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Fontos időpontok: 

2018. november 20-21-22:  Nyílt nap 
2018. november 5-től 2018. november 19-ig: bejelentkezés a 
nyílt napra a titkárságon a 06-27-500-723-as telefonszámon 

Felvételi elbeszélgetés, pályaalkalmassági felmérés: 

2019. március 5-7. 13 órától  

A szóbeli meghallgatások pontos beosztását weboldalunkon 
tesszük közzé. 

Elérhetőségeink: 

Posta cím: 2600 Vác, Brusznyai Árpád utca 6. 

OM azonosító: 201698 
Honlap:  www.bkkvszi.hu 
E-mail cím:   keri.vac@reformatus.hu 
Igazgató: Solymosi Csilla 

Pályaválasztási felelősök: 
Darida Katalin: Tel: 06-27-500-724 
Haluszka Tibor: Tel: 06-27-500-724 

www.bkkvszi.hu 
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FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 
2019/2020 

• 

Bernáth Kálmán Református 
Gimnázium,  

Kereskedelmi és Vendéglátóipari  
Szakgimnázium és Szakközépiskola 
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Kedves Nyolcadikos Diákok! 
 
A Bernáth Kálmán iskolaalapító tanár nevét viselő intézmé-

nyünkben több mint 60 éve folyik kereskedelmi és vendéglá-

tóipari szakemberek képzése. Intézményünk immár  2012. óta 

református fenntartású iskolaként működik. Ennek megfelelő 

szellemiségben, magas szakmai színvonalon igyekszünk okta-

tó-nevelő munkánkat végezni. Képzési kínálatunkat a munka-

erőpiaci igényekhez és a diákok érdeklődéséhez igazítjuk. En-

nek megfelelően számos szakma, valamint érettségi bizonyít-

vány megszerzésére nyújtunk lehetőséget. A 2017/2018. tan-

évben nagy sikerrel elindítottuk a gimnáziumi osztályun-

kat is.  Az oktatás a Szérűsker ti Oktatási Centrum korsze-

rű iskolaépületében, színvonalas tantermekben, tankonyhák-

ban folyik, jól képzett szaktanárok közreműködésével. Szere-

tettel hívunk és várunk benneteket nyílt napunkon, ami-

kor betekintést nyerhettek iskolánk 

életébe. 

Áldás, békesség! 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Solymosi Csilla 
igazgató 
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Iskolai életünk 
 

Iskolánk számos tanórán kívüli tevékenységet kínál fel diákjai ré-
szére. A különböző szakkörök, sportkörök mellett tanulóink rend-
szeresen megmérettetik magukat szakmai és tantárgyi versenye-
ken.  
Nagy hagyománya van a minden évben megrendezett Bernáth Ku-
pa labdarúgó versenynek, melyre szeretettel hívjuk a váci középis-
kolákat. 
A Diáknapon iskolánk osztályai játékos vetélkedőkön, főzőverse-
nyen, illetve különböző sportágakban mérhetik össze tudásukat.  
A 9. évfolyamosok iskolánk életébe való beilleszkedésének egyik 
első lépése a Csendesnap. A gólyák különféle csapatépítő játékok 
közben megismerhetik egymást és tanáraikat.  
 
 
 

Fontos információk 
 

 A törvény értelmében a felvétel során előnyben részesül az a 
tanuló, aki rendszeresen gyakorolja vallását, és azt igazolja. 

 A felvételi elbeszélgetések időpontjait weboldalunkon tesszük 
közzé. 

 Minden további felvételivel kapcsolatos információ a honlapun-
kon megtalálható. 
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Szakközépiskola 
 

A 8. osztály elvégzése után iskolánkban az alábbi szakmákat 
tanulhatod. 
 

VENDÉGLÁTÓIPAR: 
0031 SZAKÁCS 
0032 CUKRÁSZ 
0033 PINCÉR  
 

KERESKEDELEM 
0002 ELADÓ 

A szakmai bizonyítvány birtokában szakképzett munka-
vállalóként lehetőség nyílik a munkába állásra, vagy +2  tanév 
alatt iskolánkban érettségi bizonyítvány megszerzésére. 
 
