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FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 

Iskolánk a 2019/2020. tanévben egy-egy szakgimnáziumi és szakközépiskolai osztályt indít, a tervezett felvehető létszám a 
szakgimnáziumba 34 fő, a szakközépiskolába 28 fő. 

Szakgimnázium 035408 – 0001  Élelmiszeripari technikus (OKJ 54 541 02) szakképzés 4+1 év alatt. 
A 9-12. évfolyamokon a közismereti oktatással párhuzamosan élelmiszeripari ágazati szakképzést folytatunk, az angol 
vagy a német nyelv választható. Az érettségi vizsgán kötelezően választandó az élelmiszeripari ágazati érettségi, 
választható tantárgyként informatikából vagy kémiából biztosítjuk a felkészítést – ezért ezen tantárgyak általános iskolai 
osztályzatait vesszük figyelembe a felvételi döntéskor. 
Az érettségit követő szakképző évfolyamon készítünk fel az élelmiszeripari technikus szakmai vizsgára. További egy 
tanév alatt a Bor- és pezsgőgyártó szaktechnikus (OKJ 55 541 01) szakképesítés-ráépülés is megszerezhető (4+1+1). 

A felvételi kérelmekről a tanulmányi eredmények, a központilag kiadott egységes, kompetenciaalapú feladatlapokkal 
megszervezett írásbeli vizsga (általános tanterv szerint) és a szóbeli vizsga eredményei alapján döntünk: 

a. Az általános iskolai tanulmányi eredményekből a 7. tanév végi és a 8. félévi osztályzatokat az alábbiak szerint 
vesszük figyelembe: 

Tantárgy 7. év végi 8. félévi 
Magyar irodalom 5 5 
Magyar nyelv 5 5 
Matematika 5 5 
Történelem 5 5 
Idegen nyelv 5 5 
Informatika 5 5 
Kémia 5 5 
Összesen 70 pont 

b. A központi egységes írásbeli (matematika 50 pont + magyar nyelv 50 pont): 100 pont 
c. Szóbeli vizsga a jelentkező által választható magyar irodalom, történelem, kémia vagy angol/német nyelv 

tantárgyakból: 30 pont (A jelentkezési lapon kérjük megadni a választott tantárgyat!) 

A szóbeli meghallgatás tervezett időpontjai: 2019. február 27-28. 14-18 óráig, pótnap: március 6. 

A rangsorolás az összes pontszám alapján történik. 

Szakközépiskola 035408 – 0002 Szőlész-borász (OKJ 34 541 02) szakképzés 3 év alatt. 
A szakközépiskolai képzésben – a kerettantervre épülő helyi tantervünk szerint – a szőlőtermesztés, borkészítés ismereteit 
oktatjuk, az angol vagy a német nyelv választható. A szakmai gyakorlatokat az iskola tangazdaságában, tanpincéjében, 
szigetcsépi szőlőterületén és a budafoki pincékben biztosítjuk. 
A sikeres szakmai vizsga után két év alatt érettségi, vagy további egy év alatt a Sommelier (OKJ 35 811 01) szakképesítés-
ráépülés is megszerezhető. 

A felvételi kérelmekről a tanulmányi eredmények alapján döntünk, ugyanazon tantárgyakat és osztályzatokat vesszük 
figyelembe, mint a szakgimnáziumi jelentkezéskor. 
 
Felhívjuk a mindkét tagozatra jelentkezők figyelmét, hogy: 

− a szakgimnáziumi felvételhez szükséges a központi írásbeli mindkét tantárgyból. A központi írásbelire december 
7-ig kell jelentkezni! 

− a szakközépiskolai felvételhez nem szükséges s központi írásbeli. 
 

A köznevelési törvény 47. § (1), (8) bekezdéseiben meghatározott (SNI, BTMN) tanulók a jelentkezési laphoz csatolják a 
speciális körülmények, ill. eszközök igénylésére vonatkozó kérelmüket és a szakértői bizottság vagy a nevelési tanácsadó 
szakértői véleményét! 
Ha a jelentkező tanuló valamelyik tantárgyból – felmentés miatt – nem rendelkezik osztályzattal, azt a tantárgyat 
rangsoroláskor nem vesszük figyelembe. 
A felvételi rangsor kialakításakor pontegyenlőség esetén előnyben részesítjük a halmozottan hátrányos helyzetű tanulót  
(ha jelentkezési lapján jelzi), ezt követően a budapesti jelentkezőt. 
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