 

1. A 2019. évi október-novemberi érettségi vizsgák 

a. A 2019. évi október-novemberi írásbeli érettségi vizsgák  

  A B C 

     

 1. 
Emelt szintű írásbeli érettségi 

vizsga 

Középszintű írásbeli érettségi 

vizsga Időpont 

     

 2. nemzetiségi nyelv és irodalom nemzetiségi nyelv és irodalom 2019. október 11., 8.00 

     

 

3. magyar nyelv és irodalom 

magyar nyelv és irodalom, 

2019. október 14., 8.00  

magyar mint idegen nyelv     

     

 4. földrajz földrajz 2019. október 14., 14.00 

     

 5. matematika matematika 2019. október 15., 8.00 

     

 6. latin nyelv, héber nyelv latin nyelv, héber nyelv 2019. október 15., 14.00 

     

 7. történelem történelem 2019. október 16., 8.00 

     

 8. francia nyelv francia nyelv 2019. október 16., 14.00 

     

 9. angol nyelv angol nyelv 2019. október 17., 8.00 

     

 

10. 

kémia, gazdasági ismeretek, kémia, katonai alapismeretek, 

2019. október 17., 14.00  

katonai alapismeretek természettudomány, pszichológia    

     

  ágazati és ágazaton kívüli 

szakmai 

ágazati és ágazaton kívüli  

 

11. szakmai vizsgatárgyak, vizuális 2019. október 18., 8.00  

vizsgatárgyak, vizuális kultúra   

kultúra 

 

    

     

 12. – filozófia 2019. október 18., 14.00 

     

 13. német nyelv német nyelv 2019. október 21., 8.00 

     

   mozgóképkultúra és  

 14. belügyi rendészeti ismeretek médiaismeret, dráma, belügyi 2019. október 21., 14.00 

   rendészeti ismeretek  

     

 15. informatika informatika 2019. október 22., 8.00 

     



  

orosz nyelv, egyéb, más 

orosz nyelv, egyéb, más  

 

16. vizsganapon nem szereplő 2019. október 22., 14.00  vizsganapon nem szereplő 

nyelvek   

nyelvek 

 

    

     

 17. olasz nyelv olasz nyelv 2019. október 24., 8.00 

     

 18. biológia, társadalomismeret biológia 2019. október 24., 14.00 

     

 19. spanyol nyelv spanyol nyelv 2019. október 25., 8.00 

     

 

20. fizika, ének-zene 

fizika, ének-zene, 

2019. október 25., 14.00  

művészettörténet     

     

2.  A 2019. évi október–novemberi szóbeli érettségi vizsgák  

     

  A B C 

     

 1. 

Emelt szintű szóbeli érettségi 

vizsga 

Középszintű szóbeli érettségi 

vizsga Időpont 

     

 2. szóbeli vizsgák – 2019. november 7–11. 

     

 3. – szóbeli vizsgák 2019. november 18–22. 

     

 

A szóbeli vizsga tervezett időpontja: ----- 

 

 

3.  A 2020. évi május–júniusi írásbeli érettségi vizsgák  

     

  A B C 

     

 1. 

Emelt szintű írásbeli érettségi 

vizsga 

Középszintű érettségi írásbeli 

vizsga Időpont 

     

 

2. magyar nyelv és irodalom 

magyar nyelv és irodalom, 

2020. május 4., 8.00  

magyar mint idegen nyelv     

     

 

  
      

      

 3.  matematika matematika 2020. május 5., 8.00 

 

     

 4.  történelem történelem 2020. május 6., 8.00 



 

     

 5.  angol nyelv angol nyelv 2020. május 7., 8.00 

 

     

 6.  német nyelv német nyelv 2020. május 8., 8.00 

 

     

 7.  nemzetiségi nyelv és irodalom nemzetiségi nyelv és irodalom 2020. május 11., 8.00 

 

     

 8.  kémia kémia 2020. május 12., 8.00 

 

     

 9.  földrajz földrajz 2020. május 12., 14.00 

 

     

 10.  biológia biológia 2020. május 13., 8.00 

 

     

 11.  társadalomismeret – 2020. május 13., 14.00 

 

     

   ágazati szakmai vizsgatárgyak, ágazati szakmai vizsgatárgyak,  

 12.  ágazaton belüli specializáció ágazaton belüli specializáció 2020. május 14., 8.00 

   szakmai vizsgatárgyak szakmai vizsgatárgyak  

 

     

 13.  – informatika 2020. május 15., 8.00 

 

     

 

14. 

