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HOL HELYEZKEDIK EL? 

Iskolánk Debrecen-Pallag területén, a Nagyerdő szélén egy 3,5 hektáros park-
ban egyedülálló, festői természetvédelmi környezetben helyezkedik el. Az impozáns 
főépületünk, száz éve Magyar Királyi Gazdasági Akadémiának épült, és azóta is az 
oktatást szolgálja. Az iskola épületét pályázati forrásból a Debreceni Egyetem, mint 
fenntartó 2018-ban jelentősen felújította.

Megközelíthető: a 13-as jelzésű autóbusszal a Segner tér–Bethlen utca–Egyetem 
sugárút–Debreceni Egyetem-Klinikák–TEVA–Pallag-Balásházy útvonalon.

ISKOLÁNK MÚLTJA ÉS JELENE

Elődünk: a Debreceni Magyar Királyi Gazdasági Akadémia
Fenntartónk: a Debreceni Egyetem

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, így részesei vagyunk a 
150 éves Debreceni Felsőfokú Agrárképzésnek.

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, aki gyakorlatias gondolkodásmódjával, s tetteivel elősegítette, hogy Magyaror-
szág a több évszázados gazdasági elmaradottságából kitörjön és új utakra találjon. 

Az évek során, ahogyan változtak az igények a gazdaságban úgy újult meg, korsze-
rűsödött 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 in-
dítunk, amely az egyik közgazdasági osztályunk előkészítő osztályaként működik, majd 
a 2012/2013-as tanévben bevezettük az élelmiszeripari ágazatos képzést is. A 2016/17-
es tanévben kertészet és parképítés ágazattal bővítettük szakmai képzésünket.

A régi típusú szakközépiskolai kifutó osztályainkban 2013. szeptember 1-től való-
sul meg az új OKJ szerinti képzési szerkezet. A 2016-től induló szakgimnáziumi osz-
tályainkban (4+1 év) a kerettantervi képzés tananyaga szerint tanítunk közismereti 
tárgyakat és mellette mezőgazdasági, közgazdasági, élelmiszeripari, kertészet és par-
képítés ágazatnak megfelelő szakmai tárgyak oktatása is elkezdődik. Négy év tanul-
mány után diákjaink érettségiznek majd érettségi után egy év alatt technikus vizsgát 
tehetnek. 

A képzési kínálat azonban folyamatosan bővül, a 2010/2011-es tanévtől az intéz-
ményben működik a Debreceni Labdarúgó Akadémia sportiskolai kerettanterv szerint 

működő gimnáziumi osztálya, egy he-
lyen biztosítva az iskolai és a sportbeli 
kötelezettségek összehangolását.

A 2018/19-es tanévtől pedig olyan 
gimnáziumi osztály indult, melynek 
egyik csoportja agrár-természettudo-
mányi, másik csoportja pedig sport 
orientációval működik.

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. 

Gyakorlóiskolaként tanárjelölt hall-
gatók számára sokféle pedagógiai és szakmai gyakorlótér kínálatát biztosítjuk. 

Az eredményes oktató- és nevelőmunka érdekében az intézmény rendszeres mun-
kakapcsolatot tart fenn az alábbi intézményekkel, szervezetekkel, gazdálkodókkal: a 
Pallag Alapítvány Kuratóriumával, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Hajdú-Bihar Me-
gyei Igazgatóságával, a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával, a Deb-
receni Egyetem Karaival, a régió meghatározó gazdálkodó szervezeteivel 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 kom-
petencia 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, továb-
bá 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 szak-
mai tanulmányutat szervezhettünk, a Nemzeti Tehetség Programban pedig komp-
lex szakmai tehetséggondozó programot működtetünk. 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, EFOP-3.1.2).
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ISKOLÁNK ÉRTÉKEI

Iskolánk mottója: „A föld szeretete-hazaszeretet”

