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A kezdetek… 

 

Elérhetőségeink: 

4014 Debrecen-Pallag 

Mezőgazdász u.1.  

Telefon: 52/450-306, Fax/telefon:  52/418-042 

balashazy.unideb.hu 

titkarsag@balashazy.unideb.hu 

facebook.com/pallagigazdasz 

Hol helyezkedik el?  

Iskolánk Debrecen-Pallag területén, a Nagyerdő szélén egy 3,5 hektáros parkban 

egyedülálló festői, természetvédelmi környezetben helyezkedik el. Az  impozáns főépület 

száz éve gazdasági akadémiának épült.  

Megközelíthető: a 13-as jelzésű autóbusszal a Segner tér-Bethlen utca- Egyetem sugárút- 

Debreceni Egyetem- Klinikák – TEVA- DE Balásházy SZKI útvonalon. 

Iskolánk múltja és jelene 

Intézményünk nagy múltra tekint 

vissza, hiszen intézményünk 

jogelődjeként nyílt meg 1867-ben az 

ország második Földműves Iskolája, 

majd Gazdasági Akadémiaként 

működött, 1940-től pedig Középfokú 

Gazdasági Tanintézmény. 

Iskolánk 1963-ban vette fel 

Balásházy János nevét. 

Balásházy János (1797-1857) a 

reformkor mezőgazdász tudósa, a 

MTA tagja, s egyben a korszak 

gyakorló gazdája volt. Balásházy a nemzet felemelkedéséért önzetlenül aggódó igaz hazafi 

volt, aki gyakorlatias gondolkodásmódjával, s tetteivel elősegítette, hogy Magyarország a 

több évszázados gazdasági elmaradottságából kitörjön és új utakra találjon.  

Az évek során, ahogyan változtak az igények a gazdaságban úgy újult meg, 

korszerűsödött intézményünk képzése Balásházy reform szellemének megfelelően. 

Az 1997-es évben sikeresen elnyert világbanki pályázatunk révén jelentős anyagi 

támogatásban részesült az iskola, és a mezőgazdasági képzés mellett az 1998/99-es tanévtől 

beindítottuk a közgazdasági képzést, nagy hangsúlyt fektetve az általános műveltség 

megalapozására és ezt követően a szakma megszerzésére. 

A 2006/2007. tanévtől képzésünkben újdonság, hogy nyelvi előkészítő osztályt 

indítottunk, amely az egyik közgazdasági osztályunk előkészítő osztályaként működött.  

Iskolánk 1989 óta a Debreceni Egyetem partneriskolájaként részt vett az egyetemen 

folyó tanárképzés elméletében és gyakorlatában, így 2009. szeptember 1-től a Debreceni 

Egyetem gyakorlóiskolája.  

A képzési kínálat folyamatosan bővül, a 2010/2011-es tanévtől az intézményben 

működik a Debreceni Labdarúgó Akadémia sportiskolai kerettanterv szerint működő 

gimnáziumi osztálya, egy helyen biztosítva az iskolai és a sportbeli kötelezettségek 

mailto:titkarsag@balashazy.sulinet.hu
http://www.facebook.com/pallagigazdasz
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összehangolását. A 2012/2013-as tanévben bevezettük az élelmiszeripari ágazatos képzést, 

majd a 2016/17-es tanévben kertészet és parképítés ágazat bevezetésével bővítettük szakmai 

képzési kínálatunkat. 

A régi típusú szakközépiskolai kifutó osztályainkban 2013. szeptember 1-től valósul meg 

az új OKJ szerinti képzési szerkezet. Szakgimnáziumi osztályainkban a kerettantervi képzés 

tananyaga szerint tanítunk közismereti tárgyakat és mellette mezőgazdasági, közgazdasági, 

élelmiszeripari, kertészet és parképítés szakmák tárgyainak oktatása is elkezdődik. Négy év 

tanulmány után diákjaink érettségiznek és munkavégzésre jogosító bizonyítványt kapnak. 

Érettségi után egy év alatt technikus vizsgát tehetnek tanulóink. 

