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Tájékoztató a Szakképzési Hídprogramról 

2018-2019. 

 

A Szakképzési Hídprogram segítséget nyújt a tanulónak a középfokú nevelés-oktatásba, 
szakképzésbe való bekapcsolódáshoz vagy a munkába álláshoz, valamint az önálló 
életkezdéshez szükséges ismeretek megszerzéséhez a komplex, tanulmányi, szociális, 
kulturális, képességbeli és személyiségfejlesztést támogató pedagógiai tevékenységgel. 

 

Az a tanuló, aki annak a tanévnek a végéig, amelyben betölti a tizenötödik életévét, 
és legfeljebb hat általános iskolai évfolyamot végzett el sikeresen, további tanulmányait 
a Szakképzési Hídprogramban folytatja. 

 

Az életkori határidő egy évvel meghosszabbodik abban az esetben, ha a tanuló az 
általános iskola első évfolyamán a tanulmányait a hetedik életévében kezdte meg, az első 
évfolyamot megismételte, továbbá ha a tanulmányi követelményeket azért nem tudta 
teljesíteni, mert tartós gyógykezelés alatt állt. [Szt. 24/A.§  (2)]   

Szakképzési Hídprogramban részt vehet az is, aki már nem tanköteles és a képzésbe való 
belépés időpontjáig legfeljebb a huszonharmadik életévét töltötte be és legfeljebb hat 
általános iskolai évfolyamot fejezett be. 

Figyelem! Ezek szerint, ha a tanuló sikeresen befejezte a 7. vagy a 8. évfolyamot, akkor 
már nem vehet rész a Szakképzési Hídprogramban! 

 

Ösztöndíj 
A Szakképzési Hídprogramban résztvevő tanuló ösztöndíjat kap, az érintett tanulók 
egyéni képességeihez igazodó pedagógiai tevékenységrendszer megvalósításában részt 
vevő pedagógus pótlékra jogosult a Kormány rendeletében meghatározottak szerint. 

Évfolyamok száma 
A Szakképzési Hídprogram két évfolyamos képzési idejű és záróvizsgával, valamint 
részszakképesítés megszerzésére irányuló komplex szakmai vizsgával zárul a kijelölt 
szakképző iskolákban [Szt. 24/A. § (1)] 

A Szakképzési Hídprogram keresztfélévben is indítható. 

Figyelem! Törvény értelmében Szakképzési Hídprogramot a tanuló nem ismételheti meg. 
Ha a tanulót megbuktatják a tanév végén, akkor javítóvizsgát tehet. 
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Végzettségi szint I. 

A Szakképzési Hídprogram záróvizsgája sikeres teljesítése esetén a szervező 
iskola alapfokú iskolai végzettséget igazoló tanúsítványt* állít ki az alapfokú iskolai 
végzettséggel nem rendelkező tanuló számára. 
 
*Tanúsítvány = igazoló irat (okirat). Ebben az esetben az állam törvényben garantálja, hogy az alapfokú 

végzettséget igazoló tanúsítvány az általános iskolai végbizonyítvánnyal egyenértékű végzettséget igazol. 

 
Végzettségi szint II. 
 
Részszakképesítés** megszerzésére irányuló sikeres komplex szakmai vizsga esetén a 
tanuló szakképesítést igazoló okiratot (bizonyítványt) kap. 
 
**Az országos képzési jegyzékben (OKJ) meghatározott részszakképesítés komplex szakmai vizsga letétele 

után  a Szakképzési Hídprogram keretében kiadott  valamilyen dokumentum állam által elismert szakmai 
képzettség (szakképesítést) igazol. 

 

1. Tehát a Szakképzési Hídprogramban előírt követelmények teljesítésével a 

tanuló alapfokú végzettséget szerezhet, és továbbtanulhat bármelyik gimnázium, 

szakgimnázium 9. évfolyamán, ahol érettségi vizsgát tehet. 

2. Az alapfokú végzettséget igazoló tanúsítvány birtokában továbbtanulhat 

bármelyik szakközépiskolába és ott 8. évfolyamhoz kötött szakképesítést 

szerezhet. 

3. A részszakképesítést igazoló okirat (tanúsítvány, szakmunkás bizonyítvány) 

birtokában a tanuló elhelyezkedhet az adott szakképesítést előíró munkakörben. 

Ingyenesség 
A Szakképzési Hídprogramban történő részvétel, a záróvizsga és a részszakképesítés 
megszerzésére irányuló komplex szakmai vizsga ingyenes. 

A Szakképzési Program nem számít első ingyenes szakképesítésnek, ezért továbbtanulás 
esetén az ingyenesség számításakor figyelmen kívül kell hagyni. 

