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Felvételi vizsga információk

a 8. osztály sikeres elvégzése, egészségügyi alkalmasság,
szakképzés esetén szakmai alkalmassági vizsgára kerül sor

Milyen tanulási, egészségügyi problémával
fogad jelentkezőket?

Akik a szakmai és egészségügyi alkalmassági feltételeknek
megfelelnek.

Tagozatkódok és leírásuk, felvételi eljárás leírása

A felvételi tájékoztató tartalmazza
a) a középfokú iskola OM azonosítóját, feladatellátási helyenként a meghirdetett tanulmányi
területek leírását, az azokat jelölő belső kódokat,

technikum 5 éves
technikum 5 éves
technikum 5 éves
szakképző iskola 3 éves
szakképző iskola 3 éves
szakképző iskola 3 éves

Szakács szaktechnikus
Cukrász szaktechnikus
Vendégtéri szaktechnikus
Szakács
Cukrász
Pincér-vendégtéri szakember

0501
0502
0503
0301
0302
0303

b) a középfokú iskola felvételi eljárásának rendje:
Felvételi követelmények: a 8. osztály sikeres elvégzése, egészségügyi alkalmasság,
szakképzés esetén szakmai alkalmassági vizsga. A szakmai alkalmassági vizsga alapvető
készségek meglétét ellenőrzi, szaglás, ízérzékelés. Konyhai tárgyak ismerete, alapvető
fűszerek ismerete stb.

c) a felvételi kérelmek elbírálásának, rangsorolásának módját, szabályait, ezen belül különösen a
27. § (2) bekezdésében szereplő szempontok alapján a teljesítmények értékelésének módját és
figyelembevételének arányait: a magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, 5-7. osztályos
év végi és 8. osztályos félévi osztályzatok összegéből számított pontszám alapján rangsoroljuk a
jelentkezőket.
d) a sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő
jelentkezőre vonatkozó speciális elbírálási szabályokat: figyelembe vesszük és kérhetik a szakértői
véleményben foglaltak alapján könnyítéseket (pl: hosszabb idő biztosítását vizsgafeladat megoldása
alkalmával, segítő eszközök használatát), valamint felzárkóztató órákat is igénybe lehet venni.
e) ha az iskola szóbeli vizsgát vagy a 27. § (5) bekezdése szerinti képesség-, készségfelmérést
szervez, a vizsga vagy a felmérés követelményeit, időpontját és helyét:
Hely: Budapesti Gazdasági SZC Giorgio Perlasca Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskola
2021. tavasza
Felmérés követelményei:
Teszt megoldása, mely során alapvető készségek meglétét ellenőrizzük az adott szakma
követelményeihez kapcsolódóan, szaglás, ízérzékelés stb. Konyhai tárgyak ismerete, alapvető
fűszerek ismerete stb.
f) ha az adott középfokú iskola nem készít fel érettségi vizsgára, az arra vonatkozó tájékoztatást
g) ha a többcélú köznevelési intézmény az általános iskola feladatai mellett a középfokú iskolai
feladatok közül legalább egyet ellát, annak szabályait, hogy az iskola tanulója milyen, a
pedagógiai programban meghatározott feltételekkel léphet a középfokú iskolai évfolyamokra:
A 8. osztály sikeres elvégzése, egészségügyi alkalmasság.