Gyakorlóiskolaként tanárjelölt hallgatók számára sokféle pedagógiai és szakmai 

gyakorlótér kínálatát biztosítjuk. Az eredményes oktató- és nevelőmunka érdekében az 

intézmény rendszeres munkakapcsolatot tart fenn az alábbi intézményekkel, szervezetekkel, 

gazdálkodókkal: a Pallag Alapítvány Kuratóriumával; a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 

Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóságával, a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és 

Iparkamarával, a Debreceni Egyetem Karaival; gazdálkodó szervezetekkel a szakmai 

gyakorlati képzés magas színvonalú biztosítása érdekében, és a DVSC Futballszervező  

Zrt-vel, a Debreceni Labdarúgó Akadémiával (DLA) és a Debreceni Egyetem Atlétikai 

Clubjával (DEAC). 

Az elmúlt tanévek sikeres pályázatai 

Iskolánk a 2006/2007. tanévtől HEFOP 3.1.3 pályázati projekt segítségével kompetencia 

alapú képzést folytat valamennyi évfolyamon. Intézményünk 2011-ben a TÁMOP 3.1.7 

pályázat megvalósításával előminősített referenciaintézményi oklevelet szerzett, 2012-ben 

elnyerte, és 2015-ben megújította az ÖKOISKOLA címet, továbbá 2013 szeptemberétől 

TÁMOP-3.3.10.A-12 pályázat keretében tehetségfejlesztést végez. Az Útravaló pályázat 

folyamatos fenntartásával segítjük tehetséges tanulóink kibontakozását, érvényesülését. 

Iskolánk AKKREDITÁLT KIVÁLÓ TEHETSÉGPONT, így a MATEHETSZ által 

meghirdetett pályázatok segítségével sikeres külföldi szakmai tanulmányutat szervezhettünk. 

További külföldi kapcsolatainkat a LEONARDO, a COMENIUS, ERASMUS+ 

pályázatokon keresztül valósítjuk meg. A Debreceni Egyetem pályázatai révén 

alprojektekben vettünk részt, amelyek tovább bővítik diákjaink és tanáraink szakmai 

fejlődési lehetőségeit (SZAKTARNET, MUNDO, SLT4AA).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Erdélyben 
Leonardo 

pályázat 
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Iskolánk értékei 

 Egyetemi gyakorlóiskola 

 Akkreditált Kiváló Tehetségpont 

 Ökoiskola 

 Egyedülálló természetvédelmi környezet, 3,5 ha park különleges faállománnyal 

 Nagy hangsúlyt kap a környezetvédelmi gondolkodás és nevelés 

 Készségfejlesztő kompetencia alapú oktatás digitális eszközök és tananyagok 

alkalmazásával 

 Minden vidéki tanulónak diákotthoni elhelyezést biztosítunk saját 

kollégiumunkban 

 Szakmai gyakorlati lehetőségek a Debreceni Egyetem tangazdaságaiban, 

laborjaiban  

 Saját gyakorló- bemutatókert 

 Szoros kapcsolat a gazdasági élet szereplőivel 

 Diákközpontú nevelés és oktatás, tanáraink gyermekközpontú, pozitív szemléletet 

közvetítő pedagógusok 

 Közvetlen, őszinte tanár – diák - szülő kapcsolat 

 Jól képzett tanári kar (szakvizsgázott, többdiplomás, az egyetemi oktatásba 

bekapcsolódva vezetőtanári feladatokat is ellátó tanárok)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laborgyakorlat 

az egyetemen 

DÖK- nap 

Traktorhúzó verseny 

 

 

Ballagás 
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 A nyelvtanulást angol és német nyelven magas óraszámban biztosítjuk 

 Felzárkózató programjaink révén csökken a lemaradó tanulók száma 

 Tanórai keretben (plusz órában) érettségi felkészítőket tartunk 

 Tehetséggondozó szakköröket, programokat indítunk 

 Versenyeken való (szakmai és közismereti, sport) szereplés biztosítása 

 Fociakadémiai- képzést, iskolánk a DLA-val és a Debreceni Egyetem 

sportegyesületeivel (DEAC és DASE) együttműködésben biztosítja a 

„Fociakadémia” közoktatás részét, 

 Az iskola más, a tantárgyi rendszerével összefüggő OKJ szakmák megszerzésére is 

lehetőséget biztosít (ECDL bizonyítvány), a gimnáziumban érettségizettek két év 

alatt szerezhetnek szakmai bizonyítványt (sportedző) 

