
 

 

KÉPZÉSEINK A 2022/2023. TANÉVRE 
 

Az intézmény OM kódja:  203 049 / 002 

A képzésről tájékoztatást ad:  Zakk Anna ig. Ujj Zoltán igh. Blum Szilárd igh.  

 

 

TECHNIKUM 
 

1001 kód XXXVIII. RENDÉSZET ÉS KÖZSZOLGÁLAT ÁGAZAT 
 Közszolgálati technikus 
 5 évfolyam  

tervezett létszám: 52 fő 
Választható szakmairányok: Közigazgatási ügyintéző szakmairány 

 Rendészeti technikus szakmairány 

Egyéb: extra tanulmányi ösztöndíj 3,5 átlag felett a szakképzési ösztöndíjon felül (a 9-
10. évfolyamon a honvédelmi jellegű szakkörön résztvevőknek , 11.-12. 
évfolyamon mindenkinek) 

 érettségi vizsgalehetőség honvédelmi alapismeretekből 

 Feltétel: egészségügyi alkalmassági vizsgálat 

 

SZAKKÉPZŐ ISKOLA 3 + 2 évfolyam 

A 3. év végén a szakmai vizsga után a tanuló folytathatja tanulmányait, érettségi vizsgát tehet 

 

1002 kód Élelmiszer ágazat: Pék-cukrász  
Tervezett létszám: 14 fő; feltétel: egészségügyi és pályaalkalmassági vizsgálat 

1003 kód Élelmiszer ágazat: Hentes és húskészítmény készítő 
 Tervezett létszám: 10 fő, feltétel: egészségügyi alkalmassági vizsgálat 

1004 kód Rendészet és közszolgálat ágazat: Rendészeti őr 
 Tervezett létszám: 16 fő, feltétel: egészségügyi alkalmassági vizsgálat 
 

Mindhárom szakmánkban lehetőség van 10. évfolyamtól szakképzési munkaszerződést kötni duális partnereinkkel.  
 

 

A felvételi kérelmek elbírálása a tanulmányi eredmények alapján történik. 

Idegen nyelvként az angol és a német választható 

Az iskolába „egyéb pszichés fejlődési zavar” kategóriába tartozó sajátos nevelési igényű tanulókat is tudunk 

fogadni. 

Tanulóinknak kollégiumi elhelyezést tudunk biztosítani. 
 

 

Nyílt napjaink:  

 2021. november 10. Rendészet ágazat 

 2021. november 17. Élelmiszeripar ágazat 

 

 

BARANYA MEGYEI SZC 
II. Béla Technikum és Kollégium 
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Képzéseink rövid bemutatása: 

RENDÉSZET ÉS KÖZSZOLGÁLAT 

A szakmát és érettségit adó technikumban a képzés során választhatod a 

rendészeti technikus képzést (ezt követően rövidített képzési idővel 

lehetsz rendőr) vagy a közigazgatási ügyintéző képzést. A két szakirány 

közül 10. osztály végén kell dönteni, de később is lehetőség van a 

váltásra. 

A szakképző iskolában három év alatt magánbiztonsági szakember: 

rendészeti őr lehetsz. E szakma birtokában is rövidebb a rendőr 

tiszthelyettes képzés, de előtte érettségit is kell szerezned (szakma után 

ez két év). A Nemzeti Közszolgálati Egyetemre készülőknek a 

technikumi képzést ajánljuk, mivel az készít fel a felsőfokú 

tanulmányokra. A szakképző iskola előnye pedig a szakképzési 

munkaszerződés lehetősége és a rövidebb képzési idő. 

A képzésben a tanulók megismerkednek a rendészeti szakma jogi 

alapjaival, önvédelmi technikákat tanulnak, intézkedéstaktikai 

módszereket sajátítanak el. A szakmai tárgyakat több évtizedes 

tapasztalatú rendőrtisztek tanítják.  

Rendészeti és honvédelmi versenyeken szép eredményeket érnek el tanulóink.  

Részt veszünk a Honvéd Kadét Programban, ami egyrészt honvédelmi 

szakkört, versenyeket, táborokat jelent. Másrészt a honvédelmi alapismeretek 

tantárgyat tanítjuk a technikumban. Ez a szakképzési ösztöndíjon felül 

további tanulmányi ösztöndíjra nyújt lehetőséget 3,5-ös átlag felett, illetve 

érettségizhetnek is a tárgyból a katonai pályára készülők. 

