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Beiskolázási és felvételi tájékoztató a 2014/2015. tanévre  

8. osztályt végzettek számára 

 

Iskolánk, a Vendéglátó, Idegenforgalmi és Kereskedelmi Középiskola és 

Szakiskola 1996-ban jött létre, székhelyünk Budapest VII. kerületében, a 

Hernád utca 3. szám alatt található.  

A VIK Középiskola egyik legfontosabb piaci előnye, hogy jól kiépített és 

folyamatosan bővülő, a szolgáltatószektor vezető piaci szereplőit magába 

foglaló kapcsolati hálóval rendelkezik. 

 

A szépségipar iránt érdeklődő középiskolás tanulóink szakmai fejlődését a 

Hajas László mesterfodrásszal kötött együttműködési megállapodásunk 

garantálja. 

 

 

 

Szakács, pincér szakiskolás tanulóink  

Budapest neves éttermeiben, szállodáiban, cukrászdáiban, 

kereskedelmi egységeiben gyakorlatozhatnak.  

 

A fentiek mellett iskolánk kiváló adottságokkal is rendelkezik; a Keleti Pályaudvar közvetlen 

szomszédságában található intézményünk 16 főzőhelyes tankonyhájában a diákok a 

legkorszerűbb eszközökkel, a legjobb minőségű alapanyagokból állíthatják elő a tradicionális, 

valamint a korszerű táplálkozás igényeit egyaránt kielégítő finomságokat. 

Iskolánk nemzetközi kapcsolatai és programjai 14 európai országra terjednek ki. Kiemelkedő 

jelentőségű az Európai Unió támogatásával folyó Leonardo program, melynek során évente 

20-40 tanulónk tölt 5-5 hónapot szakmai gyakorlaton az Unió egyes országaiban.  
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SZAKKÖZÉPISKOLAI – ágazati érettségit adó - KÉPZÉSEK 

 
 Szakközépiskola: vendéglátás-turisztika szakmacsoport  

vendéglátóipar ágazat 

két tanítási nyelvű képzés (1+4 éves) tagozatkód: angol 11, német 12 

Magyar-angol és magyar-német két tanítási nyelvű középiskolai képzést kínálunk a 
vendéglátás iránt érdeklődő fiatalok számára. Az első, azaz a 9. nyelvi előkészítő 
évfolyamon a célnyelvi (angol vagy német) felkészítésre összpontosítunk heti 18 nyelvi 
órával. A továbbiakban emelt szintű képzést biztosítunk és célnyelven oktatjuk a célnyelvi 
civilizáció, célnyelv, valamint a vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek tantárgyakat. 
11. évfolyam végén B2 szintű nyelvi mérésen vesznek részt tanulóink. A 10. évfolyamtól – 
célnyelvtől függően – második idegen nyelvként választandó az angol, a német vagy az 
orosz nyelv.  
Az ágazati érettségi után, a szakképzési évfolyam elvégzését követően egy év alatt az 
alábbi szakképesítés megszerzésére van lehetőség: vendéglátásszervező-vendéglős. 

 

 Szakközépiskola: vendéglátás-turisztika szakmacsoport  
turisztika ágazat  

két tanítási nyelvű képzés (1+4 éves) tagozatkód: angol 13, német 14 

Magyar-angol és magyar-német két tanítási nyelvű középiskolai képzést kínálunk a 
turizmus iránt érdeklődő fiatalok számára. Az első, azaz a 9. nyelvi előkészítő évfolyamon 
a célnyelvi (angol vagy német) felkészítésre összpontosítunk heti 18 nyelvi órával. A 
továbbiakban emelt szintű képzést biztosítunk és célnyelven oktatjuk a célnyelvi 
civilizáció, célnyelv, valamint a vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek tantárgyakat. 
11. évfolyam végén B2 szintű nyelvi mérésen vesznek részt tanulóink. A 10. évfolyamtól – 
célnyelvtől függően – második idegen nyelvként választandó az angol, a német vagy az 
orosz nyelv.  
Az ágazati érettségi után, a szakképzési évfolyam elvégzését követően egy év alatt az 
alábbi szakképesítés megszerzésére van lehetőség: turisztikai szervező, értékesítő. 