• 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 alkal-

mazásával
• Minden vidéki tanulónak diákotthoni elhelyezést biztosítunk saját kollégiumunkban
• Szakmai gyakorlati lehetőségek a Debreceni Egyetem tangazdaságaiban, laborjaiban 
• Gyakorló és bemutatókert Pallagon
• Szoros kapcsolat a gazdasági- és sportélet 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 bekap-

csolódva vezetőtanári feladatokat is ellátó tanárok) 
• Felzárkóztató programjaink révén csökken a lemaradó tanulók száma
• Tehetséggondozó programokat indítunk
• Versenyeken való (szakmai és közismereti, sport) szereplés biztosítása
• Az Ágazati és Ágazaton Kívüli Szakmai Érettségi Verseny országos döntőjében 

(ÁSZÉV) 2017-ben harmadik, negyedik, ötödik, kilencedik, 2018-ban pedig máso-
dik, negyedik, nyolcadik és tizenegyedik helyezést értek el diákjaink

• Közvetlen kapcsolat az egyetem karaival, oktatóival, módszertani intézeteivel, tudo-
mányos programban, konferenciákon való részvétel tanárnak és diáknak egyaránt

• Iskolánk a Debreceni Labdarúgó Akadémiával (DLA) és a Debreceni Egyetem spor-
tegyesületeivel (DEAC, DASE) együttműködésben biztosítja a „Fociakadémia” köz-
oktatás részét

• Sportiskolás gimnáziumi tanulóink számára órarendbe beépített délelőtti edzések a 
Debreceni Labdarúgó Akadémia Edzőközpontjában

• Utánpótlás korosztályos válogatottak futball, futsal sportágakban 
• 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)

• Magas a sikeresen továbbtanulók aránya
• Változatosak, színesek a szabadidős programjaink: színházlátogatások, sportprogra-

mok, tanulmányi, szakmai kirándulások (OMÉK, Agromash Expo...)

• Csereprogramok, nemzetközi szakmai 
kapcsolatok (ERASMUS+): Németország, 
Finnország, Románia, Szlovákia, Bulgária, 
Törökország, Észtország

• Gyakorlatorientált oktatásunkat a legújabb 
szakmai elvárásoknak megfelelve a régió 
vezető mezőgazdasági és élelmiszeripa-
ri vállalkozásaival, valamint a Debreceni 
Egyetemmel együttműködésben valósít-
juk meg. Kiemelt partnereink: Pentafrost 
Kft., Tranzit-Ker Zrt., AVE Ásványvíz Kft., 
Globus Konzervipari Zrt., Agri-Corn Kft., Alföld Tej Kft.

Az intézményben a szülők jogainak érvényesítése, illetve kötelességeik teljesítése 
érdekében szülői szervezet működik. Törekszünk a szülők véleményét, kérését maxi-
málisan 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 biz-
tosítására, elősegíti a társadalmi esélyegyenlőség megvalósulását, törekszik az esély-
különbségek csökkentésére. 

KÉPZÉSEINK

Iskolánk jelenleg szakgimnáziumi (4+1 év), gimnáziumi (4 év) képzést folytat. 
Szakgimnáziumi osztályainkban hangsúlyosan jelenik meg a szakmai tárgyak okta-

tása a választott szakmai ágazatok szerint. Gyakorlatorientált oktatásunkat a legújabb 
szakmai elvárásoknak megfelelve a régió vezető mezőgazdasági és élelmiszeripari vál-
lalkozásaival valamint a Debreceni Egyetemmel együttműködésben valósítjuk meg.

Diákjaink angol vagy német nyelvet tanulhatnak. Négy év tanulmány után közisme-
reti tantárgyakból érettségiznek, valamint komplex szakmai érettségi vizsgát tesznek. 
A tanulók nyilatkozatuk alapján mellék- szakképesítést szerezhetnek, majd egy év alatt 
technikus vizsgát tehetnek, az emelt szintű OKJ szerinti képzési szerkezetnek megfe-
lelően.  

Az emelt szintű technikus szakképesítésért felsőfokú intézményekbe való jelentke-
zés esetén többletpont járhat.

