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ISKOLÁNK 

Iskolánk Debrecen-Pallag területén, a Nagyerdő szélén egy 3,5 hektáros parkban 
egyedülálló természetvédelmi környezetben helyezkedik el. Jelenleg szakgimnáziu-
mi-technikus képzés, valamint sportiskolai gimnáziumi, természettudományi valamint 
sport orientációjú gimnáziumi oktatás folyik.

Gyakorlóiskolaként tanárjelölt hallgatók számára sokféle pedagógiai és szakmai 
gyakorlótér kínálatát biztosítjuk, a DExam partnereként pedig középfokú nyelvvizsgá-
ra készítjük fel tanulóinkat. 

Technikusképzésünk gyakorlatorientált, oktatásunkat a legújabb szakmai elvárá-
soknak megfelelve a régió vezető mezőgazdasági, élelmiszeripari, közgazdasági vál-
lalkozásaival valamint a Debreceni Egyetemmel együttműködésben valósítjuk meg. 
Ennek eredményeként tanulóink évek óta a szakmai versenyek országos döntőjébe 
kerülnek és a legjobbak között szerepelnek. 

Sportgimnáziumi osztályainkban a Debreceni Labdarúgó Akadémia-DVSC és a 
DEAC igazolt sportolói tanulnak. Számukra biztosítjuk a minőségi utánpótlásnevelést, 
a sportkarrier építését összehangolva a továbbtanulás megvalósításával.

Vidéki tanulóknak ellátást az intézmény teljes körűen felújított, modern kollégiu-
mában biztosítunk. 

A 2020/21-ES TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYAINK:

Tanulmányi területet meghirdető feladatellátási hely kódja: 001

SZAKGIMNÁZIUM-TECHNIKUM (5 ÉV)
• Mezőgazdasági technikus    kód: 0001
• Pénzügyi-számviteli ügyintéző   kód: 0002
• Vállalkozás-ügyviteli ügyintéző    kód: 0003
• Élelmiszer-ellenőrzési technikus   kód: 0004
• Kertésztechnikus     kód: 0005
• Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus  kód: 0006
• Logisztikai technikus     kód: 0007

GIMNÁZIUM (4 ÉV)
• 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: 0008
• 4 évfolyamos gimnáziumi kerettantervre épülő osztály

• Gimnáziumi kerettanterv szerint sport orientációval
  Bármely sportág    kód: 0009

• Gimnáziumi kerettanterv szerint  
természettudományi orientációval  kód: 0010
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Mezőgazdasági technikus

A tanulmányi terület megnevezé-
se: technikum- 5 év, mezőgazdaság 
ágazat
Tanulmányi terület belső kódja: 
0001

A mezőgazdasági technikus a 
növénytermesztési, állattenyészté-
si, az azokhoz kapcsolódó műszaki, 
gazdálkodási szakterületeken önál-
ló feladatokat végez és végeztet, 
munkacsoportokat irányít.

A szakképzettséggel rendelke-
ző többek között 

• képes megtervezni, elindítani 
vállalkozását,

• beállítja, ellenőrzi, karbantartja és üzemelteti a mezőgazdaságban alkalmazott 
erő- és munkagépeket, kezeli a precíziós gazdálkodást segítő elektronikai be-
rendezéseket,

• elvégzi a gazdasági állatfajok tartási, takarmányozási, tenyésztési feladatait,
• mezőgazdasági termelés tervezését, szervezését elvégzi,
• környezetkímélő termelési technológiákat alkalmaz.
Gyakorlóiskolaként tanulóink az egyetem tangazdaságában, együttműködő part-

nereinknél teljesítenek szakmai gyakorlatot. 
Azon fiatalok részére ajánljuk, akik a modern nagyüzemi mezőgazdaságban hasz-

nálatos új technológiák, elvárások és irányvonalak megismerése után szeretnének a 
mezőgazdasági termelés irányításában részt venni.

