
JELIGE
OKTATÁSI 

AZONOSÍTÓ
RANGSOR DÖNTÉS 

KIEGÉSZÍTÉS                                                                                                                                                                   
(Amennyiben több szakmát jelölt meg a tanuló, vagy az adatlapon tévesen más szakma került 

megjelölésre, vagy a sorrend tévesen került rögzítésre, a tanuló az indított képzések bármelyikébe 
kérheti az áthelyezését)

71601102903 1
Pontszám és pályaalkalmassági vizsgálat alapján 
felvételt nyert.

KIEGÉSZÍTÉS                                                                                                                                                                   
(Amennyiben több szakmát jelölt meg a tanuló, vagy az adatlapon tévesen más szakma került 

megjelölésre, vagy a sorrend tévesen került rögzítésre, a tanuló az indított képzések bármelyikébe 
kérheti az áthelyezését)

CIPPÓRA 71594274984 2
Pontszám alapján felvételt nyert, de 
pályaalkalmassági vizsgálat szükséges.

KIEGÉSZÍTÉS                                                                                                                                                                   
(Amennyiben több szakmát jelölt meg a tanuló, vagy az adatlapon tévesen más szakma került 

megjelölésre, vagy a sorrend tévesen került rögzítésre, a tanuló az indított képzések bármelyikébe 
kérheti az áthelyezését)

71637323036 3
Pontszám és pályaalkalmassági vizsgálat alapján 
felvételt nyert.

KIEGÉSZÍTÉS                                                                                                                                                                   
(Amennyiben több szakmát jelölt meg a tanuló, vagy az adatlapon tévesen más szakma került 

megjelölésre, vagy a sorrend tévesen került rögzítésre, a tanuló az indított képzések bármelyikébe 
kérheti az áthelyezését)

NYUSZIKA 71588219083 4
Pontszám és pályaalkalmassági vizsgálat alapján 
felvételt nyert.

KIEGÉSZÍTÉS                                                                                                                                                                   
(Amennyiben több szakmát jelölt meg a tanuló, vagy az adatlapon tévesen más szakma került 

megjelölésre, vagy a sorrend tévesen került rögzítésre, a tanuló az indított képzések bármelyikébe 
kérheti az áthelyezését)

71627736892 5
Pontszám és pályaalkalmassági vizsgálat alapján 
felvételt nyert.

KIEGÉSZÍTÉS                                                                                                                                                                   
(Amennyiben több szakmát jelölt meg a tanuló, vagy az adatlapon tévesen más szakma került 

megjelölésre, vagy a sorrend tévesen került rögzítésre, a tanuló az indított képzések bármelyikébe 
kérheti az áthelyezését)

71625061261 6
Pontszám és pályaalkalmassági vizsgálat alapján 
felvételt nyert.

KIEGÉSZÍTÉS                                                                                                                                                                   
(Amennyiben több szakmát jelölt meg a tanuló, vagy az adatlapon tévesen más szakma került 

megjelölésre, vagy a sorrend tévesen került rögzítésre, a tanuló az indított képzések bármelyikébe 
kérheti az áthelyezését)

MICHELIN 71591559120 7
Pontszám és pályaalkalmassági vizsgálat alapján 
felvételt nyert.

KIEGÉSZÍTÉS                                                                                                                                                                   
(Amennyiben több szakmát jelölt meg a tanuló, vagy az adatlapon tévesen más szakma került 

megjelölésre, vagy a sorrend tévesen került rögzítésre, a tanuló az indított képzések bármelyikébe 
kérheti az áthelyezését)

71633137551 8
Pontszám és pályaalkalmassági vizsgálat alapján 
felvételt nyert

KIEGÉSZÍTÉS                                                                                                                                                                   
(Amennyiben több szakmát jelölt meg a tanuló, vagy az adatlapon tévesen más szakma került 

megjelölésre, vagy a sorrend tévesen került rögzítésre, a tanuló az indított képzések bármelyikébe 
kérheti az áthelyezését)

71598672157 9
Pontszám és pályaalkalmassági vizsgálat alapján 
felvételt nyert.

