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2023/2024 felvételi eljárásrend 
 

 

TANULMÁNYI TERÜLET 

F E L V É T E L I  V I Z S G A  Ö S S Z E T E V Ő I  

Tanulmányi eredmény 
Írásbeli vizsgaeredmény 

(általános tanterv) Szóbeli 

meghallgatás 
Megnevezés Kód 

utolsó év 

vége 

utolsó félév 

vége 
magyar nyelv matematika 

 

G i m n á z i u m  4000 x x x x  

T e c h n i k u m  

3001 x x    

3002 x x    

3003 x x    

3004 x x    

3005 x x    

S z a k k é p z ő  i s k o l a  

2001 x x    

2002 x x    

2003 x x    

2004 x x    

S
z

a
k

i
s

k
o

l
a

 

szakiskolai képzés 

előkészítő évfolyammal 

1000 x x    

1001 x x    

1002 x x    

1003 x x    

1004 x x    

1005 x x    

1006 x x    

1007 x x    

1008 x x    

1009 x x    

1010 x x    

1011 x x    

1012 x x    

1013 x x    

1014 x x    

 

  



 

A felvételi kérelmek elbírálásának szempontjai 
 

I. Szakiskola 

I.1. szakiskolai képzés előkészítő évfolyammal 

1. utolsó lezárt tanév tanulmányi eredménye 

2. utolsó lezárt félév tanulmányi eredménye 

3. a jelentkezés kizárólag a sajátos nevelési igényt megállapító szakértői bizottsági 

szakvélemény alapján nyújtható be (a sajátos nevelési igényt megállapító 

szakvéleményt az intézmény számára eljuttatott jelentkezési laphoz kell csatolni) 

 

II. Szakképző iskola 

1. utolsó lezárt tanév tanulmányi eredménye 

2. utolsó lezárt félév tanulmányi eredménye 

 

III. Technikum 

1. utolsó lezárt tanév tanulmányi eredménye 

2. utolsó lezárt félév tanulmányi eredménye 

3. általános tanterv alapján folyó felkészítést nyújtó középfokú iskolák számára 

készített magyar nyelvi írásbeli vizsga 

4. általános tanterv alapján folyó felkészítést nyújtó középfokú iskolák számára 

készített matematika írásbeli vizsga 

5. a jelentkezés feltétele minimum 3,5-es tanulmányi átlageredmény 

6. 3005 Turisztikai technikus tanulmányi területnél a választható szakirány: 

Turisztikai szervező 

 

IV. Gimnázium 

1. utolsó lezárt tanév tanulmányi eredménye 

2. utolsó lezárt félév tanulmányi eredménye 

3. általános tanterv alapján folyó felkészítést nyújtó középfokú iskolák számára 

készített magyar nyelvi írásbeli vizsga 

4. általános tanterv alapján folyó felkészítést nyújtó középfokú iskolák számára 

készített matematika írásbeli vizsga 

5. a jelentkezés feltétele minimum 3,5-es tanulmányi átlageredmény 

 



 

A felvételi vizsga helyszíne, időpontja 

 

I. Írásbeli felvételi vizsga 

Az írásbeli vizsgára történő jelentkezés módja az „az írásbeli felvételi vizsgára” történő 

jelentkezési lap kitöltése és beküldése a központilag kiadott egységes, kompetencialapú 

feladatlapokkal megszervezett írásbeli felvételi vizsgát szervező középfokú iskolák közül abba 

az egyetlen iskolába, amelyben a tanuló a felvételit meg kívánja írni. Határidő: 2022. 

december 2. 

Az írásbeli vizsga időpontja:  2023. január 21. 1000 

2023. január 31. 1400 /pótnap/ 

Sajátos nevelési igényű tanuló, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási, nehézséggel 

küzdő tanulók esetében – a vizsgaszervezés érdekében – szükséges a speciális körülmények 

ill. eszközök igénylésére a szülő által írt kérvénynek és a kérvényben foglaltak alátámasztására 

a szakértői és rehabilitációs bizottság vagy nevelési tanácsadó szakértői véleményének 

csatolása a jelentkezési lap mellé. 