 Sportiskolás gimnáziumi tanulóink számára órarendbe beépített délelőtti edzések a 

Debreceni Labdarúgó Akadémia Edzőközpontjában  

 Magas a sikeresen továbbtanulók aránya 

 Változatosak, színesek a szabadidős programjaink 

szervezett színházlátogatások, sítábor külföldön, színes diákélet 

(diákprogramok), tanulmányi, szakmai kirándulások 
 

 Csereprogramok, nemzetközi szakmai kapcsolataink  

tanáraink és diákjaink aktívan vesznek részt a kapcsolatok építésben és 

fenntartásában. A csereprogram a legjobb terepe a nyelvtanulásnak, a 

személyiség formálódásának és a szakmai ismeretek bővülésének. 

 Kapcsolataink: 

Németország, Finnország, Románia, Szlovákia, Bulgária, Törökország, 

Észtország 

Az intézményben a szülők jogainak érvényesítése, illetve kötelességeik teljesítése 

érdekében szülői szervezet működik. Törekszünk a szülők véleményét, kérését maximálisan 

figyelembe venni. 

A törvényi keretek között iskolánk a fenntartó, a szülők, a diákok, a nevelőtestület 

igényei alapján maximálisan nyitott és rugalmas, azaz a képzési struktúra kialakításánál 

figyel a munkaerőpiacra, az oktatási piacra, az élethosszig tartó tanulási lehetőség 

biztosítására, elősegíti a társadalmi esélyegyenlőség megvalósulását, törekszik az 

esélykülönbségek csökkentésére.  

Megemlékezés  

1956-ra 

 

Földrajz 

konferencia 
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Képzéseink  

Iskolánk jelenleg szakgimnáziumi (4+1 év), gimnáziumi és kifutó jelleggel régi típusú 

szakközépiskolai képzést folytat. A szakgimnáziumi osztályokban a közismereti tárgyak 

mellett 9. évfolyamtól a szakmai tárgyak oktatása is megkezdődik, így speciális 

ismeretekhez és képességekhez jutnak diákjaink a kiválasztott szakma területén. Tanulóink 

angol vagy német nyelvet választhatnak, és négy év tanulmány után érettségi vizsgát 

közismereti és szakmai tárgyakból tesznek, így munkavégzésre jogosító bizonyítványt 

kapnak. Majd egy év alatt technikus bizonyítványt szerezhetnek az új OKJ szerinti képzési 

szerkezetnek megfelelően. 

A szakképzés elsősorban szakirányban, de bármilyen pálya irányában nyitott utat 

jelenthet a továbbtanuláshoz.  

A gimnáziumi sportiskolai osztályban érettségizett tanulók felsőoktatási intézményekben 

továbbtanulhatnak vagy két év alatt szerezhetnek szakmai bizonyítványt (sportedző). 
 

A 2017/18-as tanévben induló osztályaink: 
 

mezőgazdaság ágazat 01 kód 

közgazdaság ágazat 02 kód 

kertészet és parképítés ágazat 03 kód 

élelmiszeripar ágazat 06 kód 
gimnáziumi sportiskolai osztály 04 kód 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Virágkötészet 
Pályaválasztási 

kiállítás 

 

Közgazdász 

verseny 

 

 

DLA - edzés 
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Mezőgazdaság ágazat         01 kód 

Mezőgazdasági osztályainkban angol vagy német nyelvet választhatnak, és négy év 

tanulmány után érettségivel zárják a középiskolai tanulmányaikat diákjaink, akik a 

közismereti tantárgyak mellett mezőgazdasági szakmai tantárgyakat tanulnak. Ezek az órák 

biztosítják azt, hogy a mezőgazdaság minden ágába betekintést nyerjenek tanulóink, továbbá 

lehetőséget kapnak arra is, hogy megismerkedjenek a környék mezőgazdasági 

vállalkozásainak tevékenységeivel. Gyakorlóiskolaként tanulóink az egyetem 

tangazdaságában is teljesítenek szakmai gyakorlatot. Érettségi után egy év alatt szakmát 

szerezhetnek mezőgazdasági technikus szakon. 