Sokrétűek a tanórán kívüli foglalkozások, pl. külföldi utazás 

(Határtalanul, Rákóczi szövetség pályázatok), OperaKaland, Harmadik 

színház előadásai. 

Sportéletünk sem csupán a testnevelésre korlátozódik az önvédelmet 

délután is lehet gyakorolni több danos kollégáink közreműködésével., 

foci, kosár, pingpongozási lehetőségek is adottak, illetve úszási 

lehetőséget tudunk biztosítani diákjainknak. 

Diákjaink a katasztrófavédelemmel is megismerkednek és ennek egyik 

eredményeként rendre nyerik a katasztrófavédelmi versenyeket is. 

ÉLELMISZERIPAR 

Pék—cukrász képzésünk az iskola egyik legrégebbi képzése. A tanulók két 

szakterületre jogosító végzettséget szerezhetnek meg 3 év alatt. A mindennapi 

kenyeret, s a szép péksüteményeket előállítani felelősségteljes feladat. Ha ide 

jelentkezel, ezt a szép szakmát szerezheted meg.  

Hentes és húskészítmény-készítő: A hentes az egyik legrégebbi, nagy 

hagyományokkal rendelkező szakma. Ő az a szakember, aki a vágóállatokat 

feldolgozza, húskészítményeket állít elő: kolbászokat, felvágottakat, szalámikat, 

virsliket, stb. A hentes nemcsak feldolgozza a húsokat, de szakszerűen ki is 

szolgálja a vásárlóit. Végzett tanulóink keresettek nemcsak a megyében, de 

külföldön is.  

A szakképző iskolát követően, a sikeres szakmai vizsga után, két év további 

tanulással érettségi vizsgát szerezhetsz. 

KOLLÉGIUM 

Tanulóinknak kollégiumi elhelyezést tudunk biztosítani fiú- (Kossuth L. u. 2) 

illetve leánykollégiumunkban (Szent Gellért u. 2.). 



 
A FELVÉTELI SORREND MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI 

 

A felvételi sorrend kialakítása a tanulmányi eredmények alapján történik. Az 

iskola írásbeli felvételi vizsgát nem tart. A felvételi sorrendet az általános 

iskola 7. év végi és 8. osztály félévi jegyei alapján alkotjuk meg. A hozott 

pontok csökkenő sorrendje alapján rangsor (ideiglenes felvételi jegyzék) 

készül, amelyet az iskolavezetés a bela2.hu weboldalon nyilvánosságra hoz 

2022. március 16-ig. 
 

A PONTSZÁMÍTÁSNÁL FIGYELEMBE VETT TANTÁRGYAK, PONTEGYENLŐSÉG FELOLDÁSA. 
 

A felvételi sorrendet minden képzésünkön az általános iskola 7. év végi és 8. 

osztály félévi matematika, magyar nyelv és irodalom, történelem, idegen 

nyelv, és testnevelés tantárgyak érdemjegyeinek összege határozza meg. 

Pontegyenlőség esetén a rangsorolás a tárgyak érdemjegyeinek fenti 

sorrendje alapján történik. További pontegyenlőség esetén a halmozottan 

hátrányos helyzetű tanulót soroljuk előrébb. 

 
SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓKRA VONATKOZÓ SPECIÁLIS SZABÁLYOK 

 

Iskolánk biztosítja a sajátos nevelési igényű tanulók esélyegyenlőségét. A 

szakközépiskolába jelentkező sajátos nevelési igényű tanulók a szakértői 

véleményt és a mentességi kérelmüket csatolják a jelentkezési laphoz! 

 

Az alábbi sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézséggel küzdő tanulókat tudjuk fogadni:  

-egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem/vagy 

magatartásszabályozási zavarral) küzdő -beilleszkedési, tanulási, 

magatartási nehézséggel küzdő tanulók. 

 

Pék-cukrász valamint Hentes és húskészítmény-készítő szakmáink esetén a 

szakma elsajátításához és a szakmai vizsga sikeres letételéhez szükség van 

szakmai számítások végzésére (arányossági számítások, százalékszámítás), 

ez alól diszkalkuliás tanulók sem kaphatnak felmentést. 

 

Ha a tanuló nem rendelkezik matematika vagy idegen nyelv érdemjeggyel, 

akkor az informatika tantárgy érdemjegyét vesszük figyelembe. Ha mindkét 

tárgy értékelése alól felmentették a tanulót, akkor az informatika és a földrajz 

érdemjegyeiből számítjuk a pontokat. 
 


