
Heves Megyei SZC Sárvári Kálmán Technikum 

Szakképző Iskola és Kollégium 

3300 Eger, Pozsonyi utca 4-6. sz. 

OM azonosító: 203035 
Tel: 70/400-2881 E-mail: szakkepzo@sarvarieger. hu Weblap: www.sarvarieger.hu 

Rendkívüli felvételi eljárás 

Iskolánk rendkívüli felvételi eljárás keretében korlátozott férőhellyel az alábbi képzéseket kínálja: 

5 éves technikumi képzéseink: 
Egyedi kódszám Ágazati besorolás megszerezhető szakképzettség  

5513 Kereskedelem Kereskedő és webáruházi technikus 

5523 Turizmus vendéglátás 
Vendégtéri szaktechnikus 

Szakács szaktechnikus 

5520 Sport Fitness-wellness instruktor 
 

3 éves szakképzéseink: 
Egyedi kódszám Ágazati besorolás megszerezhető szakképzettség 

5323 Turizmus vendéglátás 

Szakács 

Pincér vendégtéri szakember 

Cukrász 

5313 Kereskedelem Kereskedelmi értékesítő 

5305 Élelmiszeripar 
Pék-cukrász 

Szőlész-borász 
 

Idegen nyelvi választási lehetőség: angol, német  

A szakmai beiskolázás feltétele az orvosi alkalmasság megléte, melynek időpontjáról a jelentkezést követően értesítést küldünk.  

A jelentkezési laphoz kérjük csatolni a 7. év végi bizonyítvány másolatát, valamint a 8. félévi naplókivonat másolatát és 

amennyiben rendelkezésére áll a 8. év végi bizonyítvány másolatát. 

 

A jelentkezéssel kapcsolatosan bővebb információ, felvilágosítás kérhető: 

Márton Nóra iskolatitkár 06-70/400-28-84 

Bakosné Kovács Márta Katalin iskolatitkár 06-70/400-28-85 

Iskolánk 140 férőhelyes, jól felszerelt kollégiummal rendelkezik, melyben elhelyezés igényelhető. 

 

 

Milibákné Veres Erika 

igazgató 

 

  

http://www.sarvarieger.hu/


Heves Megyei SZC Sárvári Kálmán Technikum, 

Szakképző Iskola és Kollégium, OM 203035 

3300 Eger, Pozsonyi utca 4-6. 

Milibákné Veres Erika Igazgatónő részére 

Tárgy: Jelentkezés 9. évfolyamra 
RENDKÍVÜLI FELVÉTELI ELJÁRÁS    

keretében 

Tisztelt Igazgatónő! 
 

Alulírott …………………………………………………………………….. azzal a kéréssel fordulok Önhöz, hogy gyermekem felvételét 

engedélyezni szíveskedjen az Ön által vezetett intézmény: 

Technikum: 

 kereskedelem ágazat (kereskedő és webáruházi technikus) 

 turizmus-vendéglátás ágazat (vendégtéri szaktechnikus, szakács szaktechnikus) 

 sport ágazat (fitness-wellness instruktor) 
 

Szakképzés:  

 kereskedelem ágazat (kereskedelmi értékesítő) szakmájának, 

 élelmiszeripar ágazat (pék-cukrász, szőlész-borász) szakmájának, 

 turizmus-vendéglátás ágazat (pincér- vendégtéri szakember, szakács, cukrász) szakmájának. 
Kérjük, aláhúzással válasszon! 

Jelentkező tanuló adatai:  

Név:  ...............................................................................................................................................................................  

Születési hely, idő:  .........................................................................................................................................................  

Anyja leánykori neve:  ....................................................................................................................................................  

Gondviselő/apja neve:  ..................................................................................................................................................  

Személyi igazolvány betűjele és száma:  ........................................................................................................................  

TAJ száma:  .....................................................................................................................................................................  

Oktatási azonosító száma:  ............................................................................................................................................  

Adóazonosító jele:   ........................................................................................................................................................  

Tanult idegen nyelv:  ......................................................................................................................................................  

A tanuló értesítési címe, telefonszáma:  ........................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................................  

A gondviselő értesítési címe, telefonszáma:  .................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................................  

Az ÁLTALÁNOS ISKOLA megnevezése:  ..........................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................................  

Iskolai végzettsége:  .......................................................................................................................................................  

Kérelem indoklása:  ........................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................................  

 

Eger, 2……… év……………………….. hó ……… nap 

    …………………………………………    …………………………………………… 

              tanuló aláírása      szülő aláírása  
 