Gimnáziumi osztályainkat 4 évfolyamos sportiskolai gimnáziumi kerettantervre a 
Debreceni Labdarúgó Akadémiával együttműködve (futball, futsal sportágak) valamint 
általános gimnáziumi kerettantervre épülő sport (bármely sportág) vagy agrár-termé-
szettudományi orientációval indítjuk. A gimnáziumi osztályokban érettségizett tanulók 
felsőoktatási intézményekben továbbtanulhatnak vagy két év alatt szerezhetnek szak-
mai bizonyítványt (sportedző).
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A 2019/20-AS TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYAINK:

SZAKGIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK
4+1 évfolyamos szakgimnáziumi közismereti és szakképzési kerettantervre épülő

• Mezőgazdasági technikus  Mezőgazdaság ágazat
 (OKJ: 5462102)    KÓD: 0001
• Pénzügyi-számviteli ügyintéző  Közgazdaság ágazat
 (OKJ: 5434401)   KÓD: 0002
• Élelmiszeripari technikus  Élelmiszeripar ágazat
 (OKJ: 5454102)    KÓD: 0003
• Parképítő és fenntartó technikus Kertészet és parképítés ágazat
 (OKJ:5458102)    KÓD: 0004

GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK
• 4 évfolyamos sportiskolai gimnáziumi kerettantervre épülő osztály 
Sportiskolai gimnáziumi osztály a Debreceni Labdarúgó Akadémiával és a Debreceni 
Egyetem Sportegyesületeivel (DEAC, DASE) együttműködve
Futball, futsal sportágak    KÓD: 0005
• 4 évfolyamos gimnáziumi kerettantervre épülő osztály

• Gimnáziumi kerettanterv szerint sport orientációval
  Bármely sportág   KÓD: 0006

• Gimnáziumi kerettanterv szerint agrár-természettudományi orientációval
      KÓD: 0007

Mezőgazdasági technikus (OKJ: 5462102) - Mezőgazdaság ágazat

„Légy te is sikeres farmer!”

A tanulmányi terület megnevezése: 4+1 évfolyamos, szakgimnáziumi közismereti 
és szakképzési kerettantervre épülő, mezőgazdaság ágazat, angol vagy német idegen 
nyelv. Tanulmányi terület belső kódja: 0001

9-12. évfolyamon a diákok közismereti tantárgyak mellett mezőgazdasági szakmai 
tantárgyakat (pl. anatómia és élettan, állattenyésztés, takarmányozástan, növényter- 
mesztés, gazdálkodási alapismeretek, kertészet…) tanulnak, melyekből komplex szak-
mai érettségi vizsgát tesznek. 

Ezek az órák biztosítják azt, hogy a mezőgazdaság minden ágába betekintést nyer-
jenek tanulóink, továbbá lehetőséget kapnak arra is, hogy megismerkedjenek a kör-
nyék mezőgazdasági vállalkozásainak tevékenységeivel. Gyakorlóiskolaként tanulóink 
az egyetem tangazdaságában teljesítenek szakmai gyakorlatot. 

Az Ágazati és Ágazaton Kívüli Szakmai Érettségi Verseny országos döntőjében 

(ÁSZÉV) 2017-ben mezőgazdaság ágazaton 
az első tíz helyezettből négy balásházys ta-
nuló. Diákjaink a harmadik, negyedik, ötödik 
és kilencedik helyezést érték el, 2018-ban 
pedig második, negyedik és nyolcadik és 
tizenegyedik helyezéssel büszkélkedhetünk.

Érettségi után egy év alatt emelt szin-
tű OKJ-s szakképesítés komplex szakmai 
vizsgájára készítjük fel a tanulókat mező-
gazdasági technikus szakon.

A végzett szakemberek képesek növény-
termesztés, kertészet és az állattenyésztés terén korszerű agronómiai és technikai, me-
zőgazdasági eljárások alkalmazásával piacképes, minőségi termékek gazdaságos elő-
állítására, a termelés menedzselésére. A felvétel feltétele: egészségügyi alkalmasság

Pénzügyi-számviteli ügyintéző (OKJ: 5434401) - Közgazdaság ágazat

„Mozogj te is otthonosan a pénz világában!”

A tanulmányi terület megnevezése: 4+1 
évfolyamos, szakgimnáziumi közismereti és 
szakképzési kerettantervre épülő, közgazda-
ság ágazat, angol vagy német idegen nyelv. 
Tanulmányi terület belső kódja: 0002

9-12. évfolyamon a diákok közismere-
ti tantárgyak mellett közgazdasági szakmai 
tantárgyakat (pl. pénzügyi alapismeretek, 
pénzügy gyakorlat, ügyviteli ismeretek- gya-
korlatok, statisztika gyakorlat, számviteli 
alapismeretek, számvitel gyakorlat….) tanul-
nak, melyekből komplex szakmai érettségi 
vizsgát tesznek. 

