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ISKOLÁNK

A 2021/22-ES TANÉVBEN TERVEZETT OSZTÁLYAINK

Iskolánk Debrecen-Pallag területén, a Nagyerdő szélén egy 3,5 hektáros parkban
egyedülálló természetvédelmi környezetben helyezkedik el. Jelenleg technikumi képzés, 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 nyelvvizsgára készítjük fel tanulóinkat.
Technikusképzésünk gyakorlatorientált, oktatásunkat a legújabb szakmai elvárásoknak megfelelve a régió vezető mezőgazdasági, közgazdasági vállalkozásaival 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 DLA, a DVSC
és a DEAC igazolt sportolói tanulnak. Számukra biztosítjuk a minőségi utánpótlásnevelést, a sportkarrier építését összehangolva a továbbtanulás megvalósításával.
Hajdú- Bihar megye legkorszerűbb kollégiumával rendelkezünk.

Tanulmányi területet meghirdető feladatellátási hely kódja: 001

Szakmai versenyeredményeink:
Az Ágazati és Ágazaton Kívüli Szakmai Érettségi Verseny országos döntőjében
(ÁSZÉV) 2017-ben harmadik, negyedik, ötödik, kilencedik, 2018-ban második, negyedik, nyolcadik és tizenegyedik helyezést értek el diákjaink. 2019-ben két ágazaton tíz
tanulónk jutott az országos döntőbe, a legjobb diákunk ekkor az 5. helyezést érte el.
2020-ban a siker sorozat folytatódott, három ágazatban (mezőgazdaság, élelmiszeripar, kertészet) 8 diákunk szerepelhetett az országos döntőben.
Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen (OSZTV) 2019-ben és 2020-ban is 3-3
tanulónk jutott be az országos döntőbe mezőgazdaság valamint élelmiszeripari ágazaton.

ÚJ! Egészségügy ágazat

Sporteredményeink:
2016. Országos Diákolimpia IV. korcsoportos fiú futsal országos 8. helyezés,
2018. Országos Diákolimpia IV. korcsoportos fiú futsal országos 9. helyezés,
2019. Országos Diákolimpia V-VI. korcsoport lány futsal országos 2. helyezés,
2020. ISF Futsal Iskolai Világbajnokságon iskolánk lánycsapata képviselheti Magyarországot.

TECHNIKUM (5 ÉV)

Szakképzési ösztöndíjat biztosítunk.

Mezőgazdaság és erdészet ágazat

• Mezőgazdasági technikus (kód: 0101)
• ÚJ! Mezőgazdasági gépésztechnikus (kód: 0102)
• Kertésztechnikus (kód: 0103)
• Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus (kód: 0104)

Gazdálkodás és menedzsment ágazat
• Pénzügyi-számviteli ügyintéző (kód: 0201)

Közlekedés és szállítmányozás ágazat
• Logisztikai technikus (kód: 0301)

•Egészségügyi asszisztens (kód: 0401)
• Egészségügyi laboráns (kód: 0402)
• Általános ápoló - 6 év (kód: 0403)
a Debreceni Egyetem Klinikai Központjával és a
Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórházával együttműködve

ÚJ! Sport ágazat

• Sportedző (a sportág megjelölésével) - sportszervező (kód: 0501)
• Fitness-wellness instruktor (személyi edző) (kód: 0502)
a Debreceni Labdarúgó Akadémiával,
a Debreceni Kosárlabda Akadémiával és a
Debreceni Egyetem Sportegyesületével (DEAC) együttműködve

GIMNÁZIUM (4 ÉV)

• Sport orientáció (bármely sportág) (kód: 1001)
• Természettudományi orientáció (kód: 1002)
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TECHNIKUM

