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„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, függetlenül attól, hogy tandíjmentes*  szakács, pincér 
vagy cukrász szakmai képzéseink bármelyikén veszel részt és szer-
zel versenyképes gyakorlati tudást igazoló szakképesítést. 

a viK Középiskola több mint egy iskola, nálunk minden diák teljes 
körű támogatást kap személyiségének, képességeinek kibontakozta-
tásához. a viK Középiskola fenntartójának, a Baptista szeretetszol-
gálat egyházi jogi személynek legfőbb célja, hogy a tanulók a lehető 
legjobb alapokat kapják egy boldog, kiteljesedett, sikeres jövőhöz, 
ennek tükrében a pedagógiai és szakmai programunk alapgondo-
lata: „a bölcs tanítás az élet forrása.” (Pb.13:14.). ez is garancia arra, 
hogy intézményünkben magas szintű szakmai és felelősségteljes 
oktatás zajlik. 

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 a szakmai alapokra épülő szakmai képzé-
seken (pl. vendéglátó üzletvezető), valamint az érettségire felké-
szítő (nappali és esti tagozatos) gimnáziumi képzéseinken. a viK 
Középiskola nagy múltú intézmény, mely lépést tart a jelenkor piaci 
igényeivel. iskolánkban turisztikai, vendéglátó és szépészeti képzé-
sek széles palettájáról választhat az, aki általános iskolai végzett-
séggel vagy érettségi bizonyítvánnyal rendelkezik. Mi tudjuk, hogy 
mi kell a piacképes tudás megszerzéséhez, így a nálunk végzettek 
megélhetésének egyik fő forrása a messzi földön is híres magyar 
vendégszeretet lesz. 

a viK Középiskola piaci előnye, hogy jól kiépített és folyamatosan 
bővülő, a szolgáltató szektor vezető piaci szereplőit magába foglaló 
kapcsolatokkal rendelkezik (pl. Hajas szalon, symbol Budapest, 
larus étterem, Kempinski Hotel Corvinus Budapest stb.), ahol a 
tanulók gyakorlatot, vagy akár hosszabb távra szóló munkahelyet 
is kaphatnak. a leonardo-program keretében diákjaink külföldön 
szerezhetnek szakmai tapasztalatot. 

intézményünk kiváló adottságokkal rendelkezik. iskolánk könnyen 
megközelíthető, a Keleti Pályaudvar közvetlen szomszédságában 
található. tanulóink szakmai fejlődését intézményünk 16 főzőhelyes, 
korszerű eszközökkel felszerelt tankonyhája, minőségi felszerelé-
sekkel rendelkező tanéttermei, illetve Hajas mesterfodrászok által 
vezetett tanműhelyei garantálják. 

reméljük, hogy hamarosan téged is diákjaink körében üdvözölhe-
tünk!”

köszöNTŐ
HatártalaN szaKMai tUdás

viK – Kreativitásod fejlesztése 
a szaKMai siKered KUlCsa. 

 Nagy László Kökény István
 igazgató szakmai igazgató

*az engedélyezett keretszámok erejéig
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VeNdÉGlÁTÓ szakiskOlai kÉPzÉseiNk

veNdéGlátÓ KéPzéseiNK
•	 szakács (oKj 35 811 04) tagozatkód: angol: 41, német: 44
•	 pincér (oKj 35 811 03) tagozatkód: angol: 42, német: 45
•	 cukrász (oKj 35 811 01) tagozatkód: angol: 43, német: 46

tradicionális, nagy múltú képzéseink - mint például a pincér és a 
szakács szakmák - már számtalan hazai és külföldi étterem és szál-
loda számára biztosítottak szakembereket. a nálunk végzett diákok 
nagyon keresettek, hiszen jól elsajátítják a vendéglátás szakma 
fortélyait mind elméleti, mind pedig gyakorlati szinten. 16 főzőhelyes 
tankonyhánkban a legmodernebb gépeken és minőségi alapanya-

gokkal, míg két kiválóan felszerelt tanéttermükben a hagyományos 
mellett akár a legexkluzívabb éttermi eszközökkel is gyakorlatozhat-
nak a vendéglátás szerelmesei.
Képzéseinken nagy szakmai tapasztalattal és pedagógiai érzékkel 
rendelkező, a vendéglátást magas szinten művelő oktatók adják át 
az elméleti és a gyakorlati tudást a tanulóink számára.