Ezek az órák azt biztosítják, hogy megszerezzék a gazdasági munkához szüksé-
ges alapvető készségeket, és betekintést kapjanak a közgazdaság alapfogalmaiba. 
A képzés során rendhagyó órákat tartunk Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési 
Alapítványnál, könyvelőirodáknál, részt veszünk a NAV hivatalos rendezvényein, neves 
gazdasági szakemberekkel, egyetemi tanárokkal találkozókat szervezünk, illetve kihe-
lyezett marketing órákat tartunk.

A gyakorlati oktatásban, könyvelésben olyan korszerű szoftvereket, programokat 
tanulnak meg használni a diákok, amelyeket a mindennapok során alkalmaznak a kis- 
és középvállalkozások, így a munkaerőpiacon értékes tudással jelennek meg tanulóink. 
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Érettségi után egy év alatt emelt szintű OKJ-s szakképesítés szakmai vizsgájá-
ra készítjük fel a tanulókat pénzügyi-számviteli ügyintéző szakon.

A végzett szakemberek alkalmasak kis- és nagyvállalkozások működésével kapcso-
latos számviteli és pénzügyi részfeladatok önálló elvégzésére, ezáltal otthonosan mo-
zognak a pénzügy-számvitel szövevényes világában. 

A vállalkozás valamennyi pénzmozgással, illetve a pénzállomány-változással össze-
függő nyilvántartásait vezeti, közreműködik az egyes pénzügyi műveletek előkészíté-
sében, lebonyolításában. Működő gazdálkodó szervezeten belül előkészíti és rögzíti 
az adott munkahely gazdasági eseményeit.

Élelmiszeripari technikus (OKJ: 5454102) - Élelmiszeripar ágazat

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

A tanulmányi terület meg-
nevezése: 4+1 évfolyamos, 
szakgimnáziumi közismereti és 
szakképzési kerettantervre épü-
lő, élelmiszeripar ágazat, angol 
vagy német idegen nyelv. Ta-
nulmányi terület belső kódja: 
0003

9-12. évfolyamon az osztály-
ban tanulmányokat folytató di-
ákjaink a közismereti tantárgyak 
mellett élelmiszeripari szakmai 
tantárgyakat (pl. élelmiszeripari 

anyagismeret, élelmiszeripari technológiák, élelmiszer-kémia, laboratóriumi alapisme-
retek, mikrobiológiai és higiénia gyakorlat, minőségbiztosítás…..) tanulnak, melyekből 
komplex szakmai érettségi vizsgát tesznek. 

Ezek az órák biztosítják, hogy megszerezzék azokat az alapvető készségeket, ame-
lyek az élelmiszeriparban szükségesek, valamint betekintést nyerjenek a hagyomá-
nyos, kézműves és a modern élelmiszeripar tevékenységébe a termékfejlesztéstől a 
gyártáson keresztül a csomagolásig. Diákjaink lehetőséget kapnak arra, hogy az egye-
tem laboratóriumában is teljesítsenek szakmai gyakorlatot. Ezenkívül több Debrecen 
város és a régió gazdasági életében is meghatározó szerepet játszó élelmiszeripari 
vállalkozással kötöttünk együttműködési megállapodást a gyakorlatorientált szakmai 
oktatás megvalósítása érdekében. Ezen vállalkozások közé tartozik a Pentafrost Kft., az 
AVE Ásványvíz Kft., a Globus Konzervipari Zrt., Alföld Tej Kft.

Érettségi után egy év alatt emelt szintű OKJ-s szakképesítés szakmai vizsgájá-
ra készítjük fel a tanulókat élelmiszeripari technikus szakon.

A végzett szakemberek képesek hagyományos és modern élelmiszeripari üzemek-
ben vagy laboratóriumokban alapanyagok minőségi és mennyiségi átvételére, minő-
ségvizsgálatára illetve azok üzemi vagy háztáji feldolgozására, késztermékek előállítá-
sára, továbbá tárolási és csomagolási munkáiban részt venni.