A vizsga alóli mentesség esetén a felvételi pontok számítása arányosítva történik, a 

mentességgel elérhető maximális pontszám függvényében. 

II. Szóbeli elbeszélgetés 

Intézményünk szóbeli vizsgát nem szervez. 



 

A jelentkezés módja 
 

Az intézménybe - a középfokú iskolákba történő jelentkezés rendje szerint - a központilag 

kialakított jelentkezési lapon lehet felvételi kérelmet benyújtani. 

A jelentkezési lapok megküldésének határideje: 2023. február 22. 

 

Új tanulmányi területek felvételére és az eredetileg leadott rangsor módosítására előzetes 

egyeztetés után van lehetőség, melynek határideje: 

2023. március 21-22. 

 

Jogorvoslati eljárás 
 

A jelentkezés elutasítása esetén a tanuló, illetve annak képviselője a döntés ellen tizenöt 

napon belül jogorvoslattal élhet az intézményfenntartó képviselőjénél: 

 

 

Az intézmény fenntartója: Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy 

Fenntartó képviselője: dr. Szabó Csaba oktatási főigazgató 

Fenntartó címe:  1391 Budapest, Pf. 241 



 

A felvételi rangsorolás módja 

tanulmányi eredmény figyelembevétele esetén 
 

 

felvételi vizsga részei tantárgyak 

elérhető 

maximális 

eredmény 

maximális 

pontszám 

(pont) 

1.  
utolsó lezárt tanév 

tanulmányi eredménye 

magyar irodalom jeles (5) 5 

25 

50 

matematika jeles (5) 5 

történelem jeles (5) 5 

idegen nyelv jeles (5) 5 

kémia jeles (5) 5 

2.  
utolsó lezárt félév 

tanulmányi eredménye 

magyar irodalom jeles (5) 5 

25 

matematika jeles (5) 5 

történelem jeles (5) 5 

idegen nyelv jeles (5) 5 

kémia jeles (5) 5 

Összesen: 50 

 



 

A felvételi rangsorolás módja 

komplex felvételi vizsga esetén 

 

 

felvételi vizsga részei tantárgyak 

elérhető 

maximális 

eredmény 

maximális 

pontszám 

(pont) 

1.  
utolsó lezárt tanév 

tanulmányi eredménye 

magyar irodalom jeles (5) 5 

25 

50 

matematika jeles (5) 5 

történelem jeles (5) 5 

idegen nyelv jeles (5) 5 

kémia jeles (5) 5 

2.  
utolsó lezárt félév 

tanulmányi eredménye 

magyar irodalom jeles (5) 5 

25 

matematika jeles (5) 5 

történelem jeles (5) 5 

idegen nyelv jeles (5) 5 

kémia jeles (5) 5 

3.  

általános tanterv alapján 

folyó felkészítést nyújtó 

középfokú iskolák számára 

készített írásbeli vizsga 

magyar nyelvi 100 % 25 

50 

matematika 100 % 25 

Összesen: 100 

 
 

 

Az írásbeli vizsga alóli mentesség esetén a felvételi pontok számítása arányosítva történik, a 

mentességgel elérhető maximális pontszám függvényében. 

 

Valamely tantárgy alóli mentesség esetén a felvételi pontok számítása arányosítva történik, a 

mentességgel elérhető maximális pontszám függvényében. (nem kell másik tárgyat választani) 

 

A felvételi eljárás során az azonos teljesítményt elérő tanulók közül a rangsor elkészítésekor 

a halmozottan hátrányos helyzetű, ezt követően a budapesti lakóhellyel rendelkező tanulók 

előnyben részesülnek (A halmozottan hátrányos helyzetről szóló igazolást az intézmény 

számára eljuttatott jelentkezési laphoz kell csatolni) 

  



 