Mezőgazdasági technikus

Az elnevezés a minőségi szakképzést jelképezi, valamint arra utal, hogy az itt a végzett
tanulók középfokú technikusi végzettséget szerezhetnek intézményünkben.
Jellemzői:
• A technikumi képzés 5 éves, (kivétel az általános ápoló, ahol a képzés 6 éves).
• Szakképzési ösztöndíjat biztosítunk.
• Az első két évfolyamon széles körű ágazati alapoktatás folyik a választott ágazat
szerint.
• Kilencedik évfolyamon komplex természettudományos tantárgyat, majd ágazatnak
megfelelően csak egy természettudományos tárgyat tanulnak a diákok.
• 10. évfolyamot követően, a sikeres ágazati alapvizsga után a diákok szakmairányt
választanak.
• Az első két év ágazati ismereteket adó képzése után 11. évfolyamtól duális képzés
folyik szakképzési munkaszerződés alapján, amely a képzés alatt jövedelemhez juttatja a tanulót.
• Matematikából, magyarból, történelemből, valamint egy idegen nyelvből ugyanaz
a tananyagtartalom és az óraszám, mint gimnáziumban.
• Matematikából, magyar nyelv és irodalomból, valamint történelemből előrehozott
érettségi vizsgával zárul az oktatás 12. évfolyamon.
• Idegen nyelvből 13. évfolyamon tesz érettségi vizsgát a tanuló.
• A szakmai technikus vizsga az ötödik érettségi tárgy.
• A technikusi vizsga emelt szintű érettségi tantárgynak számít.
• Az 5 év elvégzése után a tanuló egyszerre kap érettségi bizonyítványt és technikusi
oklevelet.
• A jó tanulmányi eredménnyel végzett tanulók a szakmai vizsgájuk beszámításával
tovább tanulhatnak felsőoktatásban azonos ágazaton belül.
• Mezőgazdaság és erdészet ágazatban tanuló minden diákunknak biztosítjuk a képzés során drónvezetői engedély megszerzését.
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Technikum: 5 éves képzés
A tanulmányi terület belső kódja: 0101
Ágazat: Mezőgazdaság és erdészet
A szakma azonosító száma: 5 0811 17 09
A szakma szakmairányai:
• Állattenyésztő
• Növénytermesztő

A mezőgazdasági technikus a növénytermesztési, állattenyésztési, az azokhoz kapcsolódó műszaki, gazdasági és gazdálkodási szakterületeken önálló feladatokat végez és
végeztet, munkacsoportokat irányít.
Gyakorlóiskolaként tanulóink az egyetem tangazdaságában, a régióban meghatározó
vállalkozásoknál, együttműködő partnereinknél teljesítenek szakmai gyakorlatot.
Azon fiatalok részére ajánljuk, akik a modern nagy/kisüzemi mezőgazdaságban használatos új technológiák – mint a precíziós gazdálkodás, automatizálás, robotizáció-, elvárások és irányvonalak megismerése után szeretnének a mezőgazdasági termelés irányításában részt venni vagy önálló családi vállalkozást irányítani. A képzés során drónvezetői
engedély megszerzését biztosítjuk.
Tanult idegen nyelv: angol vagy német
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, 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 képzett pontszám dönt.
Alkalmassági követelmények: Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat szükséges (a vizsgálatot az iskolaorvos végzi előre megadott időpontban).
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Mezőgazdasági gépésztechnikus (ÚJ!)

Kertésztechnikus

•
•
•
•

Technikum: 5 éves képzés
A tanulmányi terület belső kódja: 0102
Ágazat: Mezőgazdaság és erdészet
A szakma azonosító száma: 5 0810 17 08

A mezőgazdasági gépésztechnikus tevékenységére a korszerű, robotizált mezőgazdasági gépekkel történő munkavégzés jellemző.
A mezőgazdasági gépésztechnikus előkészíti, üzemelteti és javítja a mezőgazdaságban
alkalmazott korszerű erő- és munkagépeket, önjáró betakarítógépeket, mezőgazdasági rakodógépeket. Mezőgazdasági vállalkozóknál, szolgáltatóknál irányítja a mezőgazdasági termelés gépi munkáit, biztosítja a gépüzemfenntartás műszaki feltételeket. A
képzés ideje alatt mezőgazdasági gépek közúti vezetéséhez szükséges „T” kategóriás
jogosítványt szereznek a képzésben résztvevők.
Gyakorlóiskolaként tanulóink az egyetem tangazdaságában, a régióban meghatározó
vállalkozásoknál, együttműködő partnereinknél teljesítenek szakmai gyakorlatot.
Ajánlott minden fiatal számára, akit érdekel a mezőgazdaság, azon belül szeretne korszerű mezőgazdasági gépekkel dolgozni, azokat vezetni, üzemeltetni, mezőgazdasági
vállalkozást működtetni. A képzés során drónvezetői engedély megszerzését biztosítjuk.

•
•
•
•
•

Technikum: 5 éves képzés
A tanulmányi terület belső kódja: 0103
Ágazat: Mezőgazdaság és erdészet
A szakma azonosító száma: 5 0812 17 06
A szakma szakmairányai:
• Parképítő és -fenntartó
• Zöldségtermesztő
• Gyümölcstermesztő
• Gyógynövénytermesztő
• Dísznövénytermesztő, virágkötő

A kertész szakma széleskörű ismereteket nyújt a kertészeti ágazathoz kapcsolódó termesztési, forgalmazási, műszaki, gazdálkodási feladatok ellátásához. 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 iskola kertészete, az egyetem botanikus kertje, és különböző faiskolák adnak helyet. Ajánlott minden fiatal számára, akit vonz a természet, szereti a növényeket,
szeret alkotni és fontos számára „munkájának gyümölcse”. A képzés során drónvezetői
engedély megszerzését biztosítjuk.