 ének-zene, belügyi rendészeti ének-zene, művészettörténet, 

2020. május 15., 14.00   

ismeretek belügyi rendészeti ismeretek     

 

     

 15.  informatika – 2020 május 18., 8.00 

 

     

 16.  latin nyelv, héber nyelv latin nyelv, héber nyelv 2020. május 18., 14.00 

 

     

 17.  fizika fizika 2020. május 19., 8.00 

 

     

 18.  vizuális kultúra vizuális kultúra 2020. május 19., 14.00 

 

     

 19.  francia nyelv francia nyelv 2020. május 20., 8.00 

 

     

 20.  – filozófia 2020. május 20., 14.00 

 

     

 21.  spanyol nyelv spanyol nyelv 2020. május 21., 8.00 

 

     

 

22. 

 

– 

mozgóképkultúra és 

2020. május 21., 14.00   

médiaismeret, dráma      

 

     

   

orosz nyelv, egyéb, más 

orosz nyelv, egyéb, más  

 

23. 

 

vizsganapon nem szereplő 2020. május 22., 8.00   vizsganapon nem szereplő 

nyelvek    

nyelvek 

 

     

 

     



 

24. 

 gazdasági ismeretek, katonai katonai alapismeretek, 

2020. május 22., 14.00   

alapismeretek 

természettudomány, 

pszichológia     

 

     

 25.  olasz nyelv olasz nyelv 2020. május 25., 8.00 
      

 

2. A 2020. évi május-júniusi szóbeli érettségi vizsgák 

 

  A B C 

1, Emelt szintű szóbeli érettségi 

vizsga 

Középszintű szóbeli érettségi 

vizsga 

Időpont 

2, szóbeli vizsgák – 2020. június 4–11. 

3, – szóbeli vizsgák 2020. június 15–26. 

 

 

(A vizsgák délelőtt 8 órakor, délután 14 órakor kezdődnek.) 

 A szóbeli érettségi vizsgák tervezett időbeosztása: 

12. A – június 16-17. (kedd-szerda) 

12. D – június 18-19. (csütörtök-péntek) 

12. B – június 22-24. (hétfő-szerda) 

12. E – június 25. (csütörtök). (A vizsgacsoport létrehozása a jelentkezők szá-

 mától függ.) 

    

   

c.) Mérések, értékelések: 

Országos kompetencia-mérés: 2020. május 27. 

Tanulók fizikai állapotának és edzettségének felmérése: 2020. január 8.- április 24. 

Idegen nyelvi mérés a 8. évfolyamon: 2020. május 20. 

 

d.) Témahetek: 

2020. március 2-6. – „Pénz7” pénzügyi és vállalkozói témahét  

2020. március 23-27. – Digitális témahét  

2020. április 20- 24. – Fenntarthatósági témahét  

 

7. Rendkívüli tanítási napok pihenőnapokon (R): 

- december 7., szombat: munkanap (december 24., kedd helyett)   

- december 14., szombat: munkanap (december 27., hétfő helyett) 

       

8. Tanítás nélküli munkanapok (TN): 

- 2018. október 11. – Gólyabál 

- 2019. december 7. – Szalagavató   

- 2020. január 18.  – egységes központi írásbeli felvételi vizsga 

- 2020. május 4., 5., 6. – írásbeli érettségi magyar nyelv és irodalom, 

matematika és történelem tantárgyakból 

- 2018. április 06-07. – diáknap 

 

 

 

 

 



 9.  Tanulmányi kirándulás, egyéb ok miatt engedélyezett távolmaradás: 

 Osztályonként, az iskolai átlagot meg nem haladó hiányzás esetén – pedagógiai 

program szerint előre tervezett és jóváhagyott terv alapján szervezett – tanulmányi 

kirándulásra a tanévben 1 tanítási nap is felhasználható. Ezt a lehetőséget 2019-ben csak a 7. 

és a 9. évfolyam osztályai vehetik igénybe, a többi osztály 2020-ban. Tanítási napokról egyéni 

vagy csoportos távolmaradás verseny, felkészülés, családi program stb. céljából a tanulmányi 

kötelezettségekre vonatkozó szabályok és a Házirendben leírt engedélyeztetés, igazgatói 

jóváhagyás szerint lehetséges. 

 

 10.  Kiemelt iskolai rendezvények, megemlékezések: 

- Ünnepélyes tanévnyitó: szeptember 2., 8.00 –  rendezi a 9. A 

- Kutatók éjszakája – szeptember 27-28. 

- Megemlékezés az aradi vértanúkról: október 4. 

- Megemlékezés az 1956-os forradalomról: október 23. 

- Gólyabál: október 11.  