2023/2024 tanulmányi területek 

 
Gimnázium 

 

Kód Tanulmányi terület leírása 

4000 

4 évfolyam, emelt óraszám magyar nyelv és irodalom, matematika tantárgy(ak)ból, az oktatott első 

idegen nyelv a következő(k egyike): angol, az oktatott második idegen nyelv a következő(k egyike): 

német, a tanulmányi területre mozgásszervi fogyatékos, látási fogyatékos (gyengénlátó), hallási 

fogyatékos (nagyothalló), beszédfogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő, egyéb pszichés fejlődési 

zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók is jelentkezhetnek 

felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi és a matematika központi írásbeli vizsga eredménye 

alapján 

 
  



 

Technikum 

 

Kód Tanulmányi terület leírása 

3001 

5 évfolyam, emelt óraszám magyar nyelv és irodalom, matematika tantárgy(ak)ból, az oktatott első 

idegen nyelv a következő(k egyike): angol, a tanulmányi területre látási fogyatékos (gyengénlátó), hallási 

fogyatékos (nagyothalló), beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- 

vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók is jelentkezhetnek, felvétel a tanulmányi 

eredmények, a magyar nyelvi és a matematika központi írásbeli vizsga eredménye alapján, egészségügyi 

alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges, pályaalkalmassági követelményeknek való 

megfelelés szükséges, turizmus-vendéglátás ágazat, a lehetséges szakképzettség kimenete(k): cukrász 

szaktechnikus 

3002 

5 évfolyam, emelt óraszám magyar nyelv és irodalom, matematika tantárgy(ak)ból, az oktatott első 

idegen nyelv a következő(k egyike): angol, a tanulmányi területre látási fogyatékos (gyengénlátó), hallási 

fogyatékos (nagyothalló), beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- 

vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók is jelentkezhetnek, felvétel a tanulmányi 

eredmények, a magyar nyelvi és a matematika központi írásbeli vizsga eredménye alapján, egészségügyi 

alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges, pályaalkalmassági követelményeknek való 

megfelelés szükséges, turizmus-vendéglátás ágazat, a lehetséges szakképzettség kimenete(k): szakács 

szaktechnikus 

3003 

5 évfolyam, emelt óraszám magyar nyelv és irodalom, matematika tantárgy(ak)ból, az oktatott első 

idegen nyelv a következő(k egyike): angol, a tanulmányi területre látási fogyatékos (gyengénlátó), hallási 

fogyatékos (nagyothalló), egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 

magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók is jelentkezhetnek, felvétel a tanulmányi eredmények, a 

magyar nyelvi és a matematika központi írásbeli vizsga eredménye alapján, egészségügyi alkalmassági 

követelményeknek való megfelelés szükséges, pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés 

szükséges, kereskedelem ágazat, a lehetséges szakképzettség kimenete(k): kereskedő és webáruházi 

technikus 

3004 

5 évfolyam, emelt óraszám magyar nyelv és irodalom, matematika tantárgy(ak)ból, az oktatott első 

idegen nyelv a következő(k egyike): angol, a tanulmányi területre látási fogyatékos (gyengénlátó), hallási 

fogyatékos (nagyothalló) tanulók is jelentkezhetnek, felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi 

és a matematika központi írásbeli vizsga eredménye alapján, egészségügyi alkalmassági követelményeknek 

való megfelelés szükséges, pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges, turizmus-

vendéglátás ágazat, a lehetséges szakképzettség kimenete(k): vendégtéri szaktechnikus 

3005 

5 évfolyam, emelt óraszám magyar nyelv és irodalom, matematika tantárgy(ak)ból, az oktatott első 

idegen nyelv a következő(k egyike): angol, a tanulmányi területre látási fogyatékos (gyengénlátó), hallási 

fogyatékos (nagyothalló) tanulók is jelentkezhetnek, felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi 