Tanult idegen nyelv: angol vagy német
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, matematika, történelem, idegen nyelv és fizika tantárgyakból. Maximális pontszám: 50 pont. Felmentés miatt hiányzó érdemjegyet a hozott jegyek átlagából
számolunk. Pontegyenlőség esetén a felsorolt tantárgyak felső tagozatos osztályzataiból képzett pontszám dönt.
Alkalmassági követelmények:
• Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat szükséges (a vizsgálatot az iskolaorvos végzi előre megadott időpontban).
• Pályaalkalmassági vizsgálat: járművezetéshez szükséges egészségügyi alkalmassági.

Tanult idegen nyelv: angol vagy német
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, 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 képzett pontszám dönt.
Alkalmassági követelmények: Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat szükséges (a vizsgálatot az iskolaorvos végzi előre megadott időpontban).
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Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus

Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakma

•
•
•
•

Technikum: 5 éves képzés
A tanulmányi terület belső kódja: 0104
Ágazat: Mezőgazdaság és erdészet
A szakma azonosító száma: 5 0810 17 03

A régióban egyedülálló képzésünkben végzett szakemberek képesek geodéziai jellegű
terepi adatgyűjtést, számításokat végezni, digitális földmérési térképeket szerkeszteni,
földmérési és ingatlan-nyilvántartási alapadatokat, a földügy informatikai rendszerének
használatával kezelni, valamint a nemzetgazdaság legkülönbözőbb területein megjelenő térinformatikai részfeladatokat ellátni. Napjainkban igen fontos szakma, hiszen az
osztatlan ingatlanok kimérése, ipari parkok, zöldmezős beruházások, civil építkezések,
út- és közműépítések megvalósítása, földügyi nyilvántartások, GPS-navigációk működéséhez aktuális térképek készítéséhez kiváló szakemberek szükségesek.
Ajánlott minden fiatal számára, aki szereti a változatos munkát, aki érdeklődik a térképek és a műszaki informatika iránt, szívesen elsajátítja a korszerű eszközök (műholdas helymeghatározás, drónok) kezelését. Képzésünk támogatója: Debreceni Egyetem
Természetföldrajzi és Geoinformatikai Tanszéke. A képzés során drónvezetői engedély
megszerzését biztosítjuk.
Tanult idegen nyelv: angol vagy német
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, 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 képzett pontszám dönt.
Alkalmassági követelmények: Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat szükséges (a vizsgálatot az iskolaorvos végzi előre megadott időpontban).
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•
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Technikum: 5 éves képzés
A tanulmányi terület belső kódja: 0201
Ágazat: Gazdálkodás és menedzsment
A szakma azonosító száma: 5 0411 09 01

A képzés az irodai munkavégzéshez nélkülözhetetlen adminisztrációs, informatikai és
gazdasági szakmai ismereteket nyújt a tanulók számára, ezáltal biztosítva a termelő,
szolgálató vállalatoknál és az államigazgatási intézményekben fontos szerepet betöltő
gazdasági és ügyviteli szakember utánpótlást. 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 kihelyezett marketing órákat tartunk. Ajánlott
minden fiatal számára, akit érdekelnek a gazdasági folyamatok, aki szeretne elhelyezkedni gazdasági területen, vagy tovább tanulna a gazdasági felsőoktatában.
Tanult idegen nyelv: angol vagy német
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, 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 képzett pontszám dönt.
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Logisztikai technikus

Egészségügyi asszisztens

•
•
•
•
•

Technikum: 5 éves képzés
A tanulmányi terület belső kódja: 0301
Ágazat: Közlekedés és szállítmányozás
A szakma azonosító száma: 5 1041 15 06
A szakma szakmairányai:
• Logisztika és szállítmányozás

•
•
•
•
•

Technikum: 5 éves képzés
A tanulmányi terület belső kódja: 0401
Ágazat: Egészségügy
A szakma azonosító száma: 5 0913 03 02
A szakma szakmairányai:
• Kardiológiai és angiológiai asszisztens szakirány: a szív- és érrendszert érintő
diagnosztikai vizsgálatokra és a terápiás eljárásokra;
• Perioperatív asszisztens szakmairány: a kisebb-nagyobb műtéti beavatkozások
előtti, alatti és utáni feladatok elvégzésére;
• Radiográfiai asszisztens szakmairány: az emberi testtájak különféle képalkotó
vizsgálati módszereinek megismerésére és kivitelezésére készít fel.
Az egészségügyi asszisztens a járóbeteg szakrendelőkben, gondozókban, orvos irányítása mellett, önállóan vagy vele együttműködve végzi a munkáját. Elősegíti és biztosítja
a betegellátás, gondozás feltételeit, asszisztál a beavatkozásoknál, segédkezik a műszeres és fizikális vizsgálatok végzésében. Ajánlott minden fiatal számára, aki jó verbális
képességgel rendelkezik, könnyen teremt kapcsolatot, fontos számára a mások iránti felelősségvállalás és segítségnyújtás, érdeklődik a fejlett egészségügyi technológiák iránt.
A Debreceni Egyetem Klinikai Központjával és a Debreceni Egyetem Kenézy Gyula
Egyetemi Kórházával együttműködve valósul meg képzésünk.

