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Bevezető 
 

 

Tisztelt Szülők, Kedves Pályaválasztó Diákok! 

 
 

A nyolcadik iskolai év folyamán, az elkövetkező hetekben, hónapokban nagy és felelősségteljes döntést 
kell hoznotok szüleitekkel együtt, mely egész életeteket befolyásolhatja. El kell dönteni, hogy milyen 
formában szeretnétek továbbtanulni, s hogy életetek következő pár évét mely oktatási intézmény falai 
között kívánjátok eltölteni. 

Olyan döntést kell meghozni, mely önismeretet igényel, széleskörű tudást az oktatási rendszerről, az 
egyes intézményekről, a szakmákról. Ezen önismeret és tudás megszerzésében nyújtunk segítséget mi, 
a Hajdú – Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat pályaválasztási tanácsadói. 

A továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás feladata adottságaitok, tanulási képességeitek, 
irányultságotok szakszerű vizsgálata, és ennek eredményeképpen iskolaválasztás ajánlása. 

Mi, pályaválasztási tanácsadók azon munkálkodunk a mindennapok folyamán, hogy a legjobb döntés 
születhessen meg. Együttműködünk a megye oktatási intézményeivel, annak érdekében, hogy 
naprakész, pontos információkat nyújthassunk nektek. Munkánk során az egyes diákok és az iskolai 
osztályok ellátása egyaránt nagy szerepet kap. A megfelelő döntés meghozatalát pszichológiai 
tesztekkel, képességvizsgáló eljárásokkal, kérdőívekkel, ön- és szakmaismereti foglalkozásokkal, 
információs tanácsadással, egyéni konzultációval valamint kiadványok szerkesztésével és 
terjesztésével segítjük. 

Ebben a tájékoztató füzetben a Hajdú-Bihar megyei középfokú iskolák széleskörű kínálatát gyűjtöttük 
össze és rendszereztük. Reméljük, hogy mindenki megtalálja a számára fontos információkat, melyek 
segítenek a nagy döntés meghozatalában. 

Amennyiben mégis kérdés merülne fel, a Hajdú – Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat tanácsadói 
készséggel állnak rendelkezésre. 

 
 
 
 

Elérhetőségünk: 

Cím: 4029 Debrecen, Monti ezredes utca 7. 

E-mail: palyavalasztas@hbmpsz.edu.hu 

Telefon: 06 30 464 7559

mailto:palyavalasztas@hbmpsz.edu.hu
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Tisztelt Szülők! 
 Kedves Pályaválasztó Diákok! 

 
 

A nyolcadik iskolai év folyamán, az elkövetkező hetekben, hónapokban nagy és felelősségteljes döntést 
kell hoznotok szüleitekkel együtt, mely egész életeteket befolyásolhatja. El kell döntenetek, hogy 
milyen formában szeretnétek tovább tanulni, s hogy életetek következő pár évét mely oktatási 
intézmény falai között kívánjátok eltölteni. 

Olyan döntést kell meghozni, mely önismeretet igényel, széleskörű tudást az oktatási rendszerről, az 
egyes intézményekről, a szakmákról. Ezen önismeret és tudás megszerzésében nyújtunk segítséget mi, 
a Hajdú – Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat pályaválasztási tanácsadói. 

A Továbbtanulás és Pályaválasztási Tanácsadás feladata adottságaitok, tanulási képességeitek, 
irányultságotok szakszerű vizsgálata, és ennek eredményeképpen iskolaválasztás ajánlása. 

Mi, pályaválasztási tanácsadók azon munkálkodunk a mindennapok folyamán, hogy a legjobb döntés 
születhessen meg. Együttműködünk a megye oktatási intézményeivel, annak érdekében, hogy 
naprakész, pontos információkat nyújthassunk nektek. Munkánk során az egyes diákok és az iskolai 
osztályok ellátása egyaránt nagy szerepet kap. A megfelelő döntés meghozatalát tesztekkel, 
képességvizsgáló eljárásokkal, kérdőívekkel, ön- és szakmaismereti foglalkozásokkal, információs 
tanácsadással, egyéni konzultációval valamint kiadványok szerkesztésével és terjesztésével segítjük. 

Ebben a tájékoztató füzetben a Hajdú-Bihar megyei középfokú iskolák széleskörű kínálatát gyűjtöttük 
össze és rendszereztük. Reméljük, hogy mindenki megtalálja a számára fontos információkat, melyek 
segítenek a nagy döntés meghozatalában. 

Amennyiben mégis kérdés merülne fel, a Hajdú – Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat továbbtanulási 
és pályaválasztási tanácsadói bizalommal állnak rendelkezésre, keressetek bennünket az alábbi 
elérhetőségek valamelyikén! 

 
 
 

Elérhetőségeink: 
Cím: 4029 Debrecen, Monti ezredes utca 7. 

E-mail: palyavalasztas@hbmpsz.edu.hu 
Telefon: 06 30 464 7559 

 
Munkatársak: 
Németh Anita 

Horváth Noémi  
Kovács Antal 

 
 

SIKERES PÁLYA ÉS ISKOLAVÁLASZTÁST KÍVÁNUNK! 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:palyavalasztas@hbmpsz.edu.hu
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 A FELVÉTELI ELJÁRÁS ÜTEMEZÉSE A 2022/2023. TANÉVBEN 
HATÁRIDŐK ÉS FELADATOK 

 

1. Határidők Feladatok 

2. 2022. szeptember 9. A köznevelésért felelős miniszter pályázatot hirdet az Arany János 
Tehetséggondozó Programba és az Arany János Kollégiumi Programba 
történő jelentkezésről. 

3. 2022. szeptember 30. A Hivatal a honlapján közlemény formájában nyilvánosságra hozza a 
középfokú iskolák tanulmányi területeinek meghatározási formáját. 

4. 2022. október 20. A középfokú iskolák a középfokú intézmények felvételi információs 
rendszerében - a Hivatal által közzétett közleményben foglaltak szerint - 
meghatározzák tanulmányi területeiket, és rögzítik a felvételi eljárásuk 
rendjét tartalmazó felvételi tájékoztatójukat. 

5. 2022. október 20. A középfokú iskolák, kollégiumok nyilvánosságra hozzák a honlapjukon a 
felvételi tájékoztatójukat. 

6. 2022. október 31. Az általános iskola tájékoztatja a nyolcadik évfolyamos tanulókat a felvételi 
eljárás rendjéről. 

7. 2022. október 31. Az általános iskola tájékoztatja a hetedik évfolyamra járó tanulók szüleit 
arról, hogy gyermekük iskoláztatásával kapcsolatos kérdésben a szülők 
közösen döntenek, valamint arról, hogy ha az iskolaválasztással 
kapcsolatban a szülők vagy a szülő és a gyermek között vita van, annak 
eldöntése a gyámhatóság hatáskörébe tartozik, és gyermekük felvételi 
lapjait az általános iskola a gyámhatósági döntés szerint továbbítja. 

8. 2022. november 16. A Hivatal közzéteszi a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi központi írásbeli 
felvételi vizsgát szervező gimnáziumok, továbbá a nyolcadik 
évfolyamosok számára központi írásbeli felvételi vizsgát szervező 
intézmények jegyzékét. 

9. 2022. december 2. A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára közvetlenül a 
központi írásbeli felvételi vizsgát szervező - az Arany János 
Tehetséggondozó Programra történő pályázat benyújtása esetén a 
pályázatban megjelölt - intézménybe. 

10. 2022. december 9. A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények eddig az 
időpontig jelentik a Hivatalnak - a Hivatal által meghatározott módon - a 
hozzájuk a központi írásbeli felvételi vizsgákra jelentkezők alapján a 
feladatlapigényüket. 

11. 2022. december 9. Az Arany János Tehetséggondozó Programra történő pályázatok 
benyújtása. 

12. 2023. január 19. Az Arany János Kollégiumi Programba történő pályázatok benyújtása. 

13. 2023. január 20. Az Arany János Tehetséggondozó Programba tartozó intézmények 
megszervezik a találkozást a programba jelentkezőkkel. 

14. 2023. január 21. Az általános felvételi eljárás kezdete. 

15. 2023. január 21. 10.00 Központi írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8 évfolyamos 
gimnáziumokban. Központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik 
évfolyamra és az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezők 
számára az érintett intézményekben. 
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16. 2023. január 31. 14.00 Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 évfolyamos 
gimnáziumokban, továbbá a kilencedik évfolyamra, valamint az Arany 
János Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára. 

17. 2023. február 1. Az Arany János Tehetséggondozó Programba tartozó intézmények 
megszervezik a találkozást a programba jelentkező, a pótló írásbelin részt 
vett tanulókkal. 

18. 2023. február 10. A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények a Hivatal által 
meghatározott módon értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat. 

19. 2023. február 10. Az Arany János Tehetséggondozó Programban és az Arany János 
Kollégiumi Programban részt vevő intézmények a programra benyújtott 
pályázatok eredményéről - egymás egyidejű előzetes értesítésével és a 
köznevelésért felelős miniszter bevonásával - értesítik az érintett 
törvényes képviselőket, tanulókat és általános iskolákat. 

20. 2023. február 22. Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú 
iskoláknak, a tanulói adatlapot a Hivatalnak. 
(A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba történő jelentkezésről a tanuló 
közvetlenül is továbbíthatja a jelentkezési lapot a gimnáziumnak, a tanulói 
adatlapot a Hivatalnak.) 

21. 2023. február 27. - 
március 14. 

A szóbeli vizsgák az általános felvételi eljárás keretében. 

22. 2023. március 17. A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a jelentkezők 
felvételi jegyzékét. 

23. 2023. március 21-22. A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában. 

24. 2023. március 23. Az általános iskola eddig az időpontig elzárva őrzi az eredeti, korábban 
beküldött tanulói adatlap egyik példányát, és a módosító tanulói adatlapot 
továbbítja a Hivatalnak. 

25. 2023. március 28. A Hivatal elektronikus formában megküldi a középfokú iskoláknak a 
hozzájuk jelentkezettek listáját ABC sorrendben. 

26. 2023. április 3. A Hivatal a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti a jelentkezettek 
listáját. 

27. 2023. április 13. A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsort - a Hivatal 
által meghatározott módon - megküldi a Hivatalnak. 

28. 2023. április 21. A Hivatal kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói 
adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak 
(egyeztetett felvételi jegyzék). 

29. 2023. április 28. A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az 
elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak. 

30. 2023. május 8-19. Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás 
keretében a felvehető létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel. 

31. 2023. május 8. - 
augusztus 31. 

A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki. 

32. 2023. május 19. A 2023. május 19-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást meghirdető 
iskola igazgatója dönt a felvételi kérelmekről. 

33. 2023. június 1. A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezése a 
fenntartónál. 

34. 2023. június 21-23. Beiratkozás a középfokú iskolákba. 
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A Hajdú-Bihar megyei középfokú intézmények tervezett  továbbtanulási kínálata a 2023/2024-es 
tanévre vonatkozóan 

 

  BALMAZÚJVÁROS  
 
 

 
Település neve: Balmazújváros 
Iskola neve: Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Veres Péter Gimnázium, 

Technikum és Szakképző Iskola 

OM azonosító: 203030/002 
Cím: 4060 Balmazújváros, Batthyány u. 7. 
Telefon: Tel., fax: +36 52 580 532 (szakiskola) 

Tel: +36 52 580 561 (gimnázium) 

E-mail: Titkárság: titkarsag@veresp.berettyoujfaluiszc.hu 
Igazgató: igazgato@veresp.berettyoujfaluiszc.hu 
Gazdasági iroda: gazdasagi@veresp.berettyoujfaluiszc.hu 

Honlap: www.verespgsz-buj.hu 
Igazgató neve: Hüséné Szabó Mária 

 
 

A BSZC Veres Péter Gimnázium, Technikum és Szakképző Iskola Balmazújváros szívében, a főtér 
közelében, csendes, nyugodt környezetben található.  
Képzési kínálatunk a középfokú oktatás teljes skáláját lefedi. Maga az épület is az eredményes tanítási-
tanulási folyamatot hivatott szolgálni.  
 
A XXI. századi elvárásoknak megfelelő, minden igényt kielégítő, kulturált környezetben, a legújabb 
módszertanok alkalmazásával várjuk a hozzánk érkező, magas színvonalú tudásra vágyó diákokat. 
Szaktantermi rendszerben folyik az oktatás, a taneszköz-fejlesztéseknek köszönhetően tantermeink 
korszerűen berendezettek, a termek több, mint fele interaktív táblával, interaktív kijelzővel felszerelt. Az 
informatika tantermeink a legmodernebb informatikai eszközökkel vannak felszerelve. Az iskola egész 
területén működő teljes körű vezetékes és vezeték nélküli internetes hálózatot szolgálja a korszerű 
oktatási igényeket. A testnevelés és sportfoglalkozásokhoz 2 tornaterem, 1 szabadtéri sportpálya és 2 
szabadtéri kondipark áll a tanulók rendelkezésére. A központi épületen kívül a tanulóink korszerűen 
felszerelt tanműhelyekben és tankonyhán sajátíthatják el a szakma alapjait az ágazati alapoktatás során.  
A technikumi és szakképző iskolai tanulók már 9. osztálytól ösztöndíjban részesülnek, a szakirányú oktatás 
során pedig már a duális képzésben vehetnek részt munkaszerződés keretében.  
 
Alapvető képzési célunk a színvonalas középfokú oktatás, korszerű és igényes ismeretek közvetítésével és 
a személyiség fejlesztésével 
Fontos számunkra, hogy az iskolánkból kikerülő tanulók az oktatási-nevelési folyamat eredményeképpen 
önállóan és kreatív módon legyenek képesek saját tudásuk bővítésére, azaz megszerzett ismereteik 
alkalmazhatók legyenek mind a napi gyakorlatban, mind pedig a továbbtanulás során. 
Célunk tehát olyan érett, nyitott fiatalok kibocsátása iskolánkból, akik sokoldalú alapismerettel 
rendelkeznek és igényes tudás birtokában, magasabb szintű képzésben vagy a munka világában is 
megállják a helyüket. 

 
Nyílt nap időpontja: 2022. október 25; 27. 

  

Berettyóújfalui SZC Veres Péter Gimnázium, Technikum és Szakképző Iskola 

mailto:titkarsag@veresp.berettyoujfaluiszc.hu
mailto:igazgato@veresp.berettyoujfaluiszc.hu
mailto:gazdasagi@veresp.berettyoujfaluiszc.hu
http://www.verespgsz-buj.hu/
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Gimnáziumi osztályok 
Angol nyelvi irányultságú osztály  

• 1. idegen nyelv: angol 

• 2. idegen nyelv: német 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: Ezzel a képzési formával azoknak biztosítunk 
lehetőséget, akik korszerű, beszédcentrikus idegen nyelvi tudás birtokosai akarnak lenni, illetve közép- 
vagy felsőfokú nyelvvizsga bizonyítványt szeretnének szerezni. 
Emelt óraszámú oktatás angol nyelv, tantárgyból. 
Írásbeli vizsga: van / nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: az írásbeli vizsga és a tanulmányi 
eredmény alapján 50-50% arányban 
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: integráltan történik. A tanulmányi területre látásszervi 
fogyatékos (gyengénlátó), hallásszervi fogyatékos (nagyothalló),mozgásszervi fogyatékos, 
beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók is jelentkezhetnek. 
 
Gimnáziumi osztályok 
Általános irányultságú osztály  

• 1. idegen nyelv: angol, német 

• 2. idegen nyelv: német, angol 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: Ezzel a képzési formával azoknak biztosítunk 
lehetőséget, akik még nem kötelezték el magukat a  továbbtanulás terén, és csak 11. osztályban a 
fakultációs rendszerben szeretnének specializálódni.  
9-10. osztályban lehetőség lesz közigazgatási ismeretek elsajátítására, amely akár szabadon választott 
érettségi vizsgatárgy is lehet. 
Írásbeli vizsga: van / nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: az írásbeli vizsga és a tanulmányi 
eredmény alapján 50-50% arányban 
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: integráltan történik. A tanulmányi területre látásszervi 
fogyatékos (gyengénlátó), hallásszervi fogyatékos (nagyothalló), mozgásszervi fogyatékos, 
beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók is jelentkezhetnek. 
 
Technikumi osztályok 
5 évfolyam  
Képesítés megnevezése: Gépgyártástechnológiai technikus 
A szakma gyakorlását kizáró egészségügyi tényező: egészségügyi alkalmasság 
Idegen nyelv: angol vagy német 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 5 éves képzés, mely érettségivel és technikus 
szintű szakképzettség megszerzésével zárul.  
Írásbeli vizsga: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: tanulmányi eredmény alapján 
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: integráltan történik. A tanulmányi területre látásszervi 
fogyatékos (gyengénlátó), hallásszervi fogyatékos (nagyothalló), mozgásszervi fogyatékos, 
beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók is jelentkezhetnek.  
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Technikumi osztályok 
5 évfolyam  
Képesítés megnevezése: Kereskedő és webáruházi technikus 
A szakma gyakorlását kizáró egészségügyi tényező: egészségügyi alkalmasság 
Idegen nyelv: angol vagy német 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 5 éves képzés, mely érettségivel és technikus 
szintű szakképzettség megszerzésével zárul.  
Írásbeli vizsga: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: tanulmányi eredmény alapján 
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: integráltan történik. A tanulmányi területre látásszervi 
fogyatékos (gyengénlátó), hallásszervi fogyatékos (nagyothalló), mozgásszervi fogyatékos, 
beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók is jelentkezhetnek. 

 
Technikumi osztályok 
5 évfolyam  
Képesítés megnevezése: Vendégtéri szaktechnikus 
A szakma gyakorlását kizáró egészségügyi tényező: egészségügyi és pályaalkalmasság 
Idegen nyelv: angol vagy német 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 5 éves képzés, mely érettségivel és technikus 
szintű szakképzettség megszerzésével zárul.  
Írásbeli vizsga: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: tanulmányi eredmény alapján 
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: integráltan történik. A tanulmányi területre látásszervi 
fogyatékos (gyengénlátó), hallásszervi fogyatékos (nagyothalló), mozgásszervi fogyatékos, 
beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók is jelentkezhetnek. 
  
Szakképző osztályok 
Évfolyamok száma: 3 évfolyam   
Turizmus-vendéglátás ágazat 
Szakképesítés megnevezése: pincér-vendégtéri szakember; szakács 
A beiskolázás speciális jellemzői: 3 éves képzés. Orvosi és pályaalkalmassági vizsgálat szükséges. 
A nevelés-oktatás, képzés jellemzői:  
Idegen nyelv: angol vagy német 
Írásbeli vizsga: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: tanulmányi eredmény alapján 
Kollégiumi elhelyezés: van/nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: integráltan történik. A tanulmányi területre látásszervi 
fogyatékos (gyengénlátó), hallásszervi fogyatékos (nagyothalló), mozgásszervi fogyatékos, 
beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók is jelentkezhetnek. 
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Szakképző osztályok 
Évfolyamok száma: 3 évfolyam   
Élelmiszeripar 
Szakképesítés megnevezése: pék-cukrász 
A beiskolázás speciális jellemzői: 3 éves képzés. Orvosi és pályaalkalmassági vizsgálat szükséges. 
A nevelés-oktatás, képzés jellemzői: 
Idegen nyelv: angol vagy német 
Írásbeli vizsga: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: tanulmányi eredmény alapján 
Kollégiumi elhelyezés: van/nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: integráltan történik. A tanulmányi területre látásszervi 
fogyatékos (gyengénlátó), hallásszervi fogyatékos (nagyothalló), mozgásszervi fogyatékos, 
beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók is jelentkezhetnek. 
 
Szakképző osztályok 
Évfolyamok száma: 3 évfolyam   
Építőipar 
Szakképesítés megnevezése: szárazépítő, tetőfedő 
A beiskolázás speciális jellemzői: 3 éves képzés. Orvosi alkalmassági vizsgálat szükséges. 
A nevelés-oktatás, képzés jellemzői: 
Idegen nyelv: angol vagy német 
Írásbeli vizsga: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: tanulmányi eredmény alapján 
Kollégiumi elhelyezés: van/nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: integráltan történik. A tanulmányi területre látásszervi 
fogyatékos (gyengénlátó), hallásszervi fogyatékos (nagyothalló), mozgásszervi fogyatékos, 
beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók is jelentkezhetnek. 
 
Szakképző osztályok 
Évfolyamok száma: 3 évfolyam   
Gépészet 
Szakképesítés megnevezése: hegesztő; épület- és szerkezetlakatos; gépi és CNC forgácsoló 
A beiskolázás speciális jellemzői: orvosi alkalmassági vizsgálat szükséges 
A nevelés-oktatás, képzés jellemzői: 
Idegen nyelv: angol vagy német 
Írásbeli vizsga: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: tanulmányi eredmény alapján 
Kollégiumi elhelyezés: van/nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: integráltan történik. A tanulmányi területre látásszervi 
fogyatékos (gyengénlátó), hallásszervi fogyatékos (nagyothalló), beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődési 
zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók is jelentkezhetnek. 
 
