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
Iskolai rendszerű technikus képzésekre
Képzési idő: 1 év
A következő képzéseket azoknak a tanulóknak hirdetjük, akik érettségi vizsgát tettek az
adott ágazatban az ágazati szakmai tantárgyból!
A választott szakképesítés: a következő középfokú OKJ-s szakképzésre jelentkezem
Mezőgazdasági technikus (54 621 02)
Pénzügyi- számviteli ügyintéző (54 344 01)
Élelmiszeripari technikus (54 541 02)
Parképítő és fenntartó technikus (54 581 02)
Személyi adatok:
Név: .................................................................... Oktatási azonosító: ........................................
Szül. hely, idő……………………………...................................................................................
Anyja neve: ................................................................................................................................
Lakcím: ......................................................................................................................................
Elérhetőség: telefon: …………………………. e-mail:..............................................................
Nyilatkozom arról, hogy államilag finanszírozott szakképesítést még nem szereztem.
Tudomásul veszem, hogy az adatokban történő bármi változást 8 napon belül az iskolának
jeleznem kell.

Végzettségre vonatkozó adatok:
Iskolai végzettség: ..................................................
nyelvismeret:.......................................................................

Iskola neve, címe ahol érettségit szerzett/szerez: …………………..…………….…………..

…………………………………………………………………………………………………

Egyebek:
Felsőfokú továbbtanulásra jelentkezett-e?

igen

nem

Jelentkezett-e más intézménybe érettségire épülő szakképzésre?

igen

nem

A jelentkezés feltétele:







érettségi végzettség
ágazati szakmai érettségi vizsga
legfeljebb 23. betöltött életév (2020-ban)
a felvételi döntés során elsőbbséget élveznek a Debreceni Egyetem Balásházy
János Gyakorló Középiskolája és Kollégiumában érettségizett diákok, ezen túl a
felvételi döntés a tanulmányi eredmények (ágazati szakmai érettségi eredménye,
majd az érettségi átlageredménye) figyelembe vételével történik
egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek mezőgazdasági technikus,
élelmiszeripari technikus valamint parképítő és fenntartó képzések esetén

Jelentkezési határidők:
Jelentkezési határidő: 2020. június 16.
Pótjelentkezés határideje: 2020. augusztus 5. (csak abban az esetben, amennyiben van
szabad férőhely)
A jelentkezéskor benyújtandó dokumentumok:
-

jelentkezési lap

-

12. évfolyam év végi eredményeit tartalmazó középiskolai bizonyítvány másolata

-

érettségi bizonyítvány másolata

A jelentkezés módja:
A kitöltött jelentkezési lapot a bizonyítvány másolatokkal együtt személyesen vagy postai
úton kell eljuttatni az iskola titkárságára.
A postai úton beküldött jelentkezések borítékján kérjük feltüntetni: „Technikus jelentkezés”.
A jelentkezők részére BEIRATKOZÁS:
-

2020. JÚNIUS 24-én 9.00-12.00-ig

Debrecen, 2020. .................................hó ..........nap
..................................................
a jelentkező aláírása

Kedves Érettségiző Diákok!
Intézményünk a 2020/2021-es tanévben az alábbi egy éves, érettségire épülő iskolai rendszerű
szakképzéseket ajánlja figyelmetekbe!
Szakképesítés megnevezése: Mezőgazdasági technikus
A szakképesítés azonosító száma: 54 621 02
A szakmacsoport száma és megnevezése: 20. Mezőgazdaság
Ágazati besorolás száma és megnevezése: XXXIII. Mezőgazdaság
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.
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 1 év
Elméleti képzési idő aránya: 40 % Gyakorlati képzési idő aránya: 60%
Heti óraszám: 35 óra
A képzés központi szakmai és vizsgakövetelményekre épülő komplex szakmai vizsgával
zárul.
A vizsgára bocsátás feltétele:
-

a szakképző évfolyam eredményes elvégzése
mezőgazdasági vontató vezetésére érvényes vezetői engedély (T, illetve C+E, C1+E
kategória vagy B kategória).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Szakképesítés megnevezése: Pénzügyi-számviteli ügyintéző
A szakképesítés azonosító száma: 54 344 01
A szakmacsoport száma és megnevezése: 15. Közgazdaság
Ágazati besorolás száma és megnevezése: XXIV. Közgazdaság
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.
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 1 év
Elméleti képzési idő aránya: 70% Gyakorlati képzési idő aránya: 30%
Heti óraszám: 35 óra

A képzés központi szakmai és vizsgakövetelményekre épülő szakmai vizsgával zárul.
Szakképesítés megnevezése: Élelmiszeripari technikus
A szakképesítés azonosító száma: 54 541 02
A szakmacsoport száma és megnevezése: 21. Élelmiszeripar
Ágazati besorolás száma és megnevezése: XXXVI. Élelmiszeripar
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.

Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 1 év
Elméleti képzési idő aránya: 60 %
Gyakorlati képzési idő aránya: 40 %
Heti óraszám: 35 óra
A képzés központi szakmai és vizsgakövetelményekre épülő szakmai vizsgával zárul.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szakképesítés megnevezése: Parképítő és fenntartó technikus
A szakképesítés azonosító száma: 54 581 02
A szakmacsoport száma és megnevezése: 20. Mezőgazdaság
Ágazati besorolás száma és megnevezése: XXXIV. Kertészet és Parképítés
Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: 1 év
Elméleti képzési idő aránya: 50 %
Gyakorlati képzési idő aránya: 50%
Heti óraszám: 35 óra
A parképítő és fenntartó technikus feladata az épülő zöldfelületek terv szerinti kivitelezése, a
meglévők fenntartása és felújítása a hatályos törvényi háttér figyelembevételével, önállóan,
illetve irányítói jelleggel. A parképítő és fenntartó technikus tervezési jogosultsággal
rendelkező táj- és kerttervező mérnök mellett segédtervezői feladatokat láthat el.
A képzés központi szakmai és vizsgakövetelményekre épülő szakmai vizsgával zárul.

Ajánlom figyelmetekbe iskolánk honlapját; www.balashazy.unideb.hu, melyről a jelentkezési
lap letölthető és további hasznos információkhoz is juthattok iskolánkat illetően.

