
A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 

Technikum: 

 

- 1111 Specializált gép - és járműgyártás ágazat: 5 év (Gépjárműmechatronikai technikus 5 0716  

 19 04) 

- 1112 Épületgépész ágazat: 5 év (Épületgépész technikus 5 0732 07 01) 

- 1113 Turizmus - vendéglátás ágazat: 5 év (Szakács szaktechnikus 5 1013 23 02) 

- 1114 Turizmus - vendéglátás ágazat: 5 év (Vendégtéri szaktechnikus 5 1013 23 08) 

- 1115 Közlekedés és szállítmányozás (Postai üzleti ügyintéző 5 1041 15 07) 

 

Szakképző iskola:  

- 2221 Turizmus - vendéglátás ágazat: 3 év Szakács 4 1013 2305 

- 2222  Turizmus – vendéglátás ágazat 3 év Pincér – vendégtéri szakember 4 1013 23 04 

- 2223 Gépészet ágazat 3 év Gépi és CNC forgácsoló 4 0715 10 07 

- 2224 Gépészet ágazat 3 év Hegesztő 4 0715 10 08 

- 2225 Gépészet ágazat 3 év Épület – és szerkezetlakatos 4 0732 10 03 

- 2226 Fa és bútoripar ágazat 3 év Asztalos 4 0722 08 01 

- 2227 Építőipar ágazat 3 év Kőműves 4 0732 06 08 

 

 

1111  
Gépjárműmechatronikai 

technikus  

technikum 

5 évfolyam 

a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a 

következő(k egyike): angol 

a tanulmányi területen oktatott második idegen nyelv a 

következő(k egyike): német 

felvétel a tanulmányi eredmények alapján 

egészségügyi alkalmassági követelményeknek való 

megfelelés szükséges 

specializált gép- és járműgyártás ágazat 

a tanulmányi terület lehetséges szakképzettség 

kimenete(i): gépjárműmechatronikai technikus 

 

 

 

1112  Épületgépész technikus  

technikum 

5 évfolyam 

a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a 

következő(k egyike): angol 

a tanulmányi területen oktatott második idegen nyelv a 

következő(k egyike): német 

felvétel a tanulmányi eredmények alapján 

egészségügyi alkalmassági követelményeknek való 

megfelelés szükséges 

épületgépészet ágazat 

a tanulmányi terület lehetséges szakképzettség 

kimenete(i): épületgépész technikus 

 

 



1113  Szakács szaktechnikus  

technikum 

5 évfolyam 

a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a 

következő(k egyike): angol 

a tanulmányi területen oktatott második idegen nyelv a 

következő(k egyike): német 

felvétel a tanulmányi eredmények alapján 

egészségügyi alkalmassági követelményeknek való 

megfelelés szükséges 

pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés 

szükséges 

turizmus-vendéglátás ágazat 

a tanulmányi terület lehetséges szakképzettség 

kimenete(i): szakács szaktechnikus 

 

 

1114  Vendégtéri szaktechnikus  

technikum 

5 évfolyam 

a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a 

következő(k egyike): angol 

a tanulmányi területen oktatott második idegen nyelv a 

következő(k egyike): német 

felvétel a tanulmányi eredmények alapján 

egészségügyi alkalmassági követelményeknek való 

megfelelés szükséges 

pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés 

szükséges 

turizmus-vendéglátás ágazat 

a tanulmányi terület lehetséges szakképzettség 

kimenete(i): vendégtéri szaktechnikus 

 

 

1115  Postai üzleti ügyintéző  

technikum 

5 évfolyam 

a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv a 

következő(k egyike): angol 

a tanulmányi területen oktatott második idegen nyelv a 

következő(k egyike): német 

felvétel a tanulmányi eredmények alapján 

egészségügyi alkalmassági követelményeknek való 

megfelelés szükséges 

közlekedés és szállítmányozás ágazat 

a tanulmányi terület lehetséges szakképzettség 

kimenete(i): postai üzleti ügyintéző 

 

 

 

 

  



