
BUDAPESTI GAZDASÁGI SZC  

Vásárhelyi Pál Technikum 

Iskola OM azonosítója 203061/021 

Telephely kódja 001 

Iskola címe 1212 Budapest, Széchenyi u. 95. 

Telefonszáma 278-3060 

E-mail címe titkarsag@vasarhelyi.info 

Honlap www.vasarhelyi.info 

Nyitott napok ideje 

 

Pályaválasztási szülői értekezlet időpontja 

2021. november 8-12.  

 

2021. november 15. 17 óra  

Felvételi vizsga információk központi írásbeli vizsga magyar nyelvből és 

matematikából, és szóbeli vizsga  

Milyen tanulási, egészségügyi 

problémával fogad jelentkezőket? 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

gyermek, tanuló 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tagozatkódok és leírásuk: 

 

0001  Kereskedelem – 5 évfolyamos technikum (angol nyelv vagy német nyelv) 

technikum; az első idegen nyelv az angol nyelv vagy a német nyelv; második idegen nyelv a 

német nyelv vagy angol nyelv; felvétel a tanulmányi eredmények, a szóbeli vizsga és a magyar 

nyelvi és a matematika központi írásbeli vizsga eredménye alapján;  

kereskedelem ágazat; a megszerezhető szakképesítés: kereskedő és webáruházi technikus 

 

0002 Logisztika - 5 évfolyamos technikum (angol nyelv vagy német nyelv) 

technikum; az első idegen nyelv az angol nyelv vagy a német nyelv; második idegen nyelv a 

német nyelv vagy angol nyelv; felvétel a tanulmányi eredmények, a szóbeli vizsga és a magyar 

nyelvi és a matematika központi írásbeli vizsga eredménye alapján;  

közlekedés és szállítmányozás ágazat; a megszerezhető szakképesítés: logisztikai technikus 

 

0003 Turisztika - 5 évfolyamos technikum (angol nyelv vagy német nyelv) 

technikum; az első idegen nyelv az angol nyelv vagy a német nyelv; második idegen nyelv a 

német nyelv vagy angol nyelv; felvétel a tanulmányi eredmények, a szóbeli vizsga és a magyar 

nyelvi és a matematika központi írásbeli vizsga eredménye alapján;  

turizmus-vendéglátás ágazat; a megszerezhető szakképesítés: turisztikai technikus 

 

 

 

 

 

A felvételi tájékoztató: 
A képzésekre felvételivel lehet bejutni, a jelentkező tanulóknak meg kell írniuk az egységes 

magyar nyelvi és matematika központi írásbeli felvételi feladatlapot. A felvételi kérelmek 

elbírálásakor a tanulmányi eredményeket, az írásbeli felvételi vizsgák eredményeit továbbá 

a szóbeli vizsga eredményét is figyelembe vesszük. 

 

 



Felvételi pontok számítása 

Hozott pontok: 

 magyar nyelv és irodalom, matematika, 

történelem, idegen nyelv  

(7. év végi, 8. osztály 1. félévi osztályzatok) 

40 pont 

Szerzett pontok: 

Központi írásbeli 

vizsga 

magyar nyelv 50 pont 

matematika 50 pont 

Szóbeli felvételi 

vizsga 

szövegértési, valamint logikai képességet, 

véleményalkotási készséget, általános műveltséget 

mérünk 

20 pont 

Összesen:  160 pont 

 

Annak a tanulónak, akinek az általános iskolában tanév végi bizonyítványában, illetve 8. 

osztály I. félévi értesítőjében elégtelen osztályzata van, a felvételi kérelme elutasításra kerül. 

 

A központi írásbeli vizsgára való jelentkezési lap a www.oktatas.hu honlapról tölthető le.  

 

  

leadási határidő a középiskolába : 2021. december 03. 

 

A központi írásbeli vizsga időpontja: 2022. január 22. szombat 10 óra  

 2022. január 27. csütörtök 14 óra (pótló) 

A szóbeli vizsga időpontja:  2022. február 22. - március 11. 

 

A gyorsabb tájékoztatás érdekében kérjük a tanulói jelentkezési lapon adják meg  

az e-mail címüket.  
 

További részletes információ és régebbi felvételi feladatsorok a www.oktatas.hu oldalon a 

Köznevelés  Középfokú felvételi eljárás menüpontban található. 

Látogassák meg iskolánk honlapját is: www.vasarhelyi.info, melyen a Felvételi 

menüpontban részletes és folyamatos tájékoztatást találnak.  
 

Ha a felvételi eljárás során a 30. helytől azonos pontszámot értek el a tanulók, akkor a 

differenciálás szempontjai sorrendben a következők:  

 A megírt matematika és magyar nyelv felvételi eredménye pontszámban több.  

 A Szakmai Program szerint különleges helyzete indokolja: testvére vagy valamelyik 

szülője a Vásárhelyibe jár, illetve járt. 

 Beiskolázási körzet (előnyben részesül az a tanuló, akinek a lakóhelye ennek hiányában 

tartózkodási helye az iskola székhelyének, telephelyének településén található) 

 Halmozottan hátrányos helyzetű tanuló (Kérjük a szükséges igazolást iskolánkba 

személyesen eljuttatni.)  

 

A sajátos nevelési igényű tanulót illetve a beilleszkedési tanulási magatartási nehézséggel 

küzdő tanulót a felvételi eljárás során szülői kérelem alapján a szakértői vélemény csatolása 

mellett és az általános iskolai előzményekre való hivatkozás alapján mentesítjük, felmentjük 

illetve a szükséges segédeszközök használatának lehetőségét, valamint az időhosszabbítást 

biztosítjuk a jogszabályi előírásoknak megfelelően. Felmentések esetén arányosítva számítjuk 

a tanuló felvételi pontját.  

http://www.oktatas.hu/
http://www.oktatas.hu/
http://www.vasarhelyi.info/

