
 

A BUDAPESTI VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS HUMÁN 

SZAKKÉPZÉSI CENTRUM  

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA 

a 2017/2018-as tanévre 
 

Tisztelt Szülők! Kedves Diákok!  

 
A szakképzésben jelentős változások történnek. 2015. július 1-jén országosan 44 

szakképzési centrum jött létre a Nemzetgazdasági Minisztérium fenntartásában. A 

2016/2017. tanévtől pedig már a képzés szerkezete is megújult, szakgimnáziumokban, 

szakközépiskolákban vagy szakiskolákban is folytathatják tanulmányaikat a jelentkezők. 

Mindhárom iskolatípus lehetőséget ad a végzett tanulók számára, hogy továbbtanuljanak, 

szaktudásukat magasabb szintre fejlesszék, egyéni tanulási utat járjanak be. 
 

Új szakképzési struktúra     = 

biztos elhelyezkedést 

nyújtó 

+ 

naprakész tudást adó 

+ 

a munkaerő-piaci 

igényeknek megfelelő 

magas színvonalú, 

rugalmas képzés 

 

Lehetőségek 

 

SZAKGIMNÁZIUM: a gimnáziumi érettségivel azonos érettségit, és azon felül szakmai 

végzettséget is biztosít. Az első négy évben az általános műveltséget megalapozó – 

közismereti – tantárgyakat, illetve az ágazatnak megfelelő szakmai tantárgyakat tanulnak a 

diákok. A negyedik év a gimnáziumi érettségivel egyenrangú érettségi vizsgával zárul, 

amelyben a 4 kötelező közismereti tantárgy (magyar nyelv és irodalom, matematika, 

történelem, idegen nyelv) mellett az ötödik kötelező vizsgatárgy a szakmai tantárgy. (Az 

öt kötelező tantárgy mellett a tanuló választásának, továbbtanulási szándékainak 

megfelelően további tantárgyakból is lehet érettségi vizsgát tenni.) A szakmai érettségi 

egyúttal szakmai végzettséget is ad, amely az Országos Képzési Jegyzékben 

meghatározottak szerinti munkakör betöltésére képesít.  



Továbblépés:  

˗ az érettségi vizsga megszerzése után a tanuló a megszerzett szakmai végzettséggel 

munkába állhat,  

˗ felsőoktatási intézményben továbbtanulhat,  

˗ az iskolában elvégezheti a +1 (ötödik) évfolyamot és a munkaerőpiacon keresett, 

magasabb szintű végzettséget szerezhet (a felsőoktatásban továbbtanulni az ötödik 

év elvégzése után is lehet) – ez plusz kreditpontokat ér, a tanulmányi idő akár fél – 

egy évvel is lerövidül. 
 

SZAKKÖZÉPISKOLA: 3 év alatt államilag elismert szakképesítést szerezhetnek a 

tanulók, majd dönthetnek arról, hogy  

- elhelyezkednek a munkaerőpiacon, 

- továbbtanulnak az érettségi vizsgára felkészítő további két évfolyamon (ezután 

pedig nyitva áll az út a felsőoktatás felé is).  

 

Ahogy az eddigi rövid ismertetőből is látható, a tartalmilag és szervezetileg megújult és a 

napi igényekhez rugalmasan igazodó szakképzés minden fiatal számára biztos alapot 

biztosít, és lehetőségek tárházát a továbbtanulásra, szakmai fejlődésre. A Budapesti 

Vendéglátóipari és Humán Szakképzési Centrum (BVHSZC) minden tagintézménye 

mindezt nyújtani tudja tanulói számára. 

 

Sajátosságaink, képzési palettánk 
vendéglátóipari, egészségügyi, szociális, pedagógiai (humán) képzés 

 

A BVHSZC tagintézményei Budapest ismert és elismert vendéglátóipari és humán 

(egészségügyi, szociális, pedagógiai) szakképző iskolái. Az iskolák a szakképzési 

centrum egyenrangú tagjaiként arculatukat, képzési szerkezetüket és 

hagyományaikat megőrizve, ugyanakkor egységes célokat kitűzve, megújulva 

kívánnak szolgáltatást nyújtani a tanulók, szülők, a vállalkozások számára.  

Elmondható, hogy a gazdasági élet szereplőinek elvárása (de akár az egyes háztartásokban 

jelentkező szakmunkák elvégzéséhez is nélkülözhetetlen) a nagy tudású, a legújabb 

technikai, informatikai eszközöket magas színvonalon használó mesterek képzése, és 

ezeknek az igényeknek a kielégítése a szakképzési centrumok iskoláinak feladata, mely 

feladatot a BVHSZC iskoláinak közreműködésével legjobb tudásunk szerint kívánjuk 

elvégezni. 

A négy vendéglátóipari és négy egészségügyi, humán képzést nyújtó iskolánk 

mindegyikében magas színvonalú, eredményes oktatás, képzés folyik, melyet méltán 

fémjeleznek a szakmai versenyeken elért nagyszerű eredményeik.  

 

Ezen iskolákba hívunk és várunk minden érdeklődőt a felvételi tájékoztatóban részletesen 

ismertetett képzésekre. Mivel a második szakma is ingyenesen megszerezhető a 

felnőttoktatásban, reméljük, hogy majd iskoláink egyikében köszönthetünk akkor is, ha 

váltani, megújulni szeretnél. 

 

Bízunk abban, hogy 2017 szeptemberétől Te is a mi csapatunk tagja leszel! 



Kérjük, hogy a jelentkezési lap kitöltésekor vedd figyelembe a következőket: 

 Az OM azonosító minden iskolánál: 203078  

 Az iskolákat a feladatellátási hely kód különbözteti meg egymástól.  

 A jelentkezési lapokat a tagintézménynek kell megküldeni.  
 

 

Azért, hogy könnyebb legyen eligazodni a sokféle képzés és szakma között, 

összefoglaltuk az iskolák által felkínált lehetőségeket. 
 

 

BVHSZC DOBOS C. JÓZSEF SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA 

Feladatellátási hely kódja: 003 

Tanulmányi terület tagozatkódja Képzés megnevezése 

0301 

Szakgimnáziumi osztály: Vendéglátóipar 

ágazat 

(Érettségi keretében megszerezhető 

végzettség: Pincér) 

0303 

Szakgimnáziumi osztály: Vendéglátóipar 

ágazat 

Nyelvi előkészítő évfolyammal 

(Érettségi keretében megszerezhető 

végzettség: Pincér) 

0306 

Szakközépiskola: Vendéglátás-turisztika 

szakmacsoport 

 Szakképesítés: Pincér 

0307 

Szakközépiskola: Vendéglátás-turisztika 

szakmacsoport 

 Szakképesítés: Szakács 

0308 

Szakközépiskola: Vendéglátás-turisztika 

szakmacsoport 

 Szakképesítés: Cukrász 

 

BVHSZC GIORGIO PERLASCA SZAKGIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 

Feladatellátási hely kódja: 005 

Tanulmányi terület tagozatkódja Képzés megnevezése 

0502 

Szakgimnáziumi osztály: Vendéglátóipar 

ágazat 

(Érettségi keretében megszerezhető 

végzettség: Pincér) 

0503 

Szakközépiskola: Vendéglátás-turisztika 

szakmacsoport 

 Szakképesítés: Szakács 

0504 

Szakközépiskola: Vendéglátás-turisztika 

szakmacsoport 

 Szakképesítés: Cukrász 

0505 

Szakközépiskola: Vendéglátás-turisztika 

szakmacsoport 

Szakképesítés: Pincér 



BVHSZC GUNDEL KÁROLY SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA 

Feladatellátási hely kódja: 006 

Tanulmányi terület tagozatkódja Képzés megnevezése 

0601 

Szakgimnáziumi osztály: Turisztika ágazat, 

Két tanítási nyelvű oktatás – német nyelven 

(Érettségi keretében megszerezhető 

végzettség: Szállodai recepciós) 

0602 

Szakgimnáziumi osztály: Vendéglátóipar 

ágazat, 

Nyelvi előkészítő évfolyammal – angol nyelv 

(Érettségi keretében megszerezhető 

végzettség: Pincér) 

0603 

Szakgimnáziumi osztály: Vendéglátóipar 

ágazat 

(Érettségi keretében megszerezhető 

végzettség: Pincér) 

Idegen nyelv: német 

0604 

Szakgimnáziumi osztály: Vendéglátóipar 

ágazat 

(Érettségi keretében megszerezhető 

végzettség: Pincér) 

Idegen nyelv: angol 

0605 

Szakgimnáziumi osztály: Turisztika ágazat 

(Érettségi keretében megszerezhető 

végzettség: Szállodai recepciós) 

Idegen nyel: angol 

0606 

Szakgimnáziumi osztály: Turisztika ágazat 

(Érettségi keretében megszerezhető 

végzettség: Szállodai recepciós) 

Idegen nyelv: német nyelv 

0607 

Szakközépiskola: Vendéglátás-turisztika 

szakmacsoport 

Szakképesítés: Pincér 

Idegen nyelv: német nyelv 

0608 

Szakközépiskola: Vendéglátás-turisztika 

szakmacsoport 

Szakképesítés: Pincér 

Idegen nyelv: angol nyelv 

 

BVHSZC SZAMOS MÁTYÁS SZAKGIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 

Feladatellátási hely kódja: 010 

 

Tanulmányi terület tagozatkódja Képzés megnevezése 

1001 

Szakgimnáziumi osztály: Vendéglátóipar 

ágazat 

 (Érettségi keretében megszerezhető 

végzettség: Pincér) 



1003 

Szakgimnáziumi osztály: Vendéglátóipar 

ágazat 

Nyelvi előkészítő évfolyammal 

(Érettségi keretében megszerezhető 

végzettség: Pincér) 

1011 

Szakközépiskola: Vendéglátás-turisztika 

szakmacsoport 

 Szakképesítés: Cukrász 

1013 

Szakközépiskola: Vendéglátás-turisztika 

szakmacsoport 

Szakképesítés: Pincér 

1014 

Szakközépiskola: Vendéglátás-turisztika 

szakmacsoport 

 Szakképesítés: Szakács 

 

BVHSZC BÓKAY JÁNOS SZAKGIMNÁZIUMA 

Feladatellátási hely kódja: 002 

Tanulmányi terület tagozatkódja Képzés megnevezése 

2001 

Szakgimnáziumi osztály: Egészségügy 

ágazat 

(Érettségi keretében megszerezhető 

végzettség: Általános ápolási és 

egészségügyi asszisztens) 

2002 

Szakgimnáziumi osztály: Egészségügy 

ágazat 

Két tanítási nyelvű képzés 

(Érettségi keretében megszerezhető 

végzettség: Általános ápolási és 

egészségügyi asszisztens) 

2003 

Szakgimnáziumi osztály: Sport ágazat 

(Érettségi keretében megszerezhető 

végzettség: Regeneráló balneoterápiás 

masszőr) 

 

BVHSZC KANIZSAY DOROTTYA SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA 

Feladatellátási hely kódja: 007 
Tanulmányi terület tagozatkódja Képzés megnevezése 