- Nyílt napok: november 11-15. (Iskolánként eltérő beosztás alapján) 

- Szalagavató: december 7. 

- Pályaorientációs nap: december 14. 

- A kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja: február 25.  

- Megemlékezés 1848. március 15-éről: március 13. 

- Diákparlament: március 26. 

- Rákóczi-emléknap: március 27. 

- A költészet napja (iskolai szavalóverseny): április 16. 

- A Holocaust áldozatainak emléknapja: április 16. 

- Diáknap: április 06. – április 07.  

- Váci-kupa: április 07. 

- Lányok Napja – április 23. 

- Ballagás: április 30., 15.30 

- Nemzeti Összetartozás Napja – június 4. 

- Tanévzáró ünnepély: június 19, 10.00 – rendezi a 10. B 

 

11.  Tantestületi pedagógiai értekezletek, helyi továbbképzés: 

- Tanévkezdő tantestületi alakuló értekezlet: augusztus 26., 09.00  

- Munkaközösségi értekezletek: augusztus 28. 

- Tantestületi nyitó értekezlet: augusztus 29., 9.00 

  - Tantestületi értekezlet: november 15., 14.00                                         

            - Az I. félév értékelése (február 3., 14.30)  

  - Tantestületi értekezlet: március 19., 14.00                                         

- Tanévzáró értekezlet (június 29., 9.00) 

 

12. Osztályozóértekezletek (nappali tagozat): 

- I. félévi (január 24., 14.30 óra) 

- 12-13. évfolyam év végi (április 28., 14.30 óra) 

- 9-11. évfolyam év végi (június 15., 14.00 óra) 

 

13. Szülői értekezlet (előtte tantestületi fogadóóra): 

 szeptember 18. – csütörtök (16.00 óra) 

 február 5. – szerda (16.00 óra). Félévi értesítők kiosztása: január 31-ig. 

Fogadónapok: november 13., április 15. 

 



  

14. A munkarend szabályozása: 

a/  Tanítás az érvényben lévő csengetési rend szerint. 

0-dik óra csak 0-1. óra összevonása esetén és reggeli tanulószoba céljából, igazgatói 

engedéllyel lehetséges.  

A foglalkozások rendje érdekében fontos: 

- 7.05-7.25 között az épület főszárnya le van zárva. 7.25-től és a tanítási órák idején 

várakozni a földszinti összekötő folyosón és a kijelölt üres termekben lehet. 

- A szaktanárok, a rendszergazda, a pedellusok és a megbízott tanulók fokozott 

felelőssége a foglalkozásokhoz szükséges eszközök idejében (szünetben) való 

előkészítése, a szertárból kölcsönzött eszközök használat utáni visszavitele. 

- A tanítási órák és egyéb foglalkozások, illetve szünetek meghatározott 

időtartamától eltérni, azokat rövidíteni vagy hosszabbítani csak rendkívüli, 

indokolt esetben és csak igazgatói engedéllyel szabad. Az osztály (csoport) 

képviselője (ügyeletes), ha a tanár az óra kezdési időpontjához képest 5 perc eltelte 

után sem érkezett meg az általa tartandó foglalkozásra, köteles jelentést tenni és 

intézkedést kérni az igazgatóságon.    

          b/ Tanulószoba: reggel csendes tanulás (csak felmerülő igény szerint kerül  

 megszervezésre), délután felzárkóztató és előkészítő foglalkozások,  önképzési célú 

 internet-használat (külön kiírás szerint).   

          c/ Könyvtárhasználat az órarendi nyitvatartási rend szerint. 

          d/Szakköri, sport-, énekkari, önképzőköri és egyéb foglalkozások:  

              külön egyeztetés és kiírás szerint, a tantárgyfelosztásba beépített órák terhére. 

e/ Tömegsport, DSK, gyógytestnevelés külön program szerint.  

f/ Hitoktatás (igény esetén, a Hit- és erkölcstan tantárgyon kívül) kedd délután.  

g/ Osztály- vagy évfolyamrendezvények: egyeztetés alapján igazgatói  

    engedéllyel. 

h/ Színház- és hangverseny-látogatás külön program szerint. 

 

15. Érettségi vizsga, továbbtanulás: 

a. előzetes felmérés az idegen nyelvből és a választott tárgyakból érettségizőkről 

(2019. szeptember 5-ig) 

b. tájékoztató az érettségi vizsgákról 20120. január 16-ig. 

c. jelentkezés a vizsgákra szeptember 5-ig és február 15-ig 

d. a vizsgák előkészítése a határidők szerint folyamatosan 

e. egyetemi-főiskolai jelentkezések igény szerinti áttekintése: február 1-10. 