KIEGÉSZÍTÉS                                                                                                                                                                   
(Amennyiben több szakmát jelölt meg a tanuló, vagy az adatlapon tévesen más szakma került 

megjelölésre, vagy a sorrend tévesen került rögzítésre, a tanuló az indított képzések bármelyikébe 
kérheti az áthelyezését)

71620194238 10
Pontszám és pályaalkalmassági vizsgálat alapján 
felvételt nyert

KIEGÉSZÍTÉS                                                                                                                                                                   
(Amennyiben több szakmát jelölt meg a tanuló, vagy az adatlapon tévesen más szakma került 

megjelölésre, vagy a sorrend tévesen került rögzítésre, a tanuló az indított képzések bármelyikébe 
kérheti az áthelyezését)

71943546438 11
Pontszám és pályaalkalmassági vizsgálat alapján 
felvételt nyert.

KIEGÉSZÍTÉS                                                                                                                                                                   
(Amennyiben több szakmát jelölt meg a tanuló, vagy az adatlapon tévesen más szakma került 

megjelölésre, vagy a sorrend tévesen került rögzítésre, a tanuló az indított képzések bármelyikébe 
kérheti az áthelyezését)

71607066018 12
Pontszám alapján felvételt nyert, de 
pályaalkalmassági vizsgálat szükséges.

KIEGÉSZÍTÉS                                                                                                                                                                   
(Amennyiben több szakmát jelölt meg a tanuló, vagy az adatlapon tévesen más szakma került 

megjelölésre, vagy a sorrend tévesen került rögzítésre, a tanuló az indított képzések bármelyikébe 
kérheti az áthelyezését)

71606629854 13
Pontszám és pályaalkalmassági vizsgálat alapján 
felvételt nyert.

KIEGÉSZÍTÉS                                                                                                                                                                   
(Amennyiben több szakmát jelölt meg a tanuló, vagy az adatlapon tévesen más szakma került 

megjelölésre, vagy a sorrend tévesen került rögzítésre, a tanuló az indított képzések bármelyikébe 
kérheti az áthelyezését)

71624673396 14
Pontszám és pályaalkalmassági vizsgálat alapján 
felvételt nyert

KIEGÉSZÍTÉS                                                                                                                                                                   
(Amennyiben több szakmát jelölt meg a tanuló, vagy az adatlapon tévesen más szakma került 

megjelölésre, vagy a sorrend tévesen került rögzítésre, a tanuló az indított képzések bármelyikébe 
kérheti az áthelyezését)

71467314480 15
Pontszám és pályaalkalmassági vizsgálat alapján 
felvételt nyert.

KIEGÉSZÍTÉS                                                                                                                                                                   
(Amennyiben több szakmát jelölt meg a tanuló, vagy az adatlapon tévesen más szakma került 

megjelölésre, vagy a sorrend tévesen került rögzítésre, a tanuló az indított képzések bármelyikébe 
kérheti az áthelyezését)

71597124336 16
Pontszám és pályaalkalmassági vizsgálat alapján 
felvételt nyert.

KIEGÉSZÍTÉS                                                                                                                                                                   
(Amennyiben több szakmát jelölt meg a tanuló, vagy az adatlapon tévesen más szakma került 

megjelölésre, vagy a sorrend tévesen került rögzítésre, a tanuló az indított képzések bármelyikébe 
kérheti az áthelyezését)

71621079778 17
Pontszám alapján felvételt nyert, de 
pályaalkalmassági vizsgálat szükséges.

KIEGÉSZÍTÉS                                                                                                                                                                   
(Amennyiben több szakmát jelölt meg a tanuló, vagy az adatlapon tévesen más szakma került 

megjelölésre, vagy a sorrend tévesen került rögzítésre, a tanuló az indított képzések bármelyikébe 
kérheti az áthelyezését)

71615084549 18
Pontszám és pályaalkalmassági vizsgálat alapján 
felvételt nyert.