7001 

Szakgimnáziumi osztály: Egészségügyi 

ágazat 

(Érettségi keretében megszerezhető 

végzettség: Általános ápolási és 

egészségügyi asszisztens 

7002 
Szakgimnáziumi osztály: Egészségügyi 

ágazat 

Nyelvi előkészítő évfolyammal 



(Érettségi keretében megszerezhető 

végzettség: Általános ápolási és 

egészségügyi asszisztens 

7003 

Szakközépiskola: Szociális szolgáltatások 

szakmacsoport 

Szakképesítés: Szociális gondozó és ápoló 

 

BVHSZC RAOUL WALLENBERG SZAKGIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 

Feladatellátási hely kódja: 008 

 

Tanulmányi terület tagozatkódja Képzés megnevezése 

8001 

Szakgimnáziumi osztály: Szociális ágazat 

(Érettségi keretében megszerezhető 

végzettség: Gyermek- és ifjúsági felügyelő 

és családsegítő asszisztens 

8002 

Szakgimnáziumi osztály: Pedagógia ágazat 

(Érettségi keretében megszerezhető 

végzettség: Óvodai dajka és Családsegítő 

asszisztens) 

8003 

Szakgimnáziumi osztály: Egészségügyi 

ágazat 

(Érettségi keretében megszerezhető 

végzettség: Általános ápolási és 

egészségügyi asszisztens 

8004 

Szakközépiskola: Szociális szolgáltatások 

szakmacsoport 

Szakképesítés: Szociális gondozó és ápoló 

 

BVHSZC SEMMELWEIS IGNÁC SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA 

Feladatellátási hely kódja: 009 

 

Tanulmányi terület tagozatkódja Képzés megnevezése 

9001 

Szakgimnáziumi osztály: Egészségügyi 

ágazat 

(Érettségi keretében megszerezhető 

végzettség: Általános ápolási és 

egészségügyi asszisztens) 

9002 

Szakgimnáziumi osztály: környezetvédelem 

ágazat 

(Érettségi keretében megszerezhető 

végzettség: Hulladékfelvásárló és –

gazdálkodó) 

9003 

Szakgimnáziumi osztály: Szociális ágazat 

(Érettségi keretében megszerezhető 

végzettség: Gyermek- és ifjúsági felügyelő 

és Családsegítő asszisztens) 

  



Budapesti Vendéglátóipari és Humán Szakképzési Centrum   

 Dobos C. József Szakképző Iskolája 

 

 

Akiket várunk 

A vendéglátás kiemelt területe gazdaságunknak, ezért a végzett tanulók elhelyezkedési 

lehetőségei otthon és külföldön is jók. 

Képzéseinkre jó megjelenésű, fegyelmezett, kreatív, jól kommunikáló fiatalokat várunk. A 

tanulóink színvonalas éttermekben, szállodákban töltik szakmai gyakorlatukat. Az angol, 

német nyelvet jól beszélő ügyes diákjaink 2-3 hónapos gyakorlatra ki tudnak menni 

külföldi gyakorlatra is Angliába, Spanyolországba, Finnországba, Ausztriába, 

Németországba, illetve Szlovákiába. 

A túljelentkezés évek óta 4-5-6-szoros. 

 

Tagozatok, szakmák bemutatása 

 

SZAKGIMNÁZIUM 

 

Tagozatkód: 0301 

Tagozat, szakma neve: Szakgimnázium - Érettségire felkészítés – OKJ képesítés: 

Vendéglátóipar ágazat - Vendéglátás-turisztika szakmacsoport. 

A középiskolai évfolyamok elvégzésével, valamint az érettségi végzettség megszerzésével pincér 

szakképesítés szerezhető meg. 

Képzési idő, kimenet: 4 év 

 

Szakgimnáziumunkba olyan fiatalok jelentkezését várjuk, akik amellett, hogy érdeklődnek a 

vendéglátás iránt, érettség bizonyítványt kívánnak szerezni és akár főiskolán tovább tanulva 

szeretnék a szakmát képviselni. Az érettségi bizonyítvány mellett pincér-képesítést szereznek 

tanulmányaik befejezésénél a tanulók. 

Követelmények: felvétel a tanulmányi eredmények alapján, egészségügyi alkalmassági, 

pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges.  

A képzésről: A szakgimnáziumi kerettantervek alapján folyó képzésben az angol vagy a német emelt 

szintű oktatása. Tehetséggondozás, matematikából emelt óraszám! 

 



Tagozatkód: 0303 

Tagozat, szakma neve: Szakgimnázium – Nyelvi előkészítő - Érettségire felkészítés – OKJ 

képesítés 

Vendéglátóipar ágazat - Vendéglátás-turisztika szakmacsoport. 

A középiskolai évfolyamok elvégzésével, valamint az érettségi végzettség megszerzésével pincér 

szakképesítés szerezhető meg. 

Képzési idő, kimenet: 1+4 év (1. évf. nyelvi előkészítő angol nyelvből) 

 

Nyelvi előkészítőnkben kiemelt idegen nyelvi és informatikai oktatás zajlik. Nyelvi előkészítő 

osztályainkban az emelt óraszámú angol nyelvi képzés a nyelvvizsga megszerzésének, valamint az 

informatika intenzív oktatása az ECDL vizsga letételének biztosítéka. Az érettségi bizonyítvány 

mellett pincér-képesítést szereznek tanulmányaik befejezésénél a tanulók. 

Követelmények: felvétel a tanulmányi eredmények alapján, egészségügyi alkalmassági, 

pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges.  

A képzésről: A szakgimnáziumi kerettantervek alapján folyó képzésben emelt szintű oktatás angol 

nyelv tantárgyból. Tehetséggondozás, matematikából emelt óraszám! 

 

SZAKKÖZÉPISKOLA 

Tagozatkód: 0308 

Tagozat, szakma neve: Szakközépiskola – Cukrász - 34 811 01 

A szakképzési évfolyamok elvégzésével, valamint a komplex szakmai vizsga letételével a következő 

szakképesítés szerezhető meg: Cukrász. 

Képzési idő, kimenet: 3 év – cukrász szakképesítés 

 

A szakmai képzés keretében általános iskola után (3éves) cukrász osztályokat indítunk (+ 2 érettségi 

vizsgára felkészítő évfolyam választható). A választott szakma iránt kiemelkedően érdeklődő, 

fegyelmezett, ügyes tanulókat várunk.  

Tehetséggondozás, tanulószerződés! 

Követelmények: felvétel a tanulmányi eredmények alapján, egészségügyi alkalmassági, 

pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges. 

 

Tagozatkód: 306 

Tagozat, szakma neve: Szakközépiskola – Pincér - 34 811 03 

A szakképzési évfolyamok elvégzésével, valamint a komplex szakmai vizsga letételével a következő 

szakképesítés szerezhető meg: Pincér. 

Képzési idő, kimenet: 3 év – pincér szakképesítés 

 



A szakmai képzés keretében általános iskola után (3éves) pincér osztályt indítunk (+ 2 érettségi 

vizsgára felkészítő évfolyam választható). A választott szakma iránt kiemelkedően érdeklődő, 

fegyelmezett, jól kommunikáló ügyes tanulókat várunk.  

Tehetséggondozás, tanulószerződés! 

Követelmények: felvétel a tanulmányi eredmények alapján, egészségügyi alkalmassági, 

pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges. 

 

Tagozatkód: 0307 

Tagozat, szakma neve: Szakközépiskola – Szakács - 34 811 04 

A szakképzési évfolyamok elvégzésével, valamint a komplex szakmai vizsga letételével a következő 

szakképesítés szerezhető meg: Szakács 

Képzési idő, kimenet: 3 év – szakács szakképesítés 

 

A szakmai képzés keretében általános iskola után (3éves) szakács osztályt indítunk. (+ 2 érettségi 

vizsgára felkészítő évfolyam választható). A választott szakma iránt kiemelkedően érdeklődő, 

fegyelmezett, ügyes tanulókat várunk.  

Tehetséggondozás, tanulószerződés! 

Követelmények: felvétel a tanulmányi eredmények alapján, egészségügyi alkalmassági, 

pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

 

 

BVHSZC GIORGIO PERLASCA 

Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 
 

ISKOLÁNKBAN INDULÓ SZAKIRÁNYOK 

 

 

ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETTEK RÉSZÉRE 

 

Vendéglátóipar ágazati szakgimnáziumi képzés érettségivel; 4 év 

Szakközépiskolai képzés; 3 év 

 Cukrász 

 Szakács 

 Pincér 

Felvételi eljárás 

A kibővített iskolai vezetőség három tagjából álló bizottság dönt az általános iskola 5-8. osztályában 

magyar nyelv és irodalomból, matematikából, történelemből és idegen nyelvből kapott osztályzat 

alapján. 

Szakközépiskolai képzésre történő jelentkezés esetén az iskolánk által szervezett egészségügyi, 

valamint pályaalkalmassági vizsgálaton történő részvétel kötelező. 

 

 

SZAKGIMNÁZIUM 10. ÉVFOLYAMÁNAK TELJESÍTÉSÉVEL VAGY ÉRETTSÉGIVEL 

RENDELKEZŐK RÉSZÉRE 

 

Közismeret nélküli szakképzés 

 Cukrász; 2 év 

 Pincér; 2 év 

 Szakács; 2 év 

 

 

 



ÉRETTSÉGI BIZONYÍTVÁNNYAL RENDELKEZŐK RÉSZÉRE 

Vendéglátás szervező; 1 év 

 

FELNŐTTOKTATÁS 

SZAKGIMNÁZIUM 10. ÉVFOLYAMÁNAK TELJESÍTÉSÉVEL VAGY ÉRETTSÉGIVEL 

RENDELKEZŐK RÉSZÉRE 

 

Közismeret nélküli szakképzés 

 Cukrász; 1,5 év 

 Pincér; 1,5 év 

 Szakács; 1,5 év 

 

NYÍLT NAPOK 

 október 17-18. 

 november 7-8. 

 

 

 

BVHSZC GIORGIO PERLASCA 

Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 

1106 Budapest, Maglódi út 8. 

Telefon: +36 (1) 262 57 90 

 

 

  



BVHSZC 

Gundel Károly Szakképző Iskolája 
 

 

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2017/2018-as tanévre 
 

OM azonosító: 203078 

Feladatellátási hely kód: 006 

 

Felvilágosítás és ügyintézés: 
 

 280-6810, 280-6820/127, 128 
 

titkarsag@gundeliskola.hu 
 

www.gundeliskola.hu 

 

Induló tagozatok a 2017-2018-as tanévben: 
 

0601 Szakgimnáziumi osztály turisztikai ágazattal, két tanítási nyelvű képzés 

német célnyelvvel 

0602 Szakgimnáziumi osztály vendéglátóipari ágazattal, angol célnyelvű nyelvi 

előkészítő évfolyammal 

0603 Szakgimnáziumi osztály vendéglátóipari ágazattal (német nyelv) 

0604 Szakgimnáziumi osztály vendéglátóipari ágazattal (angol nyelv) 

0605 Szakgimnáziumi osztály turisztikai ágazattal (angol nyelv) 

0606 Szakgimnáziumi osztály turisztikai ágazattal (német nyelv) 

0607 Szakközépiskolai osztály Pincér szakképesítés (német nyelv) 

0608 Szakközépiskolai osztály Pincér szakképesítés (angol nyelv) 

mailto:titkarsag@gundeliskola.hu
http://www.gundeliskola.hu/


Néhány szó az iskoláról 

 

 

Budapest szakmailag egyik legelismertebb iskolájában egész nap nagy a nyüzsgés. 