 

16.  Javító, osztályozó és különbözeti vizsgák: 2020. augusztus utolsó két hetében 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17. Beiskolázás a 2020/2021. tanévre: 

- gimnázium 7. és 9. évfolyam: 

A középfokú iskolai, a kollégiumi, valamint a Köznevelési és a Szakképzési Hídprogramba 

történő felvételi eljárás lebonyolításának ütemezése a 2019/2020. tanévben: 

 

  A B 

1, Határidők Feladatok 

2, 2019. szeptember 10. 

Az oktatásért felelős miniszter pályázatot hirdet az Arany János 

Tehetséggondozó Programba, az Arany János Kollégiumi 

Programba, valamint az Arany János Kollégiumi-Szakközépiskolai 

Programba történő jelentkezésről. 

3, 2019. szeptember 30. A Hivatal a honlapján közlemény formájában nyilvánosságra hozza 

a középfokú iskolák tanulmányi területeinek meghatározási 

formáját. 

4, 2019. október 20. 

A középfokú iskolák a középfokú intézmények felvételi 

információs rendszerében 

–  a  Hivatal  által  közzétett  közleményben  foglaltak  szerint  –  

meghatározzák tanulmányi területeiket, és rögzítik a felvételi 

eljárásuk rendjét tartalmazó felvételi tájékoztatójukat. 

5, 2019. október 20. A középfokú iskoláknak, kollégiumoknak nyilvánosságra kell 

hozniuk a honlapjukon a felvételi tájékoztatójukat. 

6, 2019. október 31. Az általános iskola tájékoztatja a nyolcadik évfolyamos tanulókat a 

felvételi eljárás rendjéről. 

7, 2019. november 15. 

A Hivatal közzéteszi a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi központi 

írásbeli felvételi vizsgát szervező gimnáziumok, továbbá a 

nyolcadik évfolyamosok számára központi írásbeli felvételi vizsgát 

szervező intézmények jegyzékét. 

8, 2019. december 6. 

A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára 

közvetlenül a központi 

írásbeli felvételi vizsgát szervező – az Arany János 

Tehetséggondozó Programra történő pályázat benyújtása esetén a 

pályázatban megjelölt – intézménybe. 

9, 2019. december 11. Az Arany János Tehetséggondozó Programra történő pályázatok 

benyújtása. 

10, 2019. december 11. 

A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények eddig az 

időpontig jelentik a Hivatalnak – a Hivatal által meghatározott 

módon – a hozzájuk a 

központi írásbeli felvételi vizsgákra jelentkezők alapján a 

feladatlap igényüket. 

11, 2020. január 17. Az Arany János Tehetséggondozó Programba tartozó intézmények 

megszervezik a találkozást a programba jelentkezőkkel. 

12, 2020. január 18. Az általános felvételi eljárás kezdete. 

13, 
2020. január 18., 

10.00 

Központi írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8 évfolyamos 

gimnáziumokban. Központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik 

évfolyamra és az Arany János Tehetséggondozó Programba 

jelentkezők számára az érintett intézményekben. 

14, 
2020. január 23., 

14.00 

Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 évfolyamos 

gimnáziumokban, továbbá a kilencedik évfolyamra, valamint az 

Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára 

azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt 



venni. 

15, 2020. január 25. Az Arany János Tehetséggondozó Programba tartozó intézmények 

megszervezik a találkozást a programba jelentkező, a pótló 

írásbelin részt vett tanulókkal. 

16, 2020. január 28. Az Arany János Kollégiumi Programba történő pályázatok 

benyújtása 

17, 2020. február 6. A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények a 

Hivatal által 

meghatározott módon értesítik az írásbeli eredményéről a 

tanulókat. 

18, 2020. február 8. 

Az Arany János Tehetséggondozó Programban és az Arany János 

Kollégiumi programban részt vevő intézmények a programra 

benyújtott pályázatok eredményéről – egymás egyidejű előzetes 

értesítésével és az oktatásért felelős miniszter bevonásával – 

értesítik az érintett törvényes képviselőket, tanulókat és általános 

iskolákat. 

19, 2020. február 19. 

Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a 

középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a 

Hivatalnak. 

(A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba történő jelentkezésről a tanuló 

közvetlenül is 

megküldheti a jelentkezési lapot a gimnáziumnak, a tanulói 

adatlapot a Hivatalnak.) 

20, 2020. február 19. Jelentkezés a rendészetért felelős miniszter által fenntartott 

rendészeti szakgimnáziumokba. 

21, 2020. február 24. 