99 Magas szintű Nyelvi KéPzést nyújtunk, mely során a  
szakmai nyelv elsajátítása is fontos szempont.
99 Külföldi szaKMai GyaKorlati lehetőséget biztosítunk 

a leonardo Mobilitas program keretében.
99 diákjaink minőségi, Hazai szaKMai GyaKorlati helye-

ken sajátíthatják el a szakma fortélyait, ahol akár állandó 
álláshoz/karrierhez is juthatnak.
99 a szakiskolával nem kell, hogy véget érjen a tanulás, tehát 

tanítványaink az addig megszerzett tudásukra is épülő 
szakmai képzéseken folytatHatjáK taNUlMáNyaiKat.
99 a nálunk szerzett tUdással belföldön és külföldön is 

megállják helyüket.  

99 Könnyen MeGKözelÍtHetŐ helyen vagyunk Budapesten.
99 szakmai képzéseink széles PalettájárÓl választ-

hatsz.
99 16 főzőhelyes taNKoNyHáNKban, valamint két kiválóan 

felszerelt taNétterMüNKben a legmodernebb gépe-
ken és exkluzív éttermi eszközökkel gyakorlatozhatnak a 
vendéglátás szerelmesei.
99 tanulásmódszertani, önismereti és kommunikációs tré-

NiNGeKkel fejlesztjük tanulóink kompetenciáit.
99 iskolánkban az előírtnál MaGasaBB ÓraszáMBaN 

oktatjuk a szakmai tárgyakat.
99 a leoNardo ProGraM keretében számos országban, 

így például spanyolországban, olaszországban, Nagy-Bri-
tanniában, svédországban, izlandon vagy akár lettország-
ban szerezhetnek szakmai tapasztalatot a viK diákjai.
99 a szaKMa KiválÓ taNUlÓja verseNyen diákjaink 

rendre igen jó helyezéseket érnek el.
99 folyamatosan bővülő PartNeradatBázisUNK segítsé-

gével könnyebben találhatnak tanítványaink diákmunkát.
99 több mint 10 000 tételes KöNyvtárUNKban a legfris-

sebb szakirodalom is fellelhető.
99 tradicionális tanár-diák reNdezvéNyeiNK az informális 

kapcsolatépítés, a kikapcsolódás remek alkalmai.
99 Képzéseink az államilag támogatott létszám mértékéig 

taNdÍjMeNtesek.
99 diákjaink időbeosztásához és életritmusához igazodó  

képzéseink kiváló lehetőséget biztosítanak a választott 
szakma elsajátítására.
99 diákjainknak jár a Családi PÓtléK.
99 a diáKiGazolváNy adta lehetőségeket minden tanulónk 

kihasználhatja.
99 diákjaink  jelentős része tesz siKeres szakmai vizsGát.

miÉrT a Vik közÉPiskOla 
a leGJOBB VÁlaszTÁs szÁmOdra?
Mert HatártalaN szaKMai tUdást KÍNál
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a szakács legfontosabb feladata a korszerű vendéglátás követel-
ményeinek megfelelő feladatok ellátása: a vendégek elvárásainak 
megfelelő ételválaszték kialakítása és elkészítése és az elkészített 
ételek megfelelő minőségi színvonalon történő tálalása a vendégek 
számára. a szakácsok a különböző ételféleségeket a hagyományos 
és a korszerű ételleírások alapján készítik, de egyéni ötletek nyomán 
kialakult receptekkel is színesítik a választékot.