Információk a kollégiumról: Kollégiumi elhelyezésre az iskola tetőterében lévő, a Balmazújvárosi 
Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft által működtetett Diákszállón van lehetőség. 
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  BERETTYÓÚJFALU  
 

 

 
 

Település neve: Berettyóújfalu 

Iskola neve: BSZC Arany János Gimnázium és 
Technikum 

OM azonosító: 203030/034 

Cím: 4100 Berettyóújfalu, Kossuth L. u. 35. 

Telefon: 54/402-250 

Fax: 54/402-250 

E-mail: titkarsag@arany.berettyoujfaluiszc.hu 

Honlap: www.ajg.hu 

Igazgató neve: Mihucz Sándorné 

 

 
A Berettyóújfalui SZC Arany János Gimnázium és Technikum ebben az évben ünnepli fennállásának 
75. évfordulóját. A városközpontban található épület 2010-ben teljesen megújult és kibővült, ma 5500 
m²-nyi terület áll tanulóink (657 fő) és dolgozóink (43 fő pedagógus és 13 fő egyéb munkatárs) 
rendelkezésére. A bútorzatában is megújult tantermek, a világos közösségi terek, a folyamatosan 
modernizálódó számítógépparkkal, digitális táblákkal felszerelt szaktantermek ideális és otthonos 
környezetet biztosítanak a tanításhoz és tanuláshoz. További infrastrukturális fejlesztésre került sor 
2013-ban az Öveges Pályázat keretében: 328 millió forintból egy 2x18 fő befogadásra alkalmas 
természettudományos labort alakítottunk ki. Itt valósul meg a természettudományos órák jelentős 
része, az emelt érettségire való felkészítés, illetve a természettudományos tehetséggondozó 
műhelyünk is itt működik. Egyedülállóan jól felszerelt mintakórteremmel (pl. intenzívágy, 
lélegeztetőgép stb.)  rendelkezünk, amely eszközök használata biztos alapokat nyújt az egészségügyi 
tanulók kórházi gyakorlatához. 
 
Iskolánk fő célja, hogy minden tanulónk sikeres érettségi vizsgát tegyen, illetve piacképes technikusi 
oklevelet kapjon valamint, hogy elősegítsük felsőfokú tanulmányaikat. E célok megvalósításában 
egyformán nagy hangsúlyt kap pedagógiai munkánkban a felzárkóztatás, az esélyegyenlőség növelése 
és a tehetséggondozás is. Kilencedikeseink fejlesztése mérési-értékelési modellel történik. 
Sikerességét bizonyítja, hogy ezt a modellt vették át a megye általános iskolái és középiskolái is, illetve 
az Oktatási Hivatal az ország leghatékonyabb felzárkóztatást végző intézményei közé emelte 
iskolánkat. Pedagógiai munkánk elismeréseképpen mentoráló intézményi címet kaptunk.  
Hasonlóképpen nagy hangsúlyt fektetünk a tehetséges tanulók felkutatására, képességeik 
fejlesztésére. Igyekszünk minél szélesebb körben lehetőséget biztosítani ismereteik és készségeik 
bővítésére. Tehetséggondozó tevékenységünket tehetségfejlesztő műhelyek indításával magasabb 
szintre helyeztük. Az immár 7 éve működő természettudományos műhelyünkben kutatásalapú 
oktatással, tanulói kísérletek végzésével sajátítják el a tanuló a komplex vizsgálatok és 
gondolkodásmódhoz szükséges képességeket. A műhely munkáját a Nemzeti Tehetség Program 
támogatja évről-évre. A történelem tehetséggondozó műhelyben a tanulók állampolgársági és szociális 
kompetenciáinak fejlesztése kap hangsúlyt. Új jó gyakorlatunk a figyelem, koncentráció és memória 
fejlesztése idegennyelv órákon. A tehetséggondozó programokban, kutatásokban együttműködünk 
felsőoktatási intézményekkel, elsősorban a Debreceni Egyetemmel. 2018-ban akkreditált kiváló 
tehetségpont címet is kaptunk sokoldalú tehetséggondozó munkánk elismeréseként. 

  

Berettyóújfalui SZC Arany János Gimnázium és Technikum 

mailto:titkarsag@arany.berettyoujfaluiszc.hu
http://www.ajg.hu/
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Nyílt nap időpontja: 2022. november 7-8. 
 

Gimnáziumi osztályok 
Humán tantervű osztály –  
Emelt magyar nyelv és irodalom csoport, tagozatkód: 0341 (17 fő) 
Választható idegen nyelvek: 

1. idegen nyelv: angol nyelv, német nyelv  
2. idegen nyelv: angol nyelv, német nyelv, francia nyelv, latin nyelv  

 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 
Négy évfolyamos képzés. A magyar nyelv és irodalom csoport heti 4-5-5-5 órában/évfolyam tanulja a 
magyar nyelv és irodalom tantárgyat. Emelt óraszámban (heti 4-4-5-5 óra/évfolyam) tanítjuk az első 
idegen nyelvet (angolt 2 csoportban, németet 1 csoportban). A felsőoktatásba való továbblépést 
segítjük 11-12. évfolyamon emelt szintű képzések tartásával igény szerint bármely tárgyból. Ingyenes 
nyelvvizsga-felkészítést tartunk élő idegen nyelvekből szakkör formájában. 
A képzést bölcsésztudományok iránt érdeklődőknek ajánljuk, akik a felsőoktatási intézmények 
bölcsészkarán, közgazdasági karon, jogi karon vagy tanárképzésben kívánnak továbbtanulni.  
Írásbeli vizsga: van (2023. január 21-én 10.00 órától, pótló írásbeli: 2023. január 31-én 14.00 órától) 
Szóbeli meghallgatás: van (2023. március 1-2-3., külön beosztás szerint, helye: iskolánk I. emelete) 
Információk a szóbeli meghallgatásról: 
Szóbeli meghallgatás: Szövegértési-, szóbeli kifejező- és gondolkodási képesség felmérése. A szóbeli 
meghallgatásra is szervezünk felkészítő foglalkozásokat. 
A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás:  
A felvétel az általános iskolában 6 tantárgyból elért tanulmányi eredmény (1. magyar nyelv, 2. magyar 
irodalom, 3. matematika, 4. történelem, 5. tanult idegen nyelv, 6. választható: informatika vagy ének-
zene vagy rajz és vizuális kultúra) és központi felvételi (írásbeli vizsga) és szóbeli meghallgatás alapján 
történik.  

Humán tantervű osztály - Emelt magyar nyelv és irodalom csoport 
összesen elérhető: 

 200 pont 

az 
általános 

iskolai 
eredmén

yekből 
számított 

pontok 
 

7. év 
vége 

magyar nyelv, 
magyar irodalom 

érdemjegyek átlaga  

50 pont  
(maximum) 

matematika érdemjegy  

történelem érdemjegy  

idegen nyelv érdemjegy  

választott tantárgy érdemjegy  

8. félév 

magyar nyelv, 
magyar irodalom 

érdemjegyek átlaga  

matematika érdemjegy  

történelem érdemjegy  

idegen nyelv érdemjegy  

választott tantárgy érdemjegy  

központi írásbeli 
vizsgapontok 

matematika feladatlap 50 pont (maximum) 
100 pont (maximum) 

magyar nyelvi feladatlap 50 pont (maximum) 

szóbeli vizsgapontok 
Szövegértési-, szóbeli 
kifejező- és gondolkodási 
képesség felmérése 

50 pont (maximum)* 

 
*Ebből 25 pont beszámításra kerül a házi felkészítő versenyen nyújtott 80% feletti összteljesítmény 
esetén. Azonos pontszám esetén előnyt élvez a magasabb szóbeli vizsgapontot elért jelentkező. 
Kollégiumi elhelyezés: van (felújított és modernizált kollégium, 4 ágyas szobák)  
Mozgáskorlátozott / gyengénlátó /BTMN/egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók jelentkezését 
is tudjuk fogadni. 
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Humán tantervű osztály- Emelt történelem csoport, tagozatkód: 0342 (17 fő) 
Választható idegen nyelvek: 

1. idegen nyelv: angol nyelv, német nyelv  
2. idegen nyelv: angol nyelv, német nyelv, francia nyelv, latin nyelv  

 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 
Négy évfolyamos képzés. A történelem csoport emelt óraszámban, heti 3-3-4-4 órában/évfolyam 
tanulja a történelem tantárgyat. Emelt óraszámban (heti 4-4-5-5 óra/évfolyam) tanítjuk az első idegen 
nyelvet is (angolt 2 csoportban, németet 1 csoportban). A felsőoktatásba való továbblépést segítjük 
11-12. évfolyamon emelt szintű képzések tartásával igény szerint bármely tárgyból. 
Ingyenes nyelvvizsga-felkészítést tartunk élő idegen nyelvekből szakkör formájában. A képzést 
bölcsésztudományok iránt érdeklődőknek ajánljuk, akik a felsőoktatási intézmények bölcsészkarán, 
közgazdasági karon, jogi karon vagy tanárképzésben kívánnak továbbtanulni.  
Írásbeli vizsga: van (2023. január 21-én 10.00 órától, pótló írásbeli: 2023. január 31-én 14.00 órától) 
Szóbeli meghallgatás: van (2023. március 1-2-3., külön beosztás szerint, helye: iskolánk I. emelete) 
Információk a szóbeli meghallgatásról: 
Szóbeli meghallgatás: Szövegértési-, szóbeli kifejező- és gondolkodási képesség felmérése. A szóbeli 
meghallgatásra is szervezünk felkészítő foglalkozásokat. 
A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás:  
A felvétel az általános iskolában 6 tantárgyból elért tanulmányi eredmény (1. magyar nyelv, 2. magyar 
irodalom, 3. matematika, 4. történelem, 5. tanult idegen nyelv, 6. választható: informatika vagy ének-
zene vagy rajz és vizuális kultúra) és központi felvételi (írásbeli vizsga) és szóbeli meghallgatás alapján 
történik.  
 
Kollégiumi elhelyezés: van (felújított és modernizált kollégium, 4 ágyas szobák) 
Mozgáskorlátozott / gyengénlátó /BTMN/egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók jelentkezését 
is tudjuk fogadni. 
Reál tantervű osztály – Emelt matematika-informatika csoport, tagozatkód: 0343 (17 fő) 
Választható idegen nyelvek: 

1. idegen nyelv: angol vagy német nyelv  
2. idegen nyelv: angol vagy német vagy francia vagy latin nyelv  

 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban:  
 
Ebben az osztályban a választott természettudományos tárgyak oktatása nagyobb óraszámban 
történik. (Matematika heti 4-4-4-4 óra/évfolyam, Informatika heti 3-2-2-1 óra/évfolyam). Továbbá 
emelt óraszámban tanítjuk az első idegen nyelvet 11-12. évfolyamon. A felsőoktatásba való 
továbblépést segítjük 11-12. évfolyamon emelt szintű képzések tartásával igény szerint bármely 
tárgyból. Ingyenes nyelvvizsga-felkészítést tartunk élő idegen nyelvekből szakkör formájában. Azoknak 
a tanulóknak ajánljuk, akik a természettudományok iránt érdeklődnek és továbbtanulási szándékuk az 
egyetemek természettudományi szakjaira, agrár-, műszaki és közgazdaságtudományi egyetemekre 
irányul.  
Írásbeli vizsga: van (2023. január 21-én 10.00 órától, pótló írásbeli: 2023. január 31-én 14.00 órától) 
Szóbeli meghallgatás: van (2023. március 1-2-3., külön beosztás szerint, helye: iskolánk I. emelete) 
Információk a szóbeli meghallgatásról: 
Szóbeli meghallgatás: Szövegértési-, szóbeli kifejező- és gondolkodási képesség felmérése. A szóbeli 
meghallgatásra is szervezünk felkészítő foglalkozásokat. 
A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: 
A felvétel az általános iskolában 6 tantárgyból elért tanulmányi eredmény (1. magyar nyelv, 2. magyar 
irodalom, 3. matematika, 4. történelem, 5. tanult idegen nyelv, 6. választható: informatika vagy fizika) 
és központi felvételi (írásbeli vizsga) és szóbeli meghallgatás alapján történik. (A választható tantárgyak 
közül az intézmény a legjobb eredményt veszi figyelembe.)  
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Kollégiumi elhelyezés: van (felújított és modernizált kollégium, 4 ágyas szobák) 
Mozgáskorlátozott / gyengénlátó /BTMN/nagyothalló/egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók 
jelentkezését is tudjuk fogadni. 
Reál tantervű osztály - Emelt biológia-kémia csoport   
tagozatkód: 0344 (17 fő) 
   

1. idegen nyelv: angol vagy német  
2. idegen nyelv: angol vagy német vagy francia vagy latin  

 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban:  
Ebben az osztályban a választott természettudományos tárgyak oktatása nagyobb óraszámban 
történik: biológia heti 4-3-4 emelt-4 emelt/évfolyam, kémia heti 2-3-4 emelt-4 emelt/évfolyam). 
Továbbá emelt óraszámban tanítjuk az első idegen nyelvet 11-12. évfolyamon. A felsőoktatásba való 
továbblépést segítjük 11-12. évfolyamon emelt szintű képzések tartásával igény szerint bármely 
tárgyból. Ingyenes nyelvvizsga-felkészítést tartunk élő idegen nyelvekből szakkör formájában. Azoknak 
a tanulóknak ajánljuk, akik a természettudományok iránt érdeklődnek és továbbtanulási szándékuk az 
egyetemek és főiskolák természettudományi szakjaira, agrár-, orvosi- illetve gyógyszerészeti 
egyetemekre vagy főiskolákra irányul.   
Írásbeli vizsga: van (2023. január 21-én 10.00 órától, pótló írásbeli: 2023. január 31-én 14.00 órától) 
Szóbeli meghallgatás: van (2023. március 1-2-3., külön beosztás szerint, helye: iskolánk I. emelete) 
Információk a szóbeli meghallgatásról: 
Szóbeli meghallgatás: Szövegértési-, szóbeli kifejező- és gondolkodási képesség felmérése. A szóbeli 
meghallgatásra is szervezünk felkészítő foglalkozásokat. 
A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás:  
A felvétel az általános iskolában 6 tantárgyból elért tanulmányi eredmény (1. magyar nyelv, 2. magyar 
irodalom, 3. matematika, 4. történelem, 5. tanult idegen nyelv, 6. választható: biológia vagy kémia) 
és központi felvételi (írásbeli vizsga) és szóbeli meghallgatás alapján történik. (A választható tantárgyak 
közül az intézmény a legjobb eredményt veszi figyelembe.) 
 
Kollégiumi elhelyezés: van (felújított és modernizált kollégium, 4 ágyas szobák)  
Mozgáskorlátozott / gyengénlátó /BTMN/nagyothalló/egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók 
jelentkezését is tudjuk fogadni. 
Technikumi osztályok 
A technikumi osztályok általános jellemzői: 
- A tanulmányi idő: 5 év. A technikum egyesíti a gimnázium és a szakmatanulás előnyeit: 
- Érettségi és technikusi végzettséget szerez a tanuló egyszerre. 
Matematikából, magyarból, történelemből és idegen nyelvből ugyanaz a tananyagtartalom, mint a 
gimnáziumban. Ezekből a közismereti tárgyakból érettségivel zárul az oktatás, előrehozott érettségi 
lehetőséggel. Az ötödik vizsgatárgy a technikusi szakmai vizsga lesz, amely emelt szintű érettségi 
tárgynak számít a szakirányú felsőoktatási tanulmányok során. 
- Először ágazatot választ, majd 10. évfolyam után történik a szakmaválasztás.  
- Széles szakmai alapozással és a magasabb évfolyamokon egyre inkább gyakorlatorientált  oktatással 
segítjük a szakma megszerzését. 
- 5 év idegen nyelv tanulással középfokú nyelvvizsgát tehetnek a tanulók, amely szintén pluszpontot 
jelent az egyetemi továbbtanulásnál (28 pont középfok, 40 pont felsőfok). Óraszámok: 4-4-3-4-8 óra / 
évfolyam. 
- 9-10. évfolyamon ösztöndíjat kap a tanuló (a vetítési alap 8%-át – jelenleg 8000 Ft-ot/hó).  Az 
ösztöndíj mértéke 11-13. évfolyamon a vetítési alap 8-59%-a. Duális képzés esetén a tanulók 
munkabért kapnak a nyári összefüggő gyakorlat során (jelenleg 80 000 Ft). A tanulószerződés helyett 
munkaszerződést kötnek a gyakorló helyek a tanulókkal, így már a képzés alatt jövedelemhez jutnak. 
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Egészségügyi technikumi osztály, tagozatkód: 0345 (32 fő) 
03. Egészségügyi ágazat  
Az ágazati alapoktatás után, 11. évfolyamon választható szakmairányok: 
Csecsemő- és gyermekápoló 
Idegen nyelv: angol vagy német  
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban:  
A képzés a technikumi kerettantervre épülő helyi tanterv szerint folyik. A tanulmányi idő 5 év. A 9-10. 
évfolyamokon elsősorban közismeretei, 11-12. évfolyamokon egyre több szakmai tárgy, a befejező 13. 
évfolyamon csak szakmai tárgyak és az idegen nyelv oktatása folyik. A tanulók érettségi bizonyítvány 
mellett a fenti szakmában technikusi végzettséget kapnak az 5. év végén. Továbbtanulás a 
felsőoktatásban is lehetséges, elsősorban védőnő, diplomás ápoló, szülésznő, mentőtiszt szakirányban. 
A gyakorlatot a berettyóújfalui Gróf Tisza István Kórházban teljesítik a tanulók. 
Írásbeli vizsga: nincs Szóbeli meghallgatás: nincs 
A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: 
A felvétel az általános iskolában 6 tantárgyból elért tanulmányi eredmény (1. magyar nyelv, 2. magyar 
irodalom, 3. matematika, 4. történelem, 5. tanult idegen nyelv, 6. választható: biológia vagy kémia 
vagy informatika vagy ének-zene vagy rajz és vizuális kultúra vagy fizika vagy földrajz) alapján 
történik. (A választható tantárgyak közül az intézmény a legjobb eredményt veszi figyelembe.) 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: diszlexiás, diszgráfiás SNI és BTMN-s tanulókat 
tudunk fogadni ebbe a csoportba. A jelentkezés feltétele: Foglalkozásügyi egészségügyi megfelelés. 
Az ösztöndíj mértéke: 9-10. évf. 8000 Ft/hó; 11-13. évf. 8 000 – 59 000 Ft/hó, összefüggő nyári 
gyakorlaton 80 000 Ft/hó. Kollégiumi elhelyezés: van (felújított és modernizált kollégium, 4 ágyas 
szobák) 
Közgazdasági technikumi osztály, tagozatkód: 0346 (32 fő) 
09. Gazdaság és menedzsment ágazat  
Képzési idő: 5 év 
A megszerezhető végzettség:   
Érettségi bizonyítvány és Pénzügyi-számviteli ügyintéző technikusi oklevél 
Idegen nyelv: angol vagy német  
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban:  
A képzés a technikumi kerettantervre épülő helyi tanterv szerint folyik. A tanulmányi idő 5 év. A 9-10. 
évfolyamokon elsősorban közismeretei, 11-12. évfolyamokon egyre több szakmai tárgy, a befejező 13. 
évfolyamon csak szakmai tárgyak és az idegen nyelv oktatása folyik. A tanulók érettségi bizonyítvány 
mellett Pénzügyi-számviteli ügyintéző technikusi végzettséget szereznek.   
Továbbtanulás felsőoktatásban is lehetséges elsősorban gazdálkodás és menedzsment, kereskedelem 
és marketing, pénzügy-számvitel, nemzetközi gazdálkodás stb. szakirányban. 
A szakmai gyakorlatot iskolánk tanirodájában teljesítik. 
Írásbeli vizsga: nincs 
Szóbeli meghallgatás: nincs 
A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás:  
A felvétel az általános iskolában 6 tantárgyból elért tanulmányi eredmény (1. magyar nyelv, 2. magyar 
irodalom, 3. matematika, 4. történelem, 5. tanult idegen nyelv, 6. választható: biológia vagy kémia 
vagy informatika vagy ének-zene vagy rajz és vizuális kultúra vagy fizika vagy földrajz) alapján 
történik. (A választható tantárgyak közül az intézmény a legjobb eredményt veszi figyelembe.) 
Kollégiumi elhelyezés: van (felújított és modernizált kollégium, 4 ágyas szobák) 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: Mozgáskorlátozott / gyengénlátó / nagyothalló 
/egyéb pszichés zavarral küzdő (diszes), illetve / BTMN-es tanulók jelentkezését is tudjuk fogadni. 
Egészségügyi és pályaalkalmassági vizsgálat nincs. 
Az ösztöndíj mértéke: - 9-10. évfolyamon a vetítési alap 8%-a – azaz jelenleg 8000 Ft-ot/hó, 11-13. 
évfolyamon a vetítési alap 8-59%-a, azaz 8 000 – 59 000 Ft/hó tanulmányi eredménytől függően. 
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Sport technikumi osztály, tagozatkód: 0347 (16 fő) 
20. Sport ágazat  
Képzési idő 5 év 
A megszerezhető végzettség:   
Érettségi bizonyítvány és Sportedző-sportszervező technikusi oklevél 
Idegen nyelv: angol vagy német  
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban:  
A képzés a technikumi kerettantervre épülő helyi tanterv szerint folyik. A tanulmányi idő 5 év. A 9-10. 
évfolyamokon elsősorban közismeretei, 11-12. évfolyamokon egyre több szakmai tárgy, a befejező 13. 
évfolyamon csak szakmai tárgyak és az idegen nyelv oktatása folyik. A tanulók érettségi bizonyítvány 
mellett Sportedző-sportszervező technikusi végzettséget szereznek. Továbbtanulás a felsőoktatásban 
is lehetséges, elsősorban gyógytornász, testnevelő-sportedző, sportmenedzser, rekreációszervezés és 
egészségfejlesztés stb. szakirányban. 
A 2020/2021-es tanévtől indult futsal sportág oktatása. 
A gyakorlatot saját sportegyesületükben végzik a tanulók. 
Írásbeli vizsga: nincs 
Szóbeli meghallgatás: nincs 
A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás:  
A felvétel az általános iskolában 6 tantárgyból elért tanulmányi eredmény (1. magyar nyelv, 2. magyar 
irodalom, 3. matematika, 4. történelem, 5. tanult idegen nyelv, 6. választható: testnevelés vagy 
biológia vagy kémia vagy informatika vagy ének-zene vagy rajz és vizuális kultúra vagy fizika vagy 
földrajz) alapján történik. (A választható tantárgyak közül az intézmény a legjobb eredményt veszi 
figyelembe.) 
Kollégiumi elhelyezés: van (felújított és modernizált kollégium, 4 ágyas szobák) 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: diszlexiás, diszgráfiás és diszkalkuliás SNI és BTMN-
s tanulókat tudunk fogadni ebbe a csoportba. 
 
