
 

 

 

Tájékoztató a továbbtanulási lehetőségekről 

8. osztályosoknak 

 

Iskolánkban az alábbi képzéseket kínáljuk tanulmányi eredményednek megfelelően: 

 

Amennyiben a tanulmányi eredményed 3,5 – 5,0 között van: 

Számodra a SZAKGIMNÁZIUMOT ajánljuk, ahol 4+1 év alatt a gimnáziumi érettségivel 

azonos érettségit szerezhetsz, ami még kibővül a szakmai tantárgyakból tett vizsgával is. A 

12. évben eldöntheted, hogy továbbtanulsz egyetemen vagy főiskolán, vagy iskolánkban 

elvégzed a 13. évfolyamot, és a szakodhoz kapcsolódó szakmai végzettséget szerzel. 

(Természetesen, ha elég szorgalmas és kitartó vagy a szakma megszerzése után is 

továbbtanulhatsz.) 

SZAKGIMNÁZIUMBAN (korábban szakközépiskola) négy ágazat közül választhatsz: 

 XXXI. Agrárgépész ágazat: (Kód:0031) 

az érettségivel megszerezhető végzettség: OKJ 51 621 01 Agrárvállalkozó 

 

 XXXIV. Kertészet és parképítés ágazat: (Kód:0034) 

az érettségivel megszerezhető végzettség: OKJ 31 622 02 Faiskolai kertész 

 

 XXXVII. Sport ágazat: (Kód:0037) 

az érettségivel megszerezhető végzettség: OKJ 51 726 01 Regeneráló balneoterápiás 

masszőr 

 

 XXXVIII. Rendészet és közszolgálat ágazat: (Kód:0038) 

végzettség: az érettségivel megszerezhető végzettség: OKJ 52 345 04 Közszolgálati 

ügykezelő  

 

 

Amennyiben a tanulmányi eredményed 3,5 alatti: 

Számodra a SZAKKÖZÉPISKOLÁT, tehát a SZAKMAI KÉPZÉST ajánljuk, persze, ha 

szeretnél jó szakember lenni és minél előbb munkát vállalni. 

Az általad választott szakmát tanulva 3 év alatt kiváló szakemberré válhatsz illetve + 2 év alatt 

az érettségit is megszerezheted. A felvétel feltétele mindegyik szakma esetében az 

egészségügyi alkalmasság, amelyet a tanév kezdéséig kell igazolni. (Erről külön levélben 

tájékoztatunk majd a felvételi után). 



SZAKKÖZÉPISKOLÁBAN (korábban szakmunkásképző) hat szakma közül választhatsz: 

 Dísznövénykertész: OKJ 34 622 01 (Kód: 0021) ÖSZTÖNDÍJ adható! 

 Kertész: OKJ 34 622 02 (Kód: 0022) ÖSZTÖNDÍJ adható! 

 Virágkötő és virágkereskedő*: OKJ 34 215 04 (Kód:0023) ÖSZTÖNDÍJ! 

 Mezőgazdasági gépész*: OKJ 34 521 08 (Kód: 0025) ÖSZTÖNDÍJ! 

 Húsipari termékgyártó: OKJ 34 541 03 (Kód: 0027)  

 Szőlész-borász: OKJ 34 541 06 (Kód: 0028) ÖSZTÖNDÍJ adható! 

A * jellel jelölt szakmák esetében, ha jól tanulsz, 10-35 ezer Ft/hónap ösztöndíjban 

részesülhetsz. 