Logisztika és szállítmányozás szakmairányban a logisztikai technikus összehangolja, tervezi, lebonyolítja és ellenőrzi a szállítmányozás területén az árutovábbításhoz kapcsolódó fuvarozási, szállítmányozási és logisztikai tevékenységeket. A logisztika területén
a termeléshez, értékesítéshez szükséges alapanyagok, alkatrészek és termékek beszerzését, készletezését és az elosztási folyamatok tervezését, végrehajtását és ellenőrzését végzi. Raktározás területén ellátja a be- és kitárolás munkafolyamatait, az anyag
átvételét és kiadását, elvégzi a komissiózás és az expediálás műveleteit. Szállítmányozás területén az árutovábbításhoz kapcsolódó fuvarozási, szállítmányozási és logisztikai
tevékenységeket összehangolja, tervezi, lebonyolítja, ellenőrzi. Rendszeres kapcsolatot
tart a belföldi és a nemzetközi partnerekkel, ügyfelekkel. Fuvarokmányokat állít ki és
megfelelő szervezéssel gazdaságos, biztonságos és gyors minőségi szolgáltatást valósít
meg. Munkakörével együtt járó kihívások mellett pénzügyi, adminisztratív és marketing
feladatokat is ellát. A régió és Debrecen dinamikusan fejlődő gazdasága igényt tart
logisztikai végzettségű technikus szakemberekre. Ajánlott minden fiatal számára, akit érdekel a szállítmányozással kapcsolatos szervezőmunka, logisztikai tervezés eredményességet és hatékonyságot szem előtt tartva. Képzésünk támogatója: Debreceni Egyetem
Műszaki Menedzsment és Vállalkozási Tanszéke.
Tanult idegen nyelv: angol vagy német
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, matematika, történelem, idegen nyelv és fizika tantárgyakból.
Maximális pontszám: 50 pont. Felmentés miatt hiányzó érdemjegyet a hozott jegyek
átlagából számolunk.

Tanult idegen nyelv: angol vagy német
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, 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 képzett pontszám dönt.
Alkalmassági követelmények:
• Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat szükséges (a vizsgálatot az iskolaorvos végzi előre megadott időpontban).
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• Pályaalkalmassági vizsgálat:
• Audiológiaiasszisztens:
• Kizáró tényező: Halláscsökkenés Tanulásban akadályozottság Finommotorika hiányával járó mozgásszervi, vagy egyéb betegség Beszédzavar, a
beszéd különféle rendellenességei (hadarás, diszfónia, dadogás).
• Radiográfiai asszisztens:
• Matematikai ismeretek megfelelő alkalmazása (alapműveletek, százalék,
törtek, mértékegységek ismerete, átváltása). Jó megfigyelőképesség (ábrák, jelenségek megfigyelése, értelmezése). Alapvető összefüggések meglátása. Megfelelő kommunikáció szóban és írásban (érthető beszéd, képes
a tapasztalatait megfogalmazni, figyelembe veszi mások véleményét, megérti és visszaadja az írásban vagy szóban kapott információt, olvasható írás,
szöveg pontos leírása, rövid szöveg alkotása). Alapvető viselkedési normák
betartása. Kizáró tényezők: jelentősen korlátozott kommunikációs képesség, a magyar nyelv elemi szintű ismeretének hiánya.

Egészségügyi laboráns
•
•
•
•
•

Technikum: 5 éves képzés
A tanulmányi terület belső kódja: 0402
Ágazat: Egészségügy
A szakma azonosító száma: 5 0913 03 03
A szakma szakmairányai:
• Klinikai laboratóriumi asszisztens
• Szövettani asszisztens
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vosi mikroszkópos diagnosztikára. Ajánlott minden fiatal számára, aki jó kézügyességgel
rendelkezik, szeretne laborkörnyezeteben dolgozni, prezíc munkát végezni.
A Debreceni Egyetem Klinikai Központjával és a Debreceni Egyetem Kenézy Gyula
Egyetemi Kórházával együttműködve valósul meg képzésünk.
Tanult idegen nyelv: angol vagy német
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, 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 képzett pontszám dönt.
• Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat szükséges (a vizsgálatot az iskolaorvos végzi előre megadott időpontban).