A folyósón gyakran tűnnek fel szakács és felszolgáló ruhában a tanulók. A pincérek az 

aulában megrakott tálcákkal gyakorolnak. A tanműhelyekben egész nap folyik a sütés-

főzés. 

Gyakran hallani angol, német szót is, hiszen az anyanyelvi tanárokkal csak a saját 

nyelvükön lehet kommunikálni. Az iskola kisbusza gyakran indul idegenvezetési 

gyakorlatra a turisztikai tagozatra járókkal. 

Az épületben mindig van valaki, aki versenyre készül, ezért tanul, gyakorol, anyagot 

gyűjt a könyvtárban, vagy sokadik remekét készíti a konyhában. A versenyzés nem csak 

szakmai, hiszen a tornacsarnokba be sem lehet férni az egymást követő sportesemények 

miatt. 

Sok látogatónk is van; tanárok, tanárjelöltek, szakemberek, külföldi vendégek, akik 

továbbképzésre, megbeszélésre, ismerkedésre jönnek. Szakmai partnereink 

rendszeresen járnak bemutatóinkra, szakmai napjainkra, hogy nálunk ismerkedhessenek 

meg a legkorszerűbb szakmai eszközökkel. 

Tavasszal külföldi és vidéki diákok lepik el az iskolát, hiszen ekkor rendezzük meg 

(már több mint 35 éve) a Nemzetközi Ifjúsági Gasztronómiai Versenyünket. Ez az 

esemény óriási és csodálatos kihívás minden diáknak és tanárnak, az egész iskolának 

egyaránt. 

 

Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy felvehettük Gundel Károly, a híres vendéglős 

nevét, és arra is, hogy a család ma is figyelemmel kíséri és támogatja tevékenységünket. 

 

 

 

„A múlt kötelez, a jövő követel tőlünk.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nyolcadik osztályt végző tanulók a következő tagozatainkra 

jelentkezhetnek: 
 

Szakgimnáziumi osztály turisztikai ágazattal, két tanítási nyelvű képzés német 

célnyelvvel (érettségi keretében megszerezhető végzettség: szállodai recepciós) – 5 

éves képzés 
 

Tagozatkód 0601 
 

Elsősorban olyan tanulókat várunk, akik élethivatásuknak a turizmus (utazási irodák, 

idegenvezetés, szállodaipar) területét kívánják választani és ennek érdekében hajlandók 

sokat, és főleg nyelveket (angol, német) tanulni. 

Ez a képzési forma 5 éves. Az első évben (nyelvi előkészítő évfolyam) heti 18 órában 

foglalkoznak az idegen nyelv tanulásával, és a következő években bizonyos 

szaktantárgyakat is idegen nyelven fognak tanulni. A nyelvek elsajátítását anyanyelvi 

tanárok is segítik. 

A két- ill. háromhetes nyári szakmai gyakorlatok biztosítják az évközben tanultak 

gyakorlatban való alkalmazását. 

Az emelt szintű idegen nyelvi érettségi minimum 60%-os eredménye a kéttannyelvű 

érettségin felsőfokú nyelvvizsgát eredményez. 

A szakmai érettségi vizsgával megszerezhető szakma: szállodai recepciós. 

Érettségi után idegenvezető vagy turisztikai szervező, értékesítő képesítés szerezhető 

meg iskolánkban, vagy a felsőoktatásban lehet szakirányú végzettséget szerezni. 

A célnyelv (fő nyelv) évenkénti váltásban az angol illetve a német. 

2017 szeptemberében német célnyelvű osztály indul. 

 

Szakgimnáziumi osztály vendéglátóipari ágazattal, angol célnyelvű nyelvi 

előkészítő évfolyammal (érettségi keretében megszerezhető végzettség: pincér) – 5 

éves képzés  
 

Tagozatkód 0602 
 

Az első évben (nyelvi előkészítő évfolyam) heti 18 órában intenzív nyelvi felkészítést 

kapnak a tanulók, és nagy hangsúlyt kap az informatika és a képességfejlesztés is. A 

második évtől kezdve négy éven keresztül szakmai érettségire felkészítő képzés 

folyik, emelt szintű idegen nyelvi oktatással. A képzés fő célja a nyelvvizsgával 

egyenértékű, emelt szintű idegen nyelvi érettségi megszerzése, valamint felkészülés a 

sikeres felsőfokú tanulmányokra. 

A két- ill. háromhetes nyári szakmai gyakorlatok biztosítják az évközben tanultak 

gyakorlatban való alkalmazását. 

A szakmai érettségi vizsgával megszerezhető szakma: pincér. 

Lehetőség van érettségi után iskolánkban a vendéglátásszervező szakma elsajátítására. 

De választható a szakács vagy a cukrász szakma is. 



A képzés célnyelve (a tanult nyelv) évenkénti váltásban német illetve angol. 

2017 szeptemberében angol célnyelvű osztály indul. 

 

Szakgimnáziumi osztály vendéglátóipari ágazattal - 4 éves képzés 
 

Tagozatkód: 

 0603 német nyelv 

 0604 angol nyelv 
 

Azokat a tanulókat várjuk, akik a szakmai érettségire kívánnak felkészülni, a 

vendéglátás területén. 

A képzés célja a sikeres szakmai érettségi vizsga. Ezt követően lehetőség van felsőfokú 

tanulmányokra, illetve a szakképzésbe való belépésre. 

A szakmai érettségi vizsgával megszerezhető szakma: pincér. 

Érettségi után iskolánkban elsajátítható a vendéglátásszervező szakma. De választható 

a szakács vagy a cukrász szakma is. 

 

Szakgimnáziumi osztály turisztikai ágazattal - 4 éves képzés 
 

Tagozatkód: 

 0605 angol nyelv 

 0606 német nyelv 
 

Azokat a tanulókat várjuk, akik a szakmai érettségire kívánnak felkészülni, a turisztika 

területén, vagyis érdeklődnek az idegenforgalom, a turizmus, a szállodaipar iránt. 

A két- ill. háromhetes nyári szakmai gyakorlatok biztosítják az évközben tanultak 

gyakorlatban való alkalmazását. 

A képzés célja a sikeres szakmai érettségi vizsga. Ezt követően lehetőség van felsőfokú 

tanulmányokra, illetve a szakképzésbe való belépésre. 

A szakmai érettségi vizsgával megszerezhető szakma: szállodai recepciós. 

Érettségi után iskolánkban megszerezhető az idegenvezető ill. a turisztikai szervező, 

értékesítő képesítés. 
 

Figyelem! 

A szakmai idegen nyelv oktatása a 9. évfolyamon megkezdődik, így célszerű a már 

tanult idegen nyelvet folytatni! 
 

 

 

Fenti tagozatokhoz központi írásbeli felvételi szükséges, melyre a 

jelentkezési határidő: 

 

2016. december 9. 
 



Szakközépiskolai osztály, Pincér (OKJ: 34 811 03) – 3 éves képzés + 2 év érettségi 

 

Tagozatkód: 

 0607 német nyelv  

 0608 angol nyelv 

Azokat a tanulókat várjuk, akik a vendéglátás területén pincér szakmában kívánnak 

elhelyezkedni, de lehetőség van az érettségi megszerzésére is. 
 

 
 

 

 

 

 

FELVÉTELI KÖVETELMÉNYEK 2017-re 
 

 

 

Iskolánk részt vesz a nyolcadik osztályosok számára KÖZPONTILAG 

SZERVEZETT ÍRÁSBELI VIZSGA lebonyolításában. 

Így a szakgimnáziumi osztályokba jelentkező tanulónak anyanyelv és matematika 

tantárgyakból központi írásbeli felvételi vizsgát kell tenni, függetlenül attól, hogy 

melyik tagozatunkra jelentkezik. 

 

Ezen kívül a jelentkezőknek szóbeli felvételi vizsgát szervezünk. A felvételi vizsga 

beosztását CSAK a 

 

http://gundeliskola.hu  és a 

https://www.facebook.com/gundeliskola 

 

oldalon lehet megtekinteni 2017. február 20-tól. 

 

A felvételi pontszám 50%-át a központi írásbeli dolgozatok eredménye (anyanyelv és 

matematika), 25%-át az általános iskolai osztályzatok, 25%-át a szóbeli felvételi 

vizsga adja. Összesen 200 pont gyűjthető össze. 

 

A hozzánk jelentkező, SNI határozattal rendelkező tanulónak is meg kell írnia mind 

a két központi írásbeli dolgozatot, élve az SNI-s tanulókat megillető 

időkedvezménnyel. (Kérvény és Szakértői Bizottság véleménye szükséges.) 

http://gundeliskola.hu/
https://www.facebook.com/gundeliskola


 
Az általános iskola hetedik év végi és nyolcadik félévi osztályzatai közül a pontszámot 

adó tantárgyak: 

 magyar nyelv, 

 irodalom, 

 történelem, 

 matematika, 

 egy idegen nyelv. 

 
Felmentés esetén helyettesítő osztályzat a természettudományos tantárgyak közül a 
legjobb eredmény. 
 

 

 

TÁJÉKOZTATÓ 

a középiskolák központi írásbeli felvételi feladatsorairól 
 

 

Az egységes középiskolai felvételikre kétféle típusú, anyanyelvi és matematikai 

feladatsorok készülnek. Az írásbeli felvételi célja elsősorban nem a tantárgyi ismeretek, 

hanem a középiskolában való eredményes tanuláshoz szükséges alapkészségek és 

képességek felmérése, ezért egyik feladatlap sem hagyományos tantárgyi teszt. A 

feladatok többsége a készségek és képességek mérését szolgálja. 

 

Az anyanyelvi feladatlapokon a nyelvtani alapismeretek, illetve a helyesírási szabályok 

alkalmazását igénylő feladatok mellett hasonló arányban szerepelnek az anyanyelvi 

készségek, például a szövegértés, az írásbeli kifejezőkészség, illetve a gondolkodás, a 

kreativitás, a fantázia működését vizsgáló feladatok. A feladatsorok sikeres 

megoldásához a tanult ismeretek mellett megfelelő figyelem, szókincs, kifejezőkészség, 

absztrakciós képesség, nyelvi ötletgazdagság szükséges. 

 

A matematikai feladatsorokba a matematikai alapfogalmak alkalmazására épülő, 

szokásos feladatokon kívül, főként a tanult szabályok, összefüggések újszerű 

szituációkban való alkalmazását igénylő feladatok kerülnek, néhány kreativitást, 

ötleteket feltételező feladattal is kiegészítve. A feladatmegoldás sikerében a tantárgyi 



ismeretek mellett itt is a megfelelő figyelem, feladatmegoldó készség, 

problémaérzékenység, logikus gondolkodás és a kreativitás játszhat fontos szerepet. 