Mezőgazdasági technikus 

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.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Keltető 

telepen 

Nyári  

gyakorlaton 

 

 

Körmözés 
Szarvasmarha 

telepen 
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Közgazdaság ágazat         02 kód 

A közgazdasági osztályainkban angol vagy német nyelvet választhatnak a diákok, és 

négy év tanulmány után érettségivel zárják a középiskolai tanulmányaikat. Ezekben az 

osztályokban tanulmányaikat folytató diákjaink a közismereti tantárgyak mellett 

közgazdasági szakmai tantárgyakat tanulnak. Ezek az órák azt biztosítják, hogy 

megszerezzék a gazdasági munkához szükséges alapvető készségeket, és betekintést 

kapjanak a közgazdaság alapfogalmaiba, majd az érettségi megszerzése után egy év alatt 

szakmát szerezhetnek pénzügyi-számviteli ügyintéző szakon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pénzügyi-számviteli ügyintéző 

A pénzügyi-számviteli ügyintéző alkalmas a vállalkozások működésével összefüggő 

számviteli és pénzügyi feladatok elvégzésében való közreműködésre. A vállalkozás 

valamennyi pénzmozgással, illetve a pénzállomány-változással összefüggő nyilvántartásait 

vezeti, közreműködik az egyes pénzügyi műveletek előkészítésében, lebonyolításában. 

Működő gazdálkodó szervezeten belül előkészíti és rögzíti az adott munkahely gazdasági 

eseményeit. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Földrajz  

verseny 

 

Közgazdasági 

vetélkedő 

 

 

Angol óra 
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Kertészet és parképítés       03 kód 
 

Kertészet és parképítés osztályunkban angol vagy német nyelvet választhatnak diákjaink, 

és négy év tanulmány után érettségivel zárják a középiskolai tanulmányaikat. Az osztályban 

tanuló diákok a közismereti tantárgyak mellett kertészeti, kertfenntartási alapismereteket, 

dísznövényismereteket tanulnak. A szakmai gyakorlati órák színvonalas megtartásához  

iskolánk 3,5 hektáros parkja, kertészeti gyakorlókertje, valamint a Debreceni Egyetem 

Pallagi Kertészeti Kísérleti Telepe ad helyet. Az érettségi után egy év alatt szakmát 

szerezhetnek parképítő és fenntartó technikus szakon. 

Parképítő és fenntartó technikus 

A parképítő és -fenntartó technikus feladata 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 kert tervezőmérnök mellett segédtervezői feladatokat láthat 

el. 

A végzett technikus képes vállalkozást alapítani és működtetni, középszintű feladatokat 

ellátni. Ismeri és megtudja határozni a dísznövényfajokat, illetve fajtákat, növényültetési, 

virágágy kiültetési, gyepesítési munkát képes elvégezni. 

 

Kanna virág 

ültetés 

Árvácska  

ültetés 

Iskolánk  

parkja 

Iskolánk  

parkja 
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Élelmiszeripar ágazat         06 kód 

Élelmiszeripari osztályunkban angol vagy német nyelvet választhatnak, és négy év 

tanulmány után érettségivel zárják a középiskolai tanulmányaikat. Az érettségi után egy év 

alatt szakmát szerezhetnek élelmiszeripari technikus szakon. 

Ebben az osztályban tanulmányokat folytató diákjaink a közismereti tantárgyak mellett 

élelmiszeripari szakmai tantárgyakat tanulnak. Ezek az órák biztosítják, hogy megszerezzék 

azokat az alapvető készségeket, amelyek az élelmiszeriparban szükségesek, valamint 

betekintést nyerjenek a hagyományos és a modern élelmiszeripar tevékenységébe a 

termékfejlesztéstől a gyártáson keresztül a csomagolásig. Diákjaink lehetőséget kapnak arra, 

hogy az egyetem laboratóriumában teljesítsenek szakmai gyakorlatot. 

