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Legyél
már középiskolásként
egyetemi polgár

a Balásházy Gyakorlóban!

Elődünk: Debreceni Magyar Királyi Gazdasági Akadémia 
Fenntartónk: Debreceni Egyetem

4 évfolyamos gimnáziumi kerettantervre
épülő osztály (ÚJ!)

– Gimnáziumi kerettanterv szerint sport
orientációval (bármely sportág) – KÓD: 0006

„Egyensúlyban sport és tudás!” 
Olyan iskolát, kollégiumot kínálunk, ahol lehetőség 
van arra, hogy a tehetséges sportolók szakmailag ide-
ális körülmények között fejlődhessenek. Biztosítjuk az 
egyéni bánásmódot (terhelés-pihenés egyensúlyban), 
az iskola és sportbeli kötelezettségek összehangolá-
sát. Gyakorló iskolai státuszunk miatt kiemelten jó a 
kapcsolatunk a DEAC és DASE egyetemi sportegye-
sületekkel, a Debreceni Egyetem Sporttudományi 
Koordinációs Intézetével így a tanulók továbbtanulási 
esélye, valamint sportkarrierének építése biztosított. 
Tanult idegen nyelvek: angol, német

Felvételi módja:
A 7. év végi és 8. félévi eredményét vesszük figyelem-
be magyar nyelv és irodalom, biológia, matematika, 
történelem, idegen nyelv, testnevelés tantárgyakból, 
kétszeres súlyozással figyelembe véve a történelem 
tantárgyat. Maximális pontszám: 70 pont. 

– Gimnáziumi kerettanterv szerint
természettudományi orientációval – KÓD: 0007

„Természetvédelmi környezetben
a természettudomány!”

A képzést azoknak ajánljuk, akik szeretik a biológiát, ké-
miát, kedvelik a természetet és mindezek mellett szeret-
nének megismerkedni, a munkaerőpiac, menedzsment 
és vállalkozások izgalmas világával. Továbbtanulási ter-
veik között szerepel az agrár felsőoktatás, állatorvosi 
egyetem vagy a biológiához, kémiához, környezet-és 
természetvédelemhez köthető felsőfokú tanulmányok 
elvégzése.
Tanult idegen nyelvek: angol, német
Felvételi módja:
Pontszámítás: a 7. év végi és 8. félévi eredményét vesz-
szük figyelembe magyar nyelv és irodalom, biológia, 
matematika, kémia, történelem és idegen nyelv tantár-
gyakból, kétszeres súlyozással figyelembe véve a bioló-
gia tantárgyat. Maximális pontszám: 70 pont.
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4+1 évfolyamos szakmai kerettantervre
épülő szakgimnáziumi osztályok

Ezekben az osztályokban hangsúlyosan jelenik meg a 
szakmai tárgyak oktatása a választott szakmai ágaza-
tok szerint. Gyakorlatorientált oktatásunkat a legújabb 
szakmai elvárásoknak megfelelve a régió vezető mező-
gazdasági és élelmiszeripari vállalkozásaival valamint a 
Debreceni Egyetemmel együttműködésben valósítjuk 
meg. Diákjaink angol vagy német nyelvet tanulhatnak. 
Négy év tanulmány után érettségiznek, munkavégzésre 
jogosító bizonyítványt kapnak, majd egy év alatt techni-
kus vizsgát tehetnek a következő szakokon.

– Mezőgazdasági technikus (OKJ: 5462102) –
Mezőgazdaság ágazat KÓD: 0001

„Légy te is sikeres farmer!” 
A nálunk végzett szakemberek képesek növénytermesz-
tés, kertészet és az állattenyésztés terén korszerű mező-
gazdasági eljárások alkalmazásával piacképes, minőségi 
termékek gazdaságos előállítására.
A felvétel feltétele: egészségügyi alkalmasság

– Pénzügyi-számviteli ügyintéző (OKJ: 5434401) –
Közgazdaság ágazat KÓD: 0002

„Mozogj te is otthonosan a pénz világában!”
A nálunk végzett szakemberek alkalmasak kis- és nagy-
vállalkozások működésével kapcsolatos számviteli és 
pénzügyi részfeladatok önálló elvégzésére, ezáltal ott-
honosan mozognak a pénzügy-számvitel szövevényes 
világában. 