Általános ápoló
•
•
•
•

Technikum: 6 éves képzés
A tanulmányi terület belső kódja: 0403
Ágazat: Egészségügy
A szakma azonosító száma: 5 0913 03 01

Az egészségügyi laboráns klinikai, kórházi vagy rendelőintézeti laboratóriumban vagy
patológiai laboratóriumban dolgozik. A klinikai laboratóriumi asszisztens az emberekből
származó különféle vizsgálati anyagokból megfelelő módszerekkel elemzéseket végez.
A szövettani asszisztens feladata a különféle szövetminták technikai előkészítése az or-

Az Egészségügy ágazat 6 éves képzése, amely érettségi és technikusi szintű szakképzettség megszerzésével zárul. Kiemelkedő lehetőség, hogy az ápoló képzés okleveles
technikus képzésként szervezhető meg, a tanulók képzését az iskolával szerződésben
álló egyetem koordinálja, így lehetővé válik a középfokú tanulmányok beszámítása a
későbbi felsőoktatási tanulmányokba, akár a képzési idő jelentős rövidítése mellett. A
képzés megfelel a vonatkozó EU direktíva követelményeinek, így – a középfokú egészségügyi képzések közül egyetlen képzésként – a közösségi jog alapján az EU tagállamaiban automatikusan elfogadott végzettséget ad. Az általános ápoló részt vesz az egész-
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ségügyi ellátás során a megelőző, gyógyító, gondozó és rehabilitációs folyamatokban.
Munkája során alap- és szakápolási feladatokat végez. Képes felnőtt-, csecsemő- és
gyermekápolási feladatokat ellátni, valamint háziorvosi praxisban és az alapellátás más
színterein, otthonápolásban, geriátriai és hospice ellátásban, onkológiai ellátásban ápolóként tevékenykedni.
Ajánlott minden fiatal számára, aki érdeklődik a természettudományok iránt, szívesen
ismeri meg az emberi test működését, a betegségek jellemzőit, az egészséges életmód
elemeit. Az optimális jelentkező jó verbális képességgel rendelkezik, könnyen teremt
kapcsolatot, fontos számára a mások iránti felelősségvállalás és a segítségnyújtás, valamint fontosnak tartja a tanulmányokat követő biztos elhelyezkedést.
A Debreceni Egyetem Klinikai Központjával és a Debreceni Egyetem Kenézy Gyula
Egyetemi Kórházával együttműködve valósul meg képzésünk.

Sportedző (a sportág megjelölésével) – sportszervező

Tanult idegen nyelv: angol vagy német
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, 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 képzett pontszám dönt.
Alkalmassági követelmények:
• Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat szükséges (a vizsgálatot az iskolaorvos végzi előre megadott időpontban).
• Pályaalkalmassági vizsgálat:
A szakmai olvasott és hallott szöveg megértése, jó memória, jó kommunikációs
készség (szóban, írásban), jó kooperációs/együttműködési készség, képesség, jó
kapcsolatteremtő képesség, jó szervezőkészség, képesség, komplex jelzésrendszerek értelmezése, kreativitás, precizitás, lényeglátás, döntésképesség, alkalmasság
az önálló munkára és a team munkára egyaránt, stressztűrő képesség, jó állóképesség, izomerő, higiénés szemlélet, külső és belső rendezettség. A pszichikai
alkalmassági vizsgálatok a célnak megfelelően kiterjednek: a pszichés egyensúly
meglétére, a devianciák hiányára, az intellektuális képességek meglétére, a figyelmi képességek megfelelőségére, a személyiségi sajátosságok megfelelőségére, a
pályamotiváció megfelelőségére. Vizsgálandó személyiségjegyek: önismeret, önkontroll, szabálytudat, felelősségtudat, empátia, együttműködés. Kizáró feltételek:
Bármilyen krónikus pszichiátriai betegség vagy veleszületett ártalom (idegfejlődési
zavar), együttműködés hiánya, beilleszkedési zavarok, agresszív magatartás, hangulatzavarok, közönyösség, az érdeklődés hiánya, orvosi értelemben vett abúzus
(gyógyszer, kábítószer, alkohol, egyéb tudatmódosító szerek, eljárások), kommunikációs zavarok.
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•
•
•
•

Technikum: 5 éves képzés
A tanulmányi terület belső kódja: 0501
Ágazat: Sport
A szakma azonosító száma: 5 1014 20 02