 

 Szakközépiskola: kereskedelem-marketing-üzleti adminisztráció szakmacsoport 
kereskedelem ágazat 

 

két tanítási nyelvű képzés (1+4 éves) tagozatkód: angol 15, német 16 

Magyar-angol és magyar-német két tanítási nyelvű középiskolai képzést kínálunk a 
kereskedelem és a marketing iránt érdeklődő fiatalok számára. Az első, azaz a 9. 
évfolyamon a célnyelvi (angol vagy német) felkészítésre összpontosítunk heti 18 nyelvi 
órával. A továbbiakban emelt szintű képzést biztosítunk és célnyelven oktatjuk a célnyelvi 
civilizáció, célnyelv, valamint a kereskedelmi és marketing alapismeretek tantárgyakat. 11. 
évfolyam végén B2 szintű nyelvi mérésen vesznek részt tanulóink. A 10. évfolyamtól – 
célnyelvtől függően – második idegen nyelvként választandó az angol, a német vagy az 
orosz nyelv.  
Az ágazati érettségi után, a szakképzési évfolyam elvégzését követően egy év alatt az 
alábbi szakképesítés megszerzésére van lehetőség: kereskedő. 
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 Szakközépiskola: kereskedelem-marketing-üzleti adminisztráció szakmacsoport  
kereskedelem ágazat 

 

két tanítási nyelvű képzés (1+4 éves) tagozatkód: angol 17, német 18 

Magyar-angol és magyar-német két tanítási nyelvű középiskolai képzést kínálunk a 
logisztika és kereskedelem iránt érdeklődő fiatalok számára. Az első, azaz a 9. 
évfolyamon a célnyelvi (angol vagy német) felkészítésre összpontosítunk heti 18 nyelvi 
órával. A továbbiakban emelt szintű képzést biztosítunk és célnyelven oktatjuk a célnyelvi 
civilizáció, célnyelv, valamint a kereskedelmi és marketing alapismeretek tantárgyakat. 11. 
évfolyam végén B2 szintű nyelvi mérésen vesznek részt tanulóink. A 10. évfolyamtól – 
célnyelvtől függően – második idegen nyelvként választandó az angol, a német vagy az 
orosz nyelv.  
Az ágazati érettségi után, a szakképzési évfolyam elvégzését követően az alábbi 
szakképesítés megszerzésére van lehetőség: logisztikai ügyintéző. 

 

 

 

 

 Szakközépiskola: vendéglátás-turisztika szakmacsoport  
vendéglátóipar ágazat 

nyelvi előkészítő képzés (1+4 éves) tagozatkód: angol 21, német 22 

Angol és német nyelvi előkészítős középiskolai képzést kínálunk a vendéglátás iránt 
érdeklődő fiatalok számára. Az első, azaz a 9. évfolyamon a nyelvi (angol vagy német) 
felkészítésre összpontosítunk heti 18 nyelvórával. A továbbiakban emelt szintű képzést 
biztosítunk idegen nyelvből, valamint a vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek című 
tantárgyakból. 11. évfolyam végén B2 szintű nyelvi mérésen vesznek részt tanulóink. A 10. 
évfolyamtól – célnyelvtől függően – második idegen nyelvként választandó az angol, a 
német vagy az orosz nyelv.  
Az ágazati érettségi után, a szakképzési évfolyam elvégzését követően egy év alatt az 
alábbi szakképesítés megszerzésére van lehetőség: vendéglátásszervező-vendéglős. 