– március 13. 

A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében. 

22, 2020. március 16. A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a 

jelentkezők felvételi jegyzékét. 

      23, 2020. március 19–20. A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános 

iskolában. 

24, 2020. március 23. 

Az általános iskola eddig az időpontig elzárva őrzi az eredeti, 

korábban beküldött tanulói adatlap második példányát. A módosító 

tanulói adatlapot ekkor kell megküldeni a Hivatalnak. 

25, 2020. március 26. A Hivatal elektronikus formában megküldi a középfokú iskoláknak 

a hozzájuk jelentkezettek listáját ABC sorrendben. 

26, 2020. március 27. 

A Klebelsberg Központ kijelöli a Köznevelési Hídprogramot a 

következő tanévtől megvalósító középfokú  intézményeket, és erről 

tájékoztatja az általános iskolákat, a tankerületi központokat, 

valamint az oktatásért felelős minisztert. 

27, 2020. március 27. 

A szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter, valamint az 

agrárpolitikáért felelős miniszter kijelöli a Szakképzési 

Hídprogramot a következő tanévtől megvalósító középfokú 

tagintézményt vagy intézményeket, és erről a Hivatalon keresztül 

tájékoztatja az általános iskolákat. 

28, 2020. április 6. A Hivatal a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti a 

jelentkezettek listáját. 



29, 2020. április 8. A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsort a – 

Hivatal által meghatározott módon – megküldi a Hivatalnak. 

30, 2020. április 23. 

A Hivatal kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és 

tanulói adatlapok 

egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak 

(egyeztetett felvételi jegyzék). 

31, 2020. április 30. A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy 

az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános 

iskoláknak. 

32, 2020. április 30. Az Arany János Kollégiumi-Szakközépiskolai Programba történő 

pályázatok 

benyújtása. 

33, 2020. május 11–22. Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi 

eljárás keretében a felvehető létszám 90%-ánál kevesebb tanulót 

vettek fel. 

34, 2020. május 11. 

– augusztus 31. 

A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki. 

35, 2020. május 22. A 2020. május 22-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást 

meghirdető iskola igazgatója dönt a felvételi kérelmekről. 

36, 2020. június 1. A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás 

befejezése a fenntartónál. 

37, 2020. június 17. 

Az általános iskola értesítést küld a tanulóról a tanuló állandó 

lakhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes 

megyeszékhely szerinti járási hivatal, valamint a Klebelsberg 

Központ részére, amennyiben kezdeményezi a tanköteles tanuló 

felvételét a Köznevelési Hídprogramba. 

A Klebelsberg Központ kijelöl legalább egy, a megye területén 

működő Köznevelési Hídprogramban részt vevő köznevelési 

intézményt, amely a tanulót 

felveszi tankötelezettségének teljesítése érdekében. 

38, 2020. június 17. 

Az általános iskola értesítést küld a tanulóról a tanuló állandó 

lakhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes 

megyeszékhely szerinti járási hivatal, valamint a Nemzeti 

Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal vagy – az általa fenntartott 

iskolák tekintetésben – az agrárpolitikáért felelős miniszter részére, 

amennyiben kezdeményezi a tanköteles tanuló felvételét a 

Szakképzési Hídprogramba. 

 

39, 2020. június 22–24. Beiratkozás a középfokú iskolákba, valamint a Köznevelési és a 

Szakképzési Hídprogramba az iskola igazgatója által 

meghatározott időben. 

40, 

2020. június 29 - 30. A fogadó iskola értesítést küld a Szakképzési Hídprogramba 

beiratkozott, illetve elutasított tanulókról az általános iskoláknak. 

Az általános iskola, amennyiben három munkanapon belül nem 

kap értesítést a tanuló felvételéről, értesítést küld a tanuló állandó 

lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye szerint illetékes 

megyeszékhely szerinti járási hivatal, valamint a Nemzeti 

Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal vagy – az általa fenntartott 

iskolák tekintetében – az agrárpolitikáért felelős miniszter részére 



41. 2020. július 24 – 

augusztus 7. 

.Beiratkozás a honvédelemért felelős miniszter fenntartásában lévő, 

kizárólag a honvédelemért felelős miniszter hatáskörébe tartozó 

szakképesítésekre való felkészítést folytató szakképző iskolába. 

42, 2020. augusztus 1–31. Beiratkozás a rendészetért felelős miniszter által fenntartott 

rendészeti szakgimnáziumokba. 

43, 2020. augusztus 31. Pótbeiratkozás a Köznevelési és a Szakképzési Hídprogramra. 

 
 