Tanult idegen nyelv: angol vagy német
Felvételi módja:
A jelentkező tanulók felső tagozatos valamennyi osztályzatát bekérjük és ezek-

ből a 7. év végi és 8. félévi eredményét vesszük figyelembe magyar nyelv és iroda-
lom, matematika, történelem, idegen nyelv és biológia tantárgyakból. Maximális 
pontszám: 50 pont

Felmentés miatt hiányzó érdemjegyet a hozott jegyek átlagából számolunk.
Pontegyenlőség esetén a felsorolt tantárgyak felső tagozatos osztályzataiból kép-

zett pontszám dönt.
A felvétel feltétele: egészségügyi alkalmasság (a vizsgálatot az iskolaorvos végzi 

előre megadott időpontban).

Pénzügyi-számviteli ügyintéző

A tanulmányi terület megnevezése: 
technikum- 5 év, közgazdaság ágazat
Tanulmányi terület belső kódja: 
0002

A képzés az irodai munkavégzés-
hez nélkülözhetetlen adminisztrációs, 
informatikai és gazdasági szakmai 
ismereteket nyújt a tanulók számára, 
ezáltal biztosítva a termelő, szolgálató 
vállalatoknál és az államigazgatási in-
tézményekben fontos szerepet betöl-
tő gazdasági és ügyviteli szakember 
utánpótlást.

A szakképzettséggel rendelkező 
többek között 

• érti és átlátja a gazdálkodó szervezet működését,
• képes a számítógépes ügyviteli programok használatára,
• elvégzi a bankszámlákkal kapcsolatos teendőket,
• számítógépes programcsomag használatával könyvelési feladatokat lát el.
A képzés során rendhagyó órákat tartunk Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesz-

tési Alapítványnál, könyvelőirodáknál, részt veszünk a NAV hivatalos rendezvényein, 
neves gazdasági szakemberekkel, egyetemi tanárokkal találkozókat szervezünk, illetve 
kihelyezett marketing órákat tartunk.

Ajánlott minden fiatal számára, akit érdekelnek a gazdasági folyamatok, aki sze-
retne elhelyezkedni gazdasági területen, vagy tovább tanulna a gazdasági felsőokta-
tában.

Tanult idegen nyelv: angol vagy német
Felvételi módja:
A jelentkező tanulók felső tagozatos valamennyi osztályzatát bekérjük és ezek-

ből a 7. év végi és 8. félévi eredményét vesszük figyelembe magyar nyelv és iro-
dalom, matematika, történelem, idegen nyelv és földrajz tantárgyakból. Maximális 
pontszám: 50 pont

Felmentés miatt hiányzó érdemjegyet a hozott jegyek átlagából számolunk.
Pontegyenlőség esetén a felsorolt tantárgyak felső tagozatos osztályzataiból kép-

zett pontszám dönt.
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Vállalkozási-ügyviteli ügyintéző 

A tanulmányi terület megneve-
zése: technikum- 5 év, közgaz-
daság ágazat
Tanulmányi terület belső kód-
ja: 0003

A szakképzettséggel rendel-
kező alkalmas a vállalkozás ügy-
viteli feladatainak végrehajtásá-
ra, közreműködik a számviteli és 
pénzügyi feladatok ellátásában, 
egyes részfeladatokat önállóan 
lát el. 

A tanulmányok során a tanu-
lókban kialakul, illetve erősödik a precizitás, a rendszerszemlélet, valamint megisme-
rik az üzleti kommunikáció alapjait.

Kapcsolatot tart a munkatársakkal, ügyfelekkel, rendezvényeket, megbeszélése-
ket szervez.

A szakképzettséggel rendelkező többek között 
• irodai, illetve vezetői asszisztensi feladatokat lát el,
• iratokat, leveleket, dokumentumokat készít, szerkeszt, kezel,
• vezeti a vállalkozások nyilvántartásait,
• szervezeten belül és kívül rendezvényeket szervez.
Ajánlott minden fiatal számára, akit érdekel a vállalkozások működése, belső fo-

lyamata és ezzel kapcsolatosan szívesen lát el ügyviteli feladatokat.
A jelentkező tanulók felső tagozatos valamennyi osztályzatát bekérjük és ezek-

ből a 7. év végi és 8. félévi eredményét vesszük figyelembe magyar nyelv és 
irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv és földrajz tantárgyakból. Ma-
ximális pontszám: 50 pont

Felmentés miatt hiányzó érdemjegyet a hozott jegyek átlagából számolunk.
Pontegyenlőség esetén a felsorolt tantárgyak felső tagozatos osztályzataiból 

képzett pontszám dönt.