 

 Szakközépiskola: vendéglátás-turisztika szakmacsoport 
turisztika ágazat  

nyelvi előkészítő képzés (1+4 éves) tagozatkód: angol 23, német 24 

Angol és német nyelvi előkészítős középiskolai képzést kínálunk a turizmus iránt 
érdeklődő fiatalok számára. Az első, azaz a 9. évfolyamon a célnyelvi (angol vagy német) 
felkészítésre összpontosítunk heti 18 nyelvórával. A továbbiakban emelt szintű képzést 
biztosítunk idegen nyelvből, valamint a vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek című 
tantárgyakból. 11. évfolyam végén B2 szintű nyelvi mérésen vesznek részt tanulóink. A 10. 
évfolyamtól – célnyelvtől függően – második idegen nyelvként választandó az angol, a 
német vagy az orosz nyelv.  
Az ágazati érettségi után, a szakképzési évfolyam elvégzését követően egy év alatt az 
alábbi szakképesítés megszerzésére van lehetőség: turisztikai szervező, értékesítő. 
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 Szakközépiskola: kereskedelem-marketing-üzleti adminisztráció szakmacsoport  
kereskedelem ágazat 

nyelvi előkészítő képzés (1+4 éves) tagozatkód: angol 25, német 26 

Angol és német nyelvi előkészítős középiskolai képzést kínálunk a kereskedelem és a 
marketing iránt érdeklődő fiatalok számára. Az első, azaz a 9. évfolyamon a célnyelvi 
(angol vagy német) felkészítésre összpontosítunk heti 18 nyelvórával. A továbbiakban 
emelt szintű képzést biztosítunk célnyelvi civilizációból, idegen nyelvből, valamint a 
kereskedelmi és marketing alapismeretek című tantárgyakból. 11. évfolyam végén B2 
szintű nyelvi mérésen vesznek részt tanulóink. A 10. évfolyamtól – célnyelvtől függően – 
második idegen nyelvként választandó az angol, a német vagy az orosz nyelv. 
Az ágazati érettségi után, a szakképzési évfolyam elvégzését követően egy év alatt az 
alábbi szakképesítés megszerzésére van lehetőség: kereskedő. 

 

 Szakközépiskola: kereskedelem-marketing-üzleti adminisztráció szakmacsoport  
kereskedelem ágazat 

nyelvi előkészítő képzés (1+4 éves) tagozatkód: angol 27, német 28 

Angol és német nyelvi előkészítős középiskolai képzést kínálunk a logisztika és a 
kereskedelem iránt érdeklődő fiatalok számára. Az első, azaz a 9. évfolyamon a célnyelvi 
(angol vagy német) felkészítésre összpontosítunk heti 18 nyelvórával. A továbbiakban 
emelt szintű képzést biztosítunk célnyelvi civilizációból, idegen nyelvből, valamint a 
kereskedelmi és marketing alapismeretek című tantárgyakból. 11. évfolyam végén B2 
szintű nyelvi mérésen vesznek részt tanulóink. A 10. évfolyamtól – célnyelvtől függően – 
második idegen nyelvként választandó az angol, a német vagy az orosz nyelv. 
Az ágazati érettségi után, a szakképzési évfolyam elvégzését követően egy év alatt az 
alábbi szakképesítés megszerzésére van lehetőség: logisztikai ügyintéző. 

 