A sportedző-sportszervező szakember sportág-specifikusan, célirányosan tervezi, szervezi és irányítja a sportolók, csapatok rövid-, közép- és hosszú távú felkészítését és
versenyeztetését. Megtanítja a sportág technikai, taktikai és játékrendszer-ismereteit,
játék- és versenyszabályait. Értékeli a sportolók edzéseken és a versenyeken nyújtott
teljesítményét, a korszerű pedagógiai és edzéselvek, edzésmódszerek figyelembevételével fejleszti teljesítőképességüket és teljesítőkészségüket. Edzőmérkőzéseket és –versenyeket, illetve edzőtáborokat, valamint egyéb sportrendezvényeket szervez.
Rekreációs szakemberként részt vesz az amatőr sportolók foglalkozásai, versenyei szervezésében, irányításában. Tanácsaival segíti az egészséges életmódra törekvők sportolási programjának összeállítását. Vezetési, szervezési és pénzügyi tanulmányaira alapozva részt vesz sportklubok, szakosztályok munkájában, irányításában. Sporthoz és
rekreációkhoz kapcsolódó rendezvényeket szervez.
Ajánlott minden fiatal számára, akinek a sport, sportolás iránti elkötelezettsége oly mértékű, hogy szívesen választja ezt a területet hivatásául. Igazolt sportolók jelentkezését
várjuk.
Kiemelkedő sportolók esetében egyéni tanrend biztosítása.
Debreceni Labdarúgó Akadémiával együttműködve délelőtti edzések biztosítása (labdarúgás) tanrendünk alapján.
Képzésünk a Debreceni Labdarúgó Akadémiával, a Debreceni Kosárlabda Akadémiával
és a Debreceni Egyetem Sportegyesületével (DEAC) együttműködve valósul meg.
Tanult idegen nyelv: angol vagy német
Felvételi módja: A jelentkező tanulók felső tagozatos valamennyi osztályzatát bekérjük és ezekből a 7. év végi és 8. félévi eredményét vesszük figyelembe magyar
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nyelv és irodalom, 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 képzett pontszám dönt. Sportág megnevezésével edzői javaslatot kérünk
csatolni a jelentkezési laphoz.

Tanult idegen nyelv: angol vagy német
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, matematika, történelem, idegen nyelv és biológia tantárgyakból.
Maximális pontszám: 50 pont. Felmentés miatt hiányzó érdemjegyet a hozott jegyek
átlagából számolunk. Sportág megnevezésével edzői vagy testnevelő tanári javaslatot
kérünk csatolni a jelentkezési laphoz. Pontegyenlőség esetén a felsorolt tantárgyak felső
tagozatos osztályzataiból képzett pontszám dönt.

Alkalmassági követelmények:
• Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat szükséges (a vizsgálatot az iskolaorvos végzi előre megadott időpontban).
• Pályaalkalmassági vizsgálat: A fizikai alkalmassági vizsga feladatai a megjelölt sportágakhoz kapcsolódóan mérik az illeszkedő motoros képességek és sportági technikák szintjét.

Fitness-welness instruktor
•
•
•
•

Alkalmassági követelmények:
• Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat szükséges (a vizsgálatot az iskolaorvos végzi előre megadott időpontban).
• Pályaalkalmassági vizsgálat:
A pályaalkalmassági vizsgálat során a motoros képességek, valamint tetszőleges
úszásnemben mélyvízi 50 m úszás felmérése történik.

Technikum: 5 éves képzés
A tanulmányi terület belső kódja: 0502
Ágazat: Sport
A szakma azonosító száma: 5 1014 20 01

A Fitness-wellness instruktor széles bázisú sport- és mozgástudományi alaptudás birtokában tervez, szervez és vezet csoportos, illetve egyéni edzéseket, edzésprogramokat rekreációs sportlétesítményekben (pl.: fitness, wellness klubok, szállodák wellness
részlegei, uszodák, szabadidőközpontok, tornatermek, stb.). Tevékenysége a lakosság
fittségi állapotának javítására irányul, népszerűsíti az egészséges életmódot, egészségmegőrzést és a mozgásprogramokat. Segíti az ügyfelet abban, hogy megtalálja az érdeklődésének, az edzettségi szintjének, a testalkatának, a fizikai állapotának megfelelő
rekreációs mozgásprogramot.
A sportfoglalkozások vezetésén túl az érintett létesítményekben ügyfélszolgálati, recepciós és marketingkommunikációs feladatokat is ellát. Tájékoztatást ad az ügyfeleknek
a fitnesz-wellness létesítmény balesetvédelmi és biztonsági előírásairól, szolgáltatásairól, a géppark, az eszközöké és a berendezések rendeltetésszerű használatáról. A fitnesz-wellness létesítmény balesetvédelmi és biztonsági előírásait betartja és betartatja.
Ajánlott minden fiatal számára, akinek a sport, sportolás iránti elkötelezettsége oly mértékű, hogy szívesen választja ezt a területet hivatásául. Elsősorban igazolt sportolók jelentkezését várjuk.
Képzésünk a Debreceni Labdarúgó Akadémiával, a Debreceni Kosárlabda Akadémiával
és a Debreceni Egyetem Sportegyesületével (DEAC) együttműködve valósul meg.
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GIMNÁZIUM

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.