Élelmiszer-ellenőrzési technikus 

A tanulmányi terület megnevezése: 
technikum- 5 év, élelmiszeripar ágazat
Tanulmányi terület belső kódja: 
0004

A tanulók megszerezik a képzés 
során azokat az alapvető készségeket, 
amelyek az élelmiszeriparban szüksé-
gesek, valamint betekintést nyernek a 
hagyományos, kézműves és a modern 
élelmiszeripar tevékenységébe a ter-
mékfejlesztéstől a gyártáson keresztül 
a csomagolásig. Diákjaink lehetősé-
get kapnak arra, hogy az egyetem la-
boratóriumában is teljesítsenek szakmai gyakorlatot. Ezenkívül több Debrecen város 
és a régió gazdasági életében is meghatározó szerepet játszó élelmiszeripari vállalko-
zással kötöttünk együttműködési megállapodást a gyakorlatorientált szakmai oktatás 
megvalósítása érdekében. 

A szakképzettséggel rendelkező többek között  
• élelmiszerek biztonságos előállítását koordinálja,
• alapanyagok üzemi vagy háztáji feldolgozását végzi, késztermékeket állít elő,
• ismeri az élelmiszeripari műveletek hatásait,
• termék és minőségellenőrzést végez,
• tárolási és csomagolási munkákban vehet részt,
• alapanyagok eltérő tulajdonságait vizsgálja, laboratóriumi feladatokat végez.
Olyan fiataloknak ajánljuk, akik a fogyasztók igényeinek megfelelő minőségi élel-

miszerek előállításában szeretnének részt venni megfelelve az élelmiszerekkel szem-
beni magas elvárásoknak.

Tanult idegen nyelv: angol vagy német
Felvételi módja:
A jelentkező tanulók felső tagozatos valamennyi osztályzatát bekérjük és ezek-

ből a 7. év végi és 8. félévi eredményét vesszük figyelembe magyar nyelv és iroda-
lom, matematika, történelem, idegen nyelv és biológia tantárgyakból. Maximális 
pontszám: 50 pont

Felmentés miatt hiányzó érdemjegyet a hozott jegyek átlagából számolunk.
Pontegyenlőség esetén a felsorolt tantárgyak felső tagozatos osztályzataiból kép-

zett pontszám dönt.
A felvétel feltétele: egészségügyi alkalmasság (a vizsgálatot az iskolaorvos végzi 

előre megadott időpontban).
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Kertésztechnikus

A tanulmányi terület megne-
vezése: technikum- 5 év, kerté-
szet és parképítés ágazat
Tanulmányi terület belső kód-
ja: 0005

A kertész szakma széles-
körű ismereteket nyújt a ker-
tészeti ágazathoz kapcsolódó 
termesztési, forgalmazási, mű-
szaki, gazdálkodási feladatok 
ellátásához.

A szakmai gyakorlati órák 
színvonalas megtartásához el-
sősorban 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. 

A szakképzettséggel rendelkező többek között  
• gyümölcsöskert, szőlőskert, zöldségeskert kertészeti feladatait,
• gyógynövény, díszkert gondozását,
• parkfenntartási, parképítési feladatokat látja el önállóan,
Ajánlott minden fiatal számára, akit vonz a természet, szereti a növényeket, szeret 

alkotni.
Tanult idegen nyelv: angol vagy német
Felvételi módja:
A jelentkező tanulók felső tagozatos valamennyi osztályzatát bekérjük és ezek-

ből a 7. év végi és 8. félévi eredményét vesszük figyelembe magyar nyelv és 
irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv és biológia tantárgyakból. Ma-
ximális pontszám: 50 pont

Felmentés miatt hiányzó érdemjegyet a hozott jegyek átlagából számolunk.
Pontegyenlőség esetén a felsorolt tantárgyak felső tagozatos osztályzataiból 

képzett pontszám dönt.
A felvétel feltétele: egészségügyi alkalmasság (a vizsgálatot az iskolaorvos vég-

zi előre megadott időpontban).

Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus

A tanulmányi terület megnevezé-
se: technikum- 5 év, földmérés ága-
zat
Tanulmányi terület belső kódja: 
0006

A régióban egyedülálló kép-
zésünkben végzett szakemberek 
képesek geodéziai jellegű terepi 
adatgyűjtést, számításokat végezni, 
digitális földmérési térképeket szer-
keszteni, földmérési és ingatlan-nyil-
vántartási alapadatokat, a földügy informatikai rendszerének használatával kezelni, 
valamint a nemzetgazdaság legkülönbözőbb területein megjelenő térinformatikai 
részfeladatokat ellátni. Napjainkban igen fontos szakma, hiszen az osztatlan ingatla-
nok kimérése, ipari parkok, zöldmezős beruházások, civil építkezések, út- és közmű-
építések megvalósítása, földügyi nyilvántartások, GPS-navigációk működéséhez aktu-
ális térképek készítéséhez kiváló szakemberek szükségesek. 

A szakképzettséggel rendelkező többek között
• kezeli a digitális terepi adatgyűjtő rendszereket, mérőállomásokat, műholdas 

helymeghatározó rendszereket,
• digitális térképeket állít elő,
• használja a digitális fotogrammetria eszközrendszerét,
• ingatlan-nyilvántartási és egyéb célú terepi, geodéziai munkát végez,
• földügyi térinformatikai rendszerben feldolgozást végez.
Ajánlott minden fiatal számára, aki szereti a változatos munkát, aki érdeklődik a 

térképek és a műszaki informatika iránt, szívesen elsajátítja a korszerű eszközök (mű-
holdas helymeghatározás, drónok) kezelését.

Az új képzésünk támogatója: Debreceni Egyetem Természetföldrajzi és Geoin-
formatikai Tanszéke 

Tanult idegen nyelv: angol vagy német
Felvételi módja:
A jelentkező tanulók felső tagozatos valamennyi osztályzatát bekérjük és ezek-

ből a 7. év végi és 8. félévi eredményét vesszük figyelembe magyar nyelv és iro-
dalom, matematika, történelem, idegen nyelv és földrajz tantárgyakból. Maximális 
pontszám: 50 pont

Felmentés miatt hiányzó érdemjegyet a hozott jegyek átlagából számolunk.
Pontegyenlőség esetén a felsorolt tantárgyak felső tagozatos osztályzataiból kép-

zett pontszám dönt.
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Logisztikai technikus

A tanulmányi terület megnevezése: 
technikum- 5 év, közlekedés, szállít-
mányozás és logisztika ágazat
Tanulmányi terület belső kódja: 
0007

A végzett szakemberek logisztikai 
tevékenységeket tervezik meg, majd 
bonyolítják le. A logisztikai rendszerrel 
kapcsolatos vezetői munkát támogat-
ják, valamint a szállítmányozási tevé-
kenységgel kapcsolatban kiválasztják 
az áru továbbításához legalkalmasabb 
fuvarozási módot, szükség szerint megtervezik az útvonalat, kapcsolatot tartanak a 
különböző közlekedési hatóságokkal, szervezetekkel. A régió és Debrecen dinamiku-
san fejlődő gazdasága igényt tart a logisztikai végzettségű technikus szakemberekre.

A szakképzettséggel rendelkező többek között
• ellátja rendelések, beszerzések, értékesítéshez kapcsolódó feladatokat,
• tervezési feladatokat végez az ellátási, készletezési, termelési folyamatokban,
• árutovábbítással kapcsolatos feladatokat végez,
• nemzetközi szállítással, árutovábbítással kapcsolatos tevékenységet végez,
• kapcsolatot tart a partnerekkel, ügyfelekkel, szükség szerint idegen nyelven 

kommunikál.
Ajánlott minden fiatal számára, akit érdekel a szállítmányozással kapcsolatos szer-

vezőmunka, logisztikai tervezés eredményességet és hatékonyságot szem előtt tartva.
Tanult idegen nyelv: angol vagy német
Felvételi módja:
A jelentkező tanulók felső tagozatos valamennyi osztályzatát bekérjük és ezek-

ből a 7. év végi és 8. félévi eredményét vesszük figyelembe magyar nyelv és iro-
dalom, matematika, történelem, idegen nyelv és fizika tantárgyakból. Maximális 
pontszám: 50 pont

