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GYŐRI SZC KRÚDY GYULA TURISZTIKAI 

ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI TECHNIKUM 

 

Kedves Felvételiző! Kedves Szülő! 

 

A hozzánk jelentkező tanulóknak, a választott tagozattól függően, szóbeli felvételi meghallga-

táson és/vagy pályaalkalmassági vizsgálaton kell részt venniük. 

A szóbeli felvételi meghallgatás illetve pályaalkalmassági vizsgálat alatt a járványügyi 

szabályokat szigorúan be kell tartani. 

 A felvételizőnek a levélben megjelölt időpont előtt 15 perccel kell megérkeznie az is-

kolába. A pontos érkezés biztosítja, hogy az épületben az engedélyezett létszámban tar-

tózkodjanak a tanulók, illetve tájékozódnak a rájuk vonatkozó felvételi sorrenddel (írás-

beli/szóbeli) kapcsolatban. 

 A szülők, kísérők nem léphetnek be az épületbe. 

 Csak egészséges vizsgázó vehet részt a szóbeli felvételi meghallgatáson illetve pályaal-

kalmassági vizsgálaton. 

 A vizsgázóknak a belépéskor kötelező a kézfertőtlenítés, a testhőmérséklet mérése hő-

kapun való áthaladással történik.  

  A vizsgázóknak az épület több pontján is lehetősége van a kézfertőtlenítésre. 

 Mind a vizsgázók, mind a vizsgáztatók kötelesek az iskola egész területén és a felvételi 

időtartama alatt védőmaszkot viselni! 

 A felvételiztető oktatók számára a védőkesztyű viselése nem kötelező, de ajánlott. 

 A felvételizőknek az épület egészében tartani kell a biztonságos távolságot. 

 A felvételizőknek a saját íróeszközüket kell használniuk. 

 

Nyelvi előkészítő osztályok (1311-es és 1312-es kódok): 

 szóbeli felvételi meghallgatás + pályaalkalmassági vizsgálat, amelyeket azonos napon 

tartunk (mindkét kódra a 120 legjobb pontszámmal rendelkező tanulót hívjuk be). 

 Időpont: 2021. március 1-12. (levélben megküldjük a pontos időpontot, termet.) 

A jelentkezési lapok feldolgozása még folyamatban van! 
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1. A szóbeli felvételi meghallgatáson a tanuló kommunikációs készségét vizsgáljuk. A 10-

12 perces beszélgetés során felmérjük a diákok jártasságát az alábbi témakörök szókin-

csével kapcsolatban az általuk tanult/választott idegen nyelven. 

 

A szóbeli felvételi meghallgatás az alábbi témaköröket érintheti: 

 Bemutatkozás. 

 A vizsgázó családjának bemutatása: a családi élet mindennapjai, otthoni teen-

dők. 

 Környezetünk: az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, a ház be-

mutatása). 

 Az iskola: saját iskolájának bemutatása, tantárgyak, órarend. 

 Napirend: étkezési szokások a családban, ételek, kedvenc ételek. 

 Szabadidő, művelődés, szórakozás: szabadidős elfoglaltságok, mozi, koncert, 

sportolás, olvasás, TV, számítógép stb. 

 Utazás, turizmus: a közlekedés eszközei, utazási előkészületek. 

 

2. pályaalkalmassági vizsgálat (valamennyi jelentkezőnek) 

 tesztlap kitöltése, (a választott szakmához kapcsolódó egyszerű feladatok megol-

dása) 

  személyes elbeszélgetés (magyar nyelven) 

 

A szóbeli felvételi meghallgatásra/pályaalkalmassági vizsgálatra minden felvé-

teliző hozza magával: 

 a papíralapú ellenőrzőt, amennyiben használják azt; 

 az e-napló oldalainak hitelesített nyomtatott másolatát, amelyen láthatók az ér-

demjegyek, feljegyzések, beírások stb. 

 fényképpel ellátott igazolványt, pl. diákigazolvány, személyi igazolvány, útlevél; 

 az iskolával/iskolán kívüli tevékenységekkel (tanulmányi versenyekkel, nyelv-

vizsgával, sporttevékenységgel stb.) kapcsolatos okleveleket, dokumentumokat, 

érmeket; 

 kék tollat. 

A szóbeli felvételi meghallgatás, illetve a pályaalkalmassági vizsgálat ideje alatt a tanulók 

nem használhatnak mobiltelefont, okoseszközt! 
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Technikumi és szakképző iskolai osztályok (többi tagozatkód) 

1. pályaalkalmassági vizsgálat (valamennyi jelentkezőnek) 

Időpont: 2021. március 1-12. (levélben megküldjük a pontos időpontot, termet.) 

 tesztlap kitöltése, (a választott szakmához kapcsolódó egyszerű feladatok megol-

dása) 

 személyes elbeszélgetés (magyar nyelven) 

 

A szóbeli felvételi meghallgatásra/pályaalkalmassági vizsgálatra minden 

felvételiző hozza magával: 

 

 a papíralapú ellenőrzőt, amennyiben használják azt; 

 az e-napló oldalainak hitelesített nyomtatott másolatát, amelyen láthatók az 

érdemjegyek, feljegyzések, beírások stb.; 

 fényképpel ellátott igazolványt, pl. diákigazolvány, személyi igazolvány, út-

levél; 

 az iskolával/iskolán kívüli tevékenységekkel (tanulmányi versenyekkel, 

nyelvvizsgával, sporttevékenységgel stb.) kapcsolatos okleveleket, doku-

mentumokat, érmeket; 

 kék tollat. 

A szóbeli felvételi meghallgatás, illetve a pályaalkalmassági vizsgálat ideje alatt a tanulók 

nem használhatnak mobiltelefont, okoseszközt! 

 

Tájékoztatásul közöljük, hogy a pályaalkalmassági vizsgálat nem azonos az egészségügyi al-

kalmassági vizsgálattal. Egészségügyi alkalmassági vizsgálatra másik időpontban kerül sor 

azon tanulók részére, akik felvételt nyertek a választott ágazatra. 

 

Elérhetőségek: 

 9024 Győr, Örkény István u. 8-10. 

 06 96 511 287 

 krudy@krudy.gyor.hu  

 www.krudy.gyor.hu 

Hell  Krúdy! 
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