 

SZAKGIMNÁZIUMI KÉPZÉSEINK: 

 

AGRÁRGÉPÉSZ ÁGAZAT (Kód: 0031) 

Érdekelnek a mezőgazdasági műszaki újdonságok? Elbűvöl a korszerű mezőgazdasági erő-és 

munkagépek hatalmas teljesítménye? Szívesen irányításod alatt tartanád a lóerőket? Örömmel 

segítesz szüleidnek a családi gazdálkodás munkafolyamatainak elvégzésében? El tudod 

képzelni, hogy vállalkozó leszel, és saját gépeiddel dolgozol? Akkor itt a helyed a 

Bereczkiben, ahol négy évfolyamos AGRÁR GÉPÉSZETI ágazati oktatásban vehetsz részt, 

és érettségit szerezhetsz! A képzés érettségi vizsga utáni 1 éves folytatása a mezőgazdasági 

gépésztechnikus szakember képzés, aki részt vesz az agrárágazati géprendszerek, gépek, 

berendezések, eszközök kiválasztásában, üzemeltetésében, karbantartásában és javításában. 

Mezőgazdasági vállalatoknál, vállalkozásoknál, szolgáltató részlegeknél üzembe helyezi és 

átadja az új, felújított gépeket, irányítja a mezőgazdasági tevékenységet végző gépcsoportok 

munkáját. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KERTÉSZET ÉS PARKÉPÍTÉS ÁGAZAT (Kód: 0034) 

Érdekel a kertépítés? Szeretnéd megismerni a dísznövényeket és azok felhasználását? Eléggé 

kreatív vagy és végzés után viszonylag kis tőkével saját vállalkozásba fognál? Akkor itt a 

helyed a Bereczkiben, ahol négy évfolyamos KERTÉSZET ÉS PARKÉPÍTÉS ágazati 

oktatásban vehetsz részt, és érettségit szerezhetsz! A képzés érettségi vizsga utáni 1 éves 

folytatása a parképítő és fenntartó technikus. Végzett szakemberként feladatod lesz az épülő 

zöldfelületek terv szerinti kivitelezése, a meglévők fenntartása és felújítása a hatályos törvényi 

háttér figyelembe vételével, önállóan, illetve irányítói jelleggel. A parképítő és fenntartó 

technikus tervezési jogosultsággal rendelkező táj- és kerttervező mérnök mellett segédtervezői 

feladatokat láthat el. A szakképesítés megszervezése teszi lehetővé önálló vállalkozás indítását 

a vállalkozásról szóló hatályos jogszabályok rendelkezései alapján. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPORT ÁGAZAT (Kód: 0037) 

Mozgékony vagy? Szívesen sportolsz? Esetleg élsportoló vagy, de gondolsz a jövődre és 

szeretnél egy szakmai végzettséget is szerezni, netán továbbtanulni? Akkor itt a helyed a 

Bereczkiben, ahol négy évfolyamos SPORT ÁGAZATI oktatásban vehetsz részt, és 

érettségit szerezhetsz! A képzés érettségi vizsga utáni 1 éves folytatása a sportedző (a 

választott sportág megnevezésével) képzés, aki célirányosan tervezi, szervezi és irányítja a 

sportolók, csapatok rövid távú felkészítését és versenyeztetését. Megtanítja a sportág alapvető 

technikai, taktikai és játékrendszer-ismereteit, játék- és versenyszabályait. A sportág technikai 

elemeit az egyéni adottságok figyelembe vételével oktatja, tudatosítja tanítványaiban az egyes 

edzésfeladatok jelentőségét és szerepét a sportteljesítményben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RENDÉSZET ÉS KÖZSZOLGÁLAT ÁGAZAT (Kód: 0038)  

 

Érdekel a rendvédelem? Jól tanulsz, és jól sportolsz, de nem akarsz gimnáziumba menni? 