A jelentkezés feltétele: Foglalkozás egészségügyi szakrendelőből alkalmassági vélemény a B.3161-
4/Új számú formanyomtatványon. 
Az ösztöndíj mértéke: - 9-10. évfolyamon a vetítési alap 8%-a – azaz jelenleg 8000 Ft-ot/hó, 11-13. 
évfolyamon a vetítési alap 8-59%-a, azaz 8 000 – 59 000 Ft/hó tanulmányi eredménytől függően. 
 
Idegen nyelvű kereskedelmi technikumi csoport, tagozatkód: 0348 (16 fő) 
13. Kereskedelem ágazat  
Képzési idő 5 év. 
A megszerezhető végzettség:   
Érettségi bizonyítvány és Általános gyártástechnikusi végzettség 
Idegen nyelv: angol  
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban:  
A képzés a technikumi kerettantervre épülő helyi tanterv szerint folyik. A tanulmányi idő 5 év. A 9-10. 
évfolyamokon elsősorban közismeretei, 11-12. évfolyamokon egyre több szakmai tárgy, a befejező 13. 
évfolyamon csak szakmai tárgyak és az idegen nyelv oktatása folyik. A tanulók érettségi bizonyítvány 
mellett Általános gyártástechnikusi végzettséget szereznek.   
Továbbtanulás felsőoktatásban is lehetséges elsősorban kereskedelem és marketing, pénzügy-
számvitel, nemzetközi gazdálkodás, gazdálkodás és menedzsment stb. szakirányban. 
A szakmai gyakorlatot iskolánk tanirodájában teljesítik. 
A 11. évfolyam után választható szakmairány: Általános gyártás szakmairány 
Az idegennyelvű ipari- és kereskedelmi technikus feladatait magas szintű idegennyelv-tudással látja 
el a kereskedelmi műszaki és gazdasági területen. Munkája során aktívan – naprakészen – használja a 
korszerű digitális technikákat.  
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A szakképzett technikus idegen nyelven tanulja: beszerzési, gyártási, értékesítési és munkaügyi 
folyamatok, pénzügy, számvitel és a projektmenedzsment bizonyos részeit. 
Ajánlott minden fiatal számára, aki szereti az idegen nyelveket, kommunikatív és jó szervező, emellett 
nyitott, érdeklődő és szívesen dolgozik csapatban. Érdekli a kereskedelmi-műszaki-gazdasági terület. 
Írásbeli vizsga: nincs 
Szóbeli meghallgatás: van 
A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás:  
A felvétel az általános iskolában 6 tantárgyból elért tanulmányi eredmény (1. magyar nyelv, 2. magyar 
irodalom, 3. matematika, 4. történelem, 5. tanult idegen nyelv, 6. választható: biológia vagy kémia 
vagy informatika vagy ének-zene vagy rajz és vizuális kultúra vagy fizika vagy földrajz) alapján 
történik. (A választható tantárgyak közül az intézmény a legjobb eredményt veszi figyelembe.)  
Szóbeli meghallgatás: 
A szóbeli meghallgatás angol nyelven folyik. 
Feladatok: 

1. Bemutatkozás 
2. Irányított beszélgetés 
3. Önálló témakifejtés kép alapján 

 
A vizsga témakörei: 
1. Én és a családom 
2. A lakóhelyem, a lakásunk (saját szoba, helyiségek) 
3. Napirend (hétköznap és hétvége) 
4. Étkezések 
5. Időjárás, évszakok 
6. Öltözködés, divat 
7. Szabadidő (hobbi, sport, tv, filmek stb.) 
8. Iskolám, osztályom 
9. Utazás (saját úti élmények elmesélése) 
10.Baráti köröm 
 
A szóbeli kommunikáció értékelésének szempontjai és az elérhető pontszámok: 
• Nyelvhelyesség (alak- és mondattan) 0-5 pont 
• Szóbeliség (kiejtés és intonáció, a beszéd folyamatossága) 0-5 pont 
• Szókincs (terjedelme és használatának változatossága) 0-5 pont 
• Stílus (a beszédhelyzethez igazodó nyelvhasználat) 0-5 pont 
• Kommunikatív hatékonyság (a helyzetnek megfelelő feladatmegoldás) 0-5 pont 
A szóbeli meghallgatáson összesen 25 pont szerezhető. 
Kollégiumi elhelyezés: van (felújított és modernizált kollégium, 4 ágyas szobák) 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: Egyéb pszichés zavarral küzdő (diszes), illetve / 
BTMN-es tanulók jelentkezését is tudjuk fogadni. 
Foglalkozásegészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges 
Az ösztöndíj mértéke: - 9-10. évfolyamon a vetítési alap 8%-a – azaz jelenleg 8000 Ft-ot/hó, 11-13. 
évfolyamon a vetítési alap 8-59%-a, azaz 8 000 – 59 000 Ft/hó tanulmányi eredménytől függően 
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Település neve:  Berettyóújfalu 
Iskola neve:  Berettyóújfalui SZC Bessenyei György Technikum 
OM azonosító: 203030/006 
Cím:  4100, Berettyóújfalu Honvéd utca 11. 
Telefon:  +36(54)402-094, +36(30)176-6452 
E-mail:  titkarsag@bessenyei.berettyoujfaluiszc.hu 
Honlap:  https://bessenyei-ber.edu.hu 
Igazgató neve:  Dr. Marinecz Kornélia 
 
Nyílt nap időpontja: 2022. 10. 11-12. 

 
Technikumi osztályok 
 
Tagozatkód: 0011 
Oktatás (16 fő) 
Idegen nyelv: angol vagy német 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban:  
Érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés: Oktatási szakasszisztens (501882501) 
Írásbeli vizsga: nincs 
Szóbeli meghallgatás: nincs 
A felvételi eredmény megállapításának módja a pontszámítás: A 7. osztály évvégi és a 8. osztály 
félévvégi eredményei a következő tantárgyakból: Magyar nyelv és irodalom, Matematika, Történelem, 
Idegen nyelv, Biológia 
Kollégiumi elhelyezés: a városban van  
 
Tagozatkód: 0012 
Szociális ágazat (16 fő) 
Idegen nyelv: angol vagy német 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban:  
Érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés: Kisgyermekgondozó, -nevelő (509222202) 
Írásbeli vizsga: nincs 
Szóbeli meghallgatás: nincs 
A felvételi eredmény megállapításának módja a pontszámítás: A 7. osztály évvégi és a 8. osztály 
félévvégi eredményei a következő tantárgyakból: Magyar nyelv és irodalom, Matematika, Történelem, 
Idegen nyelv, Biológia 
Kollégiumi elhelyezés: a városban van  
 
Tagozatkód: 0013 
Turizmus-vendéglátás ágazat (16 fő) 
Idegen nyelv: angol vagy német 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban:  
Érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés: Vendégtéri szaktechnikus (510132308) 
Írásbeli vizsga: nincs 
Szóbeli meghallgatás: nincs  
A felvételi eredmény megállapításának módja a pontszámítás: A 7. osztály évvégi és a 8. osztály 
félévvégi eredményei a következő tantárgyakból: Magyar nyelv és irodalom, Matematika, Történelem, 
Idegen nyelv, Földrajz 
Kollégiumi elhelyezés: a városban van  
 

Berettyóújfalui SZC Bessenyei György Technikum 
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Tagozatkód: 0014 
Rendészet és közszolgálat ágazat (32 fő) 
Idegen nyelv: angol vagy német 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban:  
Érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés: Közszolgálati technikus (504131801) 
Írásbeli vizsga: nincs 
Szóbeli meghallgatás: nincs 
A felvételi eredmény megállapításának módja a pontszámítás: A 7. osztály évvégi és a 8. osztály 
félévvégi eredményei a következő tantárgyakból: Magyar nyelv és irodalom, Matematika, Történelem, 
Idegen nyelv, Testnevelés 
Kollégiumi elhelyezés: a városban van  
 
Tagozatkód: 0015 
Elektronika és elektrotechnika (16 fő) 
Idegen nyelv: angol vagy német 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban:  
Érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés: Ipari informatikai technikus (507170405) 
Írásbeli vizsga: nincs 
Szóbeli meghallgatás: nincs 
A felvételi eredmény megállapításának módja a pontszámítás: A 7. osztály évvégi és a 8. osztály 
félévvégi eredményei a következő tantárgyakból: Magyar nyelv és irodalom, Matematika, Történelem, 
Idegen nyelv, Informatika 
Kollégiumi elhelyezés: a városban van 

 
Település neve: Berettyóújfalu 

Iskola neve: Berettyóújfalui Szakképzési Centrum 
Eötvös József Szakképző Iskola 

OM azonosító: 203030/007 

Cím: 4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 1. 

Telefon: 54/402-248 

E-mail: titkarsag@eotvos.berettyoujfauliszc.hu 

Honlap: https://eotvos-berettyoujfalu.edu.hu/ 

Igazgató neve: Nagy Zoltán 

 
 

Iskolánk szakképző és szakiskolai osztályokba várja a tanulókat. 
A szakképző iskola három évfolyamos, melynek első évében az ágazati alapoktatás az iskolában és 
annak tanműhelyében zajlik. 
A 10.-11. évfolyamon szakirányú oktatásban duális képzőhelyekkel együttműködve, szakképzési 
munkaszerződés keretében vesznek részt a foglalkozásokon a diákok. További két évfolyamon (12. és 
13.) pedig érettségi vizsgára való felkészítés folyik, munkavégzés mellett, „esti” munkarendben. 
Minden szakma ösztöndíjjal támogatott. 
 
Nyílt nap időpontja: 2022. november 9. /szerda/ 8 óra 
Nyílt nap helye: Tanműhely, 4100 Berettyóújfalu, Honvéd u. 11. 

 

 
Szakképző osztályok 
Évfolyamok száma:  3 év 

Berettyóújfalui SZC Eötvös József Szakképző Iskola 
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A beiskolázás speciális jellemzői: A felvételi eredmény megállapításának módja: a felső tagozatos, az 
5., 6., 7. osztály évvégi és 8. osztály félévi osztályzatok alapján pontszámítás magyar nyelv és 
irodalom, történelem, matematika, idegen nyelv tantárgyakból. Sem írásbeli, sem szóbeli felvételi 
vizsgát nem szervezünk. A felvétel további feltétele valamennyi szakma esetében az egészségügyi 
követelményeknek való megfelelés. Turizmus-vendéglátás ágazatban a pályaalkalmassági 
követelményeknek való megfelelés szükséges. Választható idegen nyelv angol vagy német. 
A nevelés-oktatás, képzés jellemzői: 

 

Ágazat Szakma 
Tanulmányi 

terület kódja 

Elektronika- és elektrotechnika Villanyszerelő 0001 

Építőipar Kőműves 0002 

Fa- és bútoripar Asztalos 0003 

Gépészet Gépi- és CNC forgácsoló 0004 

Kereskedelem Kereskedelmi értékesítő 0005 

Specializált gép- és 
járműgyártás 

Hibrid és elektromos 
gépjárműmechatronikus 

0006 

Turizmus-vendéglátás ágazat Pincér-vendégtéri szakember 0007 

Turizmus-vendéglátás ágazat Szakács 0008 

 
Induló osztályok száma: 4 
Kollégiumi elhelyezés: van/nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: 
Integráltan oktatható sajátos nevelési igényű, valamint beilleszkedési, tanulási, magatartási 
nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek. 
 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása 
Szakiskolai osztályok 
Évfolyamok száma: 1+2 év 
A beiskolázás speciális jellemzői: Enyhe fokban értelmi fogyatékos tanulók számára. A felvételi 
eljárásban a szakértői véleményt kérjük csatolni.  
A felvételi eredmény megállapításának módja: a felső tagozatos, az 5., 6., 7. osztály évvégi és 8. osztály 
félévi osztályzatok alapján pontszámítás magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen 
nyelv tantárgyakból. Sem írásbeli, sem szóbeli felvételi vizsgát nem szervezünk. 
A nevelés-oktatás, képzés jellemzői: 3 éves képzési idejű (1 év előkészítő + 2 év részszakmára felkészítő) 
oktatás. Választható képesítések a kötelező előkészítő évfolyamot követően:  

Ágazat Szakma 
Tanulmányi 

terület kódja 

Fa- és bútoripar Asztalosipari szerelő 0009 

Kereskedelem Élelmiszer-eladó 0010 

Induló osztályok száma: 2 
Kollégiumi elhelyezés: van/nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: A tanulmányi területre kizárólag sajátos nevelési 
igényű tanulók jelentkezhetnek. 
 

Kollégiumi címjegyzék 
Kollégium neve:  Berettyóújfalui Arany János Kollégium 
OM azonosító: 031234 
Cím:  4100 Berettyóújfalu, Honvéd u. 10. 
Telefon:  54/402-034 
Igazgató:  Dihen Miklós József 
Honlap:  aranykoli.hu 
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Település neve:  Berettyóújfalu 
Iskola neve:  Északi ASzC Széchenyi István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum,  
 Szakképző Iskola és Kollégium Brózik Dezső Tagintézménye 
OM azonosító: 033699/006 
Cím: 4100 Berettyóújfalu Mátyás u. 7. 
Telefon: 0654/500-047 
E-mail:  tagintezmeny@hbmgi.hu 
Honlap:  hbmgi.hu 
Igazgató neve:  Kovács Attila Károly 
Pályaválasztási felelős:  Kóti Imre 
 

A szakmai oktatás a képzési és kimeneti követelmények alapján ágazati alapoktatásban és szakirányú 
oktatásban történik. A szakmai oktatás keretében az ágazati alapoktatással és a szakirányú oktatással 
párhuzamosan vagy attól függetlenül a közismereti kerettanterv szerinti oktatás folyik. A szakképzés 
kiemelt feladata a sajátos nevelési igényű tanuló, illetve képzésben részt vevő kiskorú személy, a 
képzésben részt vevő fogyatékkal élő nagykorú személy, valamint a beilleszkedési, tanulási, 
magatartási nehézséggel küzdő tanuló speciális igényeinek figyelembevétele és egyéni képességeihez 
igazodó, legeredményesebb fejlődésének elősegítése a minél teljesebb társadalmi beilleszkedés 
lehetőségeinek megteremtése érdekében. 
A szakmai oktatás ágazatainak területe: 
- Mezőgazdaság és erdészet 
- Élelmiszeripar 
A választható szakmák a 10. évfolyamtól: 
- Gazda 
- Kistermelői élelmiszer-előállító 
- Mezőgazdasági gépész 
- Pék 

 
Nyílt nap időpontja: 2022.11.10. 

 

Szakképző osztályok 
Évfolyamok száma: 3 évfolyam 
A beiskolázás speciális jellemzői: 
Felvétel a tanulmányi eredmények, valamint az egészségügyi alkalmassági követelményeknek való 
megfelelés alapján történik. 
Képzéseinkre sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 
küzdő, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható tanuló nevelés-oktatása 
(mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, vagy autizmus spektrum zavarban 
szenvedő, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos vagy egyéb 
pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók is jelentkezhetnek. 
A nevelés-oktatás, képzés jellemzői: 3 éves szakképző iskolai képzés 
Induló osztályok száma: 1 
Felvehető tanulók száma: 32 fő 
Kollégiumi elhelyezés: nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: A sajátos nevelésű tanulók fejlesztő foglalkozások 
keretében, gyógypedagógiai ellátásban részesülnek.

Északi ASZC Széchenyi István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, 
Szakképző Iskola és Kollégium Brózik Dezső Tagintézménye 



24 
 

  BIHARKERESZTES  
 

 

Település neve:  Biharkeresztes 
Iskola neve:  Berettyóújfalui SZC Bocskai István Szakképző Iskola és Kollégium  
OM azonosító:  203030/008 
Cím:  4110 Biharkeresztes Ady Endre u. 2.  
Telefon:  06-54-430-084 
E-mail:  igazgato@bocskai-bker.berettyoujfaluiszc.hu  
Honlap:  http://www.bocskaigimnazium.hu/ 
Igazgató neve:  Nagy Lajos 
Pályaválasztási felelős: Bakné Méhes Éva, Zsigmond Miklós 

 

Általános információk az iskoláról: Az intézmény Hajdú-Bihar megye legkisebb városában, 
Biharkeresztesen található. 
Több mint 50 éves múlttal rendelkező iskolaként folyamatosan törekszünk a nevelési, oktatási és 
képzési struktúránk megújítására. Célunk a tanulói létszám stabilitásának fenntartása és a partneri 
igények minél szélesebb körű kielégítése.  
Biharkeresztes egyetlen középfokú oktatási intézményeként a jövőben is megfelelő körülményeket 
szeretnénk biztosítani a jó képességű és szorgalmú tanulók, valamint a kevésbé tehetséges vagy 
szorgalmas tanulók számára is. 
Az általános műveltség megszerzése mellett kiemelten kezeljük a hátránykompenzációt, az 
esélyegyenlőtlenség csökkentését. A tanórákon és egyéb foglalkozásokon képesség kibontakoztató 
képzési formákat alkalmazunk.  
Kis iskola révén családias, vonzó környezetben, személyre szabott törődés útján arra törekszünk, hogy 
tanulóink minél nagyobb arányban tegyenek sikeres szakmai vizsgát és kreatív, önálló, 
felelősségtudattal rendelkező, együttműködésre és digitális eszközök alkalmazására képes 
szakembereket képezzünk. 
 
Nyílt nap időpontja: 2022. november 24. 
 
Szakképző osztályok: 
3 szakképzési évfolyam. A képzés ágazati alapozással indul, majd a szakma kiválasztását követően 
kezdődik el a 2 éves szakirányú oktatás. A szakmai ismeretek elsajátítása elsősorban duális képzés 
formájában, külső gyakorló helyeken (vállalatoknál, vállalkozóknál) történik tanulószerződéssel. A 
szakképzésben résztvevők ösztöndíjat kaphatnak, melynek mértéke a tanulmányi eredménytől függ. 
Két ágazati képzés közül lehet választani. 