 Szakközépiskola: egyéb szolgáltatások szakmacsoport 
szépészet ágazat 

nyelvi előkészítő képzés (1+4 éves) tagozatkód: angol 29, német 30 

Angol és német nyelvi előkészítős középiskolai képzést kínálunk a szépészeti terület, azon 
belül is a fodrászat iránt érdeklődő fiatalok számára. 
Az első, azaz a 9. évfolyamon a nyelvi (angol vagy német) felkészítésre összpontosítunk 
heti 18 nyelvórával. A továbbiakban emelt szintű képzést biztosítunk idegen nyelvből, 
valamint a szakmai alapismeretek tantárgyból. 11. évfolyam végén B2 szintű nyelvi 
mérésen vesznek részt tanulóink. A 10. évfolyamtól – célnyelvtől függően – második 
idegen nyelvként választandó az angol, a német vagy az orosz nyelv. A középiskolai 
tanulmányok négy éve alatt a jogszabályok által engedélyezett legnagyobb óraszámban 
oktatjuk azon szakmai tárgyakat, amelyek ismeretanyaga nélkülözhetetlen ahhoz, hogy 
valaki a szépségszakmákban érvényesülni tudjon. Ez az alapozó oktatás lehetővé teszi, 
hogy az ágazati érettségi vizsgát követően a szakképzést választó tanulók kettő helyett 
egy év alatt szerezzenek gyakorló fodrász végzettséget. A gyakorlati képzést Hajas László 
mesterfodrásszal közösen szervezzük. 
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 Szakközépiskola: vendéglátás-turisztika szakmacsoport  

vendéglátóipar ágazat   

(4 éves)     tagozatkód: angol 31, német 32 

A vendéglátás iránt érdeklődő fiatalok számára hagyományos, azaz négyéves középiskolai 
képzést is kínálunk. Első idegen nyelvként iskolánkban az angol vagy a német nyelv 
választható, a 11. évfolyamtól pedig fakultatív formában lehetőség van második idegen 
nyelv tanulására is. A fakultáció keretében diákjaink angolul, németül vagy oroszul 
tanulhatnak. A képzésre a munkaegészségügyileg alkalmas sajátos nevelési igényű és a 
beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarokkal küzdő tanulókat is várjuk. 
Az ágazati érettségi után, a szakképzési évfolyam elvégzését követően egy év alatt az 
alábbi szakképesítés megszerzésére van lehetőség: vendéglátásszervező-vendéglős. 

 

 

 Szakközépiskola: vendéglátás-turisztika szakmacsoport  
turisztika ágazat   

(4 éves)     tagozatkód: angol 33, német 34 
 

A turizmus iránt érdeklődő fiatalok számára hagyományos, azaz négyéves középiskolai 
képzést is kínálunk. Első idegen nyelvként iskolánkban az angol vagy a német nyelv 
választható, a 11. évfolyamtól pedig fakultatív formában lehetőség van második idegen 
nyelv tanulására is. A fakultáció keretében diákjaink angolul, németül vagy oroszul 
tanulhatnak. A képzésre a munkaegészségügyileg alkalmas sajátos nevelési igényű és a 
beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarokkal küzdő tanulókat is várjuk. 
Az ágazati érettségi után, a szakképzési évfolyam elvégzését követően egy év alatt az 
alábbi szakképesítés megszerzésére van lehetőség: turisztikai szervező, értékesítő. 

 

 

 Szakközépiskola: kereskedelem-marketing-üzleti adminisztráció szakmacsoport 
kereskedelem ágazat 

(4 éves)     tagozatkód: angol 35, német 36 
 

A kereskedelem és marketing iránt érdeklődő fiatalok számára hagyományos, azaz 
négyéves középiskolai képzést is kínálunk. Első idegen nyelvként iskolánkban az angol 
vagy a német nyelv választható, a 11. évfolyamtól pedig fakultatív formában lehetőség 
van második idegen nyelv tanulására is. A fakultáció keretében diákjaink angolul, németül 
vagy oroszul tanulhatnak. A képzésre a munkaegészségügyileg alkalmas sajátos nevelési 
igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarokkal küzdő tanulókat is várjuk. 
Az ágazati érettségi után, a szakképzési évfolyam elvégzését követően egy év alatt az 
alábbi szakképesítés megszerzésére van lehetőség: kereskedő. 
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 Szakközépiskola: kereskedelem-marketing-üzleti adminisztráció szakmacsoport 

kereskedelem ágazat 

(4 éves)     tagozatkód: angol 37, német 38 

 