 

Az előző évi központi írásbeli felvételi feladatsorok megtekinthetők az alábbi honlapon: 

http://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/kozponti_feladatsorok 

 

Sikeres felkészülést kíván a 

BVHSZC Gundel Károly Szakképző Iskolája 

 

OM azonosító: 203078 

Feladatellátási hely kód: 006 

1097 Budapest, Ecseri út 7. 

 

www.gundeliskola.hu 

titkarsag@gundeliskola.hu 

Tel.: 280 6810 

  

http://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/kozponti_feladatsorok
http://www.gundeliskola.hu/
mailto:titkarsag@gundeliskola.hu


Továbbtanulási lehetőségek iskolánkban 
 

Szakma OKJ 

száma 
Szakma megnevezése 

Nappali 

tagozat 

Esti 

tagozat 

54 811 01 Vendéglátásszervező  ------- 

54 812 01 Idegenvezető   

54 812 03 Turisztikai szervező, értékesítő   

34 811 01 Cukrász   

34 811 04 Szakács   

34 811 03 Pincér   

35 811 02 Vendéglátó-üzletvezető -------  

 

 

Az első szakma megszerzése a nappali tagozaton ingyenes, gyakorlati 

munkahelyet az iskola biztosít. 
 

A második szakma megszerzése a felnőttoktatásban ingyenes! 

 

 

Szeretettel várunk mindenkit a beiskolázási tájékoztató előadásokon: 

 

2016. november 24.    1530 

2016. november 29.    1530 

2016. december   6.    1530 

 

 



A BUDAPESTI VENDÉGLÁTÓIPARI ÉS HUMÁN 

SZAKKÉPZÉSI CENTRUM SZAMOS MÁTYÁS 

SZAKGIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 

 

 

 

SZAKKÖZÉPISKOLAI KÉPZÉS 

 

Szakképzési közismereti és szakképzési szakmai kerettantervre épülő, vendéglátás - turisztika 

szakmacsoport 

 

Felvételi kódszám: 1011(cukrász osztály) 

 

Képzési idő: 3 év (+2 év érettségi) 

 

Felvételi kódszám: 1013 (pincér osztály) 

 

Képzési idő: 3 év (+2 év érettségi) 

 

Felvételi kódszám: 1014(szakács osztály) 

 

Képzési idő: 3 év (+2 év érettségi) 

 

Az iskolai szakmai gyakorlatot szakképzett, tapasztalt szakoktatóink jól felszerelt iskolai 

tankonyhákban tartják. 

Tanulóink a külső gyakorlatot Budapesten és vonzáskörzetében, partnereinknél magas színvonalú 

szállodákban, cukrász üzemekben és éttermekben teljesíthetik. 

 



 

 

SZAKGIMNÁZIUMI TAGOZAT 

 
Szakgimnáziumi közismereti és szakmai kerettantervre épülő, vendéglátás - turisztika 

szakmacsoport, vendéglátóipar ágazat 

 

Felvételi kódszám: 1001 

Képzési idő: 4 év  

(+1 év érettségire épülő szakképzés) 

 

vagy 

Felvételi kódszám: 1003 

 

Képzési idő: 4+1év (Nyelvi Előkészítő, angol) 

 

A vendéglátóipar számára képezünk olyan középfokú végzettségű fiatalokat, akik korszerű általános 

műveltséggel, magas szintű szakmai, vállalkozási ismeretekkel, illetve idegen nyelvtudással (angol 

vagy német) rendelkeznek. 

Iskolai gyakorlóhelyeken biztosítjuk tanulóink számára a szakmai alapozó gyakorlati oktatást. 

Iskolánkban az angol vagy a német nyelv tanulására van lehetőség. 

A szakgimnázium elvégzésével az érettségi mellett pincér OKJ-s szakképzettséget szereznek a 

diákok. 

Az ágazati érettségi után, egy év alatt vendéglátásszervező szakképesítés megszerzésére van 

lehetőség. 

Az intézményünkben eredményesen tanuló és sikeresen leérettségiző növendékeink tanulmányaikat 

iskolánkban a szakképzés területén folytathatják. A cukrász, pincér vagy a szakács szakmát 

sajátíthatják el. 

Természetesen az eredményes érettségi vizsga után a felsőfokú továbbtanulási lehetőség is nyitva áll 

diákjaink előtt. 



Szakgimnáziumi felvételi követelmény: 

 

Magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv és biológiai tantárgyak 7. 

osztályos év végi és 8. osztályos félévi osztályzatok összegének kétszereséből számított pontszám 

alapján rangsoroljuk a jelentkezőket. 

A felvétel e rangsor alapján történik - a felvehető létszámtól függően - a 2017/2018-as tanévre. 

A jelentkezésnek feltétele az idegen nyelv általános iskolai tanulása és érdemjeggyel való értékelése 

a felső tagozatos tanévek végén, valamint a 8. osztály félévekor!!! 

 

 

Szakközépiskolai felvételi követelmények mind a három szakmában: 

 

Magyar nyelv és irodalom, matematika, idegen nyelv és biológia tantárgyak 7. osztályos év végi és 

8. osztályos félévi osztályzatok összegének a kétszereséből számított pontszám alapján rangsoroljuk 

a jelentkezőket.  

A felvétel e rangsor alapján történik – a felvehető létszámtól függően – 2017/2018-as tanévre. 

 

A jelentkezésnek feltétele az idegen nyelv általános iskolai tanulása és érdemjeggyel való értékelése 

a felső tagozatos tanévek végén, valamint a 8. osztály félévekor!!! 

 

Iskolánkban a 8 általános iskolai végzettséggel rendelkezőknek indul a 3 éves szakközépiskolai 

szakképzés.  Az oktatott idegen nyelv: az angol vagy a német. 

 

 

KÉPZÉSEINK: 

 

 Szakács, cukrász, pincér általános iskolára épülő 3 éves szakképzés 

 Szakács, cukrász, pincér érettségi utáni szakképzés 

 Általános iskolára épülő szakgimnáziumi  

4 éves, érettségit adó képzés 

 Ingyenes felnőttoktatás a második szakképzés esetén is szakács, cukrász és pincér 

szakmákban 

 

 

 



 „NYITOTT KAPUK” 

program 2016-ban is! 

 

2016. november 21-22-23. 

8-11 óra  

 

Helyszín: 

1212 BUDAPEST 

PETŐFI TÉR 1. 

 

 „A” épület 

Telefon:06-1/ 276 -46-76 

 

 

 

 

 

 

„A” épület        „B” épület 

1212. Budapest Petőfi tér 1.       1211. Budapest Mansfeld Péter utca 25. 

 

 

e-mail: titkarsag.szamosiskola@gmail.com 

honlap: www.szamosiskola.hu 

 

 

OM azonosító: 203078 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

SZAMOS MÁTYÁS 

SZAKGIMNÁZIUMA ÉS 

SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



Budapesti Vendéglátóipari és Humán Szakképzési Centrum  

Bókay János Szakgimnáziuma 

 

 

 

 

 

 

 

 

A város szívében lévő iskolánk patinás épülete kívülről száz évvel ezelőtti hangulatot tükröz, belülről 

azonban modern felszereléssel rendelkező, felújított, otthonos épület. Az 500-600 fős tanulólétszám 

lehetővé teszi, hogy diákokkal egyénileg is az átlagosnál többet foglalkozzunk. 

Nálunk nem csupán a kiváló tanulmányi eredmény számít értéknek. Nagy hangsúlyt fektetünk arra, 

hogy a diákok képességeiket azokon a területeken bontakoztassák ki, ahol a legsikeresebbek, legjobbak 

lehetnek. Számos lehetőséget kínálunk a közösségi munka, önkéntesség, kreatív alkotó munka, a sport 

vagy a hobbitevékenységek területén. 

Büszkék vagyunk arra, hogy az átlagos tanulmányi eredményekkel érkező diákokat jelentős 

pluszpontokhoz juttatjuk az által, hogy körülbelül az érettségizők harmada valamilyen tárgyból emelt 

szintű érettségi vizsgát tesz, a két tanítási nyelvű képzésben részt vevő diákjaink 60-70%-a pedig 

felsőfokú nyelvvizsgát szerez az érettségi vizsgával.  

A többféle képzés révén nálunk megtalálhatja számítását az egyetemre, főiskolára, a felsőfokú 

szakképzésbe vagy azonnal a munka világába készülő diák is.  

Minden képzési formában a szakmák alapozó oktatása történik, amelynek során a diákok 

pályaválasztását segítjük elő. 

A szakmai oktatás elméleti és külső intézményi gyakorlati képzésből áll. 

A képzés során diákjaink a mindennapi életben is nélkülözhetetlen ismereteket szereznek például az 

elsősegélynyújtás, csecsemőgondozás, egészségfejlesztés, kommunikáció és a pszichológia tantárgyak 

révén. 

A középiskolai tanulmányok végén a tanulók sikeres szakmai érettségivel OKJ végzettséget 

szereznek. Ezen túl a középiskolai tanulmányok beszámításával felsőfokú OKJ-s szakmákat is 

szerezhetnek rövidített tanulmányi időben.  



Tagozatok, szakmák bemutatása 

 

Szakgimnáziumi osztály: Egészségügy ágazat  

Érettségivel megszerezhető szakképesítés: Általános ápolási és egészségügyi 

asszisztens 

Érettségi végzettséghez kötött ágazati szakképesítés: Fogászati asszisztens 

Tagozatkód: 2001 

 

A képzés rövid ismertetése: 

 Érettségire épülő egészségügyi szakképzés megalapozása (egészségügyi asszisztensi szakmák, 

gyógymasszőr, gyermekápoló, mentőápoló); 

 Az érettségi vizsgával megszerezhető szakképesítés: 52 720 01 Általános ápolási és egészségügyi 

asszisztens; 

 Felvételi vizsga nélküli továbbtanulási lehetőség az egészségügyi szakmákban: a tanulmányok 

beszámítása miatt egy tanévvel rövidebb szakképzési idő; 

 Felkészítés az egészséggel, életmóddal kapcsolatos humán pályákra (pl. gyermekápolás, 

gyógytorna, egészségturizmus, wellness-szolgáltatások, lelki egészségmegőrzés, táplálkozási 

tanácsadás, stb.); 

 Egy idegen nyelv (angol vagy német) 

 

A jelentkezők rangsorolása a 6. és 7. osztály év végi, és a 8. évfolyam félévi eredménye alapján 

történik az alábbi tantárgyakból: irodalom, nyelvtan, matematika, idegen nyelv, történelem.  