 
1. Szociális ágazat (16 fő) 
Kódszám: 0001 
Szakképesítés megnevezése: Szociális ápoló és gondozó  
/ szakma azonosítószáma: 4 0923 22 03/  
Egészségügyi alkalmasság szükséges 
Idegen nyelv: angol 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 
Írásbeli vizsga: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás ideje: - 
Információk a szóbeli meghallgatásról: - 
A felvételi eredmény meghallgatásának módja, a pontszámítás: A tanuló általános iskolai tanulmányait 

Berettyóújfalui SZC Bocskai István Szakképző Iskola és    Kollégium 

mailto:igazgato@bocskai-bker.berettyoujfaluiszc.hu
http://www.bocskaigimnazium.hu/
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igazoló 7. osztály tanév végi bizonyítványában és a 8. osztály ellenőrzőjében szereplő félévi minősítő 
osztályzatait (matematika, magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv, történelem, fizika, kémia, biológia, 
földrajz, informatika tantárgyak) vesszük figyelembe.  
A tanulók rangsorolása a beérkező eredmények alapján történik. 
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: - 
 
2. Mezőgazdaság és erdészet ágazat (16 fő) 
Kódszám: 0002 
Szakképesítés megnevezése: Kertész 
/ szakma azonosítószáma: 4 0812 17 05/  
Egészségügyi alkalmasság szükséges 
Idegen nyelv: angol  
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 
Írásbeli vizsga: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás ideje: - 
Információk a szóbeli meghallgatásról: - 
A felvételi eredmény meghallgatásának módja, a pontszámítás: A tanuló általános iskolai tanulmányait 
igazoló 7. osztály tanév végi bizonyítványában és a 8. osztály ellenőrzőjében szereplő félévi minősítő 
osztályzatait (matematika, magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv, történelem, fizika, kémia, biológia, 
földrajz, informatika tantárgyak) vesszük figyelembe.  
A tanulók rangsorolása a beérkező eredmények alapján történik. 
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
 

  DEBRECEN  
 

 

Település neve: Debrecen 
Iskola neve: Abigél Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Szakgimnázium, Gimnázium, 

 Kollégium, Technikum és Szakképző Iskola 
OM azonosító: 102703 
Telephelykód: 027 
Cím: 4029 Debrecen, Víztorony u. 9-11. 
Telefon: 52/411-267 
E-mail: abigeltodebrecen@gmail.com 
Honlap: www.abigelsuli.hu/debrecen/ 
Igazgató neve: Bereczki Éva 
Pályaválasztási felelős: Udvarhelyi Csilla 

 

Kis létszámú családias hangulatú iskola. Kiemelt hangsúlyt fektetünk arra, hogy a gyerekek stressz 

mentes légkörben tudjanak felkészülni az érettségi vizsgák és az egyetemi felvételik követelményeinek 

teljesítésére. A kiemelkedő tehetségű gyerekek, és a gyengébb képességű diákok is megfelelő 

segítséget, és támogatást kapnak, részt vehetnek különböző ösztöndíj programokban. Fellépünk a 

kirekesztések ellen, diákjainkat az egymás iránti toleranciára és szeretetre neveljük. Színes programok, 

kirándulások segítik az összetartó, barátságos hangulat megtartását az egész iskolán belül.  

 

Abigél Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Szakgimnázium, Gimnázium, 
Kollégium, Technikum és Szakképző Iskola  

mailto:abigeltodebrecen@gmail.com
http://abigelsuli.hu/debrecen/
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Nyílt nap:  

▪ 2022. 10. 13. (csütörtök) 09:00, 
▪ 2022. 10. 25. (kedd) 09:00, 
▪ 2022. 11. 10. (csütörtök) 09:00, 
▪ 2022. 12. 06. (kedd) 09:00. 

 
Gimnáziumi osztályok 
 
2 osztály (36-36 fő) 

• 1. idegen nyelv: Angol 

• 2. idegen nyelv: Német 
 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 

 
Induló képzés:  
Általános tanterv szerint – Tanulmányi terület belső kódja: 0008 
Képzőművészeti fakultációval – Tanulmányi terület belső kódja: 0009 
Tánc és mozgás fakultációval – Tanulmányi terület belső kódja: 0010 
Önfejlesztés fakultációval – Tanulmányi terület belső kódja: 0011 
 
Írásbeli vizsga: van / nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás ideje:----------- 
Információk a szóbeli meghallgatásról: nincs 

 
A felvételi eredmény meghallgatásának módja, a pontszámítás: 
Központi felvételi írásbeli vizsgát nem kérünk, a felvételi pontszámokat az általános iskolai bizonyítvány 
figyelembe vételével számítjuk. 
A hozott pontok számítása az alábbiak szerint történik: 
a 7. évfolyam év végi és a 8. évfolyam félévi tanulmányi eredménye 
 
▪ magyar nyelv max.10 pont 
▪ magyar irodalom max.10 pont 
▪ matematika max.10 pont 
▪ idegen nyelv max.10 pont 
▪ történelem tantárgyakból max.10 pont. 
 
Az ez alapján elérhető maximális pontszám: 50 pont 
 
Szakértői Bizottság által hozott felmentéseket módunkban áll elfogadni. A többi tanulóval együtt 
nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók (enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, 
egyéb fejlődés pszichés zavarai, autizmus spektrum zavarral küzdő) a jelentkezési lapjukhoz csatolják 
a szakértői bizottság által kiállított szakértői vélemény másolatát.  
A kötelezően választható tantárgyak közül a matematika kiváltható a földrajz tantárggyal, az idegen 
nyelv kiváltható a biológia tantárggyal. Ha a tanuló a magyar helyesírás alól felmentett, a magyar 
irodalom érdemjegyet kétszer számoljuk. (Kérnénk a Szakértői Bizottság határozatát fénymásolva 
csatolni.) 
Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermeket is fogadunk, mentesítés és 
felmentés azonban nem illeti meg őket. (Kérnénk a Szakértői Bizottság határozatát fénymásolva 
csatolni.) 
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
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Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: 
 
Azon integráltan oktatható sajátos nevelésű tanulókat áll módunkban felvenni, akiknek a 
határozatukban az alább felsoroltak közül valamelyik meghatározás szerepel: 
▪ enyhe értelmi fogyatékos,  
▪ beszédfogyatékos, 
▪ a fejlődés egyéb pszichés zavarai,  
▪ autizmus spektrum zavarral küzdő. 
 
Szakgimnáziumi osztályok  
 
2 osztály (30-30 fő) 

• 1. idegen nyelv: Angol vagy német  
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 
Művészeti ágazat szakmacsoport (14 fő) 
Érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés: Kortárs-, modern táncos  
Érettségi végzettséghez kötött szakképesítés: igen 
Idegen nyelv: angol vagy német 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 
5 évfolyamos szakgimnáziumi képzés – a tanulmányi terület belső kódja: 0012 
 
Művészeti ágazat szakmacsoport (14 fő) 
Érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés: Festő  
Érettségi végzettséghez kötött szakképesítés: igen 
Idegen nyelv: angol vagy német 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 
5 évfolyamos szakgimnáziumi képzés – a tanulmányi terület belső kódja: 0013 
 
Művészeti ágazat szakmacsoport (14 fő) 
Érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés: Grafikus  
Érettségi végzettséghez kötött szakképesítés: igen 
Idegen nyelv: angol vagy német 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 
5 évfolyamos szakgimnáziumi képzés – a tanulmányi terület belső kódja: 0014 
 
Az 5 évfolyamos szakgimnáziumi képzés: 4 év alatt érettségi vizsga szerezhető az 5. évben szakmai 
vizsgával OKJ bizonyítvány. 
Írásbeli vizsga: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás. van/ nincs 
Képességfelmérés: van/ nincs 
Orvosi alkalmassági vizsgálat: van/nincs 
Képességfelmérés és az orvosi alkalmassági időpontjáról levélben értesítjük a tanulókat.  
 
 A felvételi eredmény meghallgatásának módja, a pontszámítás: 
Központi felvételi írásbeli vizsgát nem kérünk, a felvételi pontszámokat az általános iskolai bizonyítvány 
figyelembe vételével számítjuk. 
A hozott pontok számítása az alábbiak szerint történik: 
A.) a 7. évfolyam év végi és a 8. évfolyam félévi tanulmányi eredménye 
▪ magyar nyelv max.10 pont 
▪ magyar irodalom max.10 pont 
▪ matematika max.10 pont 
▪ idegen nyelv max.10 pont 
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▪ történelem tantárgyakból max.10 pont. 
Az ez alapján elérhető maximális pontszám: 50 pont 
 
B.) A képességfelmérés eredményei:  
Az itt elérhető maximális pontszám: 150pont 
 
Szakértői Bizottság által hozott felmentéseket módunkban áll elfogadni. A többi tanulóval együtt 
nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók (enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, 
egyéb fejlődés pszichés zavarai, autizmus spektrum zavarral küzdő) a jelentkezési lapjukhoz csatolják 
a szakértői bizottság által kiállított szakértői vélemény másolatát.  
A kötelezően választható tantárgyak közül a matematika kiváltható a földrajz tantárggyal, az idegen 
nyelv kiváltható a biológia tantárggyal. Ha a tanuló a magyar helyesírás alól felmentett, a magyar 
irodalom érdemjegyet kétszer számoljuk. (Kérnénk a Szakértői Bizottság határozatát fénymásolva 
csatolni.) 
Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermeket is fogadunk, mentesítés és 
felmentés azonban nem illeti meg őket. (Kérnénk a Szakértői Bizottság határozatát fénymásolva 
csatolni.) 
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: 
Azon integráltan oktatható sajátos nevelésű tanulókat áll módunkban felvenni, akiknek a 
határozatukban az alább felsoroltak közül valamelyik meghatározás szerepel: 
▪ beszédfogyatékos, 
▪ a fejlődés egyéb pszichés zavarai,  
autizmus spektrum zavarral küzdő. 
 

 

Település neve: Debrecen 
Iskola neve: Debreceni Ady Endre Gimnázium 
OM azonosító: 031201 
Cím: 4024 Debrecen Liszt Ferenc utca 1. 
Telefon: 52/501-987 
E-mail: ady@ady-debr.edu.hu 
Honlap: www.ady-debr.edu.hu 
Megbízott igazgató neve: Dobránszky Sándor 
Pályaválasztási felelős:  Ágoston Tamás 
 

A gimnázium, vállalva Ady Endre szellemi örökségét, folyamatosan keresi a hagyományos emberi 
értékek, a magyar és az európai kultúra közvetítésének hatékony módszereit. Vallja, hogy ehhez olyan 
iskolai légkör kell, melyben az emberek jól érzik magukat, mert számítanak munkájukra, véleményükre, 
alkotó módon részt vehetnek egy hatékonyan működő intézmény fejlesztésében. Az emberi 
kapcsolatok a kölcsönös bizalomra épülnek, és a jobbító szándék vezérli azokat. Kiemelt műveltségi 
területnek tekintjük az élő idegen nyelvek oktatását és a művészeti nevelést. Képzési formáink: 
hatosztályos gimnáziumi képzés; 1+4 évfolyamos nyelvi előkészítő évfolyammal induló gimnáziumi 
képzések; 1+4 évfolyamos magyar-angol kéttanítási nyelvű képzés; Iskolánkban nagy múltú emelt 
szintű dráma és színház képzés is működik. 

 
Nyílt napok időpontjai: 

Hatodikos és nyolcadikos diákok részére is: 2022. november 14. (hétfő) 17 óra 
Szülői tájékoztató: 2022. november 14. (hétfő) 17 óra 

Debreceni Ady Endre Gimnázium 

mailto:ady@ady-debr.edu.hu
http://www.ady-debr.edu.hu/
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Gimnáziumi osztályok 
 
(0001) 1+4 évfolyamos nyelvi előkészítő évfolyammal induló emelt óraszámú nyelvi (angol) képzés 
(17 fő) 

1. idegen nyelv: angol 
2. idegen nyelv: német 

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: Érettségi vizsgára és továbbtanulásra való 
felkészülés, az emelt szintű nyelvekből B2 közép-, illetve C1 felsőfokú komplex nyelvismeret 
elsajátítása a cél. 
Írásbeli vizsga: van / nincs 
Szóbeli meghallgatás. van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás ideje: 2023. március 7. 
A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás:  
Hozott pontok: a 7. osztály év végi és a 8. osztály első félévi osztályzatainak (5 tantárgy) összege. 
Szerzett pontok: 
Írásbeli: az egységes írásbeli értékelőlapjai alapján anyanyelvből és matematikából max. 50-50 pont 
Szóbeli: max. 30 pont 
A felvételi döntés az általános iskolából hozott eredmények, az írásbeli dolgozatok pontszáma és a 
szóbeliztető felvételi bizottság javaslata alapján történik. 
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
A többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 
nevelése-oktatása (egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők, érzékszervi fogyatékos - hallási 
fogyatékos) 
 
 
(0002) 1+4 évfolyamos nyelvi előkészítő évfolyammal induló emelt óraszámú nyelvi (német) képzés 
(17 fő) 

1. idegen nyelv: német 
2. idegen nyelv: angol 

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: Érettségi vizsgára és továbbtanulásra való 
felkészülés, az emelt szintű nyelvekből B2 közép-, illetve C1 felsőfokú komplex nyelvismeret 
elsajátítása a cél. 
Írásbeli vizsga: van / nincs 
Szóbeli meghallgatás. van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás ideje: 2023. március 7. 
A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: 
Hozott pontok: a 7. osztály év végi és a 8. osztály első félévi osztályzatainak (5 tantárgy) összege. 
Szerzett pontok: 
Írásbeli: az egységes írásbeli értékelőlapjai alapján anyanyelvből és matematikából max. 50-50 pont 
Szóbeli: max. 30 pont 
A felvételi döntés az általános iskolából hozott eredmények, az írásbeli dolgozatok pontszáma és a 
szóbeliztető felvételi bizottság javaslata alapján történik. 
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
A többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 
nevelése-oktatása (egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők, érzékszervi fogyatékos - hallási 
fogyatékos) 
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(0003) 1+4 évfolyamos nyelvi előkészítővel induló magyar-angol két tanítási nyelvű képzés (34 fő) 
1. idegen nyelv: angol 
2. idegen nyelv: német, francia, olasz (a csoportok kialakítása a szakos ellátottságtól függ) 

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: Négy tantárgyat angol nyelven tanítunk 
(matematika, történelem, földrajz, célnyelvi civilizáció). E tantárgyakból angol nyelven tehetnek 
érettségi vizsgát a tanulók. Angol nyelvből emelt szintű képzés (felsőfokú C1 típusú komplex 
nyelvvizsga) 
Írásbeli vizsga: van / nincs 
Szóbeli meghallgatás. van/ nincs (angol nyelven) 
Szóbeli meghallgatás ideje: 2023. március 7. 
A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: 
Hozott pontok: a 7. osztály év végi és a 8. osztály első félévi osztályzatainak (5 tantárgy) összege. 
Szerzett pontok: 
Írásbeli: az egységes írásbeli értékelőlapjai alapján anyanyelvből és matematikából max. 50-50 pont 
Szóbeli: max. 50 pont 
A felvételi döntés az általános iskolából hozott eredmények, az írásbeli dolgozatok pontszáma és a 
szóbeliztető felvételi bizottság javaslata alapján történik. 
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
A többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 
nevelése-oktatása (egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők, érzékszervi fogyatékos - hallási 
fogyatékos) 

 
(0004) 1+4 évfolyamos nyelvi előkészítő évfolyammal induló emelt szintű dráma és színház képzés 
(17 fő) 

1. idegen nyelv: angol 
2. idegen nyelv: francia 

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: Célunk, hogy a tanulók alapos, elmélyült 
ismeretekre tegyenek szert a művészeti tantárgyakból, kreativitásuk, tehetségük fejlődjön. 
Írásbeli vizsga: van / nincs 
Szóbeli meghallgatás. van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás/alkalmassági vizsgálat ideje: 2023. március 6-8. 
A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás:  
Hozott pontok: a 7. osztály év végi és a 8. osztály első félévi osztályzatainak (5 tantárgy) összege. 
Szerzett pontok: 
Írásbeli: az egységes írásbeli értékelőlapjai alapján anyanyelvből max. 100 pont és matematikából max. 
50 pont 
Szóbeli: max. 60 pont. Alkalmasság vizsgálata: további képesség- és készségek vizsgálata. 
A felvételi döntés az általános iskolából hozott eredmények, az írásbeli dolgozatok pontszáma és a 
szóbeliztető felvételi bizottság javaslata alapján történik. 
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
A többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 
nevelése-oktatása (egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők, érzékszervi fogyatékos - hallási 
fogyatékos) 

 
(0005) 1+4 évfolyamos nyelvi előkészítő évfolyammal induló emelt szintű német nyelvi (kezdő angol, 
haladó német) képzés (17 fő) 

1. idegen nyelv: angol 
2. idegen nyelv: német 

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: Érettségi vizsgára és továbbtanulásra való 
felkészülés, az emelt szintű nyelvből (német) vagy lehetőség szerint két idegen nyelvből B2 közép-, 
illetve C1 felsőfokú komplex nyelvismeret elsajátítása a cél. 
Írásbeli vizsga: van / nincs 
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Szóbeli meghallgatás. van/ nincs (német nyelven) 
Szóbeli meghallgatás ideje: 2023. március 7. 
A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: 
Hozott pontok: a 7. osztály év végi és a 8. osztály első félévi osztályzatainak (5 tantárgy) összege. 
Szerzett pontok: 
Írásbeli: az egységes írásbeli értékelőlapjai alapján anyanyelvből és matematikából max. 50-50 pont 
Szóbeli: max. 50 pont 
A felvételi döntés az általános iskolából hozott eredmények, az írásbeli dolgozatok pontszáma és a 
szóbeliztető felvételi bizottság javaslata alapján történik. 
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
A többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 
nevelése-oktatása (egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők, érzékszervi fogyatékos - hallási 
fogyatékos) 
 
(0006) Hat évfolyamos gimnáziumi osztály (34 fő) 

1. idegen nyelv: angol 
2. idegen nyelv: német, francia, olasz (a csoportok kialakítása a szakos ellátottságtól függ) 

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: Célunk a továbbtanulásra való felkészítés, de 
a tanítás szervezésénél figyelünk arra, hogy a tanulásra a természetes kíváncsiság, az érdeklődés, a 
megismerés öröme késztesse a tanulókat. 
Írásbeli vizsga: van / nincs 
Szóbeli meghallgatás. van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás ideje: 2023. március 7. 
A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás:  
Hozott pontok: az 5. osztály év végi és a 6. osztály első félévi osztályzatainak (5 tantárgy) összege. 
(természetismeret) 
Szerzett pontok: 
Írásbeli: az egységes írásbeli értékelőlapjai alapján anyanyelvből és matematikából max. 50-50 pont 
Szóbeli: max. 30 pont 
A felvételi döntés az általános iskolából hozott eredmények, az írásbeli dolgozatok pontszáma és a 
szóbeliztető felvételi bizottság javaslata alapján történik. 
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
A többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 
nevelése-oktatása (egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők, érzékszervi fogyatékos - hallási 
fogyatékos)  
 

Település neve: Debrecen 
Iskola neve: Debreceni Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 

Intézmény, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium 
OM azonosító: 038514 
Cím: 4024 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 2 
Telefon: + 36 52 531 690 iroda 
 + 36 52 349 064 porta 
E-mail: barczi@barczi-debr.edu.hu 
Honlap: www.barczi-debr.edu.hu 
Igazgató neve: Kovács Anikó Gyöngyi 
Pályaválasztási felelős: Szakál Judit pályaorientációs konzulens 

Gyógypedagógiai intézmény: általános iskola, készségfejlesztő iskola, kollégium  

Debreceni Bárczi Gusztáv EGYMI, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola és 
Kollégium 

mailto:barczi@barczi-debr.edu.hu
http://www.barczi-debr.edu.hu/
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Készségfejlesztő speciális szakiskolai osztályok 
 

Készségfejlesztő iskola 9-12.  
Évfolyamok száma: 4 
A beiskolázás speciális jellemzői:  

• kizárólag szakértői véleménnyel értelmileg akadályozott (középsúlyos) fiatalok részére  

A nevelés-oktatás, képzés jellemzői: 2+2 év  

• nincs oktatott idegen nyelv 

• iskolai tanműhely, tankonyha és tankert biztosított 

Bevezetett készségfejlesztő iskolai kerettanterveink a gyakorlati képzéshez: 

• szövött-tárgy készítő, papírtermék készítő, textil- és fonalmentő, agyagtárgy készítő, háztartástan-
életvitel, kisegítő takarító, habilitációs célú munkavégzés integrált munkavégzésre képes tanulók 
részére készségfejlesztő kerettanterv, habilitációs célú munkavégzés integrált munkavégzésre 
nem képes tanulók részére készségfejlesztő kerettanterv szerinti gyakorlati képzések 

Induló osztályok száma: 1 
Felvehető tanulók száma: 14 fő 
Kollégiumi elhelyezés: van 

 
Kollégiumi címjegyzék 

Település neve:  Debrecen 
Kollégium neve:  Debreceni Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 

Intézmény, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium 
Cím:  4024 Debrecen, Budai Ézsaiás u.2 
Telefon:  +36 52 531 690 
Kollégiumi intézményegység vezető: Nyakóné Nagy Anikó 
Információk a kollégiumról: 100 férőhelyes felújított, modern környezetben, fenyőbútorokkal 
berendezett hálóinkba helyet adunk vidéki készségfejlesztő iskolásainknak. 
 