KIEGÉSZÍTÉS                                                                                                                                                                   
(Amennyiben több szakmát jelölt meg a tanuló, vagy az adatlapon tévesen más szakma került 

megjelölésre, vagy a sorrend tévesen került rögzítésre, a tanuló az indított képzések bármelyikébe 
kérheti az áthelyezését)

71587809773 19
Pontszám és pályaalkalmassági vizsgálat alapján 
felvételt nyert.

KIEGÉSZÍTÉS                                                                                                                                                                   
(Amennyiben több szakmát jelölt meg a tanuló, vagy az adatlapon tévesen más szakma került 

megjelölésre, vagy a sorrend tévesen került rögzítésre, a tanuló az indított képzések bármelyikébe 
kérheti az áthelyezését)

71772026742 20
Pontszám és pályaalkalmassági vizsgálat alapján 
felvételt nyert.

KIEGÉSZÍTÉS                                                                                                                                                                   
(Amennyiben több szakmát jelölt meg a tanuló, vagy az adatlapon tévesen más szakma került 

megjelölésre, vagy a sorrend tévesen került rögzítésre, a tanuló az indított képzések bármelyikébe 
kérheti az áthelyezését)

71592639235 21
Pontszám alapján felvételt nyert, de 
pályaalkalmassági vizsgálat szükséges.

KIEGÉSZÍTÉS                                                                                                                                                                   
(Amennyiben több szakmát jelölt meg a tanuló, vagy az adatlapon tévesen más szakma került 

megjelölésre, vagy a sorrend tévesen került rögzítésre, a tanuló az indított képzések bármelyikébe 
kérheti az áthelyezését)
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MAZSOLA 71596262024 22
Pontszám alapján felvételt nyert, de 
pályaalkalmassági vizsgálat szükséges.

KIEGÉSZÍTÉS                                                                                                                                                                   
(Amennyiben több szakmát jelölt meg a tanuló, vagy az adatlapon tévesen más szakma került 

megjelölésre, vagy a sorrend tévesen került rögzítésre, a tanuló az indított képzések bármelyikébe 
kérheti az áthelyezését)

71591315063 23
Pontszám és pályaalkalmassági vizsgálat alapján 
felvételt nyert.

KIEGÉSZÍTÉS                                                                                                                                                                   
(Amennyiben több szakmát jelölt meg a tanuló, vagy az adatlapon tévesen más szakma került 

megjelölésre, vagy a sorrend tévesen került rögzítésre, a tanuló az indított képzések bármelyikébe 
kérheti az áthelyezését)

BABSZI14 71591900161 24
Pontszám alapján felvételt nyert, de 
pályaalkalmassági vizsgálat szükséges.

KIEGÉSZÍTÉS                                                                                                                                                                   
(Amennyiben több szakmát jelölt meg a tanuló, vagy az adatlapon tévesen más szakma került 

megjelölésre, vagy a sorrend tévesen került rögzítésre, a tanuló az indított képzések bármelyikébe 
kérheti az áthelyezését)

71591908348 25
Pontszám alapján felvételt nyert, de 
pályaalkalmassági vizsgálat szükséges.

KIEGÉSZÍTÉS                                                                                                                                                                   
(Amennyiben több szakmát jelölt meg a tanuló, vagy az adatlapon tévesen más szakma került 

megjelölésre, vagy a sorrend tévesen került rögzítésre, a tanuló az indított képzések bármelyikébe 
kérheti az áthelyezését)

71590887403 26
Pontszám és pályaalkalmassági vizsgálat alapján 
felvételt nyert.

KIEGÉSZÍTÉS                                                                                                                                                                   
(Amennyiben több szakmát jelölt meg a tanuló, vagy az adatlapon tévesen más szakma került 

megjelölésre, vagy a sorrend tévesen került rögzítésre, a tanuló az indított képzések bármelyikébe 
kérheti az áthelyezését)

78314844485 27
Pontszám és pályaalkalmassági vizsgálat alapján 
felvételt nyert.

