
Szakközépiskola
A VIK Középiskola szakközépiskolai képzéseinek célja, hogy 
felkészítsen:

• a szakmai végzettséget adó érettségire,
• a szakirányú továbbtanulásra, valamint
• a munkába állásra.
 
Érettségire felkészítő, nappali tagozatos képzéseink:

• két tanítási nyelvű oktatás
• nyelvi előkészítős oktatás
• hagyományos, 4 évfolyamos oktatás.

Az alábbi szakmai ágazatokban kínálunk képzéseket:

• vendéglátás
• turisztika
• kereskedelem
• szépészet

A választható idegen nyelv az angol és a német.

Minden szakmai ágazati képzésünkre igaz, hogy a lehető legna-
gyobb óraszámban oktatjuk a szakmai tárgyakat, annak érdekében, 
hogy minden diákunk profi módon tudjon érvényesülni a választott 
szakmájában.

A 2014/15-ös tanévben a következő szakközépiskolai képzéseket 
tervezzük indítani:

Szakmai ágazat 

Vendéglátás
Turisztika
Kereskedelem
Szépészet

A felvételi követelményekről, valamint nyílt napjaink időpontjairól intézményünk 
honlapján – a www.vikiskola.hu – tájékozódhat.
(Szakmaszerkezeti döntésekhez igazodva a képzéseink változhatnak.) 

VIK Középiskola – Kreativitásod fejlesztése a szak-
mai sikered kulcsa
„Hinnünk kell, hogy tehetségesek vagyunk valamiben, és azt a valamit 
bármi áron is, de el kell érnünk.”- mondta Marie Curie. A VIK 
Középiskola segít felderíteni, hogy miben is vagy tehetséges és segít a 
tehetséged kibontakoztatásában is. Hisszük, hogy a benned rejlő 
kreativitás – mert minden ember kreatív - fejlesztése lesz a szakmai 
sikered kulcsa.

A VIK Középiskola Magyarország legnagyobb magán felsőoktatási 
intézményének, a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola (BKF) 
cégcsoportjának tagja. Ez is garancia arra, hogy intézményünkben 
magas szintű oktatás zajlik – középfokú szakképzés felsőfokon.
A gyakorlatorientált képzések mellett megalapozott szakmai tudást és 
megbízható nyelvismeretet kínál a VIK Középiskola. Az itt tanuló 
diákokat felkészítjük, hogy megállják a helyüket az életben vagy 
továbbtanulhassanak, akár a BKF-en.

A VIK Középiskola nagy múltú intézmény, mely lépést tart a jelenkor 
piaci igényeivel. Iskolánkban vendéglátó, turisztikai, kereskedelemi és 
szépészeti képzések széles palettájáról választhatsz. Általános iskolát 
végzetteknek kínáljuk szakközépiskolai, illetve a szakiskolai képzésein-
ket.  Mi tudjuk, hogy mi kell a piacképes tudás megszerzéséhez. 

A VIK Középiskola  előnye, hogy jól kiépített és folyamatosan bővülő, 
a szolgáltató szektor vezető piaci szereplőit magába foglaló kapcsola-
tokkal rendelkezik (pl. vendéglátóipari, turisztikai területen, illetve  a 
Hajas Szalonokban), ahol a tanulók gyakorlatot vagy akár hosszabb 
távra szóló munkahelyet is szerezhetnek. Legkiválóbb diákjaink a 
Leonardo program keretében vehetnek részt külföldi szakmai gyakor-
laton.

Intézményünk kiváló adottságokkal rendelkezik. Könnyen megközelít-
hető, a Keleti Pályaudvar közvetlen szomszédságában található. 
Tanulóink szakmai fejlődését intézményünk 16 főzőhelyes, korszerű, 
minőségi eszközökkel és alapanyagokkal felszerelt tankonyhája, illetve 
Hajas mesterfodrászok által vezetett tanműhelye garantálja.

Reméljük, hogy hamarosan Téged is diákjaink körében üdvözöl-
hetünk!