és a matematika központi írásbeli vizsga eredménye alapján, egészségügyi alkalmassági követelményeknek 

való megfelelés szükséges, pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges, turizmus-

vendéglátás ágazat, a lehetséges szakképzettség kimenete(k): turisztikai technikus, választható 

szakirány: Turisztikai szervező 

 

  



 

Szakképző iskola 

 

Kód Tanulmányi terület leírása 

2001 

szakképző iskola, 3 évfolyam, emelt óraszám magyar nyelv és irodalom, matematika tantárgy(ak)ból, a 

tanulmányi területen oktatott idegen nyelv a következő(k egyike): angol, a tanulmányi területre látási 

fogyatékos (gyengénlátó), hallási fogyatékos (nagyothalló), beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődési 

zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók is 

jelentkezhetnek, felvétel a tanulmányi eredmények alapján, egészségügyi alkalmassági követelményeknek 

való megfelelés szükséges, pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges, turizmus-

vendéglátás ágazat, a tanulmányi terület lehetséges szakképzettségi kimenete(i): cukrász 

2002 

szakképző iskola, 3 évfolyam, emelt óraszám magyar nyelv és irodalom, matematika tantárgy(ak)ból, a 

tanulmányi területen oktatott idegen nyelv a következő(k egyike): angol, a tanulmányi területre látási 

fogyatékos (gyengénlátó), hallási fogyatékos (nagyothalló), beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődési 

zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók is 

jelentkezhetnek, felvétel a tanulmányi eredmények alapján, egészségügyi alkalmassági követelményeknek 

való megfelelés szükséges, pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges, turizmus-

vendéglátás ágazat, a tanulmányi terület lehetséges szakképzettségi kimenete(i): szakács 

2003 

szakképző iskola, 3 évfolyam, emelt óraszám magyar nyelv és irodalom, matematika tantárgy(ak)ból, a 

tanulmányi területen oktatott idegen nyelv a következő(k egyike): angol, a tanulmányi területre látási 

fogyatékos (gyengénlátó), hallási fogyatékos (nagyothalló), egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos 

tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók is jelentkezhetnek, felvétel a 

tanulmányi eredmények alapján, egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges, 

pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges, kereskedelem ágazat, a tanulmányi 

terület lehetséges szakképzettségi kimenete(i): kereskedelmi értékesítő 

2004 

szakképző iskola, 3 évfolyam, emelt óraszám magyar nyelv és irodalom, matematika tantárgy(ak)ból, a 

tanulmányi területen oktatott idegen nyelv a következő(k egyike): angol, a tanulmányi területre látási 

fogyatékos (gyengénlátó), hallási fogyatékos (nagyothalló) tanulók is jelentkezhetnek, felvétel a 

tanulmányi eredmények alapján, egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges, 

pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges, turizmus-vendéglátás ágazat, a 

tanulmányi terület lehetséges szakképzettségi kimenete(i): pincér - vendégtéri szakember 

 

  



 

Szakiskola 

 

Kód Tanulmányi terület leírása 

1000 

szakiskola, 9/E évfolyam + 2 évfolyam, szakiskolai kerettantervi adaptáció, sajátos nevelési igényű tanulók 

számára, SNI típusa: enyhe értelmi fogyatékos (EF), emelt óraszám magyar nyelv és irodalom, 

matematika tantárgy(ak)ból, a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): 

angol, felvétel kizárólag a sajátos nevelési igényt megállapító szakértői bizottsági szakvélemény alapján, 

kereskedelem ágazat, a tanulmányi terület lehetséges képzési kimenetei: bolti előkészítő EF 

1001 

szakiskola, 9/E évfolyam + 2 évfolyam, szakiskolai kerettantervi adaptáció, sajátos nevelési igényű tanulók 

számára, SNI típusa: enyhe értelmi fogyatékos (EF), emelt óraszám magyar nyelv és irodalom, 

matematika tantárgy(ak)ból, a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): 

angol, felvétel kizárólag a sajátos nevelési igényt megállapító szakértői bizottsági szakvélemény alapján, 

kereskedelem ágazat, a tanulmányi terület lehetséges képzési kimenetei: élelmiszer-eladó EF 