A diákok tanulmányaikat érettségi vizsgával zárják.
Jellemzői:
• A gimnáziumi képzés 4 éves.
• Érettségi tárgyak: magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv
és egy választott tantárgy.
• Két idegen nyelvet tanulnak a diákok (angol és német).
• Fakultáció az orientációknak megfelelő tantárgyakból.
• Emelt szintű érettségire való felkészítés a fakultáció alapján.
• Középfokú nyelvvizsgára történő felkészítést sávos nyelvi csoportbontásunk támogatja.
• Olyan jó tanuló fiataloknak ajánljuk, akik felsőfokú intézményben szeretnének továbbtanulni, diplomát szerezni vagy bizonytalanok a pályaválasztásuk tekintetében.
• Továbbtanulásukat a Debreceni Egyetemmel, mint fenntartóval való kiváló kapcsolat alapján kiemelten támogatjuk.

Gimnázium sport orientációval
•
•
•
•

Gimnázium: 4 éves képzés
A tanulmányi terület belső kódja: 1001
Bármely sportág
Fakultáció orientációnak megfelelően az érettségi tantárgyak közül

Olyan iskolát, kollégiumot kínálunk, ahol lehetőség van arra, hogy a tehetséges sportolók szakmailag ideális körülmények között fejlődhessenek. Biztosítjuk az egyéni bánásmódot (terhelés-pihenés egyensúlyban), az iskola és sportbeli kötelezettségek ös�szehangolását. Gyakorló iskolai státuszunk miatt kiemelten jó a kapcsolatunk a DEAC és
DASE egyetemi sportegyesületekkel, a Debreceni Egyetem Sporttudományi Koordinációs Intézetével így a tanulók továbbtanulási esélye, valamint sportkarrierének építése
biztosított. Kiemelkedő sportolók esetében egyéni tanrend biztosítása. Iskolánkban jelenleg labdarúgók, kosárlabdások, kézilabdások, úszók, jégkorongozók, fogathajtók, díjugratók, súlyemelők, kick-bokszosok, floorballozók és aerobikosok járnak. Diákjaink országos kiemelt bajnokságokban, versenyeken eredményesen szerepelnek. Gimnáziumi
képzésünk a Debreceni Labdarúgó Akadémiával, a Debreceni Kosárlabda Akadémiával
és a Debreceni Egyetem Sportegyesületeivel (DEAC) együttműködésben valósul meg.
Tanult idegen nyelv: angol és német
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, kétszeres súlyozással figyelembe véve a történelem tantárgyat. Maximális
18

Gimnázium természettudományi orientációval
• Gimnázium: 4 éves képzés
• A tanulmányi terület belső kódja: 1002
• Fakultáció orientációnak megfelelően az érettségi tantárgyak közül
A képzést azoknak ajánljuk, akik szeretik az agráriumot, biológiát, kémiát, kedvelik a
természetet, szeretnének természetvédelmi, ősparkkal körülvett környezetben tanulni.
Továbbtanulási terveik között szerepel az agrár felsőoktatás, állatorvosi egyetem vagy
a biológiához, kémiához, környezet-és természetvédelemhez köthető egyetemi tanulmányok elvégzése.
Választott érettségi előkészítőkkel sávos nyelvi csoportbontással támogatjuk a diákjaink
továbbtanulásra való felkészülését.
Tanult idegen nyelv: angol és német
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. Pontegyenlőség esetén a felsorolt tantárgyak felső tagozatos osztályzataiból képzett pontszám dönt.

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 kapcsolatban képzéseinkről részletesebb tájékoztatást az iskola honlapján adunk. Kérjük, kísérjék folyamatosan figyelemmel! Kérdések estén állunk rendelkezésükre az iskola elérhetőségein.
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Az iskola együttműködő partnerei

Hajdú-Bihar megyei Önkormányzattal és települési
Önkormányzatokkal együttműködés

• Agrárius Kft., Debrecen
• Agro-Stock Depo Kft., Ebes

Báránd, Berekböszörmény, Berettyóújfalu, Biharnagybajom, Bocskaikert, Derecske,

• Alföldi Tej Értékesítő és Beszerző Kft., Székesfehérvár, Debrecen

Ebes, Esztár, Hajdúsámson, Hosszúpályi, Kismarja, Komádi, Mikepércs, Nagyhegyes,

• AVE Ásványvíz Kft. Debrecen

Nyíracsád, Nyírmártonfalva, Polgár, Sáp, Sáránd, Sárrétudvari, Szentpéterszeg, Szerep,

• Fekete Zsóka Mangalica Farm, Hajdúböszörmény

Tetétlen, Hajdúsámson, Hosszúpályi, Kismarja, Komádi, Mikepércs, Nagyhegyes, Nyíra-

• Balmazújvárosi Kossuth Mezőgazdasági Szövetkezet, Balmazújváros

csád, Nyírmártonfalva, Polgár, Sáp, Sáránd, Sárrétudvari, Szentpéterszeg, Szerep, Tetét-

• Bold Agro Kft., Derecske

len, Újléta, Vámospércs, Váncsod

• Debreceni Egyetem Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság
• Debreceni Egyetem Atlétikai Club (DEAC)
• Debreceni Egyetem DExam Vizsgaközpont
• Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar
• Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar
• Debreceni Egyetem Műszaki Menedzsment és Vállalkozási Tanszéke
• Debreceni Egyetem Sporttudományi Koordinációs Intézet
• Debreceni Egyetem Természetföldrajzi és Geoinformatikai Tanszék
• DVSC Futballszervező Zrt.

