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Iskolánk

• Elhelyezkedése: A fürdő szomszédságában 
parkosított környezetben

• Autóbusz állomástól 10 percre
• Iskolánkba kb. 400 tanuló jár
• 21 osztály
• Jól felszerelt tankonyha, tanműhelyek
• Két tornaterem, két sportpálya
• Interaktív táblák



Jelentős felújítások és 
korszerűsítések történtek



Mi lehetsz, ha minket választasz?
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Iskolánk képzési rendszere 
Szakképző iskola

▪ Kereskedelem,

▪ Turizmus-vendéglátás,

▪ Mezőgazdaság és erdészet

▪ Gépészet ágazat

➢Képzési idő: 3 év (1 év ágazati
alapképzés + 2 év szakirányú oktatás)

➢Szakmai vizsgát KÖVETŐEN érettségi 
bizonyítvány szerezhető (2 év, esti)



Szakképző iskolai képzés

Megszerezhető képesítések:

Képzési
idő

Felvehető
létszám

Szakképesítés 
megnevezése

3 év 36 fő Mezőgazdasági gépész

3 év 12 fő Ipari gépész

3 év 24 fő Szakács

3 év 24 fő
Kereskedelmi értékesítő 

(eladó)

3 év 24 fő Cukrász

3 év 24 fő
Pincér-vendégtéri 

szakember



Ágazati 
alapvizsga

Munkaszerződés:

▪ Munkabér

▪ Munkaruha

▪ Étkezés

▪ Tisztálkodási 

eszközök stb.

Gyakorlat a szakképzőiskolai képzésben 
tanulóknak

9. évfolyam: 

Iskolai 

tanműhelyekben

10. 11. évfolyam: 

Üzemi gyakorlat

Nyári gyakorlat: 10. évfolyamon után 140-175 óra



Szakképzés 4.0

9. évfolyam: ágazati alapképzés → ágazati
alapvizsga
10-11. évfolyam: szakirányú oktatás →szakmai
vizsga

Ösztöndíjrendszer:
- 9. évfolyam: alapösztöndíj (minimálbér 10%-a)
- 10-11. évfolyam: tanulmányi eredmény függő

ösztöndíj + munkabér (gyakorlati helytől)
- 11. évfolyam végén: egyszeri pályakezdési

juttatás (feltétel: sikeres szakmai vizsga)

Összege: 128.800 Ft-tól 289.800 Ft-ig terjed



…és még néhány érv, hogy miért 
válassz minket….

Lehetőséged van dönteni, hogy angolul vagy 
németül tanulsz.1.

2..
Városunkban  lehetőség van kollégiumi ellátás
igénylésére. (Szép Ernő Kollégium)



Szakmai sikereink

2013-ban az Országos Schnitta

Emlékverseny I. helyezett csapata

2014-ben az Országos Szakma Kiváló 

Tanulója Verseny III. helyezett tanulója 

pincér szakmában: Hegedűs Csaba



2017-ben az Országos Szakma Kiváló 

Tanulója Verseny II. helyezett tanulója 

pincér szakmában: Hódos Kata



2019-ben az Országos Schnitta

Emlékverseny Regionális fordulóján az

I. helyezett csapat



Amikor nem tanulunk….



Felvételi eljárás rendje
• Iskolánkban nincs felvételi vizsga, a pontokat az általános 

iskolai eredmények alapján számoljuk

• Hozott pontok:
– Magyar irodalom
– Magyar nyelv
– Történelem
– Matematika
– Fizika
– Idegen nyelv
– Kémia
– Biológia
– Földrajz
– Technika

• Szakmai egészségügyi alkalmasság
• Pályaalkalmassági vizsgálat: turizmus-vendéglátás ágazat

A 6. 7. osztály év végi 
és a 8. osztály félévi 
eredménye alapján.



Elérhetőségeink

• Cím: Berettyóújfalui SZC Bocskai István 

Szakképző Iskola

4200 Hajdúszoboszló, József A. u. 25/C

• Telefon: 52/ 557-230, Fax: 52/ 361-074

• Igazgató: Harsányi István

• Pályaválasztási felelős: Bese Gyula

• Web: www.bocskai-hszob.sulinet.hu

• E-mail: igazgato@bocskai-

hszob.berettyoujfaluiszc.hu

http://www.bocskai-hszob.sulinet.hu/


Várunk 

szeretettel, és 

köszönöm a 

figyelmet!