1002 

szakiskola, 9/E évfolyam + 2 évfolyam, szakiskolai kerettantervi adaptáció, sajátos nevelési igényű tanulók 

számára, SNI típusa: enyhe értelmi fogyatékos (EF), emelt óraszám magyar nyelv és irodalom, 

matematika tantárgy(ak)ból, a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): 

angol, felvétel kizárólag a sajátos nevelési igényt megállapító szakértői bizottsági szakvélemény alapján, 

élelmiszeripar ágazat, a tanulmányi terület lehetséges képzési kimenetei: sütőipari és gyorspékségi 

munkás EF 

1003 

szakiskola, 9/E évfolyam + 2 évfolyam, szakiskolai kerettantervi adaptáció, sajátos nevelési igényű tanulók 

számára, SNI típusa: enyhe értelmi fogyatékos (EF), emelt óraszám magyar nyelv és irodalom, 

matematika tantárgy(ak)ból, a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): 

angol, felvétel kizárólag a sajátos nevelési igényt megállapító szakértői bizottsági szakvélemény alapján, 

élelmiszeripar ágazat, a tanulmányi terület lehetséges képzési kimenetei: csokoládétermék-gyártó EF 

1004 

szakiskola, 9/E évfolyam + 2 évfolyam, szakiskolai kerettantervi adaptáció, sajátos nevelési igényű tanulók 

számára, SNI típusa: enyhe értelmi fogyatékos (EF), emelt óraszám magyar nyelv és irodalom, 

matematika tantárgy(ak)ból, a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): 

angol, felvétel kizárólag a sajátos nevelési igényt megállapító szakértői bizottsági szakvélemény alapján, 

élelmiszeripar ágazat, a tanulmányi terület lehetséges képzési kimenetei: keksz- és ostyakészítő EF 

 

  



 

Szakiskola 

 

Kód Tanulmányi terület leírása 

1005 

szakiskola, 9/E évfolyam + 2 évfolyam, szakiskolai kerettantervi adaptáció, sajátos nevelési igényű tanulók 

számára, SNI típusa: enyhe értelmi fogyatékos (EF), emelt óraszám magyar nyelv és irodalom, 

matematika tantárgy(ak)ból, a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): 

angol, felvétel kizárólag a sajátos nevelési igényt megállapító szakértői bizottsági szakvélemény alapján, 

kreatív ágazat, a tanulmányi terület lehetséges képzési kimenetei: textiltermék-összeállító EF 

1006 

szakiskola, 9/E évfolyam + 2 évfolyam, szakiskolai kerettantervi adaptáció, sajátos nevelési igényű tanulók 

számára, SNI típusa: enyhe értelmi fogyatékos (EF), emelt óraszám magyar nyelv és irodalom, 

matematika tantárgy(ak)ból, a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): 

angol, felvétel kizárólag a sajátos nevelési igényt megállapító szakértői bizottsági szakvélemény alapján, 

gazdálkodás és menedzsment ágazat, a tanulmányi terület lehetséges képzési kimenetei: számítógépes 

adatrögzítő EF 

1007 

szakiskola, 9/E évfolyam + 2 évfolyam, szakiskolai kerettantervi adaptáció, sajátos nevelési igényű tanulók 

számára, SNI típusa: enyhe értelmi fogyatékos (EF), emelt óraszám magyar nyelv és irodalom, 

matematika tantárgy(ak)ból, a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): 

angol, felvétel kizárólag a sajátos nevelési igényt megállapító szakértői bizottsági szakvélemény alapján, 

mezőgazdaság és erdészet ágazat, a tanulmányi terület lehetséges képzési kimenetei: kerti munkás EF 

