
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 szakács vagy cukrász 
képzésekre is  kérheti az áthelyezését)

71631679371

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 szakács vagy cukrász 
képzésekre is  kérheti az áthelyezését)

71602968206

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 szakács vagy cukrász 
képzésekre is  kérheti az áthelyezését)

GÚNÁR2 71587115039

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 a szakács vagy cukrász 
képzésekre is  kérheti az áthelyezését)

71623578383

8
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 szakács vagy cukrász 
képzésekre is  kérheti az áthelyezését)

71607060829

2
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 szakács vagy cukrász 
képzésekre is  kérheti az áthelyezését)

71622437747

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 szakács vagy cukrász 
képzésekre is  kérheti az áthelyezését)

71607060050

11
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 szakács vagy cukrász 
képzésekre is  kérheti az áthelyezését)

71520719761

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 a szakács vagy cukrász 
képzésekre is  kérheti az áthelyezését)

71621080394

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 a szakács vagy cukrász 
képzésekre is  kérheti az áthelyezését)

79042346432

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 szakács vagy cukrász 
képzésekre is  kérheti az áthelyezését)

71594785232

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 a szakács vagy cukrász 
képzésekre is  kérheti az áthelyezését)

71616978400

15
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 szakács vagy cukrász 
képzésekre is  kérheti az áthelyezését)

71615093744

23
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 szakács vagy cukrász 
képzésekre is  kérheti az áthelyezését)

71594786810

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 szakács vagy cukrász 
képzésekre is  kérheti az áthelyezését)

79454677321

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 a szakács vagy cukrász 
képzésekre is  kérheti az áthelyezését)

HORVATH9 71598659093

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 a szakács vagy cukrász 
képzésekre is  kérheti az áthelyezését)

71621108305

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 a szakács vagy cukrász 
képzésekre is  kérheti az áthelyezését)

71589529661

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 szakács vagy cukrász 
képzésekre is  kérheti az áthelyezését)

71970891900

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 a szakács vagy cukrász 
képzésekre is  kérheti az áthelyezését)

22 PINCÉR



71625062732

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 szakács vagy cukrász 
képzésekre is  kérheti az áthelyezését)

71592432260

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 szakács vagy cukrász 
képzésekre is  kérheti az áthelyezését)

71589529465

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 szakács vagy cukrász 
képzésekre is  kérheti az áthelyezését)

71467600113

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 szakács vagy cukrász 
képzésekre is  kérheti az áthelyezését)

71623523563

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 a szakács vagy cukrász 
képzésekre is  kérheti az áthelyezését)

71587124270

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 szakács vagy cukrász 
képzésekre is  kérheti az áthelyezését)

71598668118

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 szakács vagy cukrász 
képzésekre is  kérheti az áthelyezését)

71635568951

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 a szakács vagy cukrász 
képzésekre is  kérheti az áthelyezését)

71592431002

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 szakács vagy cukrász 
képzésekre is  kérheti az áthelyezését)

71625045562

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 szakács vagy cukrász 
képzésekre is  kérheti az áthelyezését)

71591878982

21
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 szakács vagy cukrász 
képzésekre is  kérheti az áthelyezését)

PICUR 71618571461

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 szakács vagy cukrász 
képzésekre is  kérheti az áthelyezését)

71610120553

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 szakács vagy cukrász 
képzésekre is  kérheti az áthelyezését)

77547100927

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 szakács vagy cukrász 
képzésekre is  kérheti az áthelyezését)

ADRIÁN11 71621079393

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 szakács vagy cukrász 
képzésekre is  kérheti az áthelyezését)

71594271982

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 szakács vagy cukrász 
képzésekre is  kérheti az áthelyezését)

71597188718

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 szakács vagy cukrász 
képzésekre is  kérheti az áthelyezését)

71632701922

56
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 szakács vagy cukrász 
képzésekre is  kérheti az áthelyezését)

71598675622

58
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 szakács vagy cukrász 
képzésekre is  kérheti az áthelyezését)

71612860091

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 szakács vagy cukrász 
képzésekre is  kérheti az áthelyezését)

71631107357

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 szakács vagy cukrász 
képzésekre is  kérheti az áthelyezését)



71607421279

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 szakács vagy cukrász 
képzésekre is  kérheti az áthelyezését)

71592433025

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 szakács vagy cukrász 
képzésekre is  kérheti az áthelyezését)

72360868673

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 szakács vagy cukrász 
képzésekre is  kérheti az áthelyezését)

71591882009

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 szakács vagy cukrász 
képzésekre is  kérheti az áthelyezését)

71607421813

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 szakács vagy cukrász 
képzésekre is  kérheti az áthelyezését)

71598664511

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 szakács vagy cukrász 
képzésekre is  kérheti az áthelyezését)

75848590353

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 szakács vagy cukrász 
képzésekre is  kérheti az áthelyezését)

71601093751

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 szakács vagy cukrász 
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