Szeretnél megtanulni önvédelmi technikákat? Vonz az egyenruhás pálya? A jövődet a 

rendvédelem, a katasztrófavédelem vagy a honvédelemben tervezed. Szeretnél tanulmányaid 

követően egy biztos elhelyezkedést kínáló pályát? Akkor itt a helyed a Bereczkiben, ahol négy 

évfolyamos RENDÉSZET ÉS KÖZSZOLGÁLAT ágazati oktatásban vehetsz részt, és 

érettségit szerezhetsz, azt követően pedig tovább tanulhatsz rendészeti szakközépiskolában 

vagy a Nemzetvédelmi Egyetemen vagy elvégzed iskolánkban a 13. évfolyamot és 

közszolgálati ügyintéző lehetsz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SZAKKÖZÉPISKOLAI KÉPZÉSEINK: 

 

DÍSZNÖVÉNYKERTÉSZ (Kód 0021) 

Szívesen foglalkoznál dísznövényekkel? Érdekelnek a dísznövények szaporításának, 

nevelésének ápolásának fortélyai? Szeretnél önálló mezőgazdasági vállalkozó lenni? Akkor itt 

a helyed a Bereczkiben, ahol három évfolyam 

elvégzése után dísznövénykertész szakmát 

szerezhetsz! A DÍSZNÖVÉNYKERTÉSZ fő 

feladatköre a dísznövények termesztése. A 

kapcsolódó műszaki, vállalkozási, kereskedelmi 

ismeretek alkalmazása a gyakorlatban. A 

szakképesítés középszintű irányítói, vezetői 

tevékenység végzésére, önálló vállalkozás 

létrehozására, indítására az adminisztrációs 

ügyletek intézésére is jogosít. Ösztöndíjjal 

támogatható képzés! 

 

 

KERTÉSZ (Kód: 0022) 

Szívesen dolgozol szőlő-, gyümölcs- és zöldségültetvényekben? Érdekelnek a zöldség- és 

gyümölcstermesztés fortélyai? Szívesen segítesz szüleidnek a gyümölcs- és 

zöldségtermesztési munkák végrehajtásában? Szeretnél önálló mezőgazdasági vállalkozó 

lenni? Akkor itt a helyed a Bereczkiben, ahol három évfolyam elvégzése után kertész szakmát 

szerezhetsz! A KERTÉSZ fő feladatköre szőlő- és gyümölcsültetvények létesítése, 

zöldségnövények szaporítása, telepítése. A szőlő-, a gyümölcs- és a zöldségtermesztésben 

termelési tevékenység végzése, a tevékenység végzésével kapcsolatos gépek üzemeltetése, az 

előállított termékek betakarítása, tárolása és értékesítése. Hazai népszerűsége a jövőben 

növekvő tendenciát mutathat, önálló vállalkozás alapításának lehetősége viszonylag kis kezdő 

tőkével is lehetséges. Ösztöndíjjal támogatható képzés! 

 

 

 



VIRÁGKÖTŐ ÉS VIRÁGKERESKEDŐ (Kód 0023) 

Kreatív vagy és szívesen foglalkoznál növényekkel? Szeretnél olyan szakmát tanulni, ahol 

alkothatsz és közben kereskedelmi végzettséget is szerezel? Akkor itt a helyed a Bereczkiben, 

ahol három évfolyam elvégzése után VIRÁGKÖTŐ ÉS VIRÁGKERESKEDŐ szakmát 

szerezhetsz! A virágkötő és virágkereskedő végzettségű szakemberek virágkötő üzemben, 

különböző szintű virágértékesítési helyeken virágkellék-nagykereskedelmi szakáruházban 

eladói és virágkötészeti tevékenységet végeznek. A szakképesítés irányítói, boltvezetői 

tevékenység végzésére, önálló vállalkozás létrehozására is jogosít. Ösztöndíjjal támogatott 

képzés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEZŐGAZDASÁGI GÉPÉSZ OKJ: 34 521 08 (Kód: 0025) 

Érdekelnek a mezőgazdasági műszaki újdonságok? Elbűvöl a korszerű mezőgazdasági erő-és 

munkagépek hatalmas teljesítménye? Szívesen irányításod alatt tartanád a lóerőket? Örömmel 

segítesz szüleidnek a családi gazdálkodás munkafolyamatainak elvégzésében? El tudod 

képzelni, hogy vállalkozó leszel, és saját gépeiddel dolgozol? Akkor itt a helyed a 

