Felvételi követelmények, felvételi pontszámítás

Technikusi osztályok:
Magyar–német két tanítási nyelvű turisztikai technikum:
1. idegen nyelv/célnyelv: német
2. idegen nyelv: angol
Ebben az oktatási formában a tanítás két nyelven, magyarul és németül folyik. Célunk, hogy
az anyanyelvi és az idegen nyelvű tudást együtt fejlesszük. Tanítványaink alkalmassá váljanak
arra, hogy tanulmányaikat akár magyarul, akár német nyelven folytassák, illetve szakmájukat
mind a két nyelven gyakorolják.
Ennek érdekében felkészítjük tanítványainkat:
- német nyelvből az emelt szintű érettségi vizsgára,
- egy kötelező és egy szabadon választott kötelező tantárgyból német nyelven, legalább
középszintű érettségi vizsgára;
- angol nyelvből közép- illetve emelt szintű érettségi vizsgára.

A kétnyelvű érettségi bizonyítvány ezzel felsőfokú (C1) államilag elismert nyelvvizsgabizonyítvánnyal egyenértékű okiratnak minősül.
A képzési idő az érettségi vizsga letételéig: 1 + 5 év.
A hatéves képzés keretein belül az első évfolyamon intenzív német nyelvoktatás folyik heti 18
órában. A tanulók mindegyik évfolyamon legalább három tantárgyat német nyelven tanulnak.
Tanulóink a közismereti tantárgyi képzés mellett turisztika ágazati szakmai oktatásban
részesülnek.
Felvételi feltételek:
- általános iskolai jeles és jó tanulmányi eredmények,
- a központi írásbeli felvételi vizsga eredménye matematikából és magyar nyelvből,
- felvételi elbeszélgetés.
Az SNI-s tanulók felvételi vizsgához kapcsolódó pontszámításában, ha a tanuló érvényes
szakértői vélemény alapján mentesül a felvételi tárgy értékelése alól, és ezért nem rendelkezik
osztályzattal,

akkor

méltányos

elbírálásban

részesíthető

más

tárgy eredményének

beszámításával.
A felvételi pontok számítása:
Hozott pontok: 80 pont, a 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi magyar nyelv és irodalom
(a két tárgy osztályzatának átlaga), történelem, matematika és egy idegen nyelv osztályzatainak
összege szorozva kettővel.
Szerzett pontok: Az egységes központi írásbeli felvételi vizsgán 100 pont. A magyar nyelv
felvételire 50 pont, a matematikára 50 pont szerezhető. A 120 legjobb eredményt (hozott és
írásbeli pontok összege) elérő jelentkezőt felvételi elbeszélgetésre hívjuk be. A felvételi
elbeszélgetésen a jelentkezők rátermettségéről, alkalmiságáról győződünk meg. A szerezhető
pontszám: 20 pont. Az eddigi gyakorlatnak megfelelően a jó és jeles eredményű, a német nyelv
tanulása iránt elkötelezett, szorgalmas tanulók jelentkezését várjuk.
Angol nyelvi előkészítő évfolyamos vendéglátóipari szaktechnikus:
1. idegen nyelv: angol
2. idegen nyelv: német

A képzési idő az érettségi vizsga letételéig: 1 + 5 év.
A hatéves képzés keretein belül az első évfolyamon intenzív angol nyelvoktatás folyik heti 18
órában .A tanév végén angolból középfokú nyelvvizsgát tesznek a tanulók. Ezt követően a
német nyelv válik az első, az angol a második idegen nyelvvé.
Felvételi feltételek:
- általános iskolai jeles és jó tanulmányi eredmények,
- a központi írásbeli felvételi vizsga eredménye matematikából és magyar nyelvből,
- felvételi elbeszélgetés.
Az SNI-s tanulók felvételi vizsgához kapcsolódó pontszámításában, ha a tanuló érvényes
szakértői vélemény alapján mentesül a felvételi tárgy értékelése alól, és ezért nem rendelkezik
osztályzattal,

akkor

méltányos

elbírálásban

részesíthető

más

tárgy eredményének

beszámításával.
A felvételi pontok számítása:
Hozott pontok: 80 pont, a 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi magyar nyelv és irodalom
(a két tárgy osztályzatának átlaga), történelem, matematika és egy idegen nyelv osztályzatainak
összege szorozva kettővel.
Szerzett pontok: Az egységes központi írásbeli felvételi vizsgán 100 pont. A magyar nyelv
felvételire 50 pont, a matematikára 50 pont szerezhető. A 120 legjobb eredményt (hozott és
írásbeli pontok összege) elérő jelentkezőt felvételi elbeszélgetésre hívjuk be. A felvételi
elbeszélgetésen a jelentkezők rátermettségéről, alkalmiságáról győződünk meg. A szerezhető
pontszám: 20 pont. Az eddigi gyakorlatnak megfelelően a jó és jeles eredményű, a német nyelv
tanulása iránt elkötelezett, szorgalmas tanulók jelentkezését várjuk.
Pályaalkalmassági vizsgálat: 2021. március 6. 8 óra (Csak a vendéglátóipari technikumba és
szakképző iskolába jelentkezők számára.)