Élelmiszeripari technikus 

Önállóan vagy mérnöki irányítással élelmiszeripari üzemekben vagy laboratóriumokban 

az élelmiszer alapanyagainak minőségi és mennyiségi átvételében, vizsgálatában, 

feldolgozásában, tárolási és csomagolási munkáiban vesz részt. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sajtkészítés 
 

Laborgyakorlat 

Martfűi 

üzemlátogatás 
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Gimnáziumi sportiskolai osztály       04 kód 

„Velünk labdába rúghatsz!” 

A Debreceni Egyetem, Debrecen Megyei Jogú Város és a DVSC 

Futballszervező Zrt. közreműködésével megalakult a Debreceni Labdarúgó 

Akadémia (DLA), melynek keretében Debrecen-Pallagon a 2010/2011. 

tanévtől egy intézményen belül olyan iskolát, kollégiumot kínálunk, ahol 

lehetőség van arra, hogy a tehetséges sportolók szakmailag a legideálisabb 

körülmények között fejlődhessenek. Mindent megteszünk azért, hogy 

akadémista diákjaink meg tudjanak felelni a sport és a közoktatás elvárásainak 

is. Ezért biztosítjuk számukra az iskolai és a sportbeli kötelezettségek összehangolását. 

Tanulóink elsősorban a DLA és a Debreceni Egyetem sportegyesületeinek (DEAC és DASE) 

igazolt női és férfi sportolói (futball/futsal). Gyakorló iskolai státuszunk miatt kiemelten jó a 

kapcsolatunk DEAC és DASE egyetemi sportegyesületekkel, melynek tulajdonosa 

intézményünk fenntartója a Debreceni Egyetem, így a tanulók továbbtanulási esélyei, 

valamint a sportkarrierének építése biztosított. Tanulható idegen nyelvek: 1. idegen nyelv 

angol, 2. idegen nyelv német. A gimnáziumban érettségizett tanulók két év alatt szerezhetnek 

szakmai bizonyítványt (sportedző), vagy továbbtanulhatnak felsőoktatási intézményekben. 

 

Céljaink:  

 minőségi utánpótlás nevelés, 

 egyéni tanrend és oktatás, 

 egyéni bánásmód (terhelés - pihenés egyensúlyban), 

 kiválóan képzett, magasabb szinten is jól teljesítő futballisták képzése, 

 a gyakorlati sportszakmai képzést alátámasztó elméleti képzés biztosításával 

elősegíteni az OKJ-s sportszakmák megszerzését, 

 a diákok - céljaikkal összhangban - magas számban folytassák tanulmányaikat 

felsőfokú intézményekben. 

Fontos követelmény az írásbeli sportedzői javaslat, melyet a jelentkezési lap mellé 

kérünk csatolni, továbbá a jelentkezők fizikai képesség felmérési vizsgálaton való 

részvétele. A sportszakmai válogatást a DLA szakemberei végzik el. 
 

 

DLA kapus 

edzés 

DLA fiúk 

edzése 

DLA lányok 

edzése 
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Kollégium 

Az intézmény területén diákbarát szellemiségű, 4-6 ágyas kollégium várja vidéki 

tanítványainkat.  

Igyekszünk a mindennapok során családias légkört kialakítani. Emellett nagy hangsúlyt 

fektetünk a korrepetálásra és a felzárkóztatásra, figyelembe véve a gyerekek érdekeit és 

céljait. Rendezvényeink mindig jó hangulatban telnek (elsősavatás, Mikulásest, karácsony, 

farsang, stb.). 

Az itt töltött évekre diákjaink mindig szívesen emlékeznek, felejthetetlenek az itt 

kialakult barátságok, szerelmek, közös élmények. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÖK- nap 

díjátadó 

DÖK- nap 

főzőverseny 

 

Foci 

 

Kollégium 

 

Kollégium 
 

Foci 
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Felvételi módja 

A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló részére a tanulmányok 

során biztosítjuk a hosszabb felkészülési időt, az iskolai tanulmányai során általa használt, 

megszokott eszközöket a szakértői véleményben foglaltaknak megfelelően. 

