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DEBRECENI EGYETEM BALÁSHÁZY JÁNOS GYAKORLÓ 

KÖZÉPISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA 

H-4014 Debrecen, Mezőgazdász u. 1 

Tel.: 52/518-690, e-mail: titkarsag@balashazy.unideb.hu 

JELENTKEZÉSI LAP 

a 2018/2019. tanévben induló szakgimnáziumi, gimnáziumi képzésekre 

(rendkívüli felvételi eljárás keretében) 
 

A 2018-2019-es tanévben induló képzéseinkre az alábbiak alapján  

várjuk a jelentkezőket szabad férőhelyeinkre 

4+1 éves szakgimnáziumi ágazatok esetében: 

 Mezőgazdaság ágazat/Mezőgazdasági technikus (54 621 02) 

 Közgazdaság ágazat/ Pénzügyi-számviteli ügyintéző (54 344 01) 

 Élelmiszer ágazat/Élelmiszeripari technikus (54 541 02) 

 Kertészet és parképítés ágazat/Parképítő és fenntartó technikus (5458102) 

4 évfolyamos gimnáziumi kerettantervre épülő osztályok esetében: 

 gimnáziumi kerettanterv/Sport orientációval (bármely sportág) 

 gimnáziumi kerettanterv/Természettudományi orientációval 

Amennyiben több képzés is érdekeli, kérem, sorszámozással állítson fel sorrendet, milyen sorban vegyük figyelembe 
jelentkezését! 

 
Személyi adatok: 

Név: ..................................................................................................................................................................... 

Szül. hely, idő…………………………………………....................................................................................... 

Anyja neve: .......................................................................................................................................................... 

Lakcím: ................................................................................................................................................................ 

Elérhetőség: telefon: …………………………. e-mail:....................................................................................... 

Jelentkezési határidő: 2018. május 18. 

A jelentkezéskor benyújtandó dokumentumok:7. osztály év végi és 8. osztály félévi bizonyítványok 

másolata. 

 

Debrecen, 2018. .................................hó ..........nap 

 

 

 …………...................................................  ............................................................... 

jelentkező tanuló aláírása    szülő/gondviselő aláírása 



Kedves végzős nyolcadikos Diákok! Tisztelt Szülők! 

 

Intézményünk a 2017/2018-as tanévben az alábbi 4+1 éves szakgimnáziumi képzéseket 

(szakgimnáziumi kerettanterv alapján) indítja. 

A képzések 4 év után érettségi vizsgával (mely munkavégzésre jogosító végzettséget is ad), majd a 

technikusi év elvégzését követően a központi szakmai és vizsgakövetelményekre épülő szakmai 

vizsgával zárulnak. 

Szakképesítés megnevezése: Mezőgazdaság ágazat/Mezőgazdasági technikus (54 621 02) 

A mezőgazdasági technikus a növénytermesztési, állattenyésztési, kertészeti és az azokhoz kapcsolódó 

műszaki, gazdálkodási, szakterületen önálló feladatokat végez és végeztet, munkacsoportokat irányít. A 

végzett szakemberek képesek a növénytermesztés és állattenyésztés terén a korszerű agronómiai és technikai 

eljárások alkalmazásával a piac igényeinek megfelelő minőségi termékek gazdaságos előállítására, valamint 

a termelés menedzselésére, továbbá enciklopédikus kertészeti ismeretekkel is rendelkeznek.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Szakképesítés megnevezése: Közgazdaság ágazat/Pénzügyi-számviteli ügyintéző (54 344 01) 

A pénzügyi-számviteli ügyintéző alkalmas a vállalkozások működésével összefüggő számviteli és pénzügyi 

feladatok elvégzésében való közreműködésre, részfeladatok önálló elvégzésére. A vállalkozás valamennyi 

pénzmozgással, illetve a pénzállomány-változással összefüggő nyilvántartásait vezeti, közreműködik az 

egyes pénzügyi műveletek előkészítésében, lebonyolításában, elszámolásában, kezeli az ehhez kapcsolódó 

iratanyagokat. Működő gazdálkodó szervezeten belül előkészíti és rögzíti az adott munkahely gazdasági 

eseményeit a helyi számviteli szabályok szerint, a gazdasági eseményeket kontírozza, a főkönyvi és az 

analitikus nyilvántartásokat vezeti, könyvviteli feladásokat készít. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Szakképesítés megnevezése: Élelmiszer ágazat/Élelmiszeripari technikus (54 541 02) 

Az élelmiszeripari technikus önállóan vagy mérnöki irányítással élelmiszer-ipariüzemekben vagy 

laboratóriumokban az élelmiszer alapanyagainak minőségi és mennyiségi átvételében, vizsgálatában, 

feldolgozásában, tárolási és csomagolási munkáiban vesz részt. 

Az élelmiszeripari technikus szakképesítéssel rendelkező többek között képes: 

- alapanyagokat, félkész-, és késztermékeket átvenni, mintát venni, vizsgálatokat végezni; 

- gyártásközi és késztermék vizsgálatokat végezni,  

- munka-, tűz-, környezetvédelmi és minőségbiztosítási munkát végezni; 

- élelmiszergyártási tevékenységben részt venni; élelmiszergyártásban előforduló  alapméréseket 

végezni/végeztetni; 

- jegyzőkönyveket, minőségbiztosítási dokumentumokat vezetni; 

- gyártmányfejlesztésben kisebb részfeladatokat ellátni. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