 
 

Település neve: Debrecen 
Iskola neve: Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium 
OM azonosító: 031197 
cím: 4032 Debrecen, Békessy Béla u. 12. 
Telefon: 52/531-867 
E-mail: iskola@csokonai-debr.edu.hu 
Honlap: www.csokonaigimnazium.hu 
Igazgató neve: Dr. Molnárné Szecskó Ágnes 

 
A Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium a debreceni egyetemek és a Nagyerdő közelében jól 
felszerelt, korszerű tantermekkel, szaktantermekkel, tágas tornateremmel, 30 ezer kötetes 
könyvtárral, kulturált étkezővel, szépen parkosított udvarral várja a tanulókat. Az iskola jól 
megközelíthető a kettes villamossal, mely közvetlenül a kapu előtt áll meg. 
A gimnázium a 2023/2024-es tanévben a 9. évfolyamon hat nappali tagozatos osztály indítását tervezi. 
 
Nyílt nap időpontja: 2022. november 15., 16., 17. (délutáni bemutató foglalkozások) 

(Részletes program a honlapon) 
 

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium 

mailto:iskola@csokonai-debr.edu.hu
http://www.csokonaigimnazium.hu/
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Gimnáziumi osztályok 
 
9. A osztály (34 fő) 
Humán csoport (17 fő)  
Tanulmányi terület kódja: 1000 
4 évfolyamos képzés 

• 1. idegen nyelv: angol 

• 2. idegen nyelv: olasz 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: emelt óraszám magyar nyelv és 
irodalomból, valamint angol nyelvből. 
 
Írásbeli vizsga: van / nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás ideje: 2023. március 6-7. 
Információk a szóbeli meghallgatásról: szóbeli meghallgatás irodalomból a felvételi tájékoztatóban 
található témák alapján, tételhúzással és 30 perc felkészülési idővel. 
 
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: szakmai alapdokumentumunk alapján a sajátos 
nevelési igényű (autizmus spektrum zavarral, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő) tanulók közül 
csak a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható tanulók jelentkezését fogadhatjuk el. 

 
Emelt óraszámú történelem csoport (17 fő)  
Tanulmányi terület kódja: 2000 
4 évfolyamos képzés 

• 1. idegen nyelv: angol 

• 2. idegen nyelv: német 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: emelt óraszámban és csoportbontásban 
tanulják a történelmet négy éven keresztül. 
 
Írásbeli vizsga: van / nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás ideje: 2023. március 6-7. 
Információk a szóbeli meghallgatásról: szóbeli meghallgatás történelmi témakörökből a felvételi 
tájékoztatóban található témák alapján, tételhúzással és 30 perc felkészülési idővel. 
 
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: szakmai alapdokumentumunk alapján a sajátos 
nevelési igényű (autizmus spektrum zavarral, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő) tanulók közül 
csak a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható tanulók jelentkezését fogadhatjuk el. 
 
9. KnyB osztály  
Magyar-német két tanítási nyelvű osztály (34 fő) 
Tanulmányi terület kódja: 3000 
5 évfolyamos képzés 

• 1. idegen nyelv: német 

• 2. idegen nyelv: angol 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: a következő tanévtől német nyelven tanulják 
a történelmet, a civilizációt, a matematikát és a földrajzot. 
 
Írásbeli vizsga: van / nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
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Szóbeli meghallgatás ideje: 2023. március 6-7. 
Információk a szóbeli meghallgatásról: azoknak, akik tanultak németet, német nyelvi társalgás a 
felvételi tájékoztatóban megadott témakörök szerint; azoknak, akik még nem tanultak német nyelvet, 
magyar nyelvű meghallgatás (témái: anyanyelvi ismeretek, kommunikációs készség, a német kultúra 
ismerete). 
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: szakmai alapdokumentumunk alapján a sajátos 
nevelési igényű (autizmus spektrum zavarral, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő) tanulók közül 
csak a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható tanulók jelentkezését fogadhatjuk el. 
 
9. C osztály  
Általános tantervű csoport sportolóknak (17 fő) 
4 évfolyamos képzés 
Tanulmányi terület kódja: 4000 

• 1. idegen nyelv: angol 

• 2. idegen nyelv: olasz 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: versenyengedéllyel rendelkező, igazolt 
sportolók számára meghirdetett csoport; emelt óraszámú olasz nyelvvel. 
Írásbeli vizsga: van / nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: szakmai alapdokumentumunk alapján a sajátos 
nevelési igényű (autizmus spektrum zavarral, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő) tanulók közül 
csak a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható tanulók jelentkezését fogadhatjuk el. 
Általános tantervű csoport (17 fő) 
Tanulmányi terület kódja: 5000 
4 évfolyamos képzés 

• 1. idegen nyelv: angol 

• 2. idegen nyelv: orosz 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: emelt óraszámú orosz nyelvi csoport. 
Írásbeli vizsga: van / nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: szakmai alapdokumentumunk alapján a sajátos 
nevelési igényű (autizmus spektrum zavarral, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő) tanulók közül 
csak a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható tanulók jelentkezését fogadhatjuk el. 
 
9. KnyD osztály  
Magyar-olasz két tanítási nyelvű osztály (34 fő) 
Tanulmányi terület kódja: 6000 
5 évfolyamos képzés 

• 1. idegen nyelv: olasz 

• 2. idegen nyelv: angol 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: a következő tanévtől olasz nyelven tanulják a 
történelmet, a földrajzot, a matematikát és a civilizációt.  
 
Írásbeli vizsga: van / nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás ideje: 2023. március 6-7. 
Információk a szóbeli meghallgatásról: magyar nyelvű meghallgatás (témái: anyanyelvi ismeretek, 
kommunikációs készség, az olasz kultúra ismerete). 
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
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Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: szakmai alapdokumentumunk alapján a sajátos 
nevelési igényű (autizmus spektrum zavarral, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő) tanulók közül 
csak a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható tanulók jelentkezését fogadhatjuk el. 
 
9. E osztály  
Emelt óraszámú matematika-informatika csoport (17 fő) 
Tanulmányi terület kódja: 7000 
4 évfolyamos képzés 

• 1. idegen nyelv: angol 

• 2. idegen nyelv: német 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: emelt óraszámban és csoportbontásban 
tanulják a matematikát és az informatikát négy éven keresztül.  
Írásbeli vizsga: van / nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: szakmai alapdokumentumunk alapján a sajátos 
nevelési igényű (autizmus spektrum zavarral, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő) tanulók közül 
csak a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható tanulók jelentkezését fogadhatjuk el. 

 
Emelt szintű biológia csoport (17 fő)  
Tanulmányi terület kódja: 8000 
4 évfolyamos képzés 

• 1. idegen nyelv: angol 

• 2. idegen nyelv: német 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: emelt szinten és csoportbontásban tanulják 
a biológiát négy éven keresztül, valamint emelt óraszámban tanulják a kémiát. 
 
Írásbeli vizsga: van / nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás ideje: 2023. március 678. 
Információk a szóbeli meghallgatásról: szóbeli meghallgatás biológia témakörökből a felvételi 
tájékoztatóban található témák alapján, tételhúzással és 30 perc felkészülési idővel. 
 
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: szakmai alapdokumentumunk alapján a sajátos 
nevelési igényű (autizmus spektrum zavarral, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő) tanulók közül 
csak a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható tanulók jelentkezését fogadhatjuk el. 
 
9. F osztály  
Emelt szintű angol nyelvi osztály (34 fő) 
Tanulmányi terület kódja: 9000 
4 évfolyamos képzés 

• 1. idegen nyelv: angol 

• 2. idegen nyelv: francia 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: emelt szinten tanulják az angol nyelvet. 
 
Írásbeli vizsga: van / nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás ideje: 2023. március 6-7. 
Információk a szóbeli meghallgatásról: angol nyelvi társalgás a felvételi tájékoztatóban megadott 
témakörök szerint. 
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
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Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: szakmai alapdokumentumunk alapján a sajátos 
nevelési igényű (autizmus spektrum zavarral, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő) tanulók közül 
csak a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható tanulók jelentkezését fogadhatjuk el. 

 

 

Település neve: Debrecen – Pallag 
Iskola neve: Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Technikuma, 

Gimnáziuma és Kollégiuma 
OM azonosító: 201354 (520055 SZIR) 
Cím: 4014 Debrecen, Mezőgazdász u. 1. 
Telefon: +36 52/518-690 
E-mail: titkarsag@balashazy.unideb.hu 
Honlap: https://balashazy.unideb.hu/ 
Facebook: fb.me/balashazy.iskola 
Igazgató neve: Nagyné Biró Edit 

 
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. 
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. Sporttechnikumi és gimnáziumi 
osztályainkban a DVSC, a DVSC Labdarúgó Akadémia, a DEAC Kosárlabda Akadémia és a DEAC igazolt 
sportolói tanulnak. Számukra biztosítjuk a minőségi utánpótlás-nevelést, a sportkarrier építését 
összehangolva a továbbtanulás megvalósításával. Hajdú-Bihar megye legkorszerűbb kollégiumával 
rendelkezünk. 
 
Szakmai versenyeredményeink:  
 
Az Ágazati és ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyén (ÁSZÉV) 
mezőgazdasági ismeretekből az elmúlt időszakban minimum 5-8 tanuló képviselte iskolánkat minden 
évben a döntőben. A szakmai oktatásnak ezen az egyik legrangosabb versenyén tanulóink 
kiemelkedően teljesítenek, több diákunk rendszeresen az első 10-ben végez, mellyel 100 többlet 
pontra válik jogosulttá szakirányú egyetemi tanulmányaihoz. Kertészeti és parképítési ismeretekből 
2022-ben pedig országos első helyezést érte el diákunk. Az érettségi utáni képzésben résztvevő 
technikus tanulóink az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyen (OSZTV) mérik össze évek óta 
sikeresen tudásukat a mezőgazdaság és az élelmiszeripar területén az ország legjobbjaival. Így 2022-
ben Élelmiszeripari technikus tanulónk harmadik, valamint mezőgazdasági technikus tanulónk 
negyedik helyezést ért el az országos döntőben. Ezenkívül, számos népszerű szakmai versenyen 
remekelnek a Balásházy diákjai, így például az Országos Gulyásversenyen. 
 
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 képviselhette volna Magyarországot – a 
járványhelyzet miatt sajnos elmaradt a világbajnokság. 
2022. Országos Diákolimpia IV. korcsoportos fiú futsal országos 3. helyezés, 

Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Technikuma, Gimnáziuma és 
Kollégiuma 

mailto:titkarsag@balashazy.unideb.hu
https://balashazy.unideb.hu/
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2022. Országos Diákolimpia V-VI. korcsoport lány futsal országos 10. helyezés. 
 
Egyéb információk: 
A felvételi eljárás során valamennyi képzésünkre vonatkozik, hogy a beilleszkedési, tanulási, 
magatartási nehézséggel küzdő tanuló részére biztosítjuk a szakértői véleményben 
meghatározottaknak megfelelően a hosszabb felkészülési időt, az iskolai tanulmányai során általa 
használt, megszokott eszközöket.  
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.  

 
Nyílt napok időpontja: 
2022. október 18., 19. és 20.  
A további időpontokról itt lehet tájékozódni: https://balashazy.unideb.hu/ 

 

Gimnáziumi osztály 
 
4 évfolyamos gimnáziumi osztály (32 fő) (kód: 0601) 

• 1. idegen nyelv: angol vagy német nyelv 

• 2. idegen nyelv: angol vagy német nyelv 
 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 
A magasabb szinten is jól teljesítő sportolók ebben a képzésben megtalálhatják a számukra megfelelő 
helyet középiskolai szinten, mivel összehangoljuk az iskolai és sportbéli kötelezettségeket. Olyan 
iskolát, kollégiumot kínálunk, ahol lehetőség van arra, hogy a tehetséges sportolók szakmailag ideális 
körülmények között fejlődhessenek. 
Együttműködési megállapodás alapján a DVSC Labdarúgó Akadémiával, a DEAC Kosárlabda 
Akadémiával és a Debreceni Egyetem Sportegyesületével (DEAC) közösen dolgozunk azon, hogy a 
tanulók továbbtanulási esélye, valamint sportkarrierjüknek építése biztosított legyen. 
A tanulmányok során tizenegyedik évfolyamtól, a tanuló döntése alapján fakultáció keretében 
magasabb óraszámban biztosítjuk a testnevelés, a biológia, valamint a történelem tantárgyakat a 
sikeres továbbtanuláshoz szükséges érettségi eredmények érdekében. 
A tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók is jelentkezhetnek. 
Írásbeli vizsga: van / nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás ideje: nincsen szóbeli meghallgatás 
Információk a szóbeli meghallgatásról: nincsen szóbeli meghallgatás 
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: 
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. 

 
Technikumi osztályok 
 
5 évfolyam (48 fő) 
Képesítés megnevezése: Mezőgazdasági technikus (kód: 0101) 
A szakma gyakorlását kizáró egészségügyi tényező: Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat 
szükséges (a vizsgálatot az iskolaorvos végzi előre megadott időpontban). 
Idegen nyelv: angol nyelv vagy német nyelv 
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Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 
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. 
Szakképzési ösztöndíjat biztosítunk. 
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. 
Írásbeli vizsga: van / nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás ideje: nincsen szóbeli meghallgatás 
Információk a szóbeli meghallgatásról: nincsen szóbeli meghallgatás 
Kollégiumi elhelyezés: van / nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: 
A tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók is jelentkezhetnek. 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. 
 
5 évfolyam (16 fő) 
Képesítés megnevezése: Mezőgazdasági gépésztechnikus (kód: 0102) 
A szakma gyakorlását kizáró egészségügyi tényező: Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat 
szükséges (a vizsgálatot az iskolaorvos végzi előre megadott időpontban), valamint pályaalkalmassági 
vizsgálat szükséges (járművezetéshez szükséges egészségügyi alkalmasság). 
Idegen nyelv: angol nyelv vagy német nyelv 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 
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. 
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. 
Szakképzési ösztöndíjat biztosítunk. 
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. 
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Írásbeli vizsga: van / nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás ideje: nincsen szóbeli meghallgatás 
Információk a szóbeli meghallgatásról: nincsen szóbeli meghallgatás 
Kollégiumi elhelyezés: van / nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: 
A tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók is jelentkezhetnek. 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. 
 
5 évfolyam (16 fő) 
Képesítés megnevezése: Kertésztechnikus (kód: 0103) 
A szakma gyakorlását kizáró egészségügyi tényező: Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat 
szükséges (a vizsgálatot az iskolaorvos végzi előre megadott időpontban). 
Idegen nyelv: angol nyelv vagy német nyelv 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 
A kertész szakma széles körű 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”. 
Szakképzési ösztöndíjat biztosítunk. 
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. 
Írásbeli vizsga: van / nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás ideje: nincsen szóbeli meghallgatás 
Információk a szóbeli meghallgatásról: nincsen szóbeli meghallgatás 
Kollégiumi elhelyezés: van / nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: 
A tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók is jelentkezhetnek. 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. 

 
5 évfolyam (16 fő) 
Képesítés megnevezése: Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus (kód: 0104) 
A szakma gyakorlását kizáró egészségügyi tényező: Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat 
szükséges (a vizsgálatot az iskolaorvos végzi előre megadott időpontban). 
Idegen nyelv: angol nyelv vagy német nyelv 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 
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, 
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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. 
Szakképzési ösztöndíjat biztosítunk. 
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. 
Írásbeli vizsga: van / nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás ideje: nincsen szóbeli meghallgatás 
Információk a szóbeli meghallgatásról: nincsen szóbeli meghallgatás 
Kollégiumi elhelyezés: van / nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: 
A tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók is jelentkezhetnek. 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. 
 
5 évfolyam (16 fő) 
Képesítés megnevezése: Pénzügyi-számviteli ügyintéző (kód: 0201) 
A szakma gyakorlását kizáró egészségügyi tényező: --- 
Idegen nyelv: angol nyelv vagy német nyelv 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 
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 pénzintézeteknél, 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 felsőoktatásban. 
Szakképzési ösztöndíjat biztosítunk. 
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. 
Írásbeli vizsga: van / nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás ideje: nincsen szóbeli meghallgatás 
Információk a szóbeli meghallgatásról: nincsen szóbeli meghallgatás 
Kollégiumi elhelyezés: van / nincs 
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Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: 
A tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók is jelentkezhetnek. 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. 

 
5 évfolyam (16 fő) 
Képesítés megnevezése: Logisztikai technikus (kód: 0301) 
A szakma gyakorlását kizáró egészségügyi tényező: --- 
Idegen nyelv: angol nyelv vagy német nyelv 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 
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 
Szakképzési ösztöndíjat biztosítunk. 
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. 
Írásbeli vizsga: van / nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás ideje: nincsen szóbeli meghallgatás 
Információk a szóbeli meghallgatásról: nincsen szóbeli meghallgatás 
Kollégiumi elhelyezés: van / nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: 
A tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók is jelentkezhetnek. 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. 
 
5 évfolyam (10 fő) 
Képesítés megnevezése: Egészségügyi asszisztens (kód: 0401) 
A szakma gyakorlását kizáró egészségügyi tényező: Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat 
szükséges (a vizsgálatot az iskolaorvos végzi előre megadott időpontban). 
Idegen nyelv: angol nyelv vagy német nyelv 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 
Az egészségügyi asszisztens a járóbeteg szakrendelőkben, gondozókban, orvos irányítása mellett, 
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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. 
Szakképzési ösztöndíjat biztosítunk. 
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. 
Írásbeli vizsga: van / nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás ideje: nincsen szóbeli meghallgatás 
Információk a szóbeli meghallgatásról: nincsen szóbeli meghallgatás 
Kollégiumi elhelyezés: van / nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: 
A tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók is jelentkezhetnek. 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. 
 
5 évfolyam (10 fő) 
Képesítés megnevezése: Egészségügyi laboráns (kód: 0402) 
A szakma gyakorlását kizáró egészségügyi tényező: Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat 
szükséges (a vizsgálatot az iskolaorvos végzi előre megadott időpontban). 
Idegen nyelv: angol nyelv vagy német nyelv 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 
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 orvosi mikroszkópos diagnosztikára. 
Ajánlott minden fiatal számára, aki jó kézügyességgel rendelkezik, szeretne laborkörnyezeteben 
dolgozni, precíz munkát végezni.  
A Debreceni Egyetem Klinikai Központjával és a Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórházával 
együttműködve valósul meg képzésünk. 
Szakképzési ösztöndíjat biztosítunk. 
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. 
Írásbeli vizsga: van / nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás ideje: nincsen szóbeli meghallgatás 
Információk a szóbeli meghallgatásról: nincsen szóbeli meghallgatás 
Kollégiumi elhelyezés: van / nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: 
A tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
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magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók is jelentkezhetnek. 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. 
 
6 évfolyam (12 fő) 
Képesítés megnevezése: Általános ápoló (kód: 0403) 
A szakma gyakorlását kizáró egészségügyi tényező: Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat 
szükséges (a vizsgálatot az iskolaorvos végzi előre megadott időpontban). 
Idegen nyelv: angol nyelv vagy német nyelv 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 
Tevékenysége során alapápolási és asszisztensi feladatokat lát el, felismeri a megváltozott fiziológiai 
szükségletekkel rendelkező állapotokat és segíti a különböző életkorú beteg embert fiziológiás és 
magasabb rendű szükségletei kielégítésében. Eszközöket készít elő a különböző eszközös és 
laboratóriumi vizsgálatokhoz, diagnosztikus és terápiás beavatkozásokhoz, kivitelezésükben segítséget 
nyújt az egészségügyi team tagjainak. 
Ajánlott minden fiatal számára, aki jó verbális képességgel rendelkezik, könnyen teremt kapcsolatot, 
fontos számára a mások iránti felelősségvállalás és segítségnyújtás, emellett jó manualitással 
rendelkezik. 
A Debreceni Egyetem Klinikai Központjával és a Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórházával 
együttműködve valósul meg képzésünk. 
Szakképzési ösztöndíjat biztosítunk. 
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. 
Írásbeli vizsga: van / nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás ideje: nincsen szóbeli meghallgatás 
Információk a szóbeli meghallgatásról: nincsen szóbeli meghallgatás 
Kollégiumi elhelyezés: van / nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: 
A tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók is jelentkezhetnek. 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. 