A logisztika és a kereskedelem iránt érdeklődő fiatalok számára hagyományos, azaz 
négyéves középiskolai képzést is kínálunk. Első idegen nyelvként iskolánkban az angol 
vagy a német nyelv választható, a 11. évfolyamtól pedig fakultatív formában lehetőség 
van második idegen nyelv tanulására is. A fakultáció keretében diákjaink angolul, németül 
vagy oroszul tanulhatnak. A képzésre a munkaegészségügyileg alkalmas sajátos nevelési 
igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarokkal küzdő tanulókat is várjuk. 
Az ágazati érettségi után, a szakképzési évfolyam elvégzését követően egy év alatt az 
alábbi szakképesítés megszerzésére van lehetőség: logisztikai ügyintéző. 

 

 

 Szakközépiskola: egyéb szolgáltatások szakmacsoport 
szépészet ágazat 

(4 éves)     tagozatkód: angol 39, német 40 

 

A szépségipar, azon belül is a fodrászat iránt érdeklődő fiatalok számára ajánljuk a 
képzéstípust. A középiskolai tanulmányok négy éve alatt a jogszabályok által 
engedélyezett legnagyobb óraszámban oktatjuk azon szakmai tárgyakat, amelyek 
ismeretanyaga nélkülözhetetlen ahhoz, hogy valaki a szépségszakmákban érvényesülni 
tudjon. Ez az alapozó oktatás lehetővé teszi, hogy az ágazati érettségi vizsgát követően a 
szakképzést választó tanulók kettő helyett egy év alatt szerezzenek gyakorló fodrász 
végzettséget. Első idegen nyelvként az angol vagy a német nyelvet választhatják a 
hozzánk jelentkezők, a 11. évfolyamtól pedig fakultatív formában lehetőség van második 
idegen nyelv tanulására is. A fakultáció keretében diákjaink angolul, németül vagy oroszul 
tanulhatnak. A képzésre a munkaegészségügyileg alkalmas sajátos nevelési igényű és a 
beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarokkal küzdő tanulókat is várjuk. 
A gyakorlati képzést Hajas László mesterfodrásszal közösen szervezzük. 
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SZAKISKOLAI KÉPZÉSEK 

 
 Szakiskolai  képzés a vendéglátás-turisztika szakmacsoportban (3 év) 

 Szakács   – tagozatkód: 41 

 Pincér    – tagozatkód: 42 

 Cukrász   – tagozatkód: 43 

 Vendéglátó eladó  – tagozatkód: 44 

 
A szakképzési évfolyamok, valamint a szakmai és vizsgakövetelmények teljesítése után 
tanulóink szakmát szerezhetnek, miközben szakiskolai kerettanterv szerinti közismereti 
tárgyakat is tanulnak. Idegen nyelvként az angol vagy a német nyelvet választhatják a 
hozzánk jelentkezők. 
9. évfolyamon a gyakorlati képzés iskolai tanműhelyben zajlik, a 10. és 11. évfolyamon – 
tanulószerződéssel – munkahelyeken. A külső gyakorlati képzést – intézményünk 
munkatársainak állandó szakmai és pedagógiai felügyelete mellett – európai színvonalú 
éttermekben, cukrászatokban, szállodákban, kávézókban biztosítjuk diákjaink számára, 
ahol az ételkészítést, a felszolgálást, a cukrászmesterséget és a pultos munkákat éles 
helyzetekben, működő vendéglátó-vállalkozásokban gyakorolhatják, így aztán a 10. és 11. 
évfolyamon egyik héten iskolai, másik héten munkahelyi képzés folyik.  
Ezekre a képzésekre a munkaegészségügyileg alkalmas sajátos nevelési igényű és a 
beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarokkal küzdő tanulókat is várjuk. 
A szakképesítés megszerzését követően tanulóinknak lehetőségük van esti tagozaton 2 év 
alatt érettségi vizsgát tenni. 