téGed várUNK szaKáCs KéPzésüNKre, Ha:
•	 kreatív vagy és érdekel az ételek színes világa vagy
•	 szakmai tudást szeretnél szerezni és nem csak bizonyítványt 

vagy
•	 a vendéglátás termelő területén szeretnél munkát vállalni.

elHelyezKedési és továBBléPési 
leHetŐséGeK szaKáCsKéNt: 
sikeres szakmai vizsga után szakácsként rögtön elhelyezkedhetsz 
belföldön vagy külföldön, vagy tovább tanulhatsz vendéglátó-üzlet-
vezető képzésünkön.  

iNdUlÓ szaKáCs KéPzéssel 
KaPCsolatos iNforMáCiÓK:
bemeneti követelmény 
•	 általános iskola 8. osztályának sikeres elvégzése
•	 egészségügyi alkalmasság
képzési szint 
•	 középfokú szakképesítés
képzési idő 
•	 3 év
képzési forma 
•	 nappali

foNtosaBB ModUloK, taNtárGyaK
élelmiszer, fogyasztóvédelem, Gazdálkodás, szakmai idegen nyelv, 
ételkészítés alapjai, Konyhai kisegítés, ételkészítés, Munkahelyi 
egészség és biztonság

jUttatásoK 
diákigazolvány, eUroPass bizonyítvány-kiegészítő, családi pótlék, 
jogosultság egészségbiztosítási ellátásra, igény esetén kollégium.

dÍjaK, fiNaNszÍrozás
•	 a képzés az államilag támogatott keretszám erejéig tandíjmentes

eGyüttMűKödŐ PartNereiNK, GyaKorlati 
HelyszÍNeK
accor-Pannonia Hotels, alabárdos étterem, Boom & Brass, Hotel 
ezüstpart, Hotel Marinaport, Kempinski Hotel Corvinus Budapest, 
larus étterem, rosenstein étterem, rózsavölgyi Kávézó, sáfrány 
vendéglő, symbol Budapest, trófea Grill étterem, ypsilon Café.

szakÁcs
léGy KreatÍv és szaKértŐ a KoNyHáBaN!
tagozatkód: angol: 41, német: 44
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a pincér vendéglátó egységekben értékesítési és szolgáltatási 
feladatokat lát el. a vendégek által igényelt ételeket és italokat a tőle 
elvárható legmagasabb szakmai színvonalon szervírozza az udvarias 
és szakszerű felszolgálás előírásai szerint. feladatainak megoldá-
sában különösen fontos szerephez jut a vendégorientált kommuni-
káció, amelynek elsajátításához a viK Középiskola idegen nyelvek 
jelentős óraszámú oktatásával is hozzásegíti pincér tanulóit.

téGed várUNK PiNCér KéPzésüNKre, Ha:
•	 meg szeretnéd tanulni a protokoll előírásai szerint a felszolgálás 

ismereteit vagy
•	 a vendéglátás értékesítési területén szeretnél munkát vállalni 

vagy
•	 szakmai tudást szeretnél szerezni és nem csak bizonyítványt.

elHelyezKedési és továBBléPési 
leHetŐséGeK PiNCéreK száMára: 
sikeres szakmai vizsga után pincérként rögtön elhelyezkedhetsz 
belföldön vagy külföldön, vagy tovább tanulhatsz vendéglátó-üzlet-
vezető képzésünkön.

iNdUlÓ PiNCér KéPzéssel KaPCsolatos 
iNforMáCiÓK:
bemeneti követelmény 
•	 általános iskola 8. osztályának sikeres elvégzése
•	 egészségügyi alkalmasság
képzési szint 
•	 középfokú szakképesítés
képzési idő 
•	 3 év
képzési forma 
•	 nappali

jUttatásoK 
diákigazolvány, eUroPass bizonyítvány-kiegészítő, családi pótlék, 
jogosultság egészségbiztosítási ellátásra, igény esetén kollégium.