A szakgimnáziumba jelentkezőktől bekérjük az általános iskola felső tagozatának 

minden osztályzatát és ebből az általános iskola 7. év végi és 8. félévi eredményét vesszük 

figyelembe a következő tantárgyakból: magyar nyelv és irodalom, matematika, 

történelem, idegen nyelv, biológia, kémia. Felmentés miatt hiányzó érdemjegyet a hozott 

jegyek átlagából számolunk. 

Pontegyenlőség esetén a felsorolt tantárgyak felső tagozatos osztályzataiból képzett 

pontszám dönt. 

Az így képzett pontszám alapján rangsoroljuk a tanulókat. 

Mezőgazdaság, élelmiszeripar, kertészet és parképítés ágazatokon egészségügyi 

alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges (a vizsgálatot az iskolaorvos 

végzi előre megadott időpontban). 

Gimnáziumi sportiskolai osztályunk esetében a jelentkező tanulók felső tagozatos 

valamennyi osztályzatát bekérjük és ezekből a hetedik év végi és nyolcadik félévi 

osztályzatait vesszük figyelembe magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, 

idegen nyelv, testnevelés tantárgyakból.  

Felmentés miatt hiányzó érdemjegyet a hozott jegyek átlagából számolunk. 

Pontegyenlőség esetén a felsorolt tantárgyak felső tagozatos osztályzataiból képzett 

pontszám dönt. A jelentkezés mellé edzői javaslatot/véleményt kell csatolni. A sportiskolai 

osztályba jelentkező tanulók fizikai képesség felmérési vizsgálaton vesznek részt, melyet a 

Debreceni Labdarúgó Akadémia (DLA) szakemberei végeznek el az iskolánk honlapján 

közzétett időpontokban A felméréshez érvényes sportorvosi igazolás szükséges. 

Sportiskolába az a tanuló vehető fel, aki megfelel a sportegészségügyi és fizikai képesség 

felmérési vizsgálat követelményeinek. 

A felvételivel kapcsolatos esetleges változásokat az iskola honlapján közöljük. Kérjük, 

kísérjék folyamatosan figyelemmel!  

 

balashazy.unideb.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematika óra 

aktívtábla használatával 

Csoportmunka 

magyar órán 
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Egyenes út az Egyetemre… 

 

Megfelelő tanulmányi eredmény esetén iskolánk tanulói a Debreceni  

Egyetemen folytathatják tanulmányaikat. Az iskolánkban végzett tanulók nagy 

eséllyel nyernek felvételt a Debreceni Egyetem Mezőgazdaság- 

Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási, valamint Gazdaságtudományi 

Karaira. 
 

Mezőgazdaság- Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar 
 

1) Alapképzések (BSc):  

 állattenyésztő mérnök 

 élelmiszermérnöki 

 kertészmérnöki 

 környezetgazdálkodási 

agrármérnöki 

 mezőgazdasági mérnöki 

 növénytermesztő mérnöki 

 természetvédelmi mérnöki 

 vadgazda mérnöki

 

2) Felsőoktatási szakképzések: 

 állattenyésztő mérnöki: 

[ménesgazda] 

 [sertéstenyésztő] 

 [baromfitenyésztő] 

 [halászati] 

 környezetgazdálkodási 

agrármérnöki  

[környezetgazdálkodás] 

[hulladékgazdálkodási] 

 mezőgazdasági mérnöki 

 növénytermesztő 

mérnökienergetikai 

mérnökasszisztens

 

 

 

 

Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi 

Kar  
 

1) Alapképzések (BSc): 

 vidékfejlesztési agrármérnöki 

 kereskedelem és marketing 

 pénzügy és számvitel 

 turizmus-vendéglátás 

 sport- és rekreációszervező 

 gazdálkodási és menedzsment 

 nemzetközi gazdálkodási 

 sportszervezés 

 
 