 
 
 Szakiskolai  képzés a kereskedelem-marketing,  

üzleti adminisztráció szakmacsoportban (3 év) 

 Eladó    – tagozatkód: 45 

 
A szakképzési évfolyamok, valamint a szakmai és vizsgakövetelmények teljesítése után 
tanulóink szakmát szerezhetnek, miközben szakiskolai kerettanterv szerinti közismereti 
tárgyakat is tanulnak. Idegen nyelvként az angol vagy a német nyelvet választhatják a 
hozzánk jelentkezők. 
9. évfolyamon a gyakorlati képzés iskolai tanműhelyben zajlik, a 10. és 11. évfolyamon – 
tanulószerződéssel – munkahelyeken. A külső gyakorlati képzést – intézményünk 
munkatársainak állandó szakmai és pedagógiai felügyelete mellett – európai színvonalú 
üzletekben, kereskedelmi egységekben, hiper- és szupermarketekben biztosítjuk diákjaink 
számára, ahol a bolti eladással kapcsolatos ismereteket, áruelőkészítést, értékesítést 
működő üzletekben gyakorolhatják, így aztán a 10. és 11. évfolyamon egyik héten iskolai, 
másik héten munkahelyi képzés folyik.  
Eladó képzésre a munkaegészségügyileg alkalmas sajátos nevelési igényű és a 
beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarokkal küzdő tanulókat is várjuk. 
A szakképesítés megszerzését követően tanulóinknak lehetőségük van esti tagozaton 2 év 
alatt érettségi vizsgát tenni. 
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FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK 

 

Az általános iskola végzős tanulói tetszőleges számú továbbtanulási lapot tölthetnek ki, 
melyeken egy-egy továbbtanulási helyet (iskolát) jelölhetnek meg, és egy iskolán belül akár 
több tagozatot is. A tanuló minden megjelölt iskola felvételi eljárásában részt vehet, de az 
Oktatási Hivatalnak küldött adatlapon meg kell jelölnie felvételi kérelmeinek rangsorát. Több 
eredményes felvételi esetén a Hivatal a fenti rangsorban előrébb állót tekinti elfogadottnak.  
 
Szakközépiskolai tanulmányi területek 
 
A VIK Középiskolában a szakközépiskolai (két tanítási nyelvű, nyelvi előkészítős, 4 éves 
középiskolai) osztályokba a felvételi rangsort a jelentkezők általános iskolai osztályzatai, a 
központi írásbeli felvételi pontszámai és az iskolai szóbeli meghallgatáson szerzett 
pontszámok alapján állapítjuk meg. 
 
Az SNI és BTM jelentkezőket nem mentesítjük az írásbeli felvételi vizsga alól! Az érintett 
diákok a szakértői véleményükben foglalt kedvezményekkel – úgymint időhosszabbítás, a 
megszokott segédeszközök használata, valamint a vizsga meghatározott részeinek értékelése 
alóli mentesítés – természetesen élhetnek az írásbeli vizsga során. E kedvezmények igénybe 
vétele nem automatikus, azaz a jelentkezőnek a vizsgaszervező intézményhez írásos 
kérelmet kell benyújtania, amelyben a csatolt szakértői véleményre hivatkozva kérheti 
speciális körülményeinek figyelembe vételét az írásbeli vizsga során. A hozott pontok 
összegzése során természetesen az SNI és BTM tanuló számára legkedvezőbb számítási 
módot fogjuk alkalmazni, azaz a kiesők helyett azokat a közismereti tárgyakat vesszük 
figyelembe, amelyekből a legjobb osztályzatokat szerezte. 
 

A felvételi során a jelentkezők maximum 200 pontot szerezhetnek az alábbiak szerint. 
 