KIEGÉSZÍTÉS                                                                                                                                                                   
(Amennyiben több szakmát jelölt meg a tanuló, vagy az adatlapon tévesen más szakma került 

megjelölésre, vagy a sorrend tévesen került rögzítésre, a tanuló az indított képzések bármelyikébe 
kérheti az áthelyezését)

71637324098 28
Pontszám és pályaalkalmassági vizsgálat alapján 
felvételt nyert.

KIEGÉSZÍTÉS                                                                                                                                                                   
(Amennyiben több szakmát jelölt meg a tanuló, vagy az adatlapon tévesen más szakma került 

megjelölésre, vagy a sorrend tévesen került rögzítésre, a tanuló az indított képzések bármelyikébe 
kérheti az áthelyezését)

FANNI 71612868385 29
Pontszám és pályaalkalmassági vizsgálat alapján 
felvételt nyert.

KIEGÉSZÍTÉS                                                                                                                                                                   
(Amennyiben több szakmát jelölt meg a tanuló, vagy az adatlapon tévesen más szakma került 

megjelölésre, vagy a sorrend tévesen került rögzítésre, a tanuló az indított képzések bármelyikébe 
kérheti az áthelyezését)

MIRROR 71633107641 30
Pontszám alapján felvételt nyert, de 
pályaalkalmassági vizsgálat szükséges.

KIEGÉSZÍTÉS                                                                                                                                                                   
(Amennyiben több szakmát jelölt meg a tanuló, vagy az adatlapon tévesen más szakma került 

megjelölésre, vagy a sorrend tévesen került rögzítésre, a tanuló az indított képzések bármelyikébe 
kérheti az áthelyezését)

71943543285 31
Pontszám alapján felvételt nyert, de 
pályaalkalmassági vizsgálat szükséges.

KIEGÉSZÍTÉS                                                                                                                                                                   
(Amennyiben több szakmát jelölt meg a tanuló, vagy az adatlapon tévesen más szakma került 

megjelölésre, vagy a sorrend tévesen került rögzítésre, a tanuló az indított képzések bármelyikébe 
kérheti az áthelyezését)

71597123025 32
Pontszám és pályaalkalmassági vizsgálat alapján 
felvételt nyert.

KIEGÉSZÍTÉS                                                                                                                                                                   
(Amennyiben több szakmát jelölt meg a tanuló, vagy az adatlapon tévesen más szakma került 

megjelölésre, vagy a sorrend tévesen került rögzítésre, a tanuló az indított képzések bármelyikébe 
kérheti az áthelyezését)

71597126635 33
Pontszám és pályaalkalmassági vizsgálat alapján 
felvételt nyert.

KIEGÉSZÍTÉS                                                                                                                                                                   
(Amennyiben több szakmát jelölt meg a tanuló, vagy az adatlapon tévesen más szakma került 

megjelölésre, vagy a sorrend tévesen került rögzítésre, a tanuló az indított képzések bármelyikébe 
kérheti az áthelyezését)

71629630776 34
Pontszám és pályaalkalmassági vizsgálat alapján 
felvételt nyert.

KIEGÉSZÍTÉS                                                                                                                                                                   
(Amennyiben több szakmát jelölt meg a tanuló, vagy az adatlapon tévesen más szakma került 

megjelölésre, vagy a sorrend tévesen került rögzítésre, a tanuló az indított képzések bármelyikébe 
kérheti az áthelyezését)

71595937491 35
Pontszám és pályaalkalmassági vizsgálat alapján 
felvételt nyert.

KIEGÉSZÍTÉS                                                                                                                                                                   
(Amennyiben több szakmát jelölt meg a tanuló, vagy az adatlapon tévesen más szakma került 

megjelölésre, vagy a sorrend tévesen került rögzítésre, a tanuló az indított képzések bármelyikébe 
kérheti az áthelyezését)

71613487543 36
Pontszám és pályaalkalmassági vizsgálat alapján 
felvételt nyert.