2) Felsőoktatási szakképzések: 

 kereskedelem és marketing 

 pénzügy és számvitel 

 turizmus-vendéglátás 

 gazdálkodási és menedzsment 

 

 

 

 

 

A Sporttudományi Koordinációs Intézet  
 

Testnevelő tanár osztatlan (kétszakos) képzés 
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Az elmúlt évek főbb pályázati eredményei: 

Iskolánk a 2006/07. tanévtől HEFOP 3.1.3 pályázati projekt segítségével kompetencia 

alapú képzést folytat valamennyi évfolyamon. 
 
 

Intézményünk 2011-ben a TÁMOP 3.1.4 

Pályázat megvalósításával előminősített referenciaintézményi 

oklevelet szerzett. 
 

 

 

Intézményünk 2012-ben megszerezte és 2015-ben megújította az 

ÖKOISKOLA címet. 

 
 

 

Intézményünk 2016-tól Akkreditált Kiváló Tehetségpont.  
 

 

 

A MATEHETSZ által meghirdetett sikeres pályázatunk szakmai útja 2015-ben:  

Csíkszereda Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem 
 

 

Intézményünk 2013 szeptemberétől 

TÁMOP – 3.3.10. A-12 pályázat keretében 

tehetségfejlesztést végez. 
 

 

A Debreceni Egyetem vezetésével megvalósuló SZAKTÁRNET K4-es alprojektjében való 

részvétel, amely a pedagógusképzés megújulását tette lehetővé. 
 

 

2004-2015 Comenius Iskolai együttműködések (13 iskola 12 

országból)  
 
 

 

2015-2017 Erasmus+ Köznevelési stratégiai 

partnerségek 
 

 

Intézményünk 2003-tól akkreditált felnőttképzést, vizsgáztatást folytat. 

 

Az elmúlt tanévek szakmai útjai a „MUNDO”pályázat, azaz Munkaalapú tudás a 

Debreceni Egyetem oktatásában alprojektben: 
 

Szarvas Gallicoop Zrt, Szeghalom Körös2000 Kft, Berettyóújfalu Hajdú Gabona Zrt., 

Martfű Bunge Zrt., Szentes Hungerit Zrt., Szerencs Nestlé, Budapest AgroMash Expo, 

Budapest OMÉK 

 

Intézményünk 2016-ban a Debreceni Egyetem vezetésével 

megvalósuló SLT4AA Eredményes iskolavezetési 

eszközrendszer pályázatában vett részt. 
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Elérhetőségeink 

 

 

Debreceni Egyetem Balásházy János  

Gyakorló Középiskolája és Kollégiuma 

 

OM azonosító: 201354  

 

Levelezési cím: 

4014 Debrecen-Pallag 

Mezőgazdász u. 1. 

 

Telefon: 52/450-306 

Fax: 52/418-042 

 

E-mail: titkarsag@balashazy.unideb.hu 

Web: balashazy.unideb.hu 

facebook.com/pallagigazdasz 

 

Az iskola vezetése: 

Intézményvezető:  Kovács Árpádné Molnár Judit 

Közismereti intézményvezető-helyettes:  Kunkli Erzsébet 

Szakmai intézményvezető-helyettes:  Nagyné Biró Edit 

Kollégiumvezető:  Kaszab Istvánné 

Gyakorlati oktatásvezető  Lévai Imre 
 

Pallag Alapítvány: 

A kuratórium elnöke: Sinayné Tar Judit 

Számlaszám: 0911004-00000009-03450003 

Adószám: 19127835-1-09 

Levelezési cím: 

4014 Debrecen-Pallag 

Mezőgazdász u. 2. 

 

Szeretnél már középiskolásként a Debreceni Egyetem polgára lenni? 
 

Az ehhez vezető utat a Balásházyban megtalálod. 

 

HÍVUNK, VÁRUNK! GYERE, TANULJ NÁLUNK!!! 
 

 
 

 
 

mailto:titkarsag@balashazy.unideb.hu
http://www.facebook.com/pallagigazdasz

