
 

Felvételi  
tájékoztató 

2016/2017. tanévre 

Bereczki Máté 
 Élelmiszeripari és  

Mezőgazdasági Szakképző 
Iskola 

és Sportiskola 
Baja, Szent Antal u. 96. 

Szakgimnáziumi képzés: 
(4 éves szakmai képzés érettségivel) 
 Mg. gépész (kód:031) 
 Kertész és parképítő (kód:034) 
 Sportiskolai képzés (kód:037) 
 Rendészet  (kód:038) 
Szakközépiskolai képzés: 
(3 év szakmai képzés + 2 választható év 
érettségire való felkészítés) 
 Mg. gépész (ösztöndíjas) (kód:025) 
 Kertész (kód:022) 
 Dísznövénykertész (kód:021) 
 Virágkötő és virágkereskedő (kód:023) 
 Húsipari termékgyártó (ösztöndíjas)         
      (kód:027) 
Technikus képzés: 
(érettségi után 1 vagy 2 év) 
 Mg. gépésztechnikus 
 Parképítő-fenntartó technikus 
 Sportedző 
 

Elérhetőségeink: 
www.bereczki-baja.hu 

bereczki.baja@gmail.com 
79/425-619 
6500 Baja  

Szent Antal u. 96. 

Nyílt napok: 
Bajaiaknak 

2015. november 4. szerda 
Vidékieknek 

2015.november 5. csütörtök 

 

Jogosítványszerzés 
 Nyelvvizsga előkészítés 
 Informatikai képzés 
 Tehetséggondozás, 

felzárkóztatás 

Mezőgazdasági gépész (Kód:025) 
Fő feladatköre a mezőgazdaságban alkalmazott erő és munkagé-
pek önjáró betakarítógépek, mezőgazdasági rakodógépek előké-

szítése üzemeltetésre, beállítása, az agrotechnikai követelmé-
nyeknek megfelelő üzemeltetése. Ösztöndíjjal támogatott képzés! 

Kertész (Kód:022) 
Fő feladatköre szőlő- és gyümölcsültetvények létesítése, zöldség-
növények szaporítása, telepítése. A növénytermesztésben terme-
lési tevékenység végzése, az ezzel kapcsolatos gépek üzemelteté-
se, az előállított termékek betakarítása, tárolása és értékesítése. 

Hazai népszerűsége a jövőben növekvő tendenciát mutathat, 
önálló vállalkozás alapításának lehetősége viszonylag kis kezdő 

tőkével is lehetséges. 

Dísznövénykertész (Kód:021) 
Fő feladatköre dísznövények termesztése. A kapcsolódó műszaki, 
vállalkozási, kereskedelmi ismeretek alkalmazása a gyakorlatban.  

Virágkötő és virágkereskedő (Kód:023) 
A virágkötő és virágkereskedő különböző szintű virágértékesítési 
helyeken eladói és virágkötészeti tevékenység végzésére alkal-

mas. A szakképesítés irányítói, boltvezetői tevékenység végzésé-
re, önálló vállalkozás létrehozására is jogosít. 

Húsipari termékgyártó (Kód:027) 

A húsipari termékgyártó fő feladata a vágóállatok szakszerű 
levágása, a levágott féltestek darabolása, csontozása, formázása, 
különböző nyers, félkész vagy késztermékek előállítása, csoma-

golása és értékesítése. A húsipari termékgyártó kiemelt szakképe-
sítés, ezért ösztöndíjjal támogatott! Végzett tanulóink kiváló 
eséllyel találnak munkát a hazai és a külföldi munkaerő piacon. 

Mezőgazdasági gépész (Kód:031) 
 A képzés érettségi vizsgát adó szakmai képzés, amely tartalmá-
ban nagyrészt megegyezik a 25-ös kódon szereplő szakképesítés-

sel.  

Kertész parképítő (Kód:034) 
A képzés érettségit adó szakképesítés. Feladata az épülő zöldfelü-
letek terv szerinti kivitelezése, a meglévők fenntartása és felújítá-
sa. Ennek folytatása lehet a parképítő és fenntartó technikus egy 

éves képzés.  

Rendészet (Kód:038) 
A képzés célja a tananyag magas szintű elsajátítása mellett a 

rendészeti szakmák (rendőr, határőr, katasztrófa-védelmi szak-
ember) iránti érdeklődés   felkeltése, a fizikai állóképesség 

erősítése, a pályaismeret bővítése, valamint az ifjúságvédelem 
és a bűnmegelőzés feladatainak bemutatása, a szakirányú to-

vábbtanulás elősegítése. 

Sportiskola (Kód:037) 
A képzés érettségit ad és felkészít a sportedző szakmára. Megta-

nítja a sportágak alapvető játék- és versenyszabályait.  



 
Kertészeti képzés 
 Kertész 
 Dísznövénykertész 
 Virágkötő, virágkereskedő 
 Kertész és parképítő  
 Parképítő-fenntartó 

 

Gépészeti képzés 
 Mezőgazdasági gépész 
 Mg. gépésztechnikus 

 

Sportiskolai képzés 
 Sportedző 

 

Rendészeti képzés 
 
Élelmiszeripari képzés  
 Húsipari termékgyártó 

A Földművelésügyi Minisztérium fenntartásával, az AXIÁL Kft, a PICK Zrt és a DORKER Kft, támogatásával ! 

 

 
BERECZKI MÁTÉ ÉLELMISZERIPARI ÉS MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉP- ZŐ ISKOLA  ÉS SPORTISKOLA BAJA                                                  

  

Általános iskola 

TECHNIKUS KÉPZÉS 

érettségi után 1 vagy 2 év 
 Mg. gépésztechnikus 
 Parképítő technikus 
 Sportedző 

SZAKGIMNÁZIUM 
4 év szakmai képzés érettségivel 

 Mezőgazdasági gépész (kód:031) 

 Kertész és parképítő (kód: 034) 
 Sportiskolai képzés (kód: 037) 
 Rendészeti képzés (kód:038) 

SZAKKÖZÉPISKOLA 
3 év szakmai képzés 

+ 2 év érettségire felkészítés 
 
 Mezőgazdasági gépész (ösztöndíjas) (kód:025)  
 Kertész (kód: 022) 
 Dísznövénykertész (kód: 021) 
 Virágkötő és virágkereskedő (kód:023) 
 Húsipari termékgyártó (ösztöndíjas) (kód:027)  

Felsőoktatás, munkavállalás Munkavállalás, felsőoktatás 


