
Bereczki Máté Élelmiszeripari és Mezőgazdasági 

Szakképző Iskola és Sportiskola 
6500 Baja, Szent Antal u. 96. 

Telefon: (79) 425-619 

OM azonosító: 027975 

E-mail cím: bereczki.baja@gmail.com 

Honlap: www.bereczki-baja.hu 

 

 

 

FONTOS INFORMÁCIÓK A FELVÉTELIVEL 

KAPCSOLATBAN 

 
A Bereczki Máté Szakképző Iskola és Sportiskola (OM azonosítója: 027975, 

telephelyének kódja: 001) a 2016/17-es tanévre a következő képzési lehetőségekre várja a 

tanulók jelentkezését:  

Szakgimnáziumi képzéseink (4 éves szakmai képzés érettségivel)   

Mezőgazdasági gépész kódszáma: 031 

Kertész és parképítő  kódszáma: 034 

Rendészet kódszáma: 038 

Sportiskolai képzés kódszáma: 037 

 

Alkalmassági vizsga (Sportiskolai képzés esetén) 2016. március 05. 8:00 óra 

Pótidőpont: 2016. március 08. 14:00 óra 

Helye: Bereczki Máté Szakképző Iskola Sportcsarnok.  

Az alkalmassági vizsga időpontjáról a későbbiekben külön értesítést nem küldünk. 

  

Szakközépiskolai képzéseink (3 éves szakmai képzés + 2 

választható év érettségire való felkészítés) 
  

Mezőgazdasági szakmacsoport:   

Dísznövénykertész kódszáma: 021 

Kertész kódszáma: 022 

Virágkötő és virágkereskedő kódszáma: 023 

Mezőgazdasági gépész (ösztöndíjas) kódszáma: 025 

Élelmiszeripari szakmacsoport:   

Húsipari termékgyártó  (ösztöndíjas) kódszáma: 027 

  

A szakgimnáziumi (4 éves szakmai képzés érettségivel) és a szakközépiskolai képzéseink (3 

éves szakmai képzés + 2 választható év érettségire való felkészítés) esetében is a 7. év végi 

valamint a 8. félévi eredményt vesszük figyelembe az alábbi tantárgyakból: 

1.) magyar nyelv és irodalom, 

2.) matematika, 

3.) történelem, 

4.) idegen nyelv, 

5.) ágazattól függően: 

a) rendészeti és sport ágazatnál: testnevelés, 

b) mezőgazdasági gépész ágazatnál: fizika, 
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c) kertész és parképítő, dísznövénykertész, virágkötő és virágkereskedő, kertész, 

húsipari termékgyártó ágazatnál: biológia. 

 

Ha a jelentkező mentesült valamely tantárgy értékelése alól, és nincs osztályzata a 7. év 

végén illetve a 8. félév végén, akkor az e nélkül összesített hozott pontokat a számításnál 

megszorozzuk 1,25-el. 

Pontazonosság esetén szakgimnáziumi jelentkezésnél a matematika és a magyar nyelv és 

irodalom tantárgyak, szakközépiskolai jelentkezés esetében az ágazathoz kapcsolódóan 

megjelölt tantárgy eredményét vesszük figyelembe (lásd 5. a-c.)  

 

Minden szakra az általános felvételi eljárás keretében 2016. február 12-ig kell jelentkezni. 

 

A jelentkezésre vonatkozó fontos időpontok:  

2016.02.12. 

Az általános iskolák továbbítják a tanulói jelentkezési lapokat a 

középiskolának, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Felvételi 

Központnak. 

2016. 03. 09. 
Ideiglenes felvételi jegyzék kifüggesztése az iskolában és 

megjelenítése az iskola honlapján  

2016. 03. 16-17. A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában 

2016. 04. 25. 
A középfokú iskola megküldi a felvételről vagy elutasításról szóló 

értesítést az általános iskoláknak és a jelentkezőknek. 

 