Nyári összefüggő gyakorlati helyszínek 2020.
• Agrárgazdaság Mg-i és Kereskedelmi Kft., Debrecen-Kismacs, Bödönhát
• Agrárius Kft., Debrecen
• Agro-Fabulus Bt., Nyírbogát
• AGROPOINT Mezőgazdasági és Kereskedelmi KFT, Debrecen
• Alföldi tej Kft., Székesfehérvár, Debrecen
• ÁLMOSDI AGRÁR KFT. Álmosd
• AVE Ásványvíz Gyártó és Forgalmazó Kft., Debrecen

• Debreceni Kosárlabda Akadémia

• Balmaz-Agro Kft., Balmazújváros

• Debreceni Labdarúgó Akadémia
• Deilinger Ádám e.v., (húsmarha) Nagyhegyes
• eKözig ZRt., Debrecen

• Balmazújvárosi „Kossuth” Mezőgazdasági Szövetkezet, Balmazújváros
• Berettyómenti Zrt., Esztár
• Biharnagybajomi „Dózsa” Agrár Zrt., Biharnagybajom

• Globus Kft., Debrecen
• Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
• Hajdúböszörményi Béke Mezőgazdasági Kft., Hajdúböszörmény
• Husqvarna Magyarország Kft. Budapest
• Iván Faiskola, Debrecen-Pallag

• Bold Agro Kft., Derecske
• Csiff-land Kft., Darvas
• Debreceni Egyetem AKIT DTTI, Debrecen
• Debreceni Fehér Nyúltenyésztő Egyesület, Debrecen
• Erdőhát Zrt., Csaholc

• Kabafrost Kft., Kaba

• Ganyu István, Nyírmeggyes

• KITE Zrt., Nádudvar
• Kovács Gyula István egyéni gazdálkodó, őstermelő, Hajdúszoboszló-Kabai útfél
• Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága
• Nyakas Farm Kft.

• HOROIZONT 98 KFT., Bakonszeg,
• Hortobágyi Nonprofit Kft., Hortobágy
• Iliszi major - Iliszi Zoltánné e.v., Komádi
• KEVI NÖVÉNY KFT.T, Túrkeve

• Sárréti ChiliFarm, Tetétlen
• Virágoskút Kertészeti Kft., Balmazújváros
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• Kovács-Fekete Júlia e.v. Egyek,
• Kurucz Farm Kft., Budapest, Ebes
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• Létavértesi „Aranykalász” Mezőgazdasági Szövetkezet, Létavértes,
• Máriás 97 Kft., Debrecen
• Marján Zoltán, Nagykálló
• Martinek Farm Bt., Hajdúnánás
• Molnár János, Újfehértó
• NAGISZ ZRT., Nádudvar
• Natilfarm Kft., Hajdúszoboszló
• Réti János Imre, Újiráz
• Rózsa Péterné e.v., Balmazújváros
• Szerencsi Mg-i Zártkörűen működő Részvénytársaság, Szerencs
• Tatár és fia Kft., Fegyvernek
• TELEKHALMI MAJOR KFT., Kenderes
• TIL-Agro Kft., Kaba
• Uzonyiné Béres Edina e.v., Hajdúböszörmény
• Veres István e.v., Balmazújváros
• Veritas 99 Kft., Hajdúnánás
• Zudor Róbert, Vámospércs
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ELÉRHETŐSÉGEINK

Debreceni Egyetem Balásházy János
Gyakorló Technikuma, Gimnáziuma és Kollégiuma
OM azonosító: 201354
Levelezési cím:
4002 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:
Igazgató: Filep Miklós
Igazgatóhelyettes (közismeret, pályaválasztási felelős):
Kunkli Erzsébet
Igazgatóhelyettes (szakmai): Nagyné Biró Edit
Intézményegység vezető (kollégiumvezető): Kaszab Istvánné
Pallag Alapítvány:
A kuratórium elnöke: Sinayné Tar Judit
Számlaszám: 10911004-00000009-03450003
Adószám: 19127835-1-09
Levelezési cím: 4002 Debrecen, Mezőgazdász u. 1.

Legyél már középiskolásként
egyetemi polgár
a Balásházy Gyakorlóban!