A felvétel feltétele: egészségügyi alkalmasság

Parképítő és fenntartó technikus (OKJ:5458102)
- Kertészet és parképítés ágazat

„Valósítsd meg álmaidat! Légy te is kert- és parképítő!”

A tanulmányi terület megnevezése: 4+1 évfolyamos, szakgimnáziumi közismereti 
és szakképzési kerettantervre épülő, kertészet és parképítés ágazat, angol vagy német 
idegen nyelv. Tanulmányi terület belső kódja: 0004

9-12. évfolyamon az osz-
tályban tanuló diákok a közis-
mereti tantárgyak mellett ker-
tészeti, kertfenntartási szakmai 
tantárgyakat (pl. termesztési 
ismeretek, műszaki alapis-
meretek-gyakorlat, faiskolai 
termesztés-gyakorlat, kert-
fenntartás-gyakorlat, növény-
ismeret-gyakorlat...) tanulnak, 
melyekből komplex szakmai 
érettségi vizsgát tesznek.

A szakmai gyakorlati órák 
színvonalas megtartásához elsősorban iskolánk 3,5 hektáros festői, természetvédelmi 
környezetben lévő parkja és a Debreceni Egyetem Pallagi Kertészeti Kísérleti Telepe, 
az egyetem botanikus kertje, és különböző faiskolák adnak helyet. 

Érettségi után egy év alatt emelt szintű OKJ-s szakképesítés szakmai vizsgájá-
ra készítjük fel a tanulókat parképítő és fenntartó technikus szakon.

A végzett szakemberek képesek parkok, díszkertek és egyéb zöldfelületek terv 
szerinti kiépítésére, növényültetési és gyepesítési munkák elvégzésére, meglévők 
fenntartására, felújítására a hatályos törvényi háttér figyelembe vételéve. Emellett 
kiváló ismerőjük a különböző dísznövényfajoknak és fajtáknak, képesek vállalkozást 
alapítani és működtetni, középszintű feladatokat ellátni. 

A felvétel feltétele: egészségügyi alkalmasság
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Felvételi módja szakgimnáziumi osztályokban:
A 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, ide-
gen nyelv, biológia, kémia

Maximális pontszám: 60 pont
Felmentés miatt hiányzó érdemjegyet a hozott jegyek átlagából számolunk.
Pontegyenlőség esetén a felsorolt tantárgyak felső tagozatos osztályzataiból kép-

zett pontszám dönt.
Az így képzett pontszám alapján rangsoroljuk a tanulókat.
Mezőgazdaság, élelmiszeripar, kertészet és parképítés ágazatokon egészségügyi 

alkalmassági követelmények szükségesek (a vizsgálatot az iskolaorvos végzi előre 
megadott időpontban).

Gimnázium - 4 évfolyamos sportiskolai gimnáziumi
kerettantervre épülő osztály

„Velünk labdába rúghatsz!”

A tanulmányi terület meg-
nevezése: 4 évfolyamos, 
sportiskolai gimnáziumi ke-
rettantervre épülő, a Debre-
ceni Labdarúgó Akadémiával 
együttműködve, 
1. idegen nyelv angol, 2. ide-
gen nyelv német 
Tanulmányi terület belső 
kódja: 0005
Futball, futsal sportágakban 
lehetőleg igazolt sportolók 
jelentkezését várjuk

A Debreceni Egyetem, Debrecen Megyei Jogú Város és a DVSC Futballszervező Zrt. 
közreműködésével megalakult a Debreceni Labdarúgó Akadémia (DLA), melynek ke-
retében Debrecen-Pallagon a 2010/2011. tanévtől egy intézményen belül olyan isko-
lát, kollégiumot kínálunk, ahol fontos a jó iskolai teljesítmény és a minőségi utánpótlás 
nevelés összehangolása. A tanulók órarendbe beépített délelőtti edzéseken vehetnek 
részt a Debreceni Labdarúgó Akadémia Edzőközpontjában Pallagon. Több tanulónk 
utánpótlás korosztályos válogatott futball, futsal sportágakban.

