
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 a pincér vagy cukrász 
képzésekre is  kérheti az áthelyezését)

71590456989

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 a pincér vagy cukrász 
képzésekre is  kérheti az áthelyezését)

71623231504

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 a pincér vagy cukrász 
képzésekre is  kérheti az áthelyezését)

71607423649

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 a pincér vagy cukrász 
képzésekre is  kérheti az áthelyezését)

71589734635

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 a pincér vagy cukrász 
képzésekre is  kérheti az áthelyezését)

71589738536

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 a pincér vagy cukrász 
képzésekre is  kérheti az áthelyezését)

71622431082

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 a pincér vagy cukrász 
képzésekre is  kérheti az áthelyezését)

71587095491

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 a pincér vagy cukrász 
képzésekre is  kérheti az áthelyezését)

71607419744

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 a pincér vagy cukrász 
képzésekre is  kérheti az áthelyezését)

71635578009

9
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 a pincér vagy cukrász 
képzésekre is  kérheti az áthelyezését)

71591892767

10
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 a pincér vagy cukrász 
képzésekre is  kérheti az áthelyezését)

FEHÉREGÉ 71617902514

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 a pincér vagy cukrász 
képzésekre is  kérheti az áthelyezését)

71607415315

12
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 a pincér vagy cukrász 
képzésekre is  kérheti az áthelyezését)

71597192176

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 a pincér vagy cukrász 
képzésekre is  kérheti az áthelyezését)

71624518399

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 a pincér vagy cukrász 
képzésekre is  kérheti az áthelyezését)

71631106716

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 a pincér vagy cukrász 
képzésekre is  kérheti az áthelyezését)

71592516048

16
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 a pincér vagy cukrász 
képzésekre is  kérheti az áthelyezését)

71600539070

17
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 a pincér vagy cukrász 
képzésekre is  kérheti az áthelyezését)

71589521206

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 a pincér vagy cukrász 
képzésekre is  kérheti az áthelyezését)

71615087513

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 a pincér vagy cukrász 
képzésekre is  kérheti az áthelyezését)

71592646060

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 a pincér vagy cukrász 
képzésekre is  kérheti az áthelyezését)

21 SZAKÁCS



71607078734

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 a pincér vagy cukrász 
képzésekre is  kérheti az áthelyezését)

71597121399

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 a pincér vagy cukrász 
képzésekre is  kérheti az áthelyezését)

71601927488

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 a pincér vagy cukrász 
képzésekre is  kérheti az áthelyezését)

71622434440

24
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 a pincér vagy cukrász 
képzésekre is  kérheti az áthelyezését)

71597093866

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 a pincér vagy cukrász 
képzésekre is  kérheti az áthelyezését)

71622431832

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 a pincér vagy cukrász 
képzésekre is  kérheti az áthelyezését)

THIBI 71617904205

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 a pincér vagy cukrász 
képzésekre is  kérheti az áthelyezését)

FOCILABD 71621101476

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 a pincér vagy cukrász 
képzésekre is  kérheti az áthelyezését)

CUNCIMÓK 71618570203

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 a pincér vagy cukrász 
képzésekre is  kérheti az áthelyezését)

71612939834

30
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 a pincér vagy cukrász 
képzésekre is  kérheti az áthelyezését)

MARIKA27 71639980016

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 a pincér vagy cukrász 
képzésekre is  kérheti az áthelyezését)

71610120796

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 a pincér vagy cukrász 
képzésekre is  kérheti az áthelyezését)

71633128258

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 a pincér vagy cukrász 
képzésekre is  kérheti az áthelyezését)

71637957322

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 a pincér vagy cukrász 
képzésekre is  kérheti az áthelyezését)

71607083117

35
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 a pincér vagy cukrász 
képzésekre is  kérheti az áthelyezését)

76867507422

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 a pincér vagy cukrász 
képzésekre is  kérheti az áthelyezését)

71633134498

37
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 a pincér vagy cukrász 
képzésekre is  kérheti az áthelyezését)

71598671409

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 a pincér vagy cukrász 
képzésekre is  kérheti az áthelyezését)

71616956314

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 a pincér vagy cukrász 
képzésekre is  kérheti az áthelyezését)

77164634907

40
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 a pincér vagy cukrász 
képzésekre is  kérheti az áthelyezését)

79441895646

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 a pincér vagy cukrász 
képzésekre is  kérheti az áthelyezését)



71595938158

42
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 a pincér vagy cukrász 
képzésekre is  kérheti az áthelyezését)