dÍjaK, fiNaNszÍrozás
•	 a képzés az államilag támogatott keretszám erejéig tandíjmentes

eGyüttMűKödŐ PartNereiNK, GyaKorlati 
HelyszÍNeK
accor-Pannonia Hotels, alabárdos étterem, Boom & Brass, Hotel 
ezüstpart, Hotel Marinaport, Kempinski Hotel Corvinus Budapest, 
larus étterem, rosenstein étterem,rózsavölgyi Kávézó, sáfrány 
vendéglő, symbol Budapest, trófea Grill étterem, ypsilon Café.

PiNcÉr
UdvariassáG és szaKtUdás
tagozatkód: angol: 42, német: 45
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a cukrász – ismerve a szakmai újdonságokat és technológiákat – 
képes a hagyományos magyar cukrászati termékek megalkotása 
mellett, a kor újításainak és diabétes kihívásainak is megfelelni. a 
cukrász szakember termelési tevékenységet végez cukrászatban, 
cukrászüzemben vagy fagylaltozóban. 

téGed várUNK CUKrász KéPzésüNKre Ha:
•	 kreatív vagy, és ezt szeretnéd kibontakoztatni vagy
•	 vonzódsz az igényes művészeti alkotásokhoz, esetleg te magad 

is művész-lélek vagy,
•	 alkalmi díszmunkák elkészítésében részt vennél vagy
•	 a vendéglátás termelő területén szeretnél munkát vállalni.

elHelyezKedési és továBBléPési 
leHetŐséGeK CUKrászoK száMára:  
sikeres szakmai vizsga után cukrászként rögtön elhelyezkedhetsz 
belföldön vagy külföldön, vagy tovább tanulhatsz vendéglátó-üzlet-
vezető képzésünkön.

iNdUlÓ CUKrász KéPzéssel 
KaPCsolatos iNforMáCiÓK:
bemeneti követelmény 
•	 általános iskola 8. osztályának sikeres elvégzése
•	 egészségügyi alkalmasság
képzési szint 
•	 középfokú szakképesítés
képzési idő 
•	 3 év
képzési forma 
•	 nappali

foNtosaBB ModUloK, taNtárGyaK
Gazdálkodás, élelmiszer, fogyasztóvédelem, szakmai idegen nyelv, 
Cukrászati termékkészítés, Munkahelyi egészség és biztonság

jUttatásoK
diákigazolvány, eUroPass bizonyítvány-kiegészítő, családi pótlék, 
jogosultság egészségbiztosítási ellátásra, igény esetén kollégium.

dÍjaK, fiNaNszÍrozás
•	 a képzés az államilag támogatott keretszám erejéig tandíjmentes

eGyüttMűKödŐ PartNereiNK, GyaKorlati 
HelyszÍNeK
accor-Pannonia Hotels, alabárdos étterem, Boom & Brass, Hotel
ezüstpart, Hotel Marinaport, Kempinski Hotel Corvinus Budapest, 
larus étterem, rosenstein étterem, rózsavölgyi Kávézó, sáfrány 
vendéglő, symbol Budapest, trófea Grill étterem, ypsilon Café.

cukrÁsz
Művészet, Kreativitás és élMéNy
tagozatkód: angol: 43, német: 46
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•	 a viK Középiskola szakiskolai osztályaiba a felvételi rangsort a 
jelentkezők általános iskolai osztályzatai alapján állapítjuk meg.

•	  az általános iskolai osztályzatok alapján maximum 100 pont 
szerezhető. 

•	 a hozott pontok számítása az általános iskolai magyar nyelv, 
irodalom, idegen nyelv, történelem és matematika osztályzatok 
alapján történik, az 5-7. év végi és a 8. félévi jegyek figyelembe 
vételével. 