 
5 évfolyam (32 fő) 
Képesítés megnevezése: Sportedző (a sportág megnevezésével*) – sportszervező Kód: 0501 
(*= labdarúgás, kosárlabda, kézilabda)  
A szakma gyakorlását kizáró egészségügyi tényező: Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat 
szükséges (a vizsgálatot az iskolaorvos végzi előre megadott időpontban), valamint fizikai alkalmassági 
vizsgálat szükséges (a vizsgálatot az iskola szervezi, előre megadott időpontban tartjuk). 
Idegen nyelv: angol nyelv vagy német nyelv 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 
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. 
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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 tanulmányai- ra 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, munkarend biztosítása. A DVSC Labdarúgó 
Akadémiával és a DEAC Kosárlabda Akadémiával együttműködve délelőtti edzések biztosítása 
tanrendünk alapján (délelőtti akadémiai sáv). 
Szakképzési ösztöndíjat biztosítunk. 
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. 
Sportág megnevezésével edzői javaslatot kérünk csatolni a jelentkezési laphoz. 
Írásbeli vizsga: van / nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás ideje: nincsen szóbeli meghallgatás 
Információk a szóbeli meghallgatásról: nincsen szóbeli meghallgatás 
Kollégiumi elhelyezés: van / nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: 
A tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók is jelentkezhetnek. 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. 

 
Kollégiumi címjegyzék 

Kollégium neve: Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Technikuma, Gimnáziuma és 
Kollégiuma 
OM azonosító: 201354 
Cím: 4002 Debrecen, Mezőgazdász u. 1. 
Telefon: 52/518-690 
Igazgató: Nagyné Biró Edit 
Honlap: https://balashazy.unideb.hu/ 
Kollégiumvezető: Kaszab Istvánné 
Információk a kollégiumról: Hajdú-Bihar megye legkorszerűbb kollégiuma, mely 155 fő befogadására 
alkalmas. Minden 9. évfolyamos tanulónk számára biztosítjuk a férőhelyet. A közelmúltban felújított 
kollégiumban nagyrészt 3 ágyas szobák állnak a diákok rendelkezésére. A napi feladatokat szakmailag 
jól felkészült, többségében szakvizsgázott oktatók, nevelőtanárok látják el. Napi háromszori étkezést 
tudunk biztosítani. 
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Település neve: Debrecen 
Iskola neve: Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája 
OM azonosító: 031200 (feladatellátási hely kódja: 001) 
Cím: 4029 Debrecen, Csengő u. 4. 
Telefon: +36 52 518 670 
E-mail: titkarsag@kossuth-gimn.unideb.hu 
Honlap: https://kossuthgimn.unideb.hu/  
Igazgató neve: Denichné Hajdu Mónika Tímea 

 
A Debreceni Egyetem Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolái a gimnáziumi székhelyén két 6, egy 
1+4 és két 4 évfolyamos képzést kínál. 
 
Nyílt nap időpontja: 

• 2022. november 08. (nyolcadikosoknak)  

• 2022. november 09. (hatodikosoknak)  

 
Gimnáziumi osztályok 

 
Két 6 évfolyamos általános gimnáziumi osztály indul szabad, egyéni fakultáció-választással (2x30 fő) 

• 1. idegen nyelv: angol, német 

• 2. idegen nyelv: angol, német, francia, orosz 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 11, 12. évfolyamokon szabad fakultáció 
választás 
Írásbeli vizsga: van / nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás ideje: nincs 
Információk a szóbeli meghallgatásról: nincs 
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: gyengén látók fogadása. 

 
További gimnáziumi osztályok 
1+4 évfolyamos nyelvi előkészítő osztály (30 fő) 

• 1. idegen nyelv: angol 

• 2. idegen nyelv: német, francia 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 11, 12. évfolyamokon szabad fakultáció 
választás 
Írásbeli vizsga: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás. van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás ideje: 2023. február 27 – március 03. 
Információk a szóbeli meghallgatásról a honlapon lehet tájékozódni: Felvételi tájékoztató a 
2023/2024. tanévre 
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: gyengén látók fogadása.  

Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája 
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Tagozatos, 4 évfolyamos gimnáziumi osztályok: 
Gazdasági tagozat (15 fő), kötött: matematika és történelem tantárgyakból emelt óraszám. 
Jogi-kommunikációs tagozat (15 fő), kötött: magyar és történelem tantárgyakból emelt óraszám. 
Műszaki tagozat (15 fő), kötött: matematika és fizika tantárgyakból emelt óraszám. 
Orvosi-gyógyszerészeti tagozat (15 fő), kötött: biológia és kémia tantárgyakból emelt óraszám. 

• 1. idegen nyelv: angol, német 

• 2. idegen nyelv: angol, német, francia, olasz, orosz, spanyol. 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 11, 12. évfolyamokon szabad fakultáció 
választás 
Írásbeli vizsga: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás. van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás ideje: 2023. február 27 – március 03. 
Információk a szóbeli meghallgatásról a honlapon lehet tájékozódni: Felvételi tájékoztató a 
2023/2024. tanévre 
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: gyengén látók fogadása. 

 
Kollégiumi címjegyzék 

 
1. Deák Ferenc Tehetségfejlesztő Középiskolai Kollégium 
Cím: Debrecen, Tímár u. 1, 4024 
Telefon: (06 52) 534 949 
 
2. Gulyás Pál Kollégium 
Cím: Debrecen, Sumen u. 3, 4024 
Telefonszám: (06 52) 349 644 
 
3. Hajdú-Bihar Megyei Általános Iskola és Kollégium Györffy István Kollégium Intézményegység 
Cím: Debrecen, Postakert u. 7, 4025 
Telefonszám: 06 20 493 8331 
 

 
 

Település neve: Debrecen 
Iskola neve: Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium 
OM azonosító: 031198 (telephelykód 003) 
Cím: 4025 Debrecen, Hatvan u. 44. 
Telefon: 52-535-372 
E-mail: fazekas.gimn@fazekas-debr.edu.hu 
Honlap: www.fmg.hu 
Intézményvezető neve: Aranyi Imre 

 
A Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium a Debreceni Tankerületi Központ által fenntartott, 
működtetett állami gimnázium.  Elsődleges feladata az egyetemi tanulmányokra, az érettségi vizsgára 
való felkészítés, a tehetséggondozás. 1873-as alapítása óta az idegen nyelvek és a reál tantárgyak 
oktatása kiemelt szerepet foglal el a képzési szerkezetben. A gimnáziumot választók négy, öt és hat 
évfolyamos képzés keretében tanulhatnak. Igyekszünk a kor követelményeinek megfelelő korszerű 
tudást, szemléletet biztosítani diákjainknak. Büszkék vagyunk hagyományainkra, arra a szellemiségre 
melyet sikerült megőrizni az évszázadok alatt. 
Diákjaink, tanáraink eredményei országos szinten is kiemelkedőek. Támogatjuk tanulóinkat abban, 
hogy képességüknek megfelelően részt vegyenek különböző versenyeken, az iskola által szervezett 
szabadidős tevékenységeken. A nevelés-oktatás olyan egységét igyekszünk megteremteni, melynek 

Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium 
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eredményeként diákjaink szakmailag felkészülve sikeresen folytathatják tanulmányaikat a 
felsőoktatási intézményekben. 
Nyílt nap időpontja: 
6. évfolyamos tanulók részére: 2022. november 14-én (hétfő) 15.00 – 16.00 óra között   
8. évfolyamos tanulók részére: 2022. november 15-én (kedd) 14.30 – 16.00 óra között 
A szülők részére beiskolázási tájékoztató: 2022.november 15. 17:00 – 18:00 óra 
 
Gimnáziumi osztályok 
Kód: 1000 
Hat évfolyamos képzés 
Speciális matematika tagozatos osztály (34 fő) 

• 1. idegen nyelv — angol nyelv 

• 2. idegen nyelv — francia nyelv, német nyelv, orosz nyelv, spanyol nyelv (a 9. évfolyamtól 
választható) 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 
6 évfolyamos képzés a speciális matematika tanterv alapján. Emelt szintű oktatás matematikából. 
Írásbeli vizsga: van / nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás ideje: 2023. 02. 28. — 2022.03.01. — 2022.03.02. 
Információk a szóbeli meghallgatásról: minden tanulót behívunk a szóbeli meghallgatásra. Részletes 
követelmények az iskola honlapján.  
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
 
Gimnáziumi osztályok 
Kód: 2000 
Négy évfolyamos képzés 
Matematika – fizika tagozatos osztály (34 fő) 

• 1. idegen nyelv — angol nyelv 

• 2. idegen nyelv — francia nyelv, német nyelv, orosz nyelv, spanyol nyelv (választható) 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 
Emelt óraszámban, csoportbontásban tanulják a matematikát, fizikát. 
Írásbeli vizsga: van / nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás ideje: 2023. 02. 28. — 2022.03.01. — 2022.03.02. 
Információk a szóbeli meghallgatásról: minden tanulót behívunk a szóbeli meghallgatásra. Részletes 
követelmények az iskola honlapján.  
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
 
Gimnáziumi osztályok 
Kód: 3000 
Négy évfolyamos képzés 
Biológia – kémia tagozatos osztály (17 fő) 

• 1. idegen nyelv — angol nyelv 

• 2. idegen nyelv — francia nyelv, német nyelv, orosz nyelv, spanyol nyelv (választható) 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 
Emelt óraszámban, csoportbontásban tanulják a biológiát, kémiát. 
Írásbeli vizsga: van / nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás ideje: 2023. 02. 28. — 2022.03.01. — 2022.03.02. 
Információk a szóbeli meghallgatásról: minden tanulót behívunk a szóbeli meghallgatásra. Részletes 
követelmények az iskola honlapján.  
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
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Gimnáziumi osztályok 
Kód: 4000 
Négy évfolyamos képzés 
Reál jellegű osztály (17 fő) 

• 1. idegen nyelv — angol nyelv (haladó szint) 

• 2. idegen nyelv —német nyelv 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 
A négy évfolyamos reál jellegű képzés, ahol emelt óraszámban tanulják az angol és a német nyelvet, a 
matematikát, fizikát, biológiát, kémiát. 
Írásbeli vizsga: van / nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás ideje: 2023. 02. 28. — 2022.03.01. — 2022.03.02. 
Információk a szóbeli meghallgatásról: minden tanulót behívunk a szóbeli meghallgatásra. Részletes 
követelmények az iskola honlapján.  
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
 
Gimnáziumi osztályok 
Kód: 5000 
Öt évfolyamos képzés 
Magyar – francia két tanítási nyelvű osztály (17 fő) 

• 1. idegen nyelv —francia nyelv 

• 2. idegen nyelv —angol nyelv 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 
A francia nyelv oktatása kezdő szintről indul (nyelvi előkészítő). A 9. évfolyamtól célnyelven tanulják a 
matematikát, történelmet, biológiát, civilizációt. Érettségi vizsgát a két tanítási nyelvű képzésre 
vonatkozó szabály szerint kell tenni. Középiskolában csak a két tanítási nyelvű képzés keretében 
szerezhető C1 típusú nyelvvizsga.  
Írásbeli vizsga: van / nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás ideje: 2023. 02. 28. — 2022.03.01. — 2022.03.02. 
Információk a szóbeli meghallgatásról: minden tanulót behívunk a szóbeli meghallgatásra. Részletes 
követelmények az iskola honlapján.  
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 

 
Gimnáziumi osztályok 
Kód: 6000 
Öt évfolyamos képzés 
Magyar – spanyol két tanítási nyelvű osztály (17 fő) 

• 1. idegen nyelv —spanyol nyelv 

• 2. idegen nyelv —angol nyelv 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 
A spanyol nyelv oktatása kezdő szintről indul (nyelvi előkészítő). A 9. évfolyamtól célnyelven tanulják 
a matematikát, történelmet, földrajzot, civilizációt. Érettségi vizsgát a két tanítási nyelvű képzésre 
vonatkozó szabály szerint kell tenni. Középiskolában csak a két tanítási nyelvű képzés keretében 
szerezhető C1 típusú nyelvvizsga.  
Írásbeli vizsga: van / nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás ideje: 2023. 02. 28. — 2022.03.01. — 2022.03.02. 
Információk a szóbeli meghallgatásról: minden tanulót behívunk a szóbeli meghallgatásra. Részletes 
követelmények az iskola honlapján.  
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
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Gimnáziumi osztályok 
Kód: 7000 
Négy évfolyamos képzés 
Általános tantervű humán jellegű osztály (17 fő) 

• 1. idegen nyelv —angol nyelv 

• 2. idegen nyelv —spanyol nyelv 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 
Az általános tantervű képzés keretében magasabb óraszámban tanulják a történelmet, az angol,- és 
spanyol nyelvet.  
A spanyol nyelv oktatása kezdő szintről indul. 
Írásbeli vizsga: van / nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás ideje: 2023. 02. 28. — 2022.03.01. — 2022.03.02. 
Információk a szóbeli meghallgatásról: minden tanulót behívunk a szóbeli meghallgatásra. Részletes 
követelmények az iskola honlapján.  
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
 
Gimnáziumi osztályok 
Kód: 8000 
Négy évfolyamos képzés 
Általános tantervű humán jellegű osztály  (17 fő) 

• 1. idegen nyelv —angol nyelv 

• 2. idegen nyelv —francia nyelv 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 
Az általános tantervű képzés keretében magasabb óraszámban tanulják a történelmet, az angol,- és a 
francia nyelvet.  
A francia nyelv oktatása kezdő szintről indul. 
Írásbeli vizsga: van / nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás ideje: 2023. 02. 28. — 2022.03.01. — 2022.03.02. 
Információk a szóbeli meghallgatásról: minden tanulót behívunk a szóbeli meghallgatásra. Részletes 
követelmények az iskola honlapján.  
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
 

 
 

Település neve: Debrecen 
Iskola neve: Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziuma  
OM azonosító: 200203 
Cím: 4024 Debrecen, Kossuth utca 35. 
Telefon: +36 52 614 789, + 36 52 614 783 
E-mail: doczy@doczy.reformatus.hu 
Honlap: www.doczy.drk.hu 
Igazgató neve: Czapp Katalin  

 
Fenntartónk a Tiszántúli Református Egyházkerület. 
Alapvető törekvésünk az emelt és középszintű érettségire való felkészítés mellett a református 
szellemiség és a nemzeti identitástudat erősítése. Oktatói munkánkkal szeretnénk elérni, hogy 
tanulóink rendelkezzenek az életben alkalmazható korszerű tudással, sajátítsák el a személyes 
boldoguláshoz szükséges kompetenciákat, és társadalmunk sikeres tagjaivá váljanak. 
Iskolánkban általános tanterv szerint oktatunk, tagozatos oktatást nem szervezünk, de 9. és 10 
évfolyamon az első idegen nyelvet heti 5 órában oktatjuk és 11 és 12 évfolyamon, két tantárgyból 

Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziuma 

mailto:doczy@doczy.reformatus.hu
http://www.doczy.drk.hu/
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kötelezően választható érettségi előkészítőt tartunk, tantárgyanként heti 3-4 órában.  
 
Nyílt nap időpontja: 2022. november 15. 
 
Gimnáziumi osztályok 
 
Általános tantervű 9. osztály (28 fő) 

• 1. idegen nyelv: angol vagy német 

• 2. idegen nyelv: angol/német, olasz, francia 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: Egy osztályt indítunk 9. évfolyamon, mely 
négyosztályos gimnáziumi nevelés, oktatás. (megjelölendő kód: 0009) 
Írásbeli vizsga: van / nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás ideje: 2023. 02. 27 és 2023.03. 14 között. 
Információk a szóbeli meghallgatásról: Magyar nyelv és irodalomból, valamint hittanból kérdezzük a 
felvételizőt, a feleteket pontozzuk. A szóbeli meghallgatáshoz a tételsort a honlapunkon teszünk közzé. 
Felvételi előkészítőt október 20-tól tartunk matematikából és magyarból. 
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: 
Pedagógiai programunkban nem szerepel SNI tanulók oktatása. 
 

 
 

Település neve: Debrecen 
Iskola neve: Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona 
OM azonosító:  031208 
Cím: 4026 Debrecen, Péterfia utca 1-7 
Telefon: 06-52- 614 896 
E-mail: refi@drkg.hu 
Honlap: drkg.hu 
Igazgató neve: Ivánné Nagy Erzsébet Bernadett 
Pályaválasztási felelős: Győri István 

 
Református oktatási iskolaként ma sem lehet más a célunk, mint hogy olyan gondolkodni akaró 

és tudó fiatalokat képezzünk és neveljünk, akik kiemelkedő szereplőivé válhatnak református 
egyházunknak, hazánk tudományos és kulturális életének. A színvonalas és minőségi oktatás mellett 
olyan lelki fegyverzettel is bírnak, mely megkülönbözteti őket a mai fiatal generáció tagjaitól. Akik 
visszatükrözik azt a keresztyén értékrenden alapuló moralitást, melyet ennek az intézménynek a 
közössége képvisel hosszú évszázadok óta. Természetesen a múlt öröksége s annak értékeinek 
megőrzése mellett nem feledkezhetünk meg a mai modern kor kihívásairól, fenntartói, szülői és egyéb 
társadalmi elvárásokról sem. 
 Iskolánk akkreditált tehetségközpontként működik. A 9. évfolyamosok körében 
tehetségdiagnosztikai szűrést tartunk, diákjainkat kidolgozott gazdagító programok révén fejlesztjük.
  

Iskolánknak széleskörű kiterjedt kapcsolatrendszere van Németországban, Svájcban, 
Erdélyben és Kárpátalján. 
 
Nyílt nap időpontja:  

Nyílt napjainkat az idei tanévben 2022. október 25, 26 és 27. én tartjuk, melyre sok szeretettel 
várjuk az érdeklődő diákokat. Valamint arra kérünk benneteket, hogy látogassátok gyakran iskolánk 
honlapját és facebook oldalát, hogy minél több és sokrétűbb információhoz jussatok gimnáziumunkról 
és internátusunkról. Ezeken az oldalakon folyamatosan beszámolunk az iskolai életről, a tagozatok 
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munkájáról, a diákönkormányzat tevékenységeiről, az iskola versenyeredményeiről. Pedagógusaink és 
diákjaink azon dolgoznak, hogy minél több kisfilm és tájékoztató anyag álljon rendelkezésetekre a 
fontos döntés meghozatala előtt. 
Gimnáziumi osztályok 
 
Általános osztály (34 fő) 
Idegennyelv oktatás: 

• 1. idegen nyelv: Angol; Német  

• 2. idegen nyelv: Angol; Német, Francia 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 

Az ÁLTALÁNOS osztály általános tantervű, ami azt jelenti, hogy a 9. és 10. évfolyamon csak az 
első idegen nyelvből kapnak magasabb óraszámot a kötelezően előírtnál. A 11. és a 12. évfolyamon 
választhatnak az iskola közép és emelt szintű fakultációs kínálatából érdeklődési körüknek és 
továbbtanulási szándékuknak megfelelően. Ezt a négy évfolyamos osztályt azoknak a 8. osztályos 
tanulóknak ajánljuk, akik még nem döntötték el, hogy milyen irányban szeretnének továbbtanulni, mi 
az a tanulmányi terület, ami igazán közel áll hozzájuk. 
Írásbeli vizsga: van / nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs  
Szóbeli meghallgatás ideje: 2023. március 2-4. 
Információk a szóbeli meghallgatásról: 

A diákok előre kiadott kérdéssorok alapján készülhetnek és ezek megválaszolásához 
felkészülési időt kapnak. Általános bizottságnál kell megjelenniük. A vizsgabizottság tagjai az általános 
iskolai tanórákon megszerzett ismeretekhez kapcsolódva olyan kérdéseket tesznek fel, amelyek a 
mindenkitől elvárható általános műveltséget, logikai és kifejező készséget mérik. Minden felvételiző 
számára kötelező a hit-és erkölcstan vizsga, ennek témakörei előre megadottak. Az ÁLTALÁNOS 
TAGOZATRA jelentkezők szövegértési és kommunikációs képességeit is ez a bizottság méri fel. A 
Gimnázium szóbeli felvételi vizsgáján az általános tagozatra jelentkező tanulóktól egy általános 
műveltségi témakörbe tartozó rövid szöveg értő olvasását várjuk el, mellyel kapcsolatban a 
vizsgabizottság kérdéseket tesz fel. A vizsgafeladat célja az iskolánkba jelentkező tanuló anyanyelvi 
kompetenciájának és alapvető tájékozottságának felmérése. A felkészülési idő alatt jut idő a szöveghez 
kapcsolódó kérdések megválaszolására, melyről a felvételi bizottság előtt számol be a felvételiző 
tanuló.  
A felvételi eredmény meghallgatásának módja, a pontszámítás: 
Pontszámítás: 

A jelentkezők felvételi pontszáma összesen 200 pont, mely az általános iskolai hozott 
eredmények, az írásbeli és a szóbeli vizsga eredményeiből tevődik össze a következő módon: 

• Központi írásbeli vizsga eredménye: 100 pont (50%) 

• Szóbeli felvételi vizsga eredménye: 50 pont (25%) 

• Hozott pontok: 50 pont (25%) 
A hozott pontok számítása matematika, történelem, magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv és egy 
választott természettudományos tárgy 7. év végi és 8. félévi jegyeinek alapján történik 
 
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
 
REÁL tagozatos osztály (34 fő) 
A reál osztályunkon közösen vannak a matematika vagy biológia – kémia tagozatra jelentkezők. Az 
ő képzésük az irányultságuknak megfelelően csoportbontásban történik.  
Idegennyelv oktatás: 

• 1. idegen nyelv: Angol; Német  

• 2. idegen nyelv: Angol; Német, Francia 
 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 
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A REÁL irányultságú osztályba a természettudományi tárgyak iránt érdeklődő, illetve ilyen 
továbbtanulási tervekkel rendelkező tanulókat várjuk. Az osztály két csoportra bomlik, BIOLÓGIA – 
KÉMIA és MATEMATIKA irányultság szerint. A Biológia - Kémia emelt szintű csoport elsősorban a 
természetvédelmi, egészségügyi, orvosi pályák felé vonzódókat várja. A Matematika emelt szintű 
csoportot a műszaki, mérnöki, közgazdasági pályákra, valamint az egyetemek matematika-fizika jellegű 
szakjaira jelentkezőknek ajánljuk. A Biológia - Kémia csoport nagyobb óraszámban és komolyabb 
tartalommal tanulja a biológiát és kémiát, míg a Matematika csoport a matematikát. 
Írásbeli vizsga: van / nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs  
Szóbeli meghallgatás ideje: 2023. március 2-4. 
Információk a szóbeli meghallgatásról: 

A diákok előre kiadott kérdéssorok alapján készülhetnek és ezek megválaszolásához 
felkészülési időt kapnak.. Minden felvételiző számára kötelező a hit-és erkölcstan vizsga, ennek 
témakörei előre megadottak. A SPECIÁLIS TAGOZATOKRA (Biológia-kémia, Matematika) jelentkezők az 
adott tagozatnak megfelelő szakmai bizottságok előtt számolnak be felkészültségükről.  