2221  Szakács  

szakképző iskola 

3 évfolyam 

a tanulmányi területen oktatott idegen nyelv a 

következő(k egyike): német 

a tanulmányi területre beilleszkedési, tanulási, 

magatartási nehézséggel küzdő tanulók is 

jelentkezhetnek 

felvétel a tanulmányi eredmények alapján 

egészségügyi alkalmassági követelményeknek való 

megfelelés szükséges 

pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés 

szükséges 

turizmus-vendéglátás ágazat 

a tanulmányi terület lehetséges szakképzettségi 

kimenete(i): szakács 

 

)  

2222  
Pincér – vendégtéri 

szakember 

szakképző iskola 

3 évfolyam 

a tanulmányi területen oktatott idegen nyelv a 

következő(k egyike): német 

a tanulmányi területre beilleszkedési, tanulási, 

magatartási nehézséggel küzdő tanulók is 

jelentkezhetnek 

felvétel a tanulmányi eredmények alapján 

egészségügyi alkalmassági követelményeknek való 

megfelelés szükséges 

pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés 

szükséges 

turizmus-vendéglátás ágazat 

a tanulmányi terület lehetséges szakképzettségi 

kimenete(i): pincér - vendégtéri szakember 

 

 

2223  Gépi és CNC forgácsoló  

szakképző iskola 

3 évfolyam 

a tanulmányi területen oktatott idegen nyelv a 

következő(k egyike): német 

a tanulmányi területre beilleszkedési, tanulási, 

magatartási nehézséggel küzdő tanulók is 

jelentkezhetnek 

felvétel a tanulmányi eredmények alapján 

egészségügyi alkalmassági követelményeknek való 

megfelelés szükséges 

gépészet ágazat 

a tanulmányi terület lehetséges szakképzettségi 

kimenete(i): gépi és CNC forgácsoló 

 

 

 



2224  Hegesztő  

szakképző iskola 

3 évfolyam 

a tanulmányi területen oktatott idegen nyelv a 

következő(k egyike): német 

a tanulmányi területre beilleszkedési, tanulási, 

magatartási nehézséggel küzdő tanulók is 

jelentkezhetnek 

felvétel a tanulmányi eredmények alapján 

egészségügyi alkalmassági követelményeknek való 

megfelelés szükséges 

pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés 

szükséges 

gépészet ágazat 

a tanulmányi terület lehetséges szakképzettségi 

kimenete(i): hegesztő 

 

 

2225  Épület – és szerkezetlakatos  

szakképző iskola 

3 évfolyam 

a tanulmányi területen oktatott idegen nyelv a 

következő(k egyike): német 

a tanulmányi területre beilleszkedési, tanulási, 

magatartási nehézséggel küzdő tanulók is 

jelentkezhetnek 

felvétel a tanulmányi eredmények alapján 

egészségügyi alkalmassági követelményeknek való 

megfelelés szükséges 

gépészet ágazat 

a tanulmányi terület lehetséges szakképzettségi 

kimenete(i): épület- és szerkezetlakatos 

 

 

2226  Asztalos  

szakképző iskola 

3 évfolyam 

a tanulmányi területen oktatott idegen nyelv a 

következő(k egyike): német 

a tanulmányi területre beilleszkedési, tanulási, 

magatartási nehézséggel küzdő tanulók is 

jelentkezhetnek 

felvétel a tanulmányi eredmények alapján 

egészségügyi alkalmassági követelményeknek való 

megfelelés szükséges 

fa- és bútoripar ágazat 

a tanulmányi terület lehetséges szakképzettségi 

kimenete(i): asztalos 

 

 

 

 



 

2227  Kőműves  

szakképző iskola 

3 évfolyam 

a tanulmányi területen oktatott idegen nyelv a 

következő(k egyike): német 

a tanulmányi területre beilleszkedési, tanulási, 

magatartási nehézséggel küzdő tanulók is 

jelentkezhetnek 

felvétel a tanulmányi eredmények alapján 

egészségügyi alkalmassági követelményeknek való 

megfelelés szükséges 

építőipar ágazat 

a tanulmányi terület lehetséges szakképzettségi 

kimenete(i): kőműves 

 

 

A JELENTKEZÉS MÓDJA  

 

Az általános iskolában. A tanulói jelentkezési lapot az általános iskola 2022. február 18-ig 

juttatja el intézményünkbe. 

 

Felvételi tájékoztató a leendő 9. évfolyamosok számára: 2022. március 16. (szerda) 8:00 a 

Vay Miklós Református Technikum, Szakképző Iskola és Diákotthon épületében 3950 

Sárospatak, Arany János u. 5. 