Vendéglátóipari technikum
1. idegen nyelv: német vagy angol
2. idegen nyelv: angol vagy német

Tanulóink a 9–12. évfolyamon a közismereti tantárgyak mellett két idegen nyelvet tanulnak
első és második idegen nyelvként. (németet és angolt, vagy angolt és németet) valamint elméleti
és gyakorlati oktatásban részesülnek a vendéglátóipar ágazatban.
A 10. évfolyam elvégzése után a diákok ágazati alapvizsgát tesznek. A középiskolai
évfolyamok elvégzésével, valamint az érettségi végzettség megszerzésével pincér, szakács
vagy cukrász szakképesítést szereznek.
Felvételi feltételek:
- jó általános iskolai tanulmányi eredmény,
- a központi írásbeli felvételi vizsga eredménye matematikából és magyar nyelvből,
- egészségügyi- és pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges.
Az SNI-s tanulók felvételi vizsgához kapcsolódó pontszámításában, ha a tanuló érvényes
szakértői vélemény alapján mentesül a felvételi tárgy értékelése alól, és ezért nem rendelkezik
osztályzattal,

akkor

méltányos

elbírálásban

részesíthető

más

tárgy eredményének

beszámításával.
A felvételi pontok számítása:
Hozott pontok:
80 pont, a 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi magyar nyelv és irodalom (a két tárgy
osztályzatának átlaga), történelem, matematika és egy idegen nyelv osztályzatainak összege
szorozva kettővel.
Szerzett pontok:
Az egységes központi írásbeli felvételi vizsgán 100 pont.
A magyar nyelv felvételire 50 pont, a matematikára 50 pont szerezhető.
Az egységes írásbeli vizsga időpontja: 2021. január 23. 10 óra
Pótló írásbeli felvételi nap: 2021. január 28. 14 óra
A szóbeli elbeszélgetés időpontja: 2021. március első hete.

(A magyar-német két tanítási nyelvű turisztikai technikumi képzésbe illetve az angol nyelvi
előkészítő évfolyamos vendéglátóipari szaktechnikusi képzésre jelentkezők számára. A
felvételi pontos időpontjáról postai úton tájékoztatjuk a jelentkezőket)
Pályaalkalmassági vizsgálat: 2021. március 6. 8 óra (Csak a vendéglátóipari technikumba és
szakképző iskolába jelentkezők számára.)
Kollégiumi elhelyezés: Győri SZC Kossuth Lajos Kollégiuma Kossuth Zsuzsanna
Leánykollégium
Étkezési lehetőség: Krúdy étterem
Vendéglátóipari Szakképző iskola
Szakképesítés megnevezése: szakács (német vagy angol)
Szakképesítés megnevezése: pincér - vendégtéri – szakember (német vagy angol)
Szakképesítés megnevezése: cukrász (angol)
Szakképesítés megnevezése: panziós – fogadós (német)
Tanulóink már a 9. évfolyamon megismerkednek a turizmus - vendéglátás ágazat mind a négy
szakmájával, majd a 9. évfolyam végén letett ágazati alapvizsga után, annak eredményétől
függően szakosodnak. A képzési idő 3 tanév. Az első évfolyamon a gyakorlati képzésre az
iskolánk tanműhelyeiben kerül sor. A második évfolyamtól kezdve tanulóinknak - az illetékes
szakmai kamara jóváhagyásával – tanulói munkaszerződést kell kötni azokkal a
vállalkozásokkal, amelyeknél a szakmai gyakorlati képzésük folytatódik. Az elméleti és
gyakorlati képzési idő aránya: 30-70%. Iskolai rendszerű képzésben összefüggő szakmai
gyakorlatot kell teljesíteni: a 9. és a 10. évfolyamot követően.
A felvételi pontok számítása:
A tanulmányi eredmények alapján megszerezhető maximum pont 50, ami a 7. osztály év végi
és a 8. osztály félévi magyar nyelv, irodalom, történelem, matematika és egy idegen nyelv
osztályzatainak összege.
Az SNI-s tanulók felvételi pontszámítása: ha a tanuló érvényes szakértői vélemény alapján
mentesül a felvételi tárgy értékelése alól, és ezért nem rendelkezik osztályzattal, akkor
méltányos

elbírálásban

részesíthető

más

Pályaalkalmassági vizsgálat: 2021. március 6. 8 óra

tárgy

eredményének

beszámításával.
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