A felvételin az általános iskolai tananyag ismeretét várjuk el, viszont kíváncsiak vagyunk a 
felvételiző képességeire is. Ezért a meghallgatáson – rövid felkészülési idő után – gondolkodtató 
kérdésekre kell válaszolnia. Mind a két tantárgyból az elméleti tételek, fogalmak ismertetése mellett 
egyszerű feladatok megoldására is sor kerül majd.  
A felvételi eredmény meghallgatásának módja, a pontszámítás: 
Pontszámítás: 

A jelentkezők felvételi pontszáma összesen 200 pont, mely az általános iskolai hozott 
eredmények, az írásbeli és a szóbeli vizsga eredményeiből tevődik össze a következő módon: 

• Központi írásbeli vizsga eredménye: 100 pont (50%) 

• Szóbeli felvételi vizsga eredménye: 50 pont (25%) 

• Hozott pontok: 50 pont (25%) 
A hozott pontok számítása matematika, történelem, magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv és egy 
választott természettudományos tárgy 7. év végi és 8. félévi jegyeinek alapján történik 
 
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
 
Nyelvi osztály (5 éves) (34 fő) 
Idegennyelv oktatás: 

• 1. idegen nyelv: Angol;  

• 2. idegen nyelv: Német, Francia 
 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 

A NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ osztály célja az, hogy két idegen nyelvet magas szinten sajátítsanak el a 
tanulók, nyelvtudásuk szintjének megfelelő csoportbontásban. Ezt az osztályt azoknak a tanulóknak 
ajánljuk, akik általános iskolai tanulmányaik alatt angol nyelvet tanultak. A nyelvi előkészítő 
évfolyamon az angolt tanulják intenzíven (heti 12 órában), de heti hat német, vagy francia és három 
digitális kultúra órájuk is van. Egy év után az osztály nyelvi tagozatként folytatja tovább tanulmányait. 
Indokolt esetben, az igazgatóhoz címzett egyéni kérelem alapján, különbözeti vizsga letétele és 
esetleges osztályváltás mellett van lehetőség valamelyik reál tagozatos képzésbe bekapcsolódni.  

Az egyes tanulmányi területek órahálói (tantárgyak és óraszámok) megtalálhatóak az iskola 
honlapjára feltett aktuális Pedagógiai Programban. 
Írásbeli vizsga: van / nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs  
Szóbeli meghallgatás ideje: 2023. március 2-4. 
Információk a szóbeli meghallgatásról: 

A diákok előre kiadott kérdéssorok alapján készülhetnek és ezek megválaszolásához 
felkészülési időt kapnak. Minden felvételiző számára kötelező a hit-és erkölcstan vizsga, ennek 
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témakörei előre megadottak. A nyelvi előkészítő osztályba jelentkezők a megfelelő szakmai bizottságok 
előtt számolnak be felkészültségükről.  
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A NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ osztályba jelentkezők szóbeli felvételi vizsgája a tanulók idegennyelvi 
(angol) kompetenciáját méri. A felvételi két részből áll. Az első részben a felvételiző egy adott 
témakörhöz kapcsolódó kép segítségével beszélget a bizottság tagjaival, a második részben pedig egy 
tízperces nyelvérzékmérő feladatlapot tölt ki. A nyelvérzékmérő teszt megoldása során a diákoknak 
nyelvészeti szempontból különleges tulajdonságokkal rendelkező nyelvi fejtörőket kell megoldani. A 
megfejtéshez nincs szükség a feladatban szereplő idegen nyelvek ismeretére, csupán logikus 
gondolkodásra és a nyelvek (az idegennyelv-tanulás) iránti érdeklődésre. A feladatban megjelenő 
nyelvi elemek közötti nyelvtani összefüggéseket kell megfigyelni és alkalmazni a feladat sikeres 
megoldásához. 
 
A felvételi eredmény meghallgatásának módja, a pontszámítás: 
Pontszámítás: 

A jelentkezők felvételi pontszáma összesen 200 pont, mely az általános iskolai hozott 
eredmények, az írásbeli és a szóbeli vizsga eredményeiből tevődik össze a következő módon: 

• Központi írásbeli vizsga eredménye: 100 pont (50%) 

• Szóbeli felvételi vizsga eredménye: 50 pont (25%) 

• Hozott pontok: 50 pont (25%) 
A hozott pontok számítása matematika, történelem, magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv és egy 
választott természettudományos tárgy 7. év végi és 8. félévi jegyeinek alapján történik 
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: 
Alapító okiratunkban nincs rögzítve 
 
 

Kollégiumi címjegyzék 
Kollégium neve: Debreceni Református Kollégium  
Cím: 4026 Debrecen Kálvin Tér 16 
Telefon: 06-52- 614 720 
Kollégiumvezető: Nagy Imre 
Információk a kollégiumról: 
 Kollégium férőhelyet a gimnáziumba felvételt nyert tanulók számára tudunk biztosítani.  
Négy és hat ágyas szobák vannak a felújított kollégiumunkban. Hétvégi bennmaradásos alkalmakkor 
zajlanak a közösségfejlesztő foglakozások, programok.  
 

 
 

Település neve: Debrecen 
Iskola neve: Debreceni SZC Baross Gábor Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 
OM azonosító: 203033/002 
Cím: 4030 Debrecen Budai Ézsaiás u. 8/A 
Telefon: (52) 471-798 
Fax: (52) 534-207 
E-mail: baross.debrecen@gmail.com 
Honlap: www.dszcbaross.hu 
Igazgató neve: Borbély Zoltán 
Pályaválasztási felelős:  Rajtik János 

 
A Debreceni SZC Baross Gábor Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium Debrecen város egyik 
legrégibb szakképző iskolája. 1905-től a korábbi helyén (Burgundia utca), míg 1970-től a Budai Ézsaiás 
utca 8/A. szám alatt folyt, illetve folyik a gyerekek, felnőttek szakmai nevelése, oktatása. 

Debreceni SZC Baross Gábor Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 

mailto:baross.debrecen@gmail.com
http://www.dszcbaross.hu/
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Az iskola több mint egy évszázados története arra kötelez bennünket, hogy nevelő- és 
oktatómunkánkban kiemelt figyelmet fordítsunk a lakóhely és környékének szakképzési, mesterségbeli 
hagyományainak megismertetésére. 
A beiskolázási körzetünkben élő családok szociális és kulturális helyzete egymástól nagymértékben 
eltér, ezért nevelő- és oktatómunkánk ehhez a helyzethez igazodik. Tanórán és tanórán kívül is 
próbáljuk segíteni a nehéz körülmények között élő, hátránnyal induló tanulók felzárkózását, 
ugyanakkor kiemelt fontosságú feladatnak tekintjük a tehetséges, jó képességű gyermekek fejlesztését 
is. 
A társadalom, a pedagógusok és a szülők célja azonos: gyermekeinkből, tanulóinkból művelt, jól 
képzett, az életben boldogulni tudó szakembereket szeretnénk nevelni. 
Az iskola hosszú múltja alatt nem változott a pedagógusok fő célja: emberséget és szaktudást adni a 
felnövekvő debreceni, Hajdú-Bihar megyei és a megyehatáron túli Polgároknak! 
A Debreceni SZC Baross Gábor Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 2020. szeptember 1-től, a 9. 
évfolyamtól felmenő rendszerben, a technikumban az általános műveltséget megalapozó, az érettségi 
vizsgára és a szakmai vizsgára felkészítő, valamint a szakirányú felsőfokú iskolai továbbtanulást vagy 
munkába állást elősegítő, a szakképző iskolában pedig az adott szakma megszerzéséhez szükséges 
közismereti oktatást és szakmai oktatást is magában foglaló képzést végez. 
Az intézmény kollégiuma 156 fő férőhellyel rendelkezik, ami helyileg az iskolával egy területen, azzal 
közvetlen kapcsolatban lévő épületben található. A kollégiumi diákok tanulmányi munkáját a 
nevelőtanárok szakjuknak megfelelően segítik. A szabadidő hasznos eltöltésére különböző önképző 
körök, szakkörök, sportolási lehetőségek és számítógéptermek állnak a tanulók rendelkezésére. 
 
Nyílt nap időpontja: 2022.10.14 – 2022.10.15. 
 
Technikumi osztályok 
 
1. Technikumi osztály  
Képesítés megnevezése: Gépész technikus (CAD-CAM szakirány) 
Évfolyamok száma: 5 
Gépészet ágazat 
A megszerezhető szakmai végzettség:  
Gépész technikus - 5 0715 10 05 
Kódszáma: 0011, felvehető: 32 fő 
A szakma gyakorlását kizáró egészségügyi tényező: A tanulóknak az ágazatra (szakképesítésre) előírt 
egészségügyi alkalmassági követelményeknek meg kell felelni. 
Idegen nyelv: angol vagy német 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 

• Ebbe az osztályba a gépész szakterületű, műszaki érdeklődésű és jó tanulmányi eredménnyel 
rendelkező tanulók jelentkezésére számítunk.  

• A tanulóknak – az aktuális pályázati feltételeknek való megfelelés esetén – lehetőségük van az 
Útravaló Ösztöndíjprogram „Út az érettségihez” alprogramjában és az Apáczai ösztöndíjprogramban 
való részvételre.  
A gépész technikus részt vesz a gyártóeszközök, gépek, berendezések tervezésében és gyártásában. 
Kiválasztja a gyártáshoz szükséges anyagokat, közreműködik a gyártáshoz szükséges, automatizált 
gyártó- berendezések beüzemelésében. Gondoskodik a gépek, berendezések karbantartásáról, 
javításáról. Irányítja a karbantartási, szerelési folyamatokat. Méréseket, elemzéseket végez a 
gyártóeszközök optimális működésének biztosítása érdekében. 
A szakképzésben résztvevők ösztöndíjat kaphatnak, amelynek mértéke a tanulmányi eredményüktől 
függ. 
Írásbeli vizsga: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: a jelentkezők sorrendjét az általános 
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iskola 7. osztályban év végén és 8. osztályban félévkor kapott osztályzatok alapján állapítjuk meg. 
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: alapdokumentum szerint az osztályba 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek. 
 
2. Technikumi osztály  
Képesítés megnevezése: Szoftverfejlesztő és –tesztelő 
Évfolyamok száma: 5 
Informatika és távközlés ágazat 
A megszerezhető szakmai végzettség:  
Szoftverfejlesztő és -tesztelő - 5 0613 12 03 
Kódszáma: 0012, felvehető: 32 fő 
A szakma gyakorlását kizáró egészségügyi tényező: nincs. 
Idegen nyelv: angol  
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 

• Ebbe az osztályba az informatika szakterületű, és jó tanulmányi eredménnyel rendelkező tanulók 
jelentkezésére számítunk.  

• A tanulóknak – az aktuális pályázati feltételeknek való megfelelés esetén – lehetőségük van az 
Útravaló Ösztöndíjprogram „Út az érettségihez” alprogramjában és az Apáczai ösztöndíjprogramban 
való részvételre.   
A szoftverfejlesztő és -tesztelő feladata a szoftver alkalmazás- fejlesztésének előkészítése, az 
alkalmazás megtervezése és fejlesztése, az elterjedt szabványok, protokollok ismeretében a tervezett 
fejlesztéshez szükséges technológiák kiválasztása. 
A szoftverfejlesztő és -tesztelő meghatározza az alkalmazások előállításához szükséges kliens oldali és 
szerver oldali fejlesztő eszközöket, objektumorientált rendszerek paramétereit és szolgáltatásait. Az 
alkalmazástervezés keretében elemzi a felhasználói követelményeket, megfogalmazza a fejlesztési 
célkitűzést. Funkcionális, logikai és fizikai rendszertervet készít egy elterjedt módszertan, illetve 
rendszer alkalmazásával. A funkcionális egységeket valamely algoritmus-leíró eszközzel tervezi meg. 
Rendszerré integrálja és optimalizálja a modulokat és forrásanyagokat. 
Kialakítja a működéshez szükséges környezetet, telepíti és beüzemeli az alkalmazást. Koordinálja a 
tesztüzemeltetést, tesztelési dokumentációt készít. Értékeli a tesztelés eredményét, koordinálja, 
végrehajtja, dokumentálja a módosításokat. 
A szakképzésben résztvevők ösztöndíjat kaphatnak, amelynek mértéke a tanulmányi eredményüktől 
függ. 
Írásbeli vizsga: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: a jelentkezők sorrendjét az általános 
iskola 7. osztályban év végén és 8. osztályban félévkor kapott osztályzatok alapján állapítjuk meg. 
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: alapdokumentum szerint az osztályba 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek. 
 
3. Technikumi osztály  
Képesítés megnevezése: Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus 
Évfolyamok száma: 5 
Informatika és távközlés ágazat 
A megszerezhető szakmai végzettség:  
 Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus - 5 0612 12 02 
Kódszáma: 0013, felvehető: 32 fő 
A szakma gyakorlását kizáró egészségügyi tényező: nincs. 
Idegen nyelv: angol  
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 
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• Ebbe az osztályba az informatika szakterületű, és jó tanulmányi eredménnyel rendelkező tanulók 
jelentkezésére számítunk.  

• A tanulóknak – az aktuális pályázati feltételeknek való megfelelés esetén – lehetőségük van az 
Útravaló Ösztöndíjprogram „Út az érettségihez” alprogramjában és az Apáczai ösztöndíjprogramban 
való részvételre.   
Az Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus a kis- és közepes vállalat, intézmény, 
szervezet informatikáért felelős vezetőjének közvetlen munkatársa, vagy kihelyezett informatikai 
szolgálta- tásokat végző cégben első szintű támogatói feladatokat ellátó személy. Megfelelő mélységű 
informatikai és hálózati ismeretei birtokában részt vesz a munkahely infokommunikációs hálózatának 
kialakításában és működtetésében. Koncepcionális kérdésekben elsődleges feladata a döntések 
előkészítése. Együttműködik a rendszerszervezőkkel, szoftverfejlesztőkkel. Felelősségi körébe tartozik 
a vállalatnál működő informatikai hálózati eszközök, szerverek és munkaállomások, továbbá az 
informatikai alkalmazások összehangolt működésének és folyamatos frissítésének biztosítása. 
A szakképzésben résztvevők ösztöndíjat kaphatnak, amelynek mértéke a tanulmányi eredményüktől 
függ. 
Írásbeli vizsga: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: a jelentkezők sorrendjét az általános 
iskola 7. osztályban év végén és 8. osztályban félévkor kapott osztályzatok alapján állapítjuk meg. 
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: alapdokumentum szerint az osztályba 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek. 
Szakképző osztályok 
 
1. Szakképző iskolai osztály  
A megszerezhető szakképesítés: Gépi és CNC forgácsoló 
Évfolyamok száma: 3 
Gépészet ágazat 
Szakképesítés megnevezése: Gépi és CNC forgácsoló - 4 0715 10 07 
Kódszáma: 0021, felvehető: 32 fő 
A szakma gyakorlását kizáró egészségügyi tényező: A tanulóknak az ágazatra (szakképesítésre) előírt 
egészségügyi alkalmassági követelményeknek meg kell felelni. 
Idegen nyelv: angol vagy német 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban:  

• Szakképzési Ösztöndíjjal támogatott szakképesítés.  

• A tanulóknak – az aktuális pályázati feltételeknek való megfelelés esetén – lehetőségük van az 
Útravaló Ösztöndíjprogram esélyteremtő „Út a szakmához ösztöndíj” alprogramjában és az Apáczai 
ösztöndíjprogramban való részvételre.  
A gépi és CNC forgácsoló feladata fémből, színesfémből és nem- fémes anyagokból különféle (tengely, 
tárcsa, szekrényes és egyéb) geometriai kialakítású, többnyire gépiparban gyártott termékek 
alkatrészeinek, részegységeinek forgácsoló gépeken történő elkészítése (gyártása) adott műszaki rajz, 
műhelyrajz alapján. 
A gépi és CNC forgácsoló feladata továbbá önállóan, műszaki dokumentáció alapján a fémek és 
nemfémes anyagok megmunkálása hagyományos és számjegyvezérlésű eszterga-, gyalu-, véső-, fúró-, 
maró- és köszörűgépeken. 
Írásbeli vizsga: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: a jelentkezők sorrendjét az általános 
iskola 7. osztályban év végén és 8. osztályban félévkor kapott osztályzatok alapján állapítjuk meg. 
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása alapdokumentum szerint: az osztályba 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek. 
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2. Szakképző iskolai osztály  
A megszerezhető szakképesítés: Hegesztő 
Évfolyamok száma: 3 
Gépészet ágazat 
Szakképesítés megnevezése: Hegesztő - 4 0715 10 08 
Kódszáma: 0022, felvehető: 48 fő 
A szakma gyakorlását kizáró egészségügyi tényező: A tanulóknak az ágazatra (szakképesítésre) előírt 
egészségügyi alkalmassági követelményeknek meg kell felelni, a felvétel pályaalkalmassági 
vizsgálathoz kötött. 
Idegen nyelv: angol vagy német 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 

• Szakképzési Ösztöndíjjal támogatott szakképesítés.  

• A tanulóknak – az aktuális pályázati feltételeknek való megfelelés esetén – lehetőségük van az 
Útravaló Ösztöndíjprogram esélyteremtő „Út a szakmához ösztöndíj” alprogramjában és az Apáczai 
ösztöndíjprogramban való részvételre.   
A hegesztő, fém alkatrészek hegesztését és vágását végzi gázláng, villamos ív, ill. fémolvasztásos 
vágásra vagy egybeolvasztásra szolgáló más hőforrások segítségével. 
A hegesztő feladata továbbá a különböző fémekből – többnyire acélból – készült szerkezeti elemek, 
járművek, hidak, daruk, csővezetékek, kazánok alkatrészeinek és részegységeinek az összekötése, a 
törött alkatrészek javítása különféle hegesztési eljárásokkal. 
Írásbeli vizsga: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
A felvételi eredmény meghallgatásának módja, a pontszámítás: a jelentkezők sorrendjét az általános 
iskola 7. osztályban év végén és 8. osztályban félévkor kapott osztályzatok alapján állapítjuk meg. 
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása alapdokumentum szerint: az osztályba 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek. 

 
3. Szakképző iskolai osztály  
A megszerezhető szakképesítés: Épület- és szerkezetlakatos 
Évfolyamok száma: 3 
Gépészet ágazat 
Szakképesítés megnevezése: Épület- és szerkezetlakatos - 4 0732 10 03 
Kódszáma: 0023, felvehető: 16 fő 
A szakma gyakorlását kizáró egészségügyi tényező: A tanulóknak az ágazatra (szakképesítésre) előírt 
egészségügyi alkalmassági követelményeknek meg kell felelni. 
Idegen nyelv: angol vagy német 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 

• Szakképzési Ösztöndíjjal támogatott szakképesítés.  