Az új képzésünk támogatója: Debreceni Egyetem Műszaki Menedzsment és Vál-
lalkozási Tanszéke

Felmentés miatt hiányzó érdemjegyet a hozott jegyek átlagából számolunk.
Pontegyenlőség esetén a felsorolt tantárgyak felső tagozatos osztályzataiból kép-

zett pontszám dönt.

Gimnázium - 4 évfolyamos sportiskolai gimnáziumi
kerettantervre épülő osztály (Debreceni Labdarúgó Akadémiával együttműködve)

A tanulmányi terület megnevezése: 
4 évfolyamos, sportiskolai gimnáziumi 
kerettanterv alapján, 1. idegen nyelv an-
gol, 2. idegen nyelv német 
Tanulmányi terület belső kódja: 0008

Futball, futsal sportágakban lehe-
tőleg igazolt sportolók jelentkezését 
várjuk

Diákjaink elsősorban a DLA és a 
Debreceni Egyetem sportegyesületei-
nek (DEAC és DASE) igazolt női és férfi 
sportolói (futball/futsal). Olyan iskolát, kollégiumot kínálunk, ahol fontos a jó iskolai telje-
sítmény és a minőségi utánpótlás nevelés összehangolása. így a tanulók továbbtanulási 
esélyei, valamint sportkarrierének építése biztosított. A tanulók órarendbe beépített dé-
lelőtti edzéseken vehetnek részt a Debreceni Labdarúgó Akadémia Edzőközpontjában 
Pallagon. Több diákunk utánpótlás korosztályos válogatott futball, futsal sportágakban. 

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 át-

lagából 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 Edzőközpontjában 
a DLA szakemberei végeznek el 2020. február 24-től március 10-ig terjedő időszakban. 
A pontos időpontokat az iskola honlapján tesszük közzé. A felméréshez érvényes orvosi 
vagy sportorvosi igazolás szükséges.

A fizikai képességfelmérés gyakorlatai: 5-10-30 m távolságokra vonatkozóan fu-
tógyorsaság (fotocellás mérés), zsonglírozás labdaügyességi gyakorlatok, labdával való 
bánásmód, technikai képzettség, átadások, passzpontosságok, irányváltásos futás, cél-
ba 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

A tanulmányi terület meg-
nevezése: 4 évfolyamos, gim-
náziumi kerettantervre épü-
lő, sport orientáció bármely 
sportág esetében,1. idegen 
nyelv angol, 2. idegen nyelv 
német 
Tanulmányi terület belső 
kódja: 0009

Olyan iskolát, kollégiumot 
kínálunk, ahol lehetőség van 
arra, hogy a tehetséges spor-
tolók szakmailag ideális körülmények között fejlődhessenek. Biztosítjuk az egyéni 
bánásmódot (terhelés-pihenés egyensúlyban), az iskola és sportbeli kötelezettségek 
összehangolását. Gyakorló iskolai státuszunk miatt kiemelten jó a kapcsolatunk a 
DEAC és DASE egyetemi sportegyesületekkel, a Debreceni Egyetem Sporttudomá-
nyi Koordinációs Intézetével így a tanulók továbbtanulási esélye, valamint sportkar-
rierének építése biztosított. 

Az orientációnak megfelelően magasabb óraszámban biztosított a biológia, a 
testnevelés tantárgyak továbbá a sikeres továbbtanuláshoz szükséges érettségi 
eredmények érdekében történelem,1. idegen nyelv, matematika, informatika tantár-
gyak tanulása. Ezenkívül választott érettségi előkészítőkkel támogatjuk a sport és az 
iskolai elvárt teljesítmények összehangolását valamint későbbi munkavállalást segí-
tő, szemléletformáló önismereti, munkapiac, etikus vállalkozói ismeretek birtokába 
is juthatnak a diákok.