71620201118

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 a pincér vagy cukrász 
képzésekre is  kérheti az áthelyezését)

71598661135

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 a pincér vagy cukrász 
képzésekre is  kérheti az áthelyezését)

75925937770

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 a pincér vagy cukrász 
képzésekre is  kérheti az áthelyezését)

TZSÓFIAA 71621104727

46
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 a pincér vagy cukrász 
képzésekre is  kérheti az áthelyezését)

71618572950

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 a pincér vagy cukrász 
képzésekre is  kérheti az áthelyezését)

71633141886

48
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 a pincér vagy cukrász 
képzésekre is  kérheti az áthelyezését)

71592832502

49
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 a pincér vagy cukrász 
képzésekre is  kérheti az áthelyezését)

71652480874

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 a pincér vagy cukrász 
képzésekre is  kérheti az áthelyezését)

71629758093

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 a pincér vagy cukrász 
képzésekre is  kérheti az áthelyezését)

BARNA200 71618568466

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 a pincér vagy cukrász 
képzésekre is  kérheti az áthelyezését)

SÖMJÉNP 71633125775

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 a pincér vagy cukrász 
képzésekre is  kérheti az áthelyezését)

71616977717

54
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 a pincér vagy cukrász 
képzésekre is  kérheti az áthelyezését)

71594787415

55
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 a pincér vagy cukrász 
képzésekre is  kérheti az áthelyezését)

71600037785

56
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 a pincér vagy cukrász 
képzésekre is  kérheti az áthelyezését)

EDI9241 76752584478

57
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 a pincér vagy cukrász 
képzésekre is  kérheti az áthelyezését)

71592428025

58
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 a pincér vagy cukrász 
képzésekre is  kérheti az áthelyezését)

71628259713

59
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 a pincér vagy cukrász 
képzésekre is  kérheti az áthelyezését)

71610119697

60
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 a pincér vagy cukrász 
képzésekre is  kérheti az áthelyezését)

71605739889

61
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 a pincér vagy cukrász 
képzésekre is  kérheti az áthelyezését)

KALISTA 71618567280

62
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 a pincér vagy cukrász 
képzésekre is  kérheti az áthelyezését)



KUKAC 71590676285

63
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 a pincér vagy cukrász 
képzésekre is  kérheti az áthelyezését)

SSZAKÁCS 71590147197

64
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 a pincér vagy cukrász 
képzésekre is  kérheti az áthelyezését)

71592091733

65
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 a pincér vagy cukrász 
képzésekre is  kérheti az áthelyezését)

71620205494

66
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 a pincér vagy cukrász 
képzésekre is  kérheti az áthelyezését)

71590676605

67
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 a pincér vagy cukrász 
képzésekre is  kérheti az áthelyezését)

71591870231

68
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 a pincér vagy cukrász 
képzésekre is  kérheti az áthelyezését)

71590143821

69
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 a pincér vagy cukrász 
képzésekre is  kérheti az áthelyezését)

71616956092

70
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 a pincér vagy cukrász 
képzésekre is  kérheti az áthelyezését)

75589251402

71
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 a pincér vagy cukrász 
képzésekre is  kérheti az áthelyezését)

SZŐRMÓK 71611485290

72
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 a pincér vagy cukrász 
képzésekre is  kérheti az áthelyezését)

71625544769

73
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 a pincér vagy cukrász 
képzésekre is  kérheti az áthelyezését)

71637319991

74
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 a pincér vagy cukrász 
képzésekre is  kérheti az áthelyezését)

71587121789

75
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 a pincér vagy cukrász 
képzésekre is  kérheti az áthelyezését)

71591998111

76
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 a pincér vagy cukrász 
képzésekre is  kérheti az áthelyezését)

71377832262

77
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 a pincér vagy cukrász 
képzésekre is  kérheti az áthelyezését)

71595936930

78
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 a pincér vagy cukrász 
képzésekre is  kérheti az áthelyezését)

71587121279

79
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 a pincér vagy cukrász 
képzésekre is  kérheti az áthelyezését)

71591889959

80
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 a pincér vagy cukrász 
képzésekre is  kérheti az áthelyezését)

71596702794

81
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 a pincér vagy cukrász 
képzésekre is  kérheti az áthelyezését)

SELFIE 71393183404

82
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 a pincér vagy cukrász 
képzésekre is  kérheti az áthelyezését)

71594578110

83
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 a pincér vagy cukrász 
képzésekre is  kérheti az áthelyezését)



71624662534

84
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 a pincér vagy cukrász 
képzésekre is  kérheti az áthelyezését)
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