• A tanulóknak – az aktuális pályázati feltételeknek való megfelelés esetén – lehetőségük van az 
Útravaló Ösztöndíjprogram esélyteremtő „Út a szakmához ösztöndíj” alprogramjában és az Apáczai 
ösztöndíjprogramban való részvételre.   
Az épület- és szerkezetlakatos a könnyű- és nehézfémszerkezetek műhelyszintű előgyártását, csarnok- 
és épületszerkezetek, tartályok, kazánok helyszíni összeállítását végzi. 
Vasból, acélból és egyéb fémes anyagból készült lemezeket, idomokat, csöveket, vázakat és 
tartószerkezeteket munkál meg. Épületek és más építmények szerkezeti fémvázainak összeszerelését, 
felállítását és szétszerelését végzi. 
Írásbeli vizsga: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
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A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: a jelentkezők sorrendjét az általános 
iskola 7. osztályban év végén és 8. osztályban félévkor kapott osztályzatok alapján állapítjuk meg. 
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása alapdokumentum szerint: az osztályba 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek. 

 
4. Szakképző iskolai osztály  
A megszerezhető szakképesítés: Karosszérialakatos 
Évfolyamok száma: 3 
Specializált gép- és járműgyártás ágazat 
Szakképesítés megnevezése: Karosszérialakatos - 4 0716 19 11 
Kódszáma: 0024, felvehető: 32 fő 
A szakma gyakorlását kizáró egészségügyi tényező: A tanulóknak az ágazatra (szakképesítésre) előírt 
egészségügyi alkalmassági követelményeknek meg kell felelni. 
Idegen nyelv: angol vagy német 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 

• Szakképzési Ösztöndíjjal támogatott szakképesítés.  

• A tanulóknak – az aktuális pályázati feltételeknek való megfelelés esetén – lehetőségük van az 
Útravaló Ösztöndíjprogram esélyteremtő „Út a szakmához ösztöndíj” alprogramjában és az Apáczai 
ösztöndíjprogramban való részvételre. 
A karosszérialakatos szakember gépjárművek karambolos és korrodált karosszériáinak javítását, gyári 
értékekre történő beállítását, új karosszériaelemek felszerelését, javításhoz karosszériaelemek 
készítését, javított részek felületkezelésre történő előkészítését végzi húzatópadok, egyengető 
rendszerek alkalmazásával, kéziszerszámok, elektromos és pneumatikus kézi kisgépek, hegesztő 
berendezések használatával. 
Írásbeli vizsga: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: a jelentkezők sorrendjét az általános 
iskola 7. osztályban év végén és 8. osztályban félévkor kapott osztályzatok alapján állapítjuk meg. 
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása alapdokumentum szerint: az osztályba 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek.  
 

 
 

Település neve: Debrecen 
Iskola neve: Debreceni SZC Beregszászi Pál Technikum 
OM azonosító: 203033/005 
Cím: 4032 Debrecen, Jerikó u. 17. 
Telefon: +36 52 503-150 
E-mail: titkarsag@dszcberegszaszi.hu 
Honlap: www.dszcberegszaszi.hu 
Igazgató neve: Nagyné Oláh Katalin 
Pályaválasztási felelős: Szentesi Norbert József 

 
Iskolánk Debrecen egyik legrégebbi szakképző intézménye, amely immár 117 éve áll Debrecen 
szakképzésének szolgálatában. A régi Burgundia utcai épületből 2010-ben új helyre, a Jerikó u. 17. szám 
alatti épületbe költözött át, ahol azóta is működik. Az élet akkor ismételten megújulásra késztette 
iskolánkat, a vezetőséget és az oktatói testületet. Ez a folyamatos innováció biztosítja ma is, hogy a 
hozzánk jelentkező diákok tanulmányaik folyamán és végzésük után is megtalálják a számításukat, 
korszerű ismeretek birtokában megállják helyüket a munka világában és az életben. 
Jól felszerelt, modern szaktantermek és tanműhelyek (FESTO, KNX, CISCO) adnak otthont a magas 

Debreceni SZC Beregszászi Pál Technikum 
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szintű szakmai képzésnek iskolánk központi épületében. A tanműhelyekben a szakmák elsajátításához 
szükséges minden korszerű műszer, eszköz rendelkezésre áll. A diákokat magasan képzett oktatók 
vezetik be az általunk oktatott szakmák elméleti és gyakorlati ismereteibe.  
Az iskolánkba jelentkező általános iskolát végzett diákok választhatnak az ötéves technikumi és a 
hároméves szakképző iskolai képzés közül. A diákok érdeklődésüknek megfelelően különböző 
szakmákat tanulhatnak az elektronika és elektrotechnika, az informatika és távközlés, a gépészet, 
illetve a specializált gép- és járműgyártás ágazatok területén. Természetesen lehetőség van arra is, 
hogy az érettségi után a felsőoktatásban tanuljanak tovább. A szakmát tanuló diákok Szakmajegyzék 
szerinti szakmai vizsgát tehetnek. 
Intézményünk kiváló céges kapcsolatokkal is rendelkezik a XXI. századi, korszerű gyakorlati képzés 
biztosítása érdekében. Tanulóink az ágazati alapoktatás után nagy számban duális képzés keretében 
partnercégeinknél sajátítják el az adott szakma minden fortélyát.  
A magas színvonalú szakmai oktatás bizonyítéka, hogy diákjaink évről-évre kimagasló eredményeket 
érnek el az országos szakmai tanulmányi versenyeken. 
Az oktatás mellett nagy hangsúlyt helyezünk a nevelésre is, valamint arra, hogy diákjaink gazdag 
programlehetőségekből választhassanak a sport és a kulturális élet területén. Ehhez sportudvar 
(kézilabdapályák, illetve atlétikai pálya), 25 méteres tanuszoda, illetve korszerű tornaterem áll 
rendelkezésre. 
Alapítóink célja az volt, hogy az iskola tanulói a gazdaság kiváló szakembereivé váljanak, megállják 
helyüket az életben, s versenyképesek legyenek Európa munkaerőpiacán is. Ezt a hagyományt 
folytatjuk ma is, és ezért vagyunk Debrecen és Hajdú-Bihar megye meghatározó ipari és informatikai 
szakképző intézményeinek egyike. 

 
Nyílt nap időpontja: 

• 2022. október 21., péntek, 8 óra 30 perc 

• 2022. november 17., csütörtök, 8 óra 30 perc 
 

Technikumi osztályok 
 
Technikumi osztályok 
 

1.) 5 évfolyamos képzés (32 fő) 
Képesítés megnevezése: Elektronikai technikus (Elektronika és elektrotechnika ágazat) – 
Tanulmányi terület kód: 0051 
Egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges. 
Idegen nyelv: angol vagy német nyelv 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: - 
Írásbeli vizsga: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás ideje: - 
Információk a szóbeli meghallgatásról: - 
Pontszámítás: Az 5., 6., 7. osztályos év végi és 8. osztály félévi magyar nyelv és irodalom, matematika, 
idegen nyelv és a fizika tantárgyak érdemjegyei alapján. 
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: 
A tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók, illetve beilleszkedési, tanulási, magatartási 
nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek. 
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2.) 5 évfolyamos képzés (32 fő) 
Képesítés megnevezése: Erősáramú elektrotechnikus (Elektronika és elektrotechnika ágazat) – 
Tanulmányi terület kód: 0052 
Egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges. 
Idegen nyelv: angol vagy német nyelv 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: - 
Írásbeli vizsga: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás ideje: - 
Információk a szóbeli meghallgatásról: - 
Pontszámítás: Az 5., 6., 7. osztályos év végi és 8. osztály félévi magyar nyelv és irodalom, matematika, 
idegen nyelv és a fizika tantárgyak érdemjegyei alapján. 
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: 
A tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók, illetve beilleszkedési, tanulási, magatartási 
nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek. 
 

3.) 5 évfolyamos képzés (12 fő) 
Képesítés megnevezése: Automatikai technikus (Elektronika és elektrotechnika ágazat) – 
Tanulmányi terület kód: 0053 
Egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges. 
Idegen nyelv: angol vagy német nyelv 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: - 
Írásbeli vizsga: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás ideje: - 
Információk a szóbeli meghallgatásról: - 
Pontszámítás: Az 5., 6., 7. osztályos év végi és 8. osztály félévi magyar nyelv és irodalom, matematika, 
idegen nyelv és a fizika tantárgyak érdemjegyei alapján. 
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: 
A tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók, illetve beilleszkedési, tanulási, magatartási 
nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek. 
 

4.) 5 évfolyamos képzés (20 fő) 
Képesítés megnevezése: Mechatronikai technikus (Specializált gép- és járműgyártás ágazat) – 
Tanulmányi terület kód: 0054 
Egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges. 
Idegen nyelv: angol vagy német nyelv 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: - 
Írásbeli vizsga: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás ideje: - 
Információk a szóbeli meghallgatásról: - 
Pontszámítás: Az 5., 6., 7. osztályos év végi és 8. osztály félévi magyar nyelv és irodalom, matematika, 
idegen nyelv és a fizika tantárgyak érdemjegyei alapján. 
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
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Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: 
A tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók, illetve beilleszkedési, tanulási, magatartási 
nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek. 
 

5.) 5 évfolyamos képzés (32 fő) 
Képesítés megnevezése: Gépjárműmechatronikai technikus (Specializált gép- és járműgyártás 
ágazat) – Tanulmányi terület kód: 0055 
Egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges. 
Idegen nyelv: angol vagy német nyelv 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: - 
Írásbeli vizsga: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás ideje: - 
Információk a szóbeli meghallgatásról: - 
Pontszámítás: Az 5., 6., 7. osztályos év végi és 8. osztály félévi magyar nyelv és irodalom, matematika, 
idegen nyelv és a fizika tantárgyak érdemjegyei alapján. 
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: 
A tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók, illetve beilleszkedési, tanulási, magatartási 
nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek. 
 

6.) 5 évfolyamos képzés (32 fő) 
Képesítés megnevezése: Szoftverfejlesztő és -tesztelő (Informatika és távközlés ágazat) – 
Tanulmányi terület kód: 0056 
Egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges. 
Idegen nyelv: angol vagy német nyelv 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: - 
Írásbeli vizsga: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás ideje: - 
Információk a szóbeli meghallgatásról: - 
Pontszámítás: Az 5., 6., 7. osztályos év végi és 8. osztály félévi magyar nyelv és irodalom, matematika, 
idegen nyelv és az informatika tantárgyak érdemjegyei alapján. 
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: 
A tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók, illetve beilleszkedési, tanulási, magatartási 
nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek. 
 

7.) 5 évfolyamos képzés (32 fő) 
Képesítés megnevezése: Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus (Informatika és 
távközlés ágazat) – Tanulmányi terület kód: 0057 
Egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges. 
Idegen nyelv: angol vagy német nyelv 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: - 
Írásbeli vizsga: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás ideje: - 
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Információk a szóbeli meghallgatásról: - 
Pontszámítás: Az 5., 6., 7. osztályos év végi és 8. osztály félévi magyar nyelv és irodalom, matematika, 
idegen nyelv és az informatika tantárgyak érdemjegyei alapján. 
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: 
A tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók, illetve beilleszkedési, tanulási, magatartási 
nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek. 
 
Szakképző osztályok 
 
1.) 3 évfolyamos képzés 
Képesítés megnevezése: Villanyszerelő (Elektronika és elektrotechnika ágazat) – Tanulmányi terület 
kód: 0061 
Egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges. 
A nevelés-oktatás, képzés jellemzői: 
Induló osztályok száma: 2 osztály 
Felvehető tanulók száma: 64 fő 
Pontszámítás: Az 5., 6., 7. osztályos év végi és 8. osztály félévi magyar nyelv és irodalom, matematika, 
idegen nyelv és a fizika tantárgyak érdemjegyei alapján. 
Kollégiumi elhelyezés: van/nincs 

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: 
A tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók, illetve beilleszkedési, tanulási, magatartási 
nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek. 
 
2.) 3 évfolyamos képzés 
Képesítés megnevezése: Autógyártó (Specializált gép- és járműgyártás ágazat) – Tanulmányi terület 
kód: 0062 
Egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges. 
A nevelés-oktatás, képzés jellemzői: 
Induló osztályok száma: 0,5 osztály 
Felvehető tanulók száma: 16 fő 
Pontszámítás: Az 5., 6., 7. osztályos év végi és 8. osztály félévi magyar nyelv és irodalom, matematika, 
idegen nyelv és a fizika tantárgyak érdemjegyei alapján. 
Kollégiumi elhelyezés: van/nincs 

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: 
A tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók, illetve beilleszkedési, tanulási, magatartási 
nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek. 

 
3.) 3 évfolyamos képzés 
Képesítés megnevezése: Finommechanikai műszerész (Gépészet ágazat) – Tanulmányi terület kód: 
0063 
Egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges. 
A nevelés-oktatás, képzés jellemzői: 
Induló osztályok száma: 1 osztály 
Felvehető tanulók száma: 16 fő 
Pontszámítás: Az 5., 6., 7. osztályos év végi és 8. osztály félévi magyar nyelv és irodalom, matematika, 
idegen nyelv és a fizika tantárgyak érdemjegyei alapján. 
Kollégiumi elhelyezés: van/nincs 
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Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: 
A tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók, illetve beilleszkedési, tanulási, magatartási 
nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek. 

 

 

Település neve: Debrecen 
Iskola neve: Debreceni SZC Bethlen Gábor Közgazdasági Technikum 
OM azonosító: 203033/007 
Cím: 4026 Debrecen, Piac utca 8. B épület 
Telefon: +36 52/412-212 
E-mail: bethlen-kozgaz@bethlen-debr.edu.hu 
Honlap: www.dszcbethlen.hu 
Igazgató neve: Dr. Tóth László Tamásné 
Pályaválasztási felelős: Hegyesi Sándor 

 
165 éves fennállását az idei tanévben ünneplő iskola a mai kor igényeinek megfelelő képzési kínálattal 
vesz részt a város, a régió életében. 2004 óta folytatunk két tanítási nyelvű képzést, amelynek 
eredményeképpen az érettségi vizsga és a szakmai végzettséget igazoló oklevél mellett C1 - azaz 
felsőfokú nyelvvizsgával végeznek diákjaink. Immár egy éve megjelent az oktatási kínálatunkban az 
okleveles technikus képzés a gazdálkodás és menedzsment ágazatban, amely során a Debreceni 
Egyetem Gazdaságtudományi Karával együttműködve képezzük a pénzügy-számviteli ügyintézőket. A 
turizmus-vendéglátás ágazatban 2013 óta képezünk idegenvezetőket és szállodai szakembereket 
együttműködve a régió meghatározó vállalkozásaival, az új tanévben már okleveles technikusi képzés 
keretében is. Élen járunk a pályázati lehetőségek kihasználásában, szakmai, nyelvi, uniós és magyar 
projektek megvalósításában. Az angol mellett francia, német, holland, orosz és kínai nyelvet is 
tanítunk. Végzett diákjainkkal szerte a világban és itt a városban is találkozhatunk a bíróságoktól a 
bankokon keresztül a legtöbb közhivatalig, a Bethlenes bizonyítvány mindig garancia! 
 
Nyílt nap időpontja: 
2022. október 13. csütörtök 
2022. október 14. péntek 
 
Technikumi osztályok 
 
1+5 évfolyam (16 fő) kód: 0106 
Képesítés megnevezése: Turisztikai technikus – okleveles technikus 
A szakma gyakorlását kizáró egészségügyi tényező: mozgásszervi fogyatékos személyt nem tudunk 
fogadni 
Idegen nyelv: angol, második idegennyelv: német vagy holland vagy francia vagy orosz vagy kínai 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: két tanítási nyelvű nyelvi előkészítő 
Írásbeli vizsga: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás ideje: 2023. 03.02-03. (tervezett időpont) 
Információk a szóbeli meghallgatásról: pályaorientációs elbeszélgetés 
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: A tanulmányi területre látási fogyatékos 
(gyengénlátó), hallási fogyatékos (nagyothalló) és egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, 
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók is jelentkezhetnek.  

Debreceni SZC Bethlen Gábor Közgazdasági Technikum 

mailto:bethlen-kozgaz@bethlen-debr.edu.hu
http://www.dszcbethlen.hu/
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1+5 évfolyam (16 fő) kód: 0101 
Képesítés megnevezése: Turisztikai technikus 
A szakma gyakorlását kizáró egészségügyi tényező: mozgásszervi fogyatékos személyt nem tudunk 
fogadni 
Idegen nyelv: angol, második idegennyelv: német vagy holland vagy francia vagy orosz vagy kínai 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: két tanítási nyelvű nyelvi előkészítő 
Írásbeli vizsga: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás ideje: 2023. 03.02-03. (tervezett időpont) 
Információk a szóbeli meghallgatásról: pályaorientációs elbeszélgetés 
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: A tanulmányi területre látási fogyatékos 
(gyengénlátó), hallási fogyatékos (nagyothalló) és egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, 
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók is jelentkezhetnek. 
 
1+5 évfolyam (32 fő) kód: 0102 
Képesítés megnevezése: Vállalkozási ügyviteli ügyintéző 
A szakma gyakorlását kizáró egészségügyi tényező: mozgásszervi fogyatékos személyt nem tudunk 
fogadni 
Idegen nyelv: angol, második idegennyelv: német vagy holland vagy francia vagy orosz vagy kínai 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: két tanítási nyelvű nyelvi előkészítő 
Írásbeli vizsga: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás ideje: 2023. 03.02-03. (tervezett időpont) 
Információk a szóbeli meghallgatásról: pályaorientációs elbeszélgetés 
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: A tanulmányi területre látási fogyatékos 
(gyengénlátó), hallási fogyatékos (nagyothalló) és egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, 
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók is jelentkezhetnek. 
 
5 évfolyam (32 fő) kód: 0105 
Képesítés megnevezése: Pénzügyi-számviteli ügyintéző – okleveles technikus 
A szakma gyakorlását kizáró egészségügyi tényező: mozgásszervi fogyatékos személyt nem tudunk 
fogadni 
Idegen nyelv: angol, választható második idegennyelv: német vagy holland vagy francia vagy orosz vagy 
kínai 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 
Írásbeli vizsga: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás ideje: 2023. 03.02-03. (tervezett időpont) 
Információk a szóbeli meghallgatásról: pályaorientációs elbeszélgetés 
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: A tanulmányi területre látási fogyatékos 
(gyengénlátó), hallási fogyatékos (nagyothalló) és egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, 
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók is jelentkezhetnek.  
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5 évfolyam (16 fő) kód: 0103 
Képesítés megnevezése: Pénzügyi-számviteli ügyintéző  
A szakma gyakorlását kizáró egészségügyi tényező: mozgásszervi fogyatékos személyt nem tudunk 
fogadni 
Idegen nyelv: angol, választható második idegennyelv: német vagy holland vagy francia vagy orosz vagy 
kínai 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 
Írásbeli vizsga: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás ideje: 2023. 03.02-03. (tervezett időpont) 
Információk a szóbeli meghallgatásról: pályaorientációs elbeszélgetés 
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: A tanulmányi területre látási fogyatékos 
(gyengénlátó), hallási fogyatékos (nagyothalló) és egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, 
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók is jelentkezhetnek. 
 
5 évfolyam (16 fő) kód: 0104 
Képesítés megnevezése: Pénzügyi-számviteli ügyintéző  
A szakma gyakorlását kizáró egészségügyi tényező: mozgásszervi fogyatékos személyt nem tudunk 
fogadni 
Idegen nyelv: német, választható második idegennyelv: angol vagy holland vagy francia vagy orosz vagy 
kínai 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 
Írásbeli vizsga: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás ideje: 2023. 03.02-03. (tervezett időpont) 
Információk a szóbeli meghallgatásról: pályaorientációs elbeszélgetés 
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: A tanulmányi területre látási fogyatékos 
(gyengénlátó), hallási fogyatékos (nagyothalló) és egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, 
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók is jelentkezhetnek. 
 

 
Település neve: Debrecen 

Iskola neve: Debreceni SZC Brassai Sámuel Műszaki Technikum 

OM azonosító: 203033/009 

Cím: 4029 Debrecen, Víztorony utca 3. 

Telefon: 52/411-885 

Fax: 52/411-885 

E-mail: brassai@brassai.hu 

Honlap: www.brassai.hu 

Igazgató neve: Demeterné Orosz Erzsébet 

Pályaválasztási felelős: Békési Tibor 
 

Debrecen város közoktatásában több, mint 50 éve vesz részt intézményünk. Ez idő alatt az ipari 
szakközépiskola (Landler) gimnáziummá, szakközépiskolává és érettségire épülő műszaki 
szakgimnáziummá, majd technikummá vált. 
 
Nyílt nap időpontja: 2022. november 9-10. 
 

Debreceni SZC Brassai Sámuel Műszaki Technikum 

mailto:brassai@brassai.hu
http://www.brassai.hu/
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Technikumi osztályok 
Közlekedés és szállítmányozás ágazat (32 fő) 
Képesítés megnevezése: Logisztikai technikus 
A szakma gyakorlását kizáró egészségügyi tényező: --- 
Idegen nyelv: angol vagy német 