1008 

szakiskola, 9/E évfolyam + 2 évfolyam, szakiskolai kerettantervi adaptáció, sajátos nevelési igényű tanulók 

számára, SNI típusa: enyhe értelmi fogyatékos (EF), emelt óraszám magyar nyelv és irodalom, 

matematika tantárgy(ak)ból, a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): 

angol, felvétel kizárólag a sajátos nevelési igényt megállapító szakértői bizottsági szakvélemény alapján, 

mezőgazdaság és erdészet ágazat, a tanulmányi terület lehetséges képzési kimenetei: parkgondozó EF 

1009 

szakiskola, 9/E évfolyam + 2 évfolyam, szakiskolai kerettantervi adaptáció, sajátos nevelési igényű tanulók 

számára, SNI típusa: enyhe értelmi fogyatékos (EF), emelt óraszám magyar nyelv és irodalom, 

matematika tantárgy(ak)ból, a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): 

angol, felvétel kizárólag a sajátos nevelési igényt megállapító szakértői bizottsági szakvélemény alapján, 

mezőgazdaság és erdészet ágazat, a tanulmányi terület lehetséges képzési kimenetei: koszorúkötő EF 

 

  



 

Szakiskola 

 

Kód Tanulmányi terület leírása 

1010 

szakiskola, 9/E évfolyam + 2 évfolyam, szakiskolai kerettantervi adaptáció, sajátos nevelési igényű tanulók 

számára, SNI típusa: enyhe értelmi fogyatékos (EF), emelt óraszám magyar nyelv és irodalom, 

matematika tantárgy(ak)ból, a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): 

angol, felvétel kizárólag a sajátos nevelési igényt megállapító szakértői bizottsági szakvélemény alapján, 

turizmus-vendéglátás ágazat, a tanulmányi terület lehetséges képzési kimenetei: szakácssegéd EF 

1011 

szakiskola, 9/E évfolyam + 2 évfolyam, szakiskolai kerettantervi adaptáció, sajátos nevelési igényű tanulók 

számára, SNI típusa: enyhe értelmi fogyatékos (EF), emelt óraszám magyar nyelv és irodalom, 

matematika tantárgy(ak)ból, a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): 

angol, felvétel kizárólag a sajátos nevelési igényt megállapító szakértői bizottsági szakvélemény alapján, 

turizmus-vendéglátás ágazat, a tanulmányi terület lehetséges képzési kimenetei: cukrászsegéd EF 

1012 

szakiskola, 9/E évfolyam + 2 évfolyam, szakiskolai kerettantervi adaptáció, sajátos nevelési igényű tanulók 

számára, SNI típusa: enyhe értelmi fogyatékos (EF), emelt óraszám magyar nyelv és irodalom, 

matematika tantárgy(ak)ból, a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a következő(k egyike): 

angol, felvétel kizárólag a sajátos nevelési igényt megállapító szakértői bizottsági szakvélemény alapján, 

szociális ágazat, a tanulmányi terület lehetséges képzési kimenetei: háztartásvezető EF 

1013 

szakiskola, 9/E évfolyam + 4 évfolyam, szakiskolai kerettantervi adaptáció, sajátos nevelési igényű tanulók 

számára, SNI típusa: enyhe értelmi fogyatékos (EF), a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a 

következő(k egyike): angol, felvétel kizárólag a sajátos nevelési igényt megállapító szakértői bizottsági 

szakvélemény alapján, turizmus-vendéglátás ágazat, a tanulmányi terület lehetséges képzési kimenetei: 

szakács EF 

1014 

szakiskola, 9/E évfolyam + 4 évfolyam, szakiskolai kerettantervi adaptáció, sajátos nevelési igényű tanulók 

számára, SNI típusa: enyhe értelmi fogyatékos (EF), a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a 

következő(k egyike): angol, felvétel kizárólag a sajátos nevelési igényt megállapító szakértői bizottsági 

szakvélemény alapján, szolgáltatás ágazat, a tanulmányi terület lehetséges képzési kimenetei: tisztítás-

technológiai szakmunkás EF 

 