 

 

Szakgimnáziumi osztály: Egészségügy ágazat 

Érettségivel megszerezhető szakképesítés: Általános ápolási és egészségügyi 

asszisztens 

Érettségi végzettséghez kötött ágazati szakképesítés: Fogászati asszisztens 

Tagozatkód: 2002 

Tantervi specialitás: két tanítási nyelvű 

 

A képzés rövid ismertetése: 

 Érettségire épülő egészségügyi képzések angol szaknyelvi megalapozása (egészségügyi 

asszisztensi szakmák, gyógymasszőr, gyermekápoló, mentőápoló); 

 Az érettségi vizsgával megszerezhető szakképesítés: 52 720 01 Általános ápolási és egészségügyi 

asszisztens; 

 A tantárgyak egy részét angol nyelven tanítjuk; 

 5 év alatt több, mint 2000 angol óra; 

 Angol anyanyelvű tanár; 



 A heti óraszám 35–40%-ában angol nyelvű oktatás; 

 Külföldi diákcsere-programok; 

 Egyetemi és főiskolai továbbtanulás előkészítése 

 

Várható eredmények: 

 szakmai idegen nyelvvel bővített felsőfokú nyelvvizsga az érettségivel együtt 

 magas szintű idegennyelv-tudás 

 emelt szintű érettségi választott tantárgyakból (magyar, történelem, biológia, és egyéb tárgyak 

igény szerint) – ezáltal jelentős többletpontok szerzése 

 nagyon jó felsőfokú továbbtanulási arány (90%)  

 az angol nyelvet perfektül használó, humán szakképzési alapokkal rendelkező érettségizett 

fiatalok 

 

A jelentkezők rangsorolása a hozott pontok (a 6. és 7. osztály év végi, és a 8. évfolyam félévi eredménye 

az alábbi tantárgyakból: irodalom, nyelvtan, matematika, idegen nyelv, történelem), a központi 

felvételi vizsga és szóbeli meghallgatás eredménye alapján történik.   

 

Szakgimnáziumi osztály: Sport ágazat 

Érettségivel megszerezhető szakképesítés: Regeneráló balneoterápiás masszőr 

Érettségi végzettséghez kötött ágazati szakképesítés: Fitness-wellness instruktor 

Tagozatkód: 2003 

 

A képzés rövid ismertetése: 

 Érettségire épülő szakképzés megalapozása a sport és egészségügy területein (fitness-wellness 

instruktor, sportedző); 

 Az érettségivel megszerezhető szakképesítés: 51 726 01 Regeneráló balneoterápiás masszőr; 

 Felvételi vizsga nélküli továbbtanulási lehetőség sport ágazati szakmákban: a tanulmányok 

beszámítása miatt egy tanévvel rövidebb szakképzési idő 

 Elkészítés az egészséges életmóddal kapcsolatos humán pályákra (pl.egészségturizmus, wellness-

szolgáltatások, lelki egészségmegőrzés, táplálkozási és testedzési tanácsadás, stb.) 

 Egy idegen nyelv (angol vagy német) 

 

A jelentkezők rangsorolása a 6. és 7. osztály év végi, és a 8. évfolyam félévi eredménye alapján 

történik az alábbi tantárgyakból: irodalom, nyelvtan, matematika, idegen nyelv, történelem.  

  



Budapesti Vendéglátóipari és Humán Szakképzési Centrum 

Kanizsay Dorottya Szakképző Iskolája 

 

 

 

Felvételi tájékoztató 2016.  

 
OM azonosító: 203078 

Feladatellátási hely kód: 007 

 

Felvilágosítás: 369-2237 / titkárság 

honlap: http://www.kanizsay.sulinet.hu/ 

kanizsay@vhszc.hu 

 
 
 

Nyílt napok:  

- 2016. november 11. 1030 

- 2016. december 09. 0830 

- 2017. január 13. 1030 

- 2017. február 03. 0830 

 

http://www.kanizsay.sulinet.hu/


 

Mottónk: „Miattatok, értetek” 

 

Kedves Leendő Középiskolás! 

 

Nagyon örülünk, hogy iskolánk felkeltette érdeklődésedet és reméljük, hogy jövőre Te is a mi 

diákunk leszel! 

Iskolánk, a Budapesti Vendéglátóipari és Humán Szakképzési Centrum Kanizsay Dorottya 

Szakképző Iskola könnyen megközelíthető: Újpest központjában, a metróállomástól mindössze 

néhány percre található. Ha ellátogatsz hozzánk a nyílt napok egyikén, látni fogod, hogy iskolánk 

demonstrációs és szakmai termeinek felszereltsége kiemelkedő. 2017 szeptemberétől ismételten 

lehetőségünk nyílik a nyelvi előkészítő osztályok indítására, így diákjaink a 12. évfolyam végére 

az érettségi és OKJ bizonyítványon kívül szakmai nyelvvizsgát is szerezhetnek. Ezzel az összetett 

tudással végzett diákjaink nagyobb előnnyel tudnak elindulni a szakma és az élet bármely területén. 

 

Tagozataink: 

7001 Szakgimnázium – egészségügyi ágazat (Általános ápoló és általános egészségügyi asszisztens 

OKJ)  

7002 Szakgimnázium – egészségügyi ágazat (Általános ápoló és általános egészségügyi asszisztens 

OKJ) nyelvi előkészítő évfolyammal 

7003 Szakközépiskola – szociális szolgáltatás ágazat (Szociális gondozó és ápoló OKJ) 

 

 

Szabó Beáta 

igazgató 

 

 

 



Képzéseink 

 

1. Szakgimnázium – egészségügyi ágazat   

(Általános ápoló és általános egészségügyi asszisztens OKJ) (tagozat kódja: 7001) 

- négy éves alapozó oktatás, amely végén érettségi bizonyítvány szerezhető, 

- szakmai érettségi vizsga, amely lehetőséget ad az iskolánkban a 13. évfolyamon a lent 

felsorolt szakképesítésekre való belépéshez, 

- felkészítés az egészségügyben felsőfokú tanulmányok megkezdésére 

Elsősorban olyan tanulókat várunk, akiket érdekel az egészségügy, elhivatottságot éreznek mások segítése, 

ápolása iránt, és érettségi + OKJ-s bizonyítvány megszerzését tűzték ki célul.  

 

2. Szakgimnázium – egészségügyi ágazat nyelvi előkészítő évfolyammal   

(Általános ápoló és általános egészségügyi asszisztens OKJ) (tagozat kódja: 7002) 

- 0. évfolyamon magas óraszámban idegen nyelvi (angol) oktatás, 

- ezt követő négy évben alapozó oktatás, amely végén érettségi bizonyítvány szerezhető, 

- szakmai érettségi vizsga, amely lehetőséget ad az iskolánkban a 13. évfolyamon a lent 

felsorolt szakképesítésekre való belépéshez, 

- felkészítés az egészségügyben felsőfokú tanulmányok megkezdésére 

- emelt szintű nyelvi érettségi, amely egyenértékű a középfokú nyelvvizsgával 

Ezen tagozatra elsősorban olyan tanulókat várunk, akiket érdekel az egészségügy, elhivatottságot 

éreznek mások segítése, ápolása iránt, és érettségi + OKJ-s bizonyítvány megszerzését tűzték ki célul, 

valamint szeretnének középfokú nyelvvizsga szintjéig eljutni, amellyel felsőfokú tanulmányaikat 

megkezdhetik. 

 

Az egészségügyi képzésben diákjaink a tizenkettedik évfolyam végén az érettségi bizonyítvány 

mellett általános ápoló és általános egészségügyi asszisztens (OKJ) végzettséget is kapnak. Az ezt 

követően válaszható tizenharmadik évfolyamon diákjaink a következő szakmák közül választhatnak 

nappali/esti tagozaton: 

54 723 02  Gyakorló ápoló 

54 723 03  Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló 

54 725 02  Audiológiai asszisztens és hallásakusztikus 

54 725 06 Kardiológiai és angiológiai asszisztens 



54 725 07  Klinikai neurofiziológiai asszisztens 

54 725 09 Radiográfiai asszisztens 

 

A fenti képzéseket követően további egy év alatt az alábbi ráépülő képzést szerezhetik meg:  

55 723 01 Ápoló 

55 723 02  Csecsemő- és gyermekápoló 

 

Mindkét képzési formában az egészségügyi szakmák alapozó oktatását végezzük ezzel is segítve a 

további pályaorientációt. A szakmai érettségi feltétele a közismereti és a szakmai tantárgyi 

követelmények, valamint az évközi és az összefüggő nyári gyakorlatok teljesítése. Az érettségi 

bizonyítvány megszerzéséhez törvényi előírás az 50 óra közösségi szolgálat teljesítése, melynek 

elvégzéséhez az iskola is segítséget nyújt. 

 

Felvételi 

 

Mindkét tagozatra a felvételi pontszámítás alapja a 7. osztály év végi, és a 8. osztály félévi irodalom, 

nyelvtan, matematika, biológia, történelem, idegen nyelv tárgyakból szerzett érdemjegy (összesen 

120 pont) + a központi írásbeli felvételi (összesen 100 pont) eredménye. A képzés megkezdésének 

feltétele az egészségügyi alkalmasság, melyet iskolaorvosunk állapít meg. Szóbeli felvételit nem 

tartunk. 

Szakmai tantárgyak többek között: orvosi latin nyelv, anatómia, ápolástan, kórtan, belgyógyászat, 

sebészet, szülészet, nőgyógyászat. 

 

Emelt szintű érettségi vizsgára felkészítést mindenki számára az utolsó két évfolyamon tartunk igény 

szerint a következő tantárgyakból: szakmai ismeretek, magyar nyelv és irodalom, történelem, 

angolnyelv, biológia, informatika. Diákjaink az elmúlt években a különböző szintű közismereti, sport 

és szakmai versenyeken, kulturális rendezvényeken, vetélkedőkön sikeresen szerepeltek. Büszkék 

vagyunk arra, hogy a Szakmai Érettségi Vizsgatárgyak országos versenyét az utóbbi három 

évben kétszer is a mi tanulónk nyerte, és többen is bekerültek az első tíz helyezett közé, amivel a 

továbbtanulásukhoz többletpontot szereztek. 

 



3. Szakközépiskola – szociális szolgáltatás ágazat   

(Szociális gondozó és ápoló OKJ) (Tagozatkód: 7003) 

 

Akiknek a tanulmányi eredménye nem teszi lehetővé, hogy szakgimnáziumi osztályba nyerjen 

felvételt, annak jelentkezését a három 3 két éves szakközépiskolai képzésünkre várjuk. Amennyiben 

a tanuló megfelel az orvosi alkalmassági vizsgálaton és hozott pontjai alapján (a 7. osztály év végi 

és a 8. osztály félévi irodalom, nyelvtan, matematika, biológia, történelem, idegen nyelv tárgyakból 

szerzett érdemjegy), akkor itt három év alatt felkészítjük a Szociális gondozó és ápoló szakmára, 

amely OKJ bizonyítványt ad. Mivel a szakma hiányszakma, ezért diákjaink tanulmányi 

eredményüktől függően ösztöndíjat kapnak és 9. évfolyam végétől munkaviszonyt biztosító 

tanulószerződés keretében további anyagi juttatásban is részesülnek. Ezt követően tanulóink 

jelentkezhetnek a két éves érettségi felkészítő képzésre is. 

Szakmai tantárgyak többek között: ápolástan, gondozástan, szociálpolitika, szociális munka, 

pszichológia. 

 

 

Ha felkeltettük az érdeklődését, szeretettel várjuk nyílt napjainkon!   