Bereczkiben, ahol három évfolyam elvégzése után MEZŐGAZDASÁGI GÉPÉSZ szakmát 

szerezhetsz! A képzés ösztöndíjas! A mezőgazdasági gépész fő feladatköre a 

mezőgazdaságban alkalmazott erő és munkagépek önjáró betakarítógépek, mezőgazdasági 

rakodógépek előkészítése üzemeltetésre, beállítása, az agrotechnikai követelményeknek 

megfelelő üzemeltetése.  A mezőgazdasági gépész szakma megszerzése után lehetőség van 

iskolánkban MEZŐGAZDASÁGI GÉPJAVÍTÓ képesítés megszerzésére + 1 év. 

 

 

 



HÚSIPARI TERMÉKGYÁRTÓ (Kód 0027) 

Érdeklődsz az élelmiszeripari képzések után? Szeretnél egy olyan szakmát, amely végzés 

után biztos elhelyezkedést biztosít? Szeretnél egy hazai vagy külföldi vállaltoknál dolgozni 

esetleg önálló vállalkozást indítani? Akkor itt a helyed a Bereczkiben, ahol három évfolyam 

elvégzése után HÚSIPARI TERMÉKGYÁRTÓ szakmát szerezhetsz! A húsipari 

termékgyártó fő feladata a vágóállatok szakszerű levágása, a levágott féltestek darabolása, 

csontozása, formázása, különböző nyers, félkész vagy késztermékek előállítása, csomagolása 

és értékesítése. Végzett tanulóink kiváló eséllyel találnak munkát a hazai és a külföldi 

munkaerő piacon. A végzett szakembereink húsbolti értékesítést is végezhetnek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZŐLÉSZ-BORÁSZ (Kód 0028) 

Érdeklődsz az élelmiszeripari képzések után? Szeretnél egy olyan szakmát, amely végzés 

után biztos elhelyezkedést biztosít? Szeretnél egy hazai vagy külföldi vállaltoknál dolgozni 

esetleg önálló vállalkozást indítani? Akkor itt a helyed a Bereczkiben, ahol három évfolyam 

elvégzése után SZŐLÉSZ-BORÁSZ szakmát szerezhetsz! A szőlész-borász a 

szőlőtermesztési-borászati és ezzel összefüggő piaci ismereteik birtokában képesek a 

különféle nagyságú és szerkezetű termelőegységekben folyó szőlészeti-borászati munka 

végzésére. A végzett szakember a szőlészet területén ismeri a szőlőtermesztés gyakorlati 

fogásainak teljes feladatát, a szőlészetben használt géppark működtetését, a szüret 

előkészítését, lebonyolítását. Ismeri a borászati termék előállításának vertikumát a must 

kezelésétől egészen a forgalomba hozott palackozott borig. Tisztában van a szőlőtermesztés, 

borászat gazdálkodási alapismereteivel és ugyanilyen szinten a borturizmus, a 

biogazdálkodás, a helyi borértékesítés és az adminisztráció szabályaival.  

 



 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK 

 Gyakorlóhely biztosítása minden szakma elsajátításához 

 Kollégiumi férőhely biztosítása 

 Gépész tanulóinknak „T” kategóriás jogosítvány kedvezményes megszerzése 

 Saját tankert és tangazdaság 

 Választható idegen nyelv: angol, német 

 Különleges természeti környezet 

 Öko- és madárbarát iskola 

 

Felvételi vizsgát nem tartunk! 

A felvétel alapját a magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv, fizika/ 

testnevelés/ biológia tantárgyak 7. osztály év végi és a 8. osztály első félévi eredményeiből 

számított pontok képezik. A sport ágazaton felvételi alkalmassági vizsga van. 

 

 

A Bereczki egy élhető iskola, mert a nevelés kulcsa a jó légkör. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szeretettel várunk képzéseinkre! 

Legyél Te is Bereczkis! 


