
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)

SÜTIKE26 71618566069 1
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)

71587737440 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)

71635862229 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)

GALLAT 71612867771 4
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)

71591426394 5
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)

71627442982 6
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)

71465848351 7
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)

71595939941 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)

GÚNÁR7 71587115997 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)

71596694511 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)

71607131635 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)

71596263649 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)

71625034335 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)

71595938837 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)

71610117057 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)

71594574523 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)

71633126431 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)

71625037364 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)

72988832536 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)

71625059236 20
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)

71589523407 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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KAJAK 71629764401 22
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)

71601088045 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)

71629767860 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)

71591874787 25
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)

71620845465 26
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)

71594264861 27
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)

71465846384 28
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)

71591874114 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)

ELIZABET 71588393729 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)

71607062921 31
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)

71589522473 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)

71592640423 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)

MONI2001 71639969420 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)
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