BVHSZC  

RAOUL WALLENBERG  

SZAKGIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 

 

 

 

 

 

 

1083 Budapest, Ludovika tér 1. 

Tel: (36-1) 215-75-97 

Fax:  (36-1) 215-82-19 

E-mail: human@r-wallenberg.hu 

Honlap: www.r-wallenberg.hu 

OM szám: 203078   

Tagintézmény sorszáma: 008 

 

Egyszerre szeretnél érettségit és szakmát is szerezni? 

Olyan középiskolát szeretnél választani, ahol az érettségi után is folytathatod tanulmányaidat? 

Szeretsz emberek közt lenni, szívesen foglalkoznál gyerekekkel, vagy felnőttekkel? 

Érdekelnek az egészségügyi pályák? 

Olyan szakmát szeretnél majd tanulni, amivel biztosan munkát is fogsz találni? 

Jobban érzed magad szép, igényes környezetben? 

Számít, hogy minden nap könnyen, gyorsan eljutsz oda, mert nagyon jó a közlekedés? 

 

Ha IGEN, jelentkezz a RAOULBA! 

Személyesen is meggyőződnél minderről? 

 

GYERE EL A  

„NYITOTT KAPUK”-ra 

NOVEMBER  9-11. 

 

A „Nyitott kapuk” programja: 

9.00  az iskola bemutatása, tájékoztató a képzésekről, felvételi követelményekről 

10.20-12.00 részvétel egy választott szakmai tanórán és demons-túrán, ismerkedés a 

szaktantermeinkben folyó gyakorlati oktatással 

Kérjük, előzetesen regisztrálj a honlapunkon:  www.r-wallenberg.hu 

 

Előzetes bejelentkezés alapján december 14-én és január 18-án is ellátogathatsz hozzánk. Mindkét napon 9 

órától várunk tájékoztatónkkal. A tájékoztatót követően lehetőség lesz az iskola megtekintésére is. 

 

A beiskolázással kapcsolatos kérdésekkel iskolánk általános igazgatóhelyettese, Bergholdné Kézdi Katalin 

minden érdeklődőt szeretettel vár csütörtökönként 14-15 óra között (előzetes bejelentkezés a 215-8213-as 

telefonszámon).  

Kérdéseteket a bergholdne@r-wallenberg.hu email címen is feltehetitek. 

 

 

 

 

 

 

mailto:human@r-wallenberg.hu
http://www.r-wallenberg.hu/
mailto:bergholdne@r-wallenberg.hu


Iskolánk bemutatása 

 

A BVHSZC Raoul Wallenberg Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája most a Ludovika téren található, de 

várhatóan a jövő tanévtől a VI. kerület Rippl-Rónai utca 26. frissen felújításra kerülő épületébe költözünk. 

Az intézmény jelenlegi felszereltsége kiemelkedő: számítógéptermek az informatika és nyelvoktatáshoz, 

a legújabb oktatástechnikai eszközök, a szakmai tantárgyak tanításához demonstrációs termek, tornaterem, 

kondicionáló terem, tágas büfé, ebédlő. A felsoroltak az új épületben is biztosítottak lesznek. 

Iskolánk kitűnő választás lehet olyan tanulók számára, akik a humán pályák iránt érdeklődnek vagy azok 

számára, akik még nem tudták pontosan eldönteni, hogy milyen szakmát válasszanak, de szeretnének sok, 

hasznos, a hétköznapi életben is jól használható ismeretre szert tenni. 

 

SZAKGIMNÁZIUM 

 

2016 szeptemberétől a korábbi szakközépiskolák szakgimnáziumként, a korábbi szakiskolák pedig 

szakközépiskolaként működnek tovább. A szakgimnázium négy évfolyamos. A végzés évében a tanulók 

érettségi vizsgát tesznek, aminek része lesz a szakmai tárgy vizsga is, így az érettségi bizonyítvány mellett 

OKJ szakképzettséget is szereznek. 

 

A szakgimnáziumban, 3 ágazatban indítunk osztályokat:  

- szociális 

- pedagógia 

- egészségügy 

Céljaink: 

- az általános műveltség megalapozása – érettségi vizsga, 

- felkészítés az OKJ szakképzettség megszerzésére, 

- stabil alapok lefektetése az érettségihez kötött további szakirányú szakképesítés megszerzéséhez és 

a felsőfokú továbbtanuláshoz,  

- a tudás mellett a humanista értékrend kialakítása. 

 

Nagy hangsúlyt fektetünk a személyiségfejlesztésre a humán szakmacsoportba tartozó szakmákhoz 

szükséges területeken: pl. hatékony, konfliktusmentes kommunikáció, problémamegoldás, empátia, türelem, 

együttműködés. Így tanulóink olyan ismeretek, képességek birtokába jutnak, amelyekre nemcsak a humán 

területen dolgozóknak, de minden munkavállalónak szüksége van. 

 

Középiskolánkban a közismereti oktatás és a szakmai elméleti és gyakorlati oktatás szerves egységet alkot. 

A közismereti órák mellett a tanterv tartalmazza a választott szakma elméleti és gyakorlati tantárgyait is. A 

külső szakmai gyakorlat a tanévhez kapcsolódóan és nyári gyakorlatok formájában valósul meg Budapest 

kiemelkedő egészségügyi, oktatási és szociális intézményeiben.  

Az érettségi vizsga után iskolánkban, három szakmacsoportban (egészségügy, oktatás, szociális 

szolgáltatások) nyílik lehetőség a tanulmányok folytatására iskolarendszerű, nappali tagozatos OKJ-

vizsgával záruló képzés keretében.  

A szakgimnáziumban megszerzett ismereteket az érettségi utáni szakirányú (OKJ) tanulmányok esetén 

beszámítjuk, ezáltal a képzési idő 1 évvel lerövidül. 

 

Nevelőtestületünk sokszínű, általában többirányú képesítéssel rendelkező, de egységes hozzáállású 

pedagógusokból áll. 

 

Szolgáltatásaink: 

- a 9-10. évfolyamon tanulószoba segíti az eredményes tanulást 

- az E-ellenőrző a tanulmányi eredmények naprakész követését szolgálja 



- érdeklődő diákjainknak az emelt szintű érettségire való felkészítést is biztosítjuk 

- tanórán kívüli és egyéni foglalkozások keretében biztosítjuk a tehetséges és a tanulási problémákkal 

küzdő tanulóink fejlődését 

- tehetséges diákjainknak házi versenyeket szervezünk és támogatjuk iskolán kívüli versenyeken való 

részvételüket is  

- délutánonként több sportágban is kipróbálhatják magukat diákjaink 

- nehézségekkel küzdő tanulóinknak MENTORDA programunkkal és pszichológiai szolgáltatással 

nyújtunk támogatást 

- színház- és múzeumlátogatásokat, rendszeres hétvégi túrákat, külföldi tanulmányutakat szervezünk 

 

SZAKKÖZÉPISKOLA 

 

2016 szeptemberétől a korábbi szakiskolák helyett szakközépiskolák látják el a feladatot. 

A szakközépiskolai tagozaton szociális gondozó és ápoló végzettség szerezhető 3 év alatt. Ez a képzési 

forma érettségi bizonyítvány megszerzésére nem készít fel. Elsődleges célja a szakmatanuláshoz 

nélkülözhetetlen kompetenciák fejlesztése.  

A szakmai tárgyak mellett komplex műveltségi területeken folyik az oktatás: 

kommunikáció, idegen nyelv, matematika, társadalomismeret, természetismeret, testnevelés.   

Az OKJ végzettséget szerzett tanulóknak 2 év alatt lesz lehetősége érettségi bizonyítványt szerezni.  

 

A felvételi eljárás elvei 

 

Ha valamelyik szakgimnáziumi osztályunkba jelentkezel, részt kell venned a központi írásbeli felvételi 

vizsgán magyar nyelvből és matematikából. Szóbeli felvételi vizsgát nem tartunk.  

A 8001, 8002 és 8003 tanulmányi területre jelentkezőket a hozott pontok és a központi írásbelin szerzett 

pontok összege alapján tagozatonként rangsoroljuk. 

 
PONTSZÁMÍTÁS 7. év vége 8. félév Elérhető maximális pont 

 

 

Hozott pontok 

Magyar nyelv 5 5  

 

50 pont 

 

 
 

Összesen 

150 pont 

Irodalom 5 5 

Történelem 5 5 

Matematika 5 5 

Idegen nyelv 5 5 

Központi írásbeli 

felvételi 

Magyar nyelv 50 pont 
Matematika 50 pont 

 

Kérjük, a felvételi jelentkezési laphoz az írásbeli vizsga „Értékelő lap” másolatát is csatold. 

 

Amennyiben a 2011. évi CXC. Nemzeti Köznevelési Törvény 4. § 3. és 25. pontjában meghatározott 

tanulók körébe tartozol (SNI), és az NKT 51. §-ban meghatározott speciális értékelési szabályoknak 

megfelelően az előzőekben felsorolt tantárgyak közül egyik tárgyból nem rendelkezel érdemjeggyel, akkor a 

többi 4 tárgy eredményét növeljük 25%-kal a tanulmányi eredmény kiszámításánál. Amennyiben igazgatói 

határozat alapján mentesülsz a központi felvételi vizsga meghatározott részeinek értékelése alól, a többi 

vizsgarészben megszerezhető pontszámot tekintjük maximális pontszámnak, és eredményedet ehhez 

viszonyítjuk. 

A 8004 kódszámú tanulmányi területen (szociális gondozó és ápoló szakközépiskolai képzés) nem 

kérjük a központi írásbeli felvételi vizsga eredményét, pontszámaidat a hozott pontokból számítjuk (maximum 

50 pont). 

 

 

 



 

Tagozatok, szakmák bemutatása 

 

Tagozatkód:  8001 

    szakgimnázium 

Ágazat:   szociális  

Képzési idő:  4 év 

Kimenet:   érettségi vizsga  

és  

     OKJ szerinti szakképesítés: 

Gyermek- és ifjúsági felügyelő és Családsegítő asszisztens  

 

Ha ezt a tagozatot választod, megtanulhatod, hogyan segíthetsz másokon, például: 

 hátrányos helyzetben lévő gyermekekkel, fiatalokkal foglalkozhatsz 

 segítségre szoruló családok helyzetén javíthatsz 

 a társadalomból kirekesztett embereket támogathatod 

 

Az érettségi bizonyítvány megszerzésével együtt OKJ szakképzettséget is kapsz, így ha nem szeretnél 

továbbtanulni a középiskola befejezése után, rögtön munkát tudsz majd vállalni. 

Ha további szakirányú OKJ-s szakképzésben szeretnéd folytatni tanulmányaidat (pl. itt a mi iskolánkban), 

akkor szakgimnáziumi tanulmányaidat beszámítjuk, a képzési idő 1 évvel lerövidül. 

Érettségi után, 5/13. évfolyamon a szakirányú, kisgyermekgondozó,- nevelő OKJ képzés elvégzésére lesz 

lehetőséged 1 év alatt, itt az iskolában. 