– Élelmiszeripari technikus (OKJ: 5454102) –
Élelmiszeripar ágazat KÓD: 0003

„Szeretnéd tudni, hogy mit eszel?
Légy te is élelmiszeripari szakember!”

A nálunk végzett szakemberek képesek hagyományos 
és modern élelmiszeripari üzemekben vagy laboratóri-
umokban alapanyagok minőségi és mennyiségi átvéte-
lére, minőségvizsgálatára illetve azok üzemi vagy háztáji 
feldolgozására, késztermékek előállítására.
A felvétel feltétele: egészségügyi alkalmasság

– Parképítő és fenntartó technikus (OKJ:5458102) –
Kertészet és parképítés ágazat KÓD: 0004

„Valósítsd meg álmaidat! Légy te is kert- és parképítő!”
A nálunk végzett szakemberek képesek parkok, díszker-
tek és egyéb zöldfelületek kiépítésére, növényültetési és 
gyepesítési munkák elvégzésére, emellett kiváló ismerő-
jük a különböző dísznövényfajoknak és fajtáknak.
A felvétel feltétele: egészségügyi alkalmasság

Felvételi módja szakgimnáziumi osztályokban:
A 7. év végi és 8. félévi eredményét vesszük figyelembe 
magyar nyelv és irodalom, biológia, matematika, kémia, 
történelem és idegen nyelv tantárgyakból. Maximális 
pontszám: 60 pont

GIMNÁZIUM
4 évfolyamos sportiskolai gimnáziumi

kerettantervre épülő osztály

– Futball, futsal sportágakban lehetőleg igazolt 
sportolók jelentkezését várjuk – KÓD: 0005

„Velünk labdába rúghatsz!”
Nálunk fontos a jó iskolai teljesítmény és a minőségi 
utánpótlás nevelés összehangolása futball és futsal 
sportágakban. Diákjaink elsősorban a DLA és a Deb-
receni 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, me-
lyek tulajdonosa intézményünk fenntartója a Debre-
ceni Egyetem, így a tanulók továbbtanulási esélyei, 
valamint a sportkarrierének építése biztosított. 

Tanult idegen nyelvek: angol, német
Felvételi módja:
A 7. év végi és 8. félévi eredményét vesszük figyelem-
be magyar nyelv és irodalom, matematika, testneve-
lés, történelem és idegen nyelv tantárgyakból. Maxi-
mális pontszám: 50 pont
A felvétel feltétele: fizikai képesség felmérési vizsgála-
ton való megfelelés

„Sport minőségi dimenzióval az utánpótlás
nevelésben is. DEAC, akik nemzedékekben 

gondolkoznak és mindenkit megbecsülnek!”
Prof. Dr. Jávor András rektori főtanácsadó,

a DEAC elnökének ajánlásával

Iskolánk Debrecen-Pallag területén, a Nagyerdő szélén 
egy 3,5 hektáros parkban egyedülálló természetvédel-
mi környezetben helyezkedik el. Az impozáns főépüle-
tünk száz éve Magyar Királyi Gazdasági Akadémiának 
épült, és azóta is az oktatást szolgálja. Jelenleg négy 
ágazatban szakgimnáziumi képzés valamint sportiskolai 
gimnáziumi oktatás folyik. Gyakorlóiskolaként tanárje-
lölt hallgatók számára sokféle pedagógiai és szakmai 
gyakorlótér kínálatát biztosítjuk. Vidéki tanulóknak ellá-
tás az intézmény energetikailag 2017-ben felújított kol-
légiumában biztosítunk.