Felvételi módja:
A jelentkező tanulók felső tagozatos valamennyi osztályzatát bekérjük és ezek-

ből a 7. év végi és 8. félévi eredményét vesszük figyelembe magyar nyelv és iro-
dalom, biológia, matematika, történelem, idegen nyelv, testnevelés tantárgyak-
ból, kétszeres 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 természettudományi orientációval

A tanulmányi terület megne-
vezése: 4 évfolyamos, gimná-
ziumi kerettantervre épülő, ter-
mészettudományi orientáció,1. 
idegen nyelv angol, 2. idegen 
nyelv német 
Tanulmányi terület belső kód-
ja: 0010

A képzést azoknak ajánljuk, 
akik szeretik az agráriumot, bio-
lógiát, kémiát, kedvelik a termé-
szetet és mindezek mellett sze-
retnének megismerkedni, a munkaerőpiac, menedzsment és vállalkozások izgalmas 
világával. Továbbtanulási terveik között szerepel az agrár felsőoktatás, állatorvosi 
egyetem vagy a biológiához, kémiához, környezet-és természetvédelemhez köthető  
egyetemi tanulmányok elvégzése. 

Az orientációnak megfelelően magasabb óraszámban biztosított a biológia, a ké-
mia tantárgyak továbbá a sikeres továbbtanuláshoz szükséges érettségi eredmények 
érdekében,1. idegen nyelv, matematika, informatika tantárgyak tanulása. Ezenkívül 
választott érettségi előkészítőkkel támogatjuk a továbbtanulásra való felkészülést 
valamint későbbi munkavállalást segítő, szemléletformáló 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 ezek-

ből a 7. év végi és 8. félévi eredményét vesszük figyelembe magyar nyelv és iro-
dalom, 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. 
Pontegyenlőség esetén a felsorolt tantárgyak felső tagozatos osztályzataiból 

képzett pontszám dönt.
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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 szakgimnáziumi (technikum) osztályokban tanított tárgyak a szakképzési kerettan-
terv és az OKJ szakmai és vizsgakövetelmények módosításának megfelelően alakul-
nak.

• A felvételivel kapcsolatos esetleges változásokat, képzéseinkről részletesebb tájé-
koztatást az iskola honlapján adunk. Kérjük, kísérjék folyamatosan figyelemmel! 

AZ ISKOLA EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREI

• Pallag Alapítvány Kuratóriuma
• Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága
• Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
• Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdál-

kodási Kar
• Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar
• Debreceni Egyetem Sporttudományi Koordinációs Intézet
• Debreceni Egyetem Műszaki Menedzsment és Vállalkozási Tanszéke
• Debreceni Egyetem Természetföldrajzi és Geoinformatikai Tanszék
• Debreceni Egyetem Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság
• Debreceni Egyetem DExam Vizsgaközpont
• Alföld Tej Kft.
• AVE Ásványvíz Kft.
• Fekete Zsóka Mangalica Farm
• Globus Konzervipari Zrt.
• Husqvarna Magyarország Kft.
• KITE Zrt.
• Mátyás Sütő Kft.
• DVSC Futballszervező Zrt.
• Debreceni Labdarúgó Akadémia 
• Debreceni Egyetem Atlétikai Club (DEAC)
• Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat



ELÉRHETŐSÉGEINK
Debreceni Egyetem Balásházy János 

Gyakorló Középiskolája és Kollégiuma

OM azonosító: 201354 

Levelezési cím:
4014 Debrecen, Mezőgazdász u. 1.

Telefon: 52/518-690

E-mail: titkarsag@balashazy.unideb.hu
Web: balashazy.unideb.hu

Facebook: fb.me/balashazy.iskola

Az iskola vezetése:
Intézményvezető: Filep Miklós

Intézményvezető-helyettes (közismeret, pályaválasztási felelős): 
Kunkli Erzsébet

Intézményvezető-helyettes (szakmai): Nagyné Biró Edit
Intézményegység vezető (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: 4002 Debrecen, Mezőgazdász u. 1.

Legyél már középiskolásként
egyetemi polgár

a Balásházy Gyakorlóban!