A képzés időtartama 3 év a fenti szakmákban. 
Amennyiben intézményünkbe szeretnél jelentkezni, a felvételi 
eljárás során az alábbiakra kell figyelned: 

 Az 5., 6., 7., év végi, illetve a  8. félévi jegyeid az alábbi 
tantárgyakból: magyar nyelvtan, irodalom, matematika, 
történelem, idegen nyelv (maximum 100 pont) 

 Egészségügyi alkalmassági vizsgálaton való megfelelés 

 Pályaalkalmassági felmérésen való részvétel és megfelelés 
 
Az ERASMUS+ pályázat keretében diákjainknak lehetőségük 
van külföldi szakmai gyakorlatra, ahol angol vagy német 
nyelvtudásukat fejleszthetik, miközben értékes külföldi szakmai 
tapasztalatokra tehetnek szert. 
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Mit tanulhatsz iskolánkban? 
 

1. Gimnázium (4 tanév): általános érettségi vizsga 
 

2. Szakgimnázium (4+1 év): az alábbi szakágazati  
 képzésre jelentkezhetsz: 
 

 Idegenforgalom 
 Vendéglátás-turisztika 
 Kereskedelem 
A szakgimnáziumi képzés 4. év végén szakmai érettségi 
vizsgával zárul. 
 
Az érettségi vizsga után +1 tanév szakmai képzéssel az 
alábbi szakmai végzettség szerezhető meg: 
 Idegenforgalom  - Idegenvezető 
 Vendéglátás-turisztika - Vendéglátásszervező 
 Kereskedelem  - Kereskedő 

 

3. Szakközépiskola (3+2 év): a 3. év végén szakmai vizs-
gával zárul a következő szakirányokon: 

 
 Cukrász 
 Eladó 
 Pincér 
 Szakács  
A szakmai végzettség megszerzése után iskolánkban le-
hetőség van +2 év alatt érettségi bizonyítvány megszerzé-
sére. 
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Gimnázium 
 
 

Nagy örömünkre szolgál, hogy a Reformáció 500. emlékévében 
iskolánkban elindult az általános tantervű gimnáziumi képzés.  
Gimnáziumi osztályunkba elsősorban azokat a diákokat várjuk, 
akik felsőoktatási intézményben szeretnének továbbtanulni és en-
nek érdekében a közismereti tárgyakat magas színvonalon kíván-
ják elsajátítani. 
Különös hangsúlyt helyezünk az angol és német idegen nyelvek 
oktatására.  

TAGOZATKÓD:· 0101 ÁLTALÁNOS GIMNÁZIUM 

Az érettségi bizonyítvány birtokában lehetőség nyílik felsőokta-
tásban továbbtanulni, vagy intézményünkben érettségire épülő 
OKJ-s szakmai bizonyítványt szerezni. 
 

OKJ-s képzéseink: - Idegenvezető 
   - Vendéglátásszervező 
   - Kereskedő 

 
Amennyiben intézményünkbe szeretnél jelentkezni, a felvételi 
eljárás során az alábbiakra kell figyelned: 
· Az 5., 6., 7., év végi, illetve a  8. félévi jegyeid az alábbi tantár-

gyakból: magyar nyelvtan, irodalom, matematika, történe-
lem, idegen nyelv (max. 100 pont) 

 Központi írásbeli vizsgán elért eredmény (max.100 pont) 

 Felvételi elbeszélgetés (max. 50 pont) 
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Szakgimnázium 
 
 

Érettségit és szakmát szeretnél? 
Szakgimnázium (4+1 év): az alábbi ágazati képzésre jelent-
kezhetsz: 

 Idegenforgalom:       - Tagozatkód: 0005 
 Vendéglátás-turisztika :   - Tagozatkód: 0004 
 Kereskedelem:       - Tagozatkód: 0001 

A szakgimnáziumi képzés a 4. év végén szakmai érettségi 
vizsgával zárul. 

Az érettségi vizsgával az alábbi végzettséget kapják tanulóink: 
 Idegenforgalom:      - Szállodai recepciós 
 Vendéglátás-turisztika :  - Pincér 
 Kereskedelem:  - Eladó 

 
A szakmai érettségi vizsga után +1 tanév szakmai képzés-
sel az alábbi szakmai végzettség szerezhető meg: 
 Idegenforgalom  - Idegenvezető 
 Vendéglátás-turisztika - Vendéglátásszervező 
 Kereskedelem  - Kereskedő 
 

Amennyiben intézményünkbe szeretnél jelentkezni, a felvételi 
eljárás során az alábbiakra kell figyelned: 
 Az 5., 6.,  7., év végi, illetve a 8. félévi jegyeid az alábbi 

tantárgyakból: magyar nyelvtan, irodalom, matematika, 
történelem, idegen nyelv (max. 100 pont) 

 Központi írásbeli vizsgán elért eredmény (max. 100 pont) 
 Felvételi elbeszélgetés (max. 50 pont) 