 

Hogy mindezt jól elsajátítsd, fogsz tanulni például: 

 társadalomismeretet 

 pszichológiai és pedagógiai ismereteket 

 pszichológiai gyakorlatot 

 egészségügyi alapismereteket 

 szakmai készségfejlesztés és kommunikációs gyakorlatot 

 

A későbbiekben akár egyetemi tanulmányaidban is hasznosíthatod az itt megszerzett szakmai ismereteidet, 

ha szociológus szeretnél lenni. 

 

A 2017/2018. tanévben egy szociális ágazati szakgimnáziumi osztályt indítunk. 

 

 

Tagozatkód:  8002 

    szakgimnázium 

Ágazat:   pedagógia  

Képzési idő:  4 év 

Kimenet:   érettségi vizsga  

és  

     OKJ szerinti szakképesítés: 

Óvodai dajka és Családsegítő asszisztens 

 

Ha ezt a tagozatot választod, megtanulhatod, hogyan segíthetsz másokon, például: 

 felkészülhetsz arra, hogyan foglalkozz kisgyermekekkel és kisiskolásokkal 

 óvodai, iskolai tapasztalatokat szerezhetsz 

 gyermeknevelési tudnivalókat sajátíthatsz el 

 



Az érettségi bizonyítvány megszerzésével együtt OKJ szakképzettséget is kapsz, így ha nem szeretnél 

továbbtanulni a középiskola befejezése után, rögtön munkát tudsz majd vállalni. 

Ha további szakirányú OKJ-s szakképzésben szeretnéd folytatni tanulmányaidat (pl. itt a mi iskolánkban), 

akkor szakgimnáziumi tanulmányaidat beszámítjuk, a képzési idő 1 évvel lerövidül. 

Érettségi után, 5/13. évfolyamon szakirányú, gyógypedagógiai és családsegítő munkatárs OKJ képzés 

elvégzésére lesz lehetőséged 1 év alatt itt az iskolában.  

 

Hogy mindezt jól elsajátítsd, fogsz tanulni például: 

 nevelési elmélet és gyakorlat 

 gondozási és egészségnevelési alapismereteket 

 kapcsolattartás elmélete és gyakorlata 

 

Tanulmányaidat jó eséllyel óvónőképző főiskolán, tanítóképzőn is folytathatod. 

 

 

A 2017/2018. tanévben egy pedagógia ágazati szakgimnáziumi osztályt indítunk. 

 

 

Tagozatkód:  8003 

    szakgimnázium 

Ágazat:   egészségügy 

Képzési idő:  4 év 

Kimenet:   érettségi vizsga  

és  

     OKJ szerinti szakképesítés: 

Általános ápolási és egészségügyi asszisztens 

 

Ha ezt a tagozatot választod, megtanulhatod, hogyan segíthetsz másokon, például: 

 emberekkel foglalkozhatsz 

 megtanulhatod, hogyan segíts a beteg gyerekeknek, felnőtteknek 

 gyakorlatra tehetsz szert az ápolásban 

 kórházban, rendelőintézetben szerezhetsz tapasztalatokat 

 

Az érettségi bizonyítvány megszerzésével együtt OKJ szakképzettséget is kapsz, így ha nem szeretnél 

továbbtanulni a középiskola befejezése után, rögtön munkát tudsz majd vállalni. 

Ha további szakirányú OKJ-s szakképzésben szeretnéd folytatni tanulmányaidat (pl. itt a mi iskolánkban), 

akkor szakgimnáziumi tanulmányaidat beszámítjuk, a képzési idő 1 évvel lerövidül. 

 

Érettségi után, 5/13. évfolyamon a következő szakirányú OKJ képzések valamelyikének elvégzésére lesz 

lehetőséged 1 év alatt itt az iskolában:  

 gyakorló ápoló 

 gyakorló csecsemő- és gyermekápoló 

 gyógyszertári asszisztens 

 gyakorló mentőápoló 

 fogászati asszisztens 

 gyógymasszőr 

 

Biológiából emelt szintű érettségire is felkészülhetsz. 

 

 

 



Hogy mindezt jól elsajátítsd, fogsz tanulni például: 

 anatómiát 

 klinikumi ismereteket 

 elsősegélynyújtást 

 szakmai kommunikációt 

 

Tanulmányaidat jó eséllyel egészségügyi főiskolán vagy akár orvosi egyetemen is folytathatod. 

 

 

A 2017/2018. tanévben három egészségügyi ágazati szakgimnáziumi osztályt indítunk. 

 

 

Tagozatkód:  8004 

    szakközépiskola 

Szakmacsoport:  szociális 

Szakma:   szociális gondozó és ápoló 

Képzési idő:  3 év 

Kimenet:   OKJ végzettség 

 

Ha ezt a tagozatot választod, akkor elsősorban a szakmával kapcsolatos ismereteket szerezheted meg. 

A képzés során: 

 szociális gondozó és ápoló szakmai végzettséget szerezhetsz 

 a szakmai tárgyak mellett komplex műveltségi területeken folyik az oktatás: 

kommunikáció, idegen nyelv, matematika, társadalomismeret, természetismeret, testnevelés  

 a 11. évfolyam befejezése után nappali és bentlakásos szociális intézményekben vállalhatsz munkát 

 a 3 év után nem kell érettségi vizsgát tenned, de ha a későbbiekben mégis szeretnél, akkor a sikeres 

OKJ vizsgát követően 2 év alatt érettségi bizonyítványt is szerezhetsz 

 

Hogy mindezt jól elsajátítsd, fogsz tanulni például: 

 elsősegélynyújtás 

 gondozástan 

 szociális gondozás 

 mentálhigiéné 

 ápolási alapismeretek 

 

 A 2017/2018. tanévben egy szociális gondozó- és ápoló szakközépiskolai osztályt indítunk. 

 

  



Budapesti Vendéglátóipari és Humán SZC  

SEMMELWEIS IGNÁC SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA 

1194  Budapest, Csengő u. 1.  

 

A feladatellátási hely (tagintézmény) kódja: 009  

 

A 2017/2018-AS TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK:  

TAGOZATKÓD 
TANULMÁNYI 

TERÜLET 
ÁGAZAT 

KÉPZÉSI 

IDŐ 

9001 szakgimnázium egészségügyi 4 év 

9002 szakgimnázium környezetvédelem 4 év 

9003 szakgimnázium szociális 4 év 

A szakgimnáziumi érettségi vizsgával megszerezhető szakképesítések  

Tanulmányi 

terület 
Ágazat Szakképesítés 

szakgimnázium 

9001 
egészségügy 

általános ápolási és egészségügyi 

asszisztens 

szakgimnázium 

9002 
környezetvédelem hulladékfelvásárló és -gazdálkodó 

szakgimnázium 

9003 
szociális 

gyermek- és ifjúsági felügyelő és 

családsegítő asszisztens 

 

 



A TANULMÁNYI TERÜLETEK FŐBB JELLEMZŐI  

 4 éves szakgimnázium, amely érettségi vizsgával zárul 

 szakmai tantárgyból a jogszabályi előírások alapján kötelező érettségi vizsgát 

tenni, de az érettségi bizonyítvány OKJ-s szakképesítést is ad 

 tanterv: szakgimnáziumi kerettanterv 

 választható idegen nyelvek: angol, német (a csoportba sorolás szintfelmérés 

alapján történik) 

 több tantárgyat csoportbontásban tanítunk 

 a szakmai gyakorlatok maximum 12 fős csoportokban folynak 

 a 10-11. évfolyam után összefüggő szakmai gyakorlatot kell teljesíteni  

 igény esetén minden tantárgyból felkészítünk emelt szintű érettségi vizsgára 

 az érettségi vizsga után szakirányú továbbtanulás esetén 1 év alatt további OKJ 

szakképesítést, ez után pedig 0,5-1 év alatt OKJ szakképesítés-ráépülést lehet 

szerezni különböző szakmákban 

Az egyes tanulmányi területekről   

a honlapunkon részletes leírás olvasható „Tagozataink” néven:   

 www.semmelweis-bp.sulinet.hu 

A FELVÉTELI ELJÁRÁS HELYI RENDJE 

 

Iskolánk a hozzánk jelentkező nyolcadikosok számára  

a rendes felvételi eljárás keretében felvételi vizsgát tart. 

http://www.semmelweis-bp.sulinet.hu/


A FELVÉTELI VIZSGA RÉSZEI:  

 központi írásbeli felvételi vizsga – magyar nyelv, matematika 

 szóbeli vizsga 

 általános iskolai eredmények 

Iskolánkba nem nyerhet felvételt az a tanuló, 

aki nem írja meg a központi írásbeli felvételi vizsgát. 

Ez alól kivételt jelentenek azok a tanulók, 

akiknek a nemzeti köznevelésről szóló törvény 56. §-a 

(korábban a közoktatási törvény 30. § (9) bekezdése) alapján 

mentesítésük van valamelyik tantárgyból vagy az írásbeli számonkérés alól. 

SPECIÁLIS ÉRTÉKELÉSI  SZABÁLYOK  

a sajátos nevelési igényű  

és a tanulási,  bei lleszkedési,  magatartási  nehézséggel küzdő  

tanulók esetében:  

A mentesítést a jelentkezési laphoz csatolt 

(érvényes) szakértői vélemény és szülői kérvényben kért kedvezmények alapján 

állapítjuk meg a következő lehetőségek szerint: 

 

1. 

Ha a tanuló mentesül az írásbeliség vagy valamelyik vizsgatantárgy értékelése és 

minősítése alól, a szóbeli vizsgán elért pontszámot (maximum 40 pont) arányosítjuk 

a központi írásbeli felvételi vizsga pontszámához (maximum 2 x 50 pont): 

 egy vizsgatárgy esetén – 1,25 x szóbeli pontszám = maximum 50 pont 

 két vizsgatárgy esetén - 2,5 x szóbeli pontszám = maximum 100 pont. 

2. 

Ha a tanuló mentesül a helyesírási feladatok értékelése alól, a maximálisan elérhető 

50 pontot arányosítjuk a helyesírási feladatokra adható pontszám levonásával.  

(például: ha 6 pontot lehetett elérni a helyesírási feladatokkal, 44 pont lesz a 

maximálisan elérhető pontszám, és ha a tanuló pl. 30 pontot szerzett, az arányosított 

összpontszáma: 50 : 44 x 30 = 34 pont) 

3. 
A szakértői vélemény javaslata alapján a feladatlapok kidolgozásához hosszabb időt 

biztosítunk (+15-15 perc), és ez a feladatlapok értékelését nem érinti. 

4. 
A szakértői vélemény javaslata alapján engedélyezzük a segédeszköz használatát 

(például a matematikánál számológép). 



Felhívjuk a figyelmüket, hogy a fenti értékelési szabályok csak iskolánkra vonatkoznak,  

más iskolák más értékelési szabályokat állapíthatnak meg. 

A központi írásbeli felvételi vizsgát bármelyik írásbelit szervező középiskolában,  

így iskolánkban is meg lehet írni! 

JELENTKEZÉS  

A KÖZPONTI ÍRÁSBELI VIZSGÁRA:  

 az általános iskolában (ilyenkor az iskola továbbítja a jelentkezési lapot), 

 iskolánkban (személyesen a titkárságon vagy a honlapunkról is letölthető 

jelentkezési lap beküldésével). 