KIEGÉSZÍTÉS                                                                                                                                                                   
(Amennyiben több szakmát jelölt meg a tanuló, vagy az adatlapon tévesen más szakma került 

megjelölésre, vagy a sorrend tévesen került rögzítésre, a tanuló az indított képzések bármelyikébe 
kérheti az áthelyezését)

71597287153 37
Pontszám alapján felvételt nyert, de 
pályaalkalmassági vizsgálat szükséges.

KIEGÉSZÍTÉS                                                                                                                                                                   
(Amennyiben több szakmát jelölt meg a tanuló, vagy az adatlapon tévesen más szakma került 

megjelölésre, vagy a sorrend tévesen került rögzítésre, a tanuló az indított képzések bármelyikébe 
kérheti az áthelyezését)

KIRA0115 71618569445 38
Pontszám és pályaalkalmassági vizsgálat alapján 
felvételt nyert.

KIEGÉSZÍTÉS                                                                                                                                                                   
(Amennyiben több szakmát jelölt meg a tanuló, vagy az adatlapon tévesen más szakma került 

megjelölésre, vagy a sorrend tévesen került rögzítésre, a tanuló az indított képzések bármelyikébe 
kérheti az áthelyezését)

71597195534 39
Pontszám és pályaalkalmassági vizsgálat alapján 
felvételt nyert.

KIEGÉSZÍTÉS                                                                                                                                                                   
(Amennyiben több szakmát jelölt meg a tanuló, vagy az adatlapon tévesen más szakma került 

megjelölésre, vagy a sorrend tévesen került rögzítésre, a tanuló az indított képzések bármelyikébe 
kérheti az áthelyezését)

71589519066 40
Pontszám és pályaalkalmassági vizsgálat alapján 
felvételt nyert.

KIEGÉSZÍTÉS                                                                                                                                                                   
(Amennyiben több szakmát jelölt meg a tanuló, vagy az adatlapon tévesen más szakma került 

megjelölésre, vagy a sorrend tévesen került rögzítésre, a tanuló az indított képzések bármelyikébe 
kérheti az áthelyezését)

71623524749 41
Pontszám és pályaalkalmassági vizsgálat alapján 
felvételt nyert.

KIEGÉSZÍTÉS                                                                                                                                                                   
(Amennyiben több szakmát jelölt meg a tanuló, vagy az adatlapon tévesen más szakma került 

megjelölésre, vagy a sorrend tévesen került rögzítésre, a tanuló az indított képzések bármelyikébe 
kérheti az áthelyezését)

71597287153 42
Pontszám alapján felvételt nyert, de 
pályaalkalmassági vizsgálat szükséges.

KIEGÉSZÍTÉS                                                                                                                                                                   
(Amennyiben több szakmát jelölt meg a tanuló, vagy az adatlapon tévesen más szakma került 

megjelölésre, vagy a sorrend tévesen került rögzítésre, a tanuló az indított képzések bármelyikébe 
kérheti az áthelyezését)

71589518579 43
Pontszám és pályaalkalmassági vizsgálat alapján 
felvételt nyert.

KIEGÉSZÍTÉS                                                                                                                                                                   
(Amennyiben több szakmát jelölt meg a tanuló, vagy az adatlapon tévesen más szakma került 

megjelölésre, vagy a sorrend tévesen került rögzítésre, a tanuló az indított képzések bármelyikébe 
kérheti az áthelyezését)

TULIPÁN 71621099583 44
Pontszám és pályaalkalmassági vizsgálat alapján 
felvételt nyert.

KIEGÉSZÍTÉS                                                                                                                                                                   
(Amennyiben több szakmát jelölt meg a tanuló, vagy az adatlapon tévesen más szakma került 

megjelölésre, vagy a sorrend tévesen került rögzítésre, a tanuló az indított képzések bármelyikébe 
kérheti az áthelyezését)



71591297911 45
Pontszám és pályaalkalmassági vizsgálat alapján 
felvételt nyert.