Diákjaink elsősorban a DLA és a Debreceni Egyetem sportegyesületeinek (DEAC 
és DASE) igazolt női és férfi sportolói (futball/futsal). Gyakorló iskolai státuszunk mi-

att kiemelten jó a kapcsolatunk DEAC 
és DASE egyetemi sportegyesületekkel, 
melyek tulajdonosa intézményünk fenn-
tartója a Debreceni Egyetem, így a ta-
nulók továbbtanulási esélyei, valamint a 
sportkarrierének építése biztosított. 
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 alá-
támasztó elméleti képzés biztosításá-
val elősegíteni az OKJ-s sportszakmák 
megszerzését,
• a diákok - céljaikkal összhangban - ma-
gas számban folytassák tanulmányaikat 
felsőfokú intézményekben.

A felvétel feltétele: fizikai képesség felmérési vizsgálaton való megfelelés

Felvételi módja:
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. 

Maximális pontszám: 50 pont
Felmentés miatt hiányzó érdemjegyet a testnevelés kivételével 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 gimnáziumi osztályba jelentkező tanulók fizikai képesség felmérési 

vizsgálaton vesznek részt, melyet a Debreceni Labdarúgó Akadémia Edzőközpontjá-
ban (Debrecen-Pallag) a DLA szakemberei végeznek el 2019. február 25-től március 
10-ig terjedő időszakban. A pontos időpontokat az iskola honlapján tesszük közzé. A 
felméréshez érvényes sportorvosi vagy orvosi igazolás szükséges.

A fizikai képességfelmérés gyakorlatai: 5-10-30 m távolságokra vonatkozóan futó-
gyorsaság (fotocellás mérés), zsonglírozás labdaügyességi gyakorlatok, labdával való 
bánásmód, technikai képzettség, átadások, passzpontosságok, irányváltásos futás, 
célba rúgás, mérkőzés, játék.

Sportiskolába az a tanuló vehető fel, aki megfelel a sportegészségügyi és fizikai 
képesség felmérési vizsgálat követelményeinek.
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Gimnázium - 4 évfolyamos gimnáziumi kerettantervre 
épülő osztály sport orientációval (bármely sportág)

„Egyensúlyban sport és tudás!”

A tanulmányi terület 
megnevezése: 4 évfo-
lyamos, gimnáziumi ke-
rettantervre épülő, sport 
orientáció (bármely sport-
ág),1. idegen nyelv angol, 
2. idegen nyelv német 

Tanulmányi terület 
belső kódja: 0006

Olyan iskolát, kollé-
giumot kínálunk, ahol le-
hetőség van arra, hogy 
a tehetséges sportolók 
szakmailag ideális körül-
mények között fejlődhessenek. Biztosítjuk az 
egyéni bánásmódot (terhelés-pihenés egyen-
súlyban), az iskola és sportbeli kötelezettségek 
összehangolását. Gyakorló iskolai státuszunk mi-
att kiemelten jó a kapcsolatunk a DEAC és DASE 
egyetemi sportegyesületekkel, a Debreceni 
Egyetem Sporttudományi Koordinációs Intézeté-
vel így a tanulók továbbtanulási esélye, valamint sportkarrierének építése biztosított. 

Az orientációnak megfelelően magasabb óraszámban biztosított a biológia, a 
testnevelés tantárgyak továbbá a sikeres továbbtanuláshoz szükséges érettségi ered-
mények érdekében történelem,1. idegen nyelv, matematika, informatika tantárgyak 
tanulása. Ezenkívül választott érettségi előkészítőkkel támogatjuk a sport és az iskolai 
elvárt teljesítmények összehangolását valamint későbbi munkavállalást segítő, szem-
léletformáló önismereti, munkapiac, etikus vállalkozói ismeretek birtokába is juthatnak 
az ebben az osztályban tanuló diákok.
Felvételi módja:

A jelentkező tanulók felső tagozatos valamennyi osztályzatát bekérjük és ezekből 
a 7. év végi és 8. félévi eredményét vesszük figyelembe magyar nyelv és irodalom, 
biológia, matematika, történelem, idegen nyelv, testnevelés tantárgyakból, két-
szeres súlyozással figyelembe véve a történelem tantárgyat. Maximális pontszám: 70 
pont. 