•	 szakiskolai képzéseinkre kizárólag az egészségügyi és pályaal-
kalmassági követelményeknek megfelelő jelentkezők nyerhetnek 
felvételt. 

•	 az egészségügyi és a pályaalkalmassági vizsgálaton „alkalmas” 
és „nem alkalmas” minősítés adható. a pályaalkalmassági be-
szélgetésen a képzés gyakorlati oktatói vesznek részt.

a felvételi eljárás idŐPoNtjai a 
2015/2016-os taNévre törtéNŐ 
BeisKolázási idŐszaKBaN

•	 az általános iskolák 2015. február 13-án megküldik a felvételi 
jelentkezési lapokat a középiskolákba. 

•	 szakiskolai pályaalkalmassági vizsgálatok időpontja: 2015. feb-
ruár 17-től március 6-ig külön beosztás szerint, amelyet az iskola 
honlapján (www.vikiskola.hu) hozunk nyilvánosságra,. 

•	 Nyílt óráink (elsősorban diákok jelentkezését várjuk,  
a tanítási órák látogatására honlapunkon keresztül szükséges 
regisztrálni): 
•	 1. nyílt nap: 2014. november 6.
•	 2. nyílt nap: 2014. november 21.
•	 3. nyílt nap: 2015. január

•	 szülői tájékoztatók:
az érdeklődő szülők számára a nyílt napjaink időpontjában 17:00 
órai kezdettel

továBBi felviláGosÍtás:
•	 e-mailben: felveteli@vikiskola.hu
•	 iskola honlapján a Kapcsolat űrlap kitöltésével: www.vikiskola.hu
•	 telefonon: 06/1-413-7224 vagy 06/1-413-7225
•	 személyesen: ügyfélfogadási időben a honlapon közölt időpon-

tokban, a 1078 Budapest, Hernád u. 3. szám alatt.

FelVÉTeli elJÁrÁs reNdJeszakiskOlai kÉPzÉs az OkTaTÁsi-kÉPzÉsi szerkezeTBeN

Általános iskola

szakiskola (3 év) 
•	 közismereti és szakmai tárgyak
•	 9. évfolyam végén szintvizsga
•	 10-11. évfolyam kéthetente 35 óra külső szakmai gyakorlat

komplex szakmai vizsga

komplex szakmai vizsga

munkaerőpiac

ráépülő szakmai képzés

Érettségire felkészítő képzés

Érettségi vizsga

Érettségi után szakképzés

komplex szakmai vizsga

Felsőoktatás
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érettséGire felKészÍtŐ GiMNáziUMi 
KéPzés  (NaPPali és esti taGozat)

e képzési forma ideális azon érdeklődők számára, akik 
már dolgoznak, s munka mellett szeretnék továbbképezni 
magukat.

diákjaink a tanulói jogviszony által biztosított összes 
lehetőséggel élhetnek. Így például kapnak diákigazolványt, 
s a jogszabályban meghatározott ideig családi pótlékot is 
igényelhetnek.

érettségire felkészítő gimnáziumi képzésünk 4 év, de a 
tanulmányi idő előképzettségtől függően változhat. 2 év lehet 
például azok számára, akik iskolarendszerben szerzett szak-
munkás/szakiskolai bizonyítvánnyal vagy sikeresen befejezett 
középiskolai 10. évfolyammal rendelkeznek.

a képzés első évének elején a tanulók 3 napos kommuniká-
ciós és tanulástechnikai tréningen vesznek részt. a tréning 
napjai eltérhetnek a tanítási napoktól.

a tanulók a képzés alatt közismereti tárgyakat (magyar nyelv 
és irodalom, történelem, matematika, kémia, fizika, földrajz, 
informatika, biológia, német vagy angol nyelv) tanulnak.  
az esti tagozaton a tanítási órák száma: 15  –17 óra/hét.