KIEGÉSZÍTÉS                                                                                                                                                                   
(Amennyiben több szakmát jelölt meg a tanuló, vagy az adatlapon tévesen más szakma került 

megjelölésre, vagy a sorrend tévesen került rögzítésre, a tanuló az indított képzések bármelyikébe 
kérheti az áthelyezését)

71627440066 46
Pontszám alapján felvételt nyert, de 
pályaalkalmassági vizsgálat szükséges.

KIEGÉSZÍTÉS                                                                                                                                                                   
(Amennyiben több szakmát jelölt meg a tanuló, vagy az adatlapon tévesen más szakma került 

megjelölésre, vagy a sorrend tévesen került rögzítésre, a tanuló az indított képzések bármelyikébe 
kérheti az áthelyezését)

71613476648 47
Pontszám és pályaalkalmassági vizsgálat alapján 
felvételt nyert.

KIEGÉSZÍTÉS                                                                                                                                                                   
(Amennyiben több szakmát jelölt meg a tanuló, vagy az adatlapon tévesen más szakma került 

megjelölésre, vagy a sorrend tévesen került rögzítésre, a tanuló az indított képzések bármelyikébe 
kérheti az áthelyezését)

71607256451 48
Pontszám és pályaalkalmassági vizsgálat alapján 
felvételt nyert.

KIEGÉSZÍTÉS                                                                                                                                                                   
(Amennyiben több szakmát jelölt meg a tanuló, vagy az adatlapon tévesen más szakma került 

megjelölésre, vagy a sorrend tévesen került rögzítésre, a tanuló az indított képzések bármelyikébe 
kérheti az áthelyezését)

71594269536 49
Pontszám és pályaalkalmassági vizsgálat alapján 
felvételt nyert.

KIEGÉSZÍTÉS                                                                                                                                                                   
(Amennyiben több szakmát jelölt meg a tanuló, vagy az adatlapon tévesen más szakma került 

megjelölésre, vagy a sorrend tévesen került rögzítésre, a tanuló az indított képzések bármelyikébe 
kérheti az áthelyezését)

71623665943 50
Pontszám és pályaalkalmassági vizsgálat alapján 
felvételt nyert.

KIEGÉSZÍTÉS                                                                                                                                                                   
(Amennyiben több szakmát jelölt meg a tanuló, vagy az adatlapon tévesen más szakma került 

megjelölésre, vagy a sorrend tévesen került rögzítésre, a tanuló az indított képzések bármelyikébe 
kérheti az áthelyezését)

71640429645 51
Pontszám és pályaalkalmassági vizsgálat alapján 
felvételt nyert.

KIEGÉSZÍTÉS                                                                                                                                                                   
(Amennyiben több szakmát jelölt meg a tanuló, vagy az adatlapon tévesen más szakma került 

megjelölésre, vagy a sorrend tévesen került rögzítésre, a tanuló az indított képzések bármelyikébe 
kérheti az áthelyezését)

71625053742 52
Pontszám és pályaalkalmassági vizsgálat alapján 
felvételt nyert.

KIEGÉSZÍTÉS                                                                                                                                                                   
(Amennyiben több szakmát jelölt meg a tanuló, vagy az adatlapon tévesen más szakma került 

megjelölésre, vagy a sorrend tévesen került rögzítésre, a tanuló az indított képzések bármelyikébe 
kérheti az áthelyezését)

71606498672 53
Pontszám és pályaalkalmassági vizsgálat alapján 
felvételt nyert.

KIEGÉSZÍTÉS                                                                                                                                                                   
(Amennyiben több szakmát jelölt meg a tanuló, vagy az adatlapon tévesen más szakma került 

megjelölésre, vagy a sorrend tévesen került rögzítésre, a tanuló az indított képzések bármelyikébe 
kérheti az áthelyezését)
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