A VIK Középiskola képzési tájékoztatója
2014/15-ös tanév

VIK - Kreativitásod fejlesztése a szakmai sikered kulcsa

 Cím: 1078 Budapest, Hernád utca 3.
 Telefon: 06/1-413-7224; 06/1-413-7225
 Fax: 06/1-413-7224; 06/1-413-7225
 E-mail: info@vikiskola.hu

 www.vikiskola.hu
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Szakiskola

Képzési kínálatunk eleme az úgynevezett 3 éves szakképzés 
(szakiskolai szakképzés). Ennek lényege, hogy az általános iskolát 
végzett tanulók szakiskolánkban három szakképző évfolyam 
elvégzését követően szakmai vizsgát tehetnek, szakképesítést 
szerezhetnek. 

Idegen nyelvként az angol vagy a német nyelvet választhatják a 
hozzánk jelentkezők.

A 2014/2015-ös tanévben az alábbi szakiskolai osztályok indítá-
sát tervezzük 9. évfolyamon a vendéglátás ágazatban (3 év): 
szakács, pincér, cukrász, vendéglátó eladó. 
 
9. évfolyamon a gyakorlati képzés iskolai tanműhelyben zajlik, a 
10. és 11. évfolyamon – tanulószerződéssel – munkahelyeken. A 
külső gyakorlati képzést – intézményünk munkatársainak állandó 
szakmai és pedagógiai felügyelete mellett – európai színvonalú 
éttermekben, cukrászatokban, szállodákban, kávézókban bizto-
sítjuk diákjaink számára.  

Szakiskolai képzésünk a kereskedelem ágazatban (3 év): eladó.  
9. évfolyamon a gyakorlati képzés iskolai tanműhelyben zajlik, a 
10. és 11. évfolyamon – tanulószerződéssel – munkahelyeken. A 
külső gyakorlati képzést  intézményünk munkatársainak állandó 
szakmai és pedagógiai felügyelete mellett – európai színvonalú 
üzletekben, kereskedelmi egységekben, hiper- és szupermarke-
tekben biztosítjuk diákjaink számára. 

Szakiskolai képzéseinkre az egészségügyi és pályaalkalmassági 
követelményeknek megfelelő jelentkezők nyerhetnek felvételt. 
Mindkét ágazatban a szakképesítés megszerzését követően 
tanulóinknak lehetőségük van esti tagozaton 2 év alatt érettségi 
vizsgát tenni. 

A felvételi követelményekről, valamint nyílt napjaink időpontjairól intézményünk 
honlapján – a www.vikiskola.hu – tájékozódhat.
(Szakmaszerkezeti döntésekhez igazodva a képzéseink változhatnak.) 

A VIK Középiskola megmutatja számodra a saját 
utadat

A VIK Középiskola, amely a BKF Csoport tagja, szakközépiskolai, 
szakiskolai, esti gimnáziumi és érettségi utáni szakképzéseket kínál. Ha 
itt kezded meg tanulmányaidat a sikeresen elvégzett általános iskola 
után - akárhogy is alakul az életed - rugalmasan alakíthatod tanulmá-
nyaidat. Vannak képzések, amelyek mellett dolgozhatsz, de az oktatás 
magas színvonala lehetővé teszi számodra azt is, hogy az iskola 
befejezése után főiskolai, egyetemi továbbtanulásban is gondolkozhass. 
Diákjaink különféle képzési életutakat járnak be és neked is segítünk 
megtalálni a sajátodat. 

Ha egyszerre szeretnél egy jó szakmát, érettségi bizonyítványt és biztos 
nyelvtudást, akkor válaszd a VIK Középiskola valamelyik szakközép-
iskolai képzését és 4 vagy 5 év múlva ennek mind birtokában lehetsz. 
Ráadásul, tehetséges diákjainknak lehetőségük van külföldi szakmai 
gyakorlatot is szerezni. 