Felmentés miatt hiányzó érdemjegyet a testnevelés kivételével a hozott jegyek 
átlagából számolunk. Pontegyenlőség esetén a felsorolt tantárgyak felső tagozatos 
osztályzataiból képzett pontszám dönt.

Gimnázium - 4 évfolyamos gimnáziumi kerettantervre
épülő osztály agrár-természettudományi orientációval

„Természetvédelmi környezetben az agrár és a természettudomány!”

A tanulmányi te-
rület megnevezése: 4 
évfolyamos, gimnáziu-
mi kerettantervre épülő 
agrár-természettudomá-
nyi orientáció, 1. idegen 
nyelv angol, 2. idegen 
nyelv német 

Tanulmányi terület 
belső kódja: 0007

A képzést azoknak 
ajánljuk, akik szeretik az 
agráriumot, biológiát, ké-
miát, kedvelik a természe-
tet és mindezek mellett szeretnének megismerkedni, a munkaerőpiac, menedzsment 
és vállalkozások izgalmas világával. Továbbtanulási terveik között szerepel az agrár 
felsőoktatás, állatorvosi egyetem vagy a biológiához, kémiához, környezet-és termé-
szetvédelemhez köthető egyetemi tanulmányok elvégzése. 

Az orientáció olyan egyetemi előkészítést biztosít, mely jó alapot ad ahhoz, hogy 
nálunk érettségizzenek a jövő lótenyésztő, lovassport szervező agrár-, állattenyésztő-, 
vadgazda-, mezőgazdasági vízgazdálkodási-, növényorvosi-, növénytermesztő- ker-
tész- mezőgazdasági-, bio-, élelmiszerbiztonsági és –minőségi-, élelmiszer-, környezet-, 
környezetgazdálkodási-, természetvédelmi, és a vidékfejlesztés agrármérnökei,állator-
vosai, biológusai, vegyészei, gyógyszerészei, és természettudományokat tanító tanárai.
Felvételi módja:

A jelentkező tanulók felső tagozatos valamennyi osztályzatát bekérjük és ezekből 
a 7. év végi és 8. félévi eredményét vesszük figyelembe magyar nyelv és irodalom, 
biológia, matematika, kémia, történelem és idegen nyelv tantárgyakból, kétszeres 
súlyozással figyelembe véve a biológia tantárgyat. Maximális pontszám: 70 pont. 

Felmentés miatt hiányzó érdemjegyet a hozott jegyek átlagából számolunk. Ponte-
gyenlőség esetén a felsorolt tantárgyak felső tagozatos osztályzataiból képzett pont-
szám dönt.

„Sport minőségi dimenzióval az 
utánpótlás nevelésben is. DEAC, 
akik nemzedékekben gondolkoz-
nak és mindenkit megbecsülnek!”
Prof. Dr. Jávor András rektori főta-
nácsadó, a DEAC elnökének aján-
lásával
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EGYÉB INFORMÁCIÓK

• A felvételinél valamennyi képzésünkre vonatkozik, hogy 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 sajátos nevelési igényű tanulók esetében az iskolánkba való jelentkezés előtt 
személyes megbeszélés szükséges a felvétel speciális körülményeinek rögzítésére 
a képzéseink sokfélesége, valamint az alkalmassági vizsgák miatt. A jelentkezésnél 
kérjük figyelembe venni, hogy iskolánk épülete jelenleg nem akadálymentesített.

• A felvételivel kapcsolatos esetleges változásokat az iskola honlapján közöljük. Kér-
jük, kísérjék folyamatosan figyelemmel! 

KOLLÉGIUM

Az intézmény területén diákbarát szellemiségű, 2017-ben energetikailag korszerű-
sített és 2018-ban komplex belső felújításon áteső kollégium várja vidéki tanítványa-
inkat. 

Igyekszünk a mindennapok során családias légkört kialakítani. Emellett nagy hang-
súlyt fektetünk a korrepetálásra és a felzárkóztatásra, tehetséggondozásra figyelem-
be véve a gyerekek érdekeit és céljait. Hagyományos rendezvényeink, kirándulásaink 
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.

Minden jelentkező kilencedikes tanulónak igény szerint biztosítjuk a kollégiumi el-
helyezést.
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