  

Iskolánk diákjai számára kollégiumi elhelyezést tudunk biztosítani. Jelentkezni lehet a 

kitöltött jelentkezési lappal, melyet iskolánk honlapján és titkárságán lehet beszerezni.  

Jelentkezési határidő 2022. június 24. 

 

Az egészségügyi alkalmassági vizsgálat és az adott szakmákban előírt pályaalkalmassági 

vizsgálat a felvételi tájékoztató napján (2022. március 16.) konkrétan kerül meghatározásra. 

  

A beiratkozásra meghatározott idő 

A beiratkozás időpontja: Technikum: 2022. június 22. (szerda) 

        Szakképző: 2022. június 23. (csütörtök) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

OM azonosító: 029324 

Cím: 3950 Sárospatak, Arany J. u. 5. 

Telefon: 47 311 807 

e-mail: vayrefi©gmail.com 

Honlap: vaymiklos-szki.hu 

Igazgató: Dr. Téglás Zsolt Gábor 

Pályaválasztási felelős: 

Majorné Danyi Katalin igh. – technikumi képzés 

Fedor Mátyás igh. – szakképzés 

 

Felvételi követelmények: Felvétel általános iskolai jegyek alapján. 

 

Technikum 

Felvételi eljárás: - az általános iskola 5-6-7. osztály év végi és a 8. osztály első félévi eredménye 

az alábbi tantárgyakból:  

 Magyar nyelv és Magyar irodalom  

 Matematika  

 Történelem  

 Idegen nyelv  

 Szabadon választott tárgy  

- egészségügyi alkalmasság 

Tantárgyak alapján elérhető maximális pontszám: 100 pont. 

 

Szakképző iskola 

Felvételi eljárás: - az általános iskola 5-6-7. osztály év végi és a 8. osztály első félévi eredménye 

az alábbi tantárgyakból  

 Magyar nyelv és Magyar irodalom  

 Matematika  

 Történelem  



 Idegen nyelv  

 Szabadon választott tárgy  

- egészségügyi alkalmasság 

Tantárgyak alapján elérhető maximális pontszám: 100 pont. 

 

 - egészségügyi alkalmasság (szakmai és vizsgakövetelmények szerint) –a pincér és vendégtéri 

szakember, a szakács szakmát választó tanulóknak ezen kívül pályaalkalmassági 

követelményeknek is meg kell felelniük. 

Tantárgyak alapján elérhető maximális pontszám: 100 pont. 

 

Ha a jelentkező egyidejűleg több képzésre is jelentkezett, akkor minden megjelölt képzésnél 

rangsoroljuk a kiszámított pontjai alapján. A rangsorolásnál pontegyenlőség esetén azt a 

jelentkezőt részesítjük előnyben, akinek a képzésen belül a tantárgy(ak)ból jobb a tanulmányi 

átlaga 5. 6. 7. és 8. osztályban. Ha a pontegyenlőség továbbra is fennáll, azt a tanulót 

rangsoroljuk előbbre, aki halmozottan hátrányos helyzetű, majd aki hátrányos helyzetű. Ezért 

szükséges csatolni a jelentkezési laphoz az ezt igazoló dokumentumot. 

 

A jelentkezési lapon a megpályázott szakképesítés kódját kérjük feltüntetni! 

Csak megfelelő számú jelentkező esetén indulhatnak a meghirdetett képzések 

Az SNI tanulók esetében biztosítjuk a 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 51§ 5. 

pontjában előírtakat, valamint a jogszabályi előírásoknak megfelelően a beilleszkedési, 

tanulási, magatartási nehézséggel küzdő jelentkezőre vonatkozó speciális elbírálási 

szabályokat. 

Az egészségügyi és pályaalkalmassági vizsgálatok várható időpontja március hónap vége, az 

időpontról és a pályaalkalmassági követelményekről a jelentkezőket írásban tájékoztatjuk. 

Az előzetesen felvételt nyert, de a választott szakmára orvosilag nem alkalmas tanulók 

részére az iskola képzési rendszerében más szakmában továbbtanulási lehetőséget 

biztosítunk. Kollégiumi férőhely igényelhető. 

 

 

 

       

 