A két tanítási nyelvű, nyelvi előkészítős és 4 éves szakközépiskolai képzésekben 
 

        hozott pontokból:          50 pont 
        központi írásbeli (magyar nyelv és matematika) alapján:   100 pont 
        szóbeli meghallgatás alapján:         50 pont 

 

A hozott pontok számítása az általános iskolai magyar nyelv, irodalom, idegen nyelv, 
történelem és matematika osztályzatok alapján történik, a 7. év végi és a 8. félévi jegyek 
figyelembe vételével. A jegyek összeadásával maximum 50 pont érhető el. 
A központi írásbeli javítása, pontozása a felvételi dolgozatok értékelését meghatározó 
javítási útmutató alapján történik. Az írásbeli alapján maximum 100 pont szerezhető. 
A szóbeli meghallgatás célja a jelentkező érdeklődésének, motiváltságának (két tanítási 
nyelvű képzésre történő jelentkezés esetén nyelvi előképzettségének) megismerése, a 
meghallgatáson tantárgyi tudást nem vizsgálunk! A szóbeli meghallgatáson 50 pont 
szerezhető. A pontozáskor a következő szempontokat vesszük figyelembe: általános 
tájékozottság (20 pont), tájékozottság a képzési területről (15 pont), a jelentkező fellépése és 
kommunikációs készsége (10 pont), a bizottság összbenyomása a jelentkezőről (5 pont). A 
meghallgatáson a felvételi bizottságban jelen van az igazgató, a helyettese vagy az általa 
megbízott pedagógus és a képzési területen oktató szaktanárok képviselője. A 
diákönkormányzat képviselőt küldhet. 
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Szakiskolai tanulmányi területek 
 
A VIK Középiskolában a szakiskolai osztályokba a felvételi rangsort a jelentkezők általános 
iskolai osztályzatai alapján állapítjuk meg. Az általános iskolai osztályzatok alapján maximum 
100 pont szerezhető. A hozott pontok számítása az általános iskolai magyar nyelv, irodalom, 
idegen nyelv, történelem és matematika osztályzatok alapján történik, az 5-7. év végi és a 8. 
félévi jegyek figyelembe vételével. A jegyek összeadásával maximum 100 pont érhető el. 
 
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy szakiskolai képzéseinkre kizárólag az egészségügyi és 
pályaalkalmassági követelményeknek megfelelő jelentkezők nyerhetnek felvételt. Az 
egészségügyi és a pályaalkalmassági vizsgálaton „alkalmas” és „nem alkalmas” minősítés 
adható. A pályaalkalmassági beszélgetésen a képzés gyakorlati oktatói vesznek részt. 
 
 
 
A felvételi eljárás időpontjai a 2014/2015-ös tanévre történő beiskolázási időszakban 
 
A tanulók jelentkezése a központilag, egységes követelmények szerint szervezett 
írásbelikre:     2013. december 10. 
 
Központi írásbeli vizsga:    2014. január 18. (10 órától) 
Pótló írásbeli vizsga:     2014. január 23. (14 órától)  
 
Pótló írásbeli vizsgát azok a tanulók írhatnak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem 
tudtak reszt venni. (Kizárólag orvosi igazolás fogadható el!) Vizsgaismétlésre nincs mód. 
 
Az általános iskolák 2014. február 14-én megküldik a felvételi jelentkezési lapokat a 
középiskolákba. 
 

 
Szóbeli elbeszélgetések, ill. szakiskolai pályaalkalmassági vizsgálatok időpontja: 2014. 
február 18-tól március 7-ig külön beosztás szerint, amelyet az iskola honlapján 
(www.vikiskola.hu) hozunk nyilvánosságra, illetve a jelentkezési lapon megjelölt e-mail címre 
elektronikus értesítést küldünk. 
 

 

 

Nyílt napok és további információk a  

www.vikiskola.hu  

honlapon. 

 

 

 

 

 

 

http://www.vikiskola.hu/
http://www.vikiskola.hu/
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