Az SNI és a BTM tanulók esetében  

a jelentkezési laphoz mellékelni kell  

a mentesítésre vonatkozó szakértői véleményt, illetve egy szülő kérvényt,  

amelyben szíveskedjenek pontosan megnevezni a kért kedvezményt is. 

A központi írásbeli vizsgára jelentkezés határideje: 

2016. december 9. 

A központi írásbeli vizsga országosan egységes időpontban zajlik,  

ezért nem küldünk levélben külön értesítést. 

A jelentkezők névsorát és a terembeosztást  

iskolánk honlapján lehet megtekinteni december végétől.  

A központi írásbeli felvételi vizsga időpontja: 

2017. január 21. 10. 00 

Indokolt és igazolt távollét esetén a pótírásbeli időpontja: 

2017. január 26. 14. 00 

Az orvosi igazolást az iskola titkárságán kell leadni legkésőbb január 19-én. 

 

 



A SZÓBELI VIZSGÁRA  

nem kell külön jelentkezni,  

mert ezt a szerepet a felvételi jelentkezési lap tölti be,  

amelyet az általános iskola továbbít a középiskola számára. 

A felvételi jelentkezési lapok beérkezésének határideje: 

2017. február 15. 

A központi írásbeli vizsga „Értékelő lap”-jának fénymásolatát  

csatolni kell a felvételi jelentkezési laphoz! 

A felvételi jelentkezési lapon több tanulmányi terület is megjelölhető, 

de nagyon fontos a megfelelő sorrend kialakítása! 

A szóbeli felvételi vizsga időpontja iskolánkban: 

2017. február 20 – 24. 

A felvételi vizsga napjáról és a pontos időpontról  

a felvételi jelentkezési lapok beérkezése után levélben küldünk értesítést.  

Akinek nem megfelelő az időpont, másik időpontot a titkárságon kérhet  

a 282-8213-as telefonszámon. 

A SZÓBELI VIZSGA TARTALMA, FELADATAI 

 FELADAT Pontszám 

1. Egy rövid állatmese hangos, értő felolvasása 5 pont 

2. A mese értelmezése, beszélgetés a mese erkölcsi tanulságairól 15 pont 

 

3. 

Egy egészségnevelési, környezetvédelmi vagy szociális témájú 

képmontázs értelmezése, illetve beszélgetés a témáról (a választott 

tanulmányi területtől függően) 

20 pont 

 Összesen:  40 pont 

A szóbeli vizsga (amelyen a szülő is jelen lehet) két tagból álló felvételi bizottság előtt zajlik. 

A felvételi bizottság a szóbeli vizsgán elsősorban  

nem a jelentkezők tantárgyi tudását vizsgálja,  

hanem a következő alapkészségeket: 

Alapkészségek olvasás, szövegértés, kifejezőkészség 

Tájékozottság  Egészségügyi szakgimnázium: 

 egészséges táplálkozás (a tápanyagok fajtái) 



(a választott tanulmányi 

területre vonatkozó 

témában) 

 az ember és a környezet higiéniája 

 a mozgás, a sport szerepe 

 gyermeknevelés 

 a család szerepe 

Környezetvédelmi szakgimnázium: 

 környezettudatos életmód 

 víz-, talaj- és légszennyezés 

 globális környezeti problémák 

 természetvédelem 

Szociális szakgimnázium: 

 gyermeknevelés, gyermekvédelem 

 a család szerepe 

 szociális problémák (szegénység, munkanélküliség, 

hajléktalanság) 

 az idős emberek szerepe a társadalomban 

 a fogyatékkal élők 

AZ ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI 

Olvasás hangsúly, hanglejtés, hangszín, a mondatok tagolása, olvasási tempó 

Szövegértés  

a vizsgázó el tud-e vonatkoztatni a tanmese konkrét cselekményétől, érti-

e a szöveg mögöttes tartalmát, le tudja-e vonni az emberi világra 

vonatkozó erkölcsi tanulságokat, van-e önálló véleménye a témáról  

Képmontázs 
a vizsgázó felismeri-e a képek közötti összefüggést, mennyire tájékozott 

a képeken szereplő témákban 

Kifejezőkészség  
a vizsgázó mennyire szabatosan, világosan, árnyaltan fogalmazza meg 

véleményét 

A felvételi bizottság mindkét tagja pontoz, 

és a pontszámot az átlagpontszám alapján alakítjuk ki a kerekítés szabályai szerint. 

 



FELVÉTELI PONTSZÁMÍTÁS  

Tantárgy 

Általános iskolai 

osztályzatok Központi 

írásbeli vizsga 
Szóbeli vizsga 

7. osztály 

év végi 

8. osztály 

félévi 

Magyar nyelv X X 

Magyar nyelv 

Matematika 

 

Irodalom X X 

Idegen nyelv X X 

Történelem X X 

Matematika X X 

Biológia X X 

Maximális pontszám 60 pont 100 pont 40 pont 

Összes elérhető pontszám 200 pont 

Ha a tanuló mentesült valamelyik tantárgyból az értékelés és a minősítés alól, helyette egy 

közel álló tantárgy osztályzatát vesszük figyelembe, például: 

Magyar nyelv → irodalom 

Idegen nyelv  → magyar nyelv    

Matematika  → fizika (informatika). 

A FELVÉTELI JEGYZÉK ÖSSZEÁLLÍTÁSA 

Mindhárom tanulmányi területünkre (tagozatunkra) külön felvételi jegyzék készül.  

A felvételi „rangsort” a felvételi eljárás során elért  

összpontszám alapján alakítjuk ki, 

és mindenkit besorolunk minden tanulmányi területre, 

amelyre jelentkezett, ezért ez egy nagyon hosszú lista. 

(Az egyes tanulmányi területek felvételi jegyzékén  

a jelentkezők számának és elért pontszámának függvényében értelemszerűen  

különböző lesz a rangsorban elfoglalt hely.) 

Azonos pontszám esetén előnyt élveznek: 

1. a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók 

2. a Budapesten lakó tanulók 

3. a sajátos helyzetű tanulók: 

3. 1.  akinek testvére az iskolával tanulói jogviszonyban áll 



3. 2.  akinek testvére vagy szülője az iskola tanulója volt 

3. 3.  aki a 19. kerületben lakik 

3. 4.  aki 19. kerületi általános iskolába jár 

A felvételi jegyzéket  

(az oktatási azonosító vagy a tanuló által megadott jelszó megjelölésével)  

a szóbeli vizsgát követően (legkésőbb 2017. március 10-éig)  

közzétesszük iskolánk honlapján. 

A felvételi jegyzéken minden hozzánk jelentkező diák  

minden általa megjelölt tanulmányi területnél szerepel.  

IDEIGLENES FELVÉTELI RANGSOR 

Az ideiglenes felvételi rangsort a középiskolák 2017. április 8-áig  

küldik el a Felvételi Központnak, miután megkapták  

az általános iskolában 2017. március 16-17-én benyújtott módosítások alapján  

a jelentkezettek módosított névsorát. 

Az ideiglenes felvételi rangsort a korábban közzétett felvételi jegyzék  

rangsora alapján állítjuk össze.  

 A felvételi ponthatárt a jelentkezők által elért pontszámok és a felvehető tanulók 

függvényében határozzuk meg. 

Nem nyerhet felvételt iskolánkba az a tanuló, aki 

 nem érte el a felvételi ponthatárt (ez a korábbi években 100 pont volt), 

 nem írta meg a központi írásbeli vizsgát (kivéve a mentesített tanulók), 

 a szóbeli vizsgán nem jelent meg, és ennek okát nem jelezte. 

 



 

VÉGLEGES FELVÉTELI JEGYZÉK 

A végleges felvételi jegyzéket a Felvételi Központ  

2017. április 19-én küldi meg a középiskoláknak,  

a felvételről hivatalos értesítést csak ez után szabad küldeni. 

A felvételi értesítések kiküldésének határideje: 

2017. április 26.  

 

 

NYÍLT NAPOK 

2016. október 17-19., november 8-9., november 28-30. 

A részletes felvételi tájékoztatókat mindennap ugyanabban az időpontban kezdjük  

az iskola könyvtárában, 8.00, 10.00, 12.00 órakor. 

Utána egyénileg is lehet kérdezni, illetve tanítványaink körbevezetik Önöket,  

és megmutatják az iskolát.  

Ha nem alkalmasak ezek az időpontok, január végéig 

minden kedden és csütörtökön  

15.00 órától csoportos felvételi tájékoztatót tartunk.  

A felvételi tájékozatókra nem kell külön jelentkezni. 

 



 „NYÍLT ÓRÁK” 

A 2016. november 14-17. közötti héten 

órákat lehet látogatni az iskolánkban. 

A tantárgyakat és az órák időpontját  

október végén közzétesszük a honlapunkon. 

 

Az érdeklődőket természetesen nemcsak  

a nyílt napokon és a nyílt órákon,  

hanem előzetes bejelentkezés alapján bármikor szeretettel várjuk! 

AZ EGYES TANULMÁNYI TERÜLETEINKRŐL  

BŐVEBB INFORMÁCIÓ OLVASHATÓ  

ISKOLÁNK HONLAPJÁN „TAGOZATAINK” NÉVEN: 

www.semmelweis-bp.sulinet.hu 

Érdeklődni a következő telefonszámokon lehet:  

+36-1-281-3736, +36-1-358-056, +36-282-8213, +36-70-932-0347, +36-70932-0048. 

  

FELVÉTELI ELŐKÉSZÍTŐ TANFOLYAM  

A tanév első félévében felvételi előkészítő tanfolyamot tartunk  

a nyolcadik osztályos tanulók számára  

MATEMATIKÁBÓL. 

Ideje: 

2016. november 15 – 2017. január 19. 

Mivel iskolánkba jelentkezési feltétel a központi írásbeli vizsga,  

a felvételi előkészítőn a felvételi vizsga feladattípusaira  

készítjük fel a részt vevő diákokat. 

http://www.semmelweis-bp.sulinet.hu/


A TANFOLYAMOK IDŐTARTAMA: 

 hetente 2 óra 8 alkalommal, összesen 16 óra (a téli szünetben nincsenek 

foglalkozások) 

 a foglalkozások 2016. november 15-én kezdődnek, és 2017. január 19-éig 

tartanak 

 a foglalkozásokat kedden és csütörtökön tartjuk, így választani lehet a két 

délután között 

 a foglakozások időtartama: 15.00 - 16.30 

Jelentkezés a tanfolyamra: 

 A tanfolyamokra az iskola titkárságán lehet jelentkezni, vagy e-mailben a 

honlapunkon megtalálható jelentkezési lap kitöltésével és csatolásával: 

iskola@semmelweis-bp.sulinet.hu  

 Jelentkezési határidő: 2016. november 9. 

 A felvételi előkészítő tanfolyam ingyenes. 

EREDMÉNYES TANÉVET, JÓ DÖNTÉST  

ÉS SIKERES FELVÉTELIT KÍVÁNUNK!  

 

 

mailto:iskola@semmelweis-bp.sulinet.hu

