
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 pincér képzésekre is  
kérheti az áthelyezését)

71597200901

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 pincér képzésekre is  
kérheti az áthelyezését)

71621095851

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 szakács vagy pincér képzésekre is  
kérheti az áthelyezését)

71601181578

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 pincér képzésekre is  
kérheti az áthelyezését)

CINTIA13 71598675284

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 pincér képzésekre is  
kérheti az áthelyezését)

GBOGICA4 71520722103

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 pincér képzésekre is  
kérheti az áthelyezését)

MIRELLA2 71598676352

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 pincér képzésekre is  
kérheti az áthelyezését)

RÖPLABDA 71591871005

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 szakács vagy pincér képzésekre is  
kérheti az áthelyezését)

LEVIVOK 71618567511

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 pincér képzésekre is  
kérheti az áthelyezését)
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71596487300

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 pincér képzésekre is  
kérheti az áthelyezését)

71631111743

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 pincér képzésekre is  
kérheti az áthelyezését)

71588624755

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 pincér képzésekre is  
kérheti az áthelyezését)

71591883721

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 a szakács vagy pincér képzésekre is  
kérheti az áthelyezését)

71596273322

13
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 pincér képzésekre is  
kérheti az áthelyezését)

KISMORA 71639967195

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 pincér képzésekre is  
kérheti az áthelyezését)

71622435170

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 pincér képzésekre is  
kérheti az áthelyezését)

19761979 71637320929

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 pincér képzésekre is  
kérheti az áthelyezését)

71605149891

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 a szakács vagy pincér képzésekre is  
kérheti az áthelyezését)

71609719973

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 pincér képzésekre is  
kérheti az áthelyezését)



71594570856

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 pincér képzésekre is  
kérheti az áthelyezését)

71592971103

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 pincér képzésekre is  
kérheti az áthelyezését)

71616979515

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 szakács vagy pincér képzésekre is  
kérheti az áthelyezését)

FLASANI 71598670742

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 pincér képzésekre is  
kérheti az áthelyezését)

71597189591

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 pincér képzésekre is  
kérheti az áthelyezését)

20001015 71943466408

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 pincér képzésekre is  
kérheti az áthelyezését)

71591892954

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 pincér képzésekre is  
kérheti az áthelyezését)

71598550314

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 pincér képzésekre is  
kérheti az áthelyezését)

78245193840

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 pincér képzésekre is  
kérheti az áthelyezését)

71591414787

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 pincér képzésekre is  
kérheti az áthelyezését)



71633376354

29
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 pincér képzésekre is  
kérheti az áthelyezését)

71647624196

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 a szakács vagy pincér képzésekre is  
kérheti az áthelyezését)

79151032174

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 pincér képzésekre is  
kérheti az áthelyezését)

74185315394

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 pincér képzésekre is  
kérheti az áthelyezését)

71634721165

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 pincér képzésekre is  
kérheti az áthelyezését)

75084687670

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 pincér képzésekre is  
kérheti az áthelyezését)

71625061397

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 a szakács vagy pincér képzésekre is  
kérheti az áthelyezését)

77797928952

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 szakács vagy pincér képzésekre is  
kérheti az áthelyezését)

75937220070

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 szakács vagy pincér képzésekre is  
kérheti az áthelyezését)

71618557257

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 szakács vagy pincér képzésekre is  
kérheti az áthelyezését)



71961282857

39
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 pincér képzésekre is  
kérheti az áthelyezését)

71613477930

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 a szakács vagy pincér képzésekre is  
kérheti az áthelyezését)

71634710107

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 szakács vagy pincér képzésekre is  
kérheti az áthelyezését)


	23 cukrász