Gimnáziumi érettségi bizonyítványt szerezhet esti tagozaton: 
Budapesten, továbbá egri és győri tagintézményeinkben. 
Ha gimnáziumi képzésünkkel kapcsolatban kérdése van, 
akkor elérhet bennünket e-mailben: info@vikiskola.hu vagy 
az iskola honlapján – www.vikiskola.hu – a Kapcsolat űrlap 
segítségével vagy telefonon: 06/1-413-7224.  Ha jelentkezni 
szeretne képzésünkre, akkor a www.vikiskola.hu honlapon 
megteheti vagy személyesen várjuk a következő címen: 1078 
Budapest, Hernád utca 3. telefonszámunk: 06/1-413-7224 és  
06/1-413-7225.

a kiadványban szereplő információk tájékoztató jellegűek, a változtatás jogát fenntartjuk.

14

szaKKözéPisKolai KéPzés

az általános iskolát végzetteket várjuk szakközépiskolai kép-
zéseinkre Budapesten. ágazati érettségire felkészítő, nappali 
tagozatos képzéseink a következők: 
•	 vendéglátás-turisztika szakmacsoportban nyelvi előkészí-

tős, két tanítási nyelvű képzések továbbá a hagyományos 
4 éves képzés,

•	 egyéb szolgáltatások (szépészet) szakmacsoportban 
hagyományos 4 éves képzés.

Ha szakközépiskolai képzéseinkkel kapcsolatban kérdésed 
van, akkor elérhetsz minket e-mailben: info@vikiskola.hu 
vagy az iskola honlapján – www.vikiskola.hu – a Kapcsolat 
űrlap segítségével vagy telefonon: 06/1-413-7224.  Ha 
jelentkezni szeretnél képzéseinkre, akkor a www.vikiskola.hu 
honlapon megteheted vagy személyesen várunk a követke-
ző címen: 1078 Budapest, Hernád utca 3. telefonszámunk: 
06/1-413-7224 és 06/1-413-7225.

érettséGi UtáNi szaKKéPzés

Képzési kínálatunk azoknak szól, akik már rendelkeznek 
érettségi vizsgával, de emellé valamilyen szakképzettséget 
is szeretnének szerezni. iskolánk a turizmus, vendéglátás és 
szépészet területén kínál különböző formájú (nappali és esti) 
és idejű (1 vagy 2 éves) képzéseket.

vendéglátó képzéseink során a szakács, pincér, cukrász, 
vendéglátó üzletvezető, illetve vendéglős szakmákból lehet 
választani, mely végzettségekkel számtalan hazai és nemzet-
közi és szálloda számára biztosítunk szakembereket.

akik a turizmus iránt érdeklődnek, azok idegenvezetőnek, 
vagy turisztikai szervező, értékesítőnek tanulhatnak. szakmai 
képzésünk fő célja a kommunikációs képességek fejlesztése 
anyanyelven és a választott idegen nyelven egyaránt.

a szépészeti képzésünk Hajas lászló mesterfodrász segít-
ségével biztosítja azt, hogy valakiből gyakorló fodrász, majd 
ráépülve fodrász válhasson.

Ha érettségi utáni szakképzéssel kapcsolatban kérdésed van, 
akkor elérhetsz minket e-mailben: info@vikiskola.hu vagy az 
iskola honlapján – www.vikiskola.hu – a Kapcsolat
űrlap segítségével vagy telefonon: 06/1-413-7224. Ha 
jelentkezni szeretnél képzéseinkre, akkor a www.vikiskola.hu 
honlapon megteheted vagy személyesen várunk a következő
címen: 1078 Budapest, Hernád utca 3. telefonszámunk: 
06/1-413-7224 és 06/1-413-7225.

TOVÁBBi kÉPzÉseiNk
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www.vikiskola.huCím: 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

Kreativitásod fejlesztése 
a szakmai sikered kulcsa