A szakképzési hídprogram oktatására kijelölt szakképző iskolák listája itt található: 

 

2018/2019. tanévben Szakképzési Hídprogramban való közreműködésre kijelölt szakképzési 

centrumok és tagintézményeik 

 

 

mailto:igazgato@nagylaszlo-khegyes.sulinet.hu
https://www.nive.hu/Downloads/szakkepzesi_szolgaltatas/hidprogram/DL.php?f=SZH_kijelolt_SZC_tagintezmenyek_2018_19.pdf
https://www.nive.hu/Downloads/szakkepzesi_szolgaltatas/hidprogram/DL.php?f=SZH_kijelolt_SZC_tagintezmenyek_2018_19.pdf


      

Karcagi SZC Nagy László Gimnáziuma, 
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma 

 
OM azonosító: 203040 

:  5340 Kunhegyes Kossuth Lajos út 15-17. 
: 59/530-177;  59/530-150      /fax: 59/530-178; 59/530-149 

E-mail: igazgato@nagylaszlo-khegyes.sulinet.hu 
WEB: www.nlki.hu 

____________________________________________

____ 
A felvételi eljárás rendje 

 

 

 

A 2018/2019-as tanévben a Karcagi Szakképzési Centrum Nagy László Gimnáziuma, 

Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma a 20 hónapos képzési idejű HÍD II. programot 

folytatja, és erre beiskoláz. 

A HÍD II. program keretében a Faipari gépkezelő (OKJ: 21 543 02), illetve a 21 811 01 Konyhai 
kisegítő részszakképesítés megszerzésére készítjük fel a tanulókat. 
 
A felvétel rendje 
Az emberi erőforrások minisztere  a 2017/2018. tanév rendjéről szóló 14/2017. (VI. 14.) EMMI 
rendelete  
2. számú melléklete alapján: 2018. június 18-ig „Az általános iskola értesítést küld a tanulóról a 

tanuló állandó lakhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes járási (fővárosi 

kerületi) hivatal, valamint a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal részére, amennyiben 

kezdeményezi a tanköteles tanuló felvételét a Szakképzési Hídprogramba. A Nemzeti Szakképzési 

és Felnőttképzési Hivatal kijelöl legalább egy, a megye területén működő Szakképzési 

Hídprogramban részt vevő középfokú intézményt, tagintézményt, amely a tanulót felveszi 

tankötelezettségének teljesítése érdekében.” 
 
 
 
Beiratkozás a Szakképzési Hídprogramba 2018. június 21-22-én (csütörtök-péntek) 8-12 

óráig történik a Karcagi SZC Nagy László  Gimnáziuma, Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és 

Kollégiumában (5340 Kunhegyes, Kossuth út  15-17.) 
 
 
Kérem, hogy a beiratkozásra a tanulót szülője/gondviselője kísérje el! 
 
A beiratkozásra az alábbiakat kell magukkal hozni: 
 

 kitöltött, aláírt jelentkezési lap

 általános iskolai bizonyítvány, személyi igazolvány, lakcímkártya, oktatási azonosító kártya, 

diákigazolvány, 


 BTMN, SNI szakvélemény, felmentési határozat (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, stb.,) (ha 

van) 


 TAJ kártya, adóigazolvány, 


 1500,- Ft az alábbi költségekre: DSE díj 
 
A felsorolt okmányok nélkül a tanulót beírni nem tudjuk! 
 
 

2018. szeptember 1-jéig a nyár folyamán az egészségügyi kiskönyv elkészíttetése kötelező a 

Konyhai kisegítő részszakképesítésre felvett tanulók számára, mert enélkül nem vehetnek részt 

gyakorlati képzésen! 
 
Egészségügyi könyvet papír-írószer, illetve nyomtatványboltokban tudnak beszerezni. A nyári 

szünet alatt tüdőszűrő vizsgálatot kell elvégeztetni, melynek eredményét a kiskönyvbe rögzítik.  
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Diákigazolvány igénylése: 
 
Az igénylés megkezdése előtt az okmányirodában NEK adatlapot kell készíttetni. A szolgáltatás 

igénybevételéhez az alábbi iratokat kell a jogosultnak az okmányirodában bemutatnia: születési 

anyakönyvi kivonat és lakcímkártya vagy egyéb érvényes személyazonosító okmány (személyi 

igazolvány, útlevél) és lakcímkártya. Az eljárás részeként a jogosult egy Nemzeti Egységes 

Kártyarendszer (NEK) adatlapot kap az okmányirodai ügyintézőtől. A tanuló a beiratkozáskor az 

ügyintézőnek megadja a NEK azonosítót a NEK adatlap bemutatásával. Az okmányirodai 

fényképkészítés során kapott NEK adatlapot az igénylőnek kell megőriznie. A diákigazolvány 

igénylése ingyenes. 
 
 
A beiratkozással, iskolakezdéssel kapcsolatos minden információ megtalálható az iskola 
honlapján: www.nlki.hu 
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