Ha egy színvonalas szakközépiskolai képzés után egy elit magánfőisko-
lán szeretnél továbbtanulni: válaszd a VIK Középiskola bármely neked 
tetsző, téged érdeklő szakmai ágazatát (pl. vendéglátás, turisztika, 
kereskedelem vagy szépészet), majd a 12. évben vegyél részt a BKF 
érettségi felkészítőjén és kerülj be könnyedén a Budapesti Kommu-
nikációs és Üzleti Főiskolára.

Ha esetleg elsőre nem kerülsz be a BKF-re, akkor sincs ok aggodalomra, 
hiszen a VIK Középiskolában megszerzett érettségi után, egy további - 
érettségi utáni - szakképzés keretében egy újabb szakképesítést szerez-
hetsz, amely tovább növeli a felsőoktatási felvételi pontszámaidat.

Ha gyorsan szeretnél jövedelmező szakmához jutni, akkor válaszd a VIK 
Középiskola neked tetsző szakiskolai képzését! A szakmai gyakorlatok 
lebonyolításában segítő partnercégeink neve, munkakultúrája pedig 
nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy az iskola elvégzése után gyorsan és 
neked megfelelő munkát találhass. Amennyiben munka mellett – akár 
két év alatt – szeretnél leérettségizni, akkor nálunk erre is van 
lehetőséged, mind Budapesten, mind a 4 vidéki tagintézményünk 
valamelyikében. Tanulmányaid idejére diákigazolványt is biztosítunk 
számodra.

Te tudod már, hogy mit szeretnél? Bármi is legyen a te utad, egy dolog 
biztos, azt érdemes neked is a VIK Középiskolában elkezdened!

Miért válaszd a VIK Középiskolát a 8. osztály 
elvégzését követően? 

• Könnyen megközelíthető helyen vagyunk Budapesten.
• Tanulásmódszertani, önismereti és kommunikációs tréningek-
kel fejlesztjük tanulóink kompetenciáit.
• 16 főzőhelyes tankonyhánkban a legmodernebb gépeken gya-
korlatozhatnak a  vendéglátás szerelmesei.
• Tanműhelyeinkben Hajas-mesterfodrászok irányításával sajátít-
hatják el a szépségipar alapfogásait a szolgáltatás iránt érdeklő-
dők. 
• Több mint 10.000 tételes könyvtárunkban még a legfrissebb 
szakirodalom is fellelhető.
• A Leonardo-program keretében Németországban, Olaszország-
ban, Angliában, Franciaországban, Svédországban, Finnorszában, 
Norvégiában, Izlandon, Lettországban és Törökországban is sze-
rezhetnek szakmai tapasztalatokat a VIK diákjai.
• Tradicionális tanár-diák rendezvényeink az informális kapcso-
latépítés, a kikapcsolódás remek alkalmai.
• A Szakma Kiváló Tanulója Versenyen diákjaink rendre a legjobb 
helyeken végeznek, s van barista világbajnokságon 6. helyezést 
elért tanítványunk is. 
• Folyamatosan bővülő partneradatbázisunk segítségével köny-
nyen találhat diákmunkát.
• Tanulóink számára, akik igénylik, segítünk kollégiumot találni.
• Emelt óraszámú idegen nyelvi és informatikai foglalkozások.
• Kiváló referenciákkal rendelkező, dinamikus, fiatalos nevelő-
testület.
• Intézményünk Magyarország legnagyobb magán felsőoktatási 
intézményének, a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola 
cégcsoportjának tagja.
• Ha itt, a VIK Középiskolában kezded el középiskolai tanulmá-
nyaidat, alakuljon bárhogy is az életed, hozzásegítünk ahhoz, 
hogy közép- és felsőfokú képzésedet – akár egy intézmény 
csoporton belül tudd elvégezni.

VIK Középiskola- Kreativitásod fejlesztése a szakmai 
sikered kulcsa 

 
Cím: 1078 Budapest, Hernád utca 3.
Telefon: 06/1-413-7224; 06/1-413-7225
Fax: 06/1-413-7224; 06/1-413-7225
E-mail: info@vikiskola.hu

www.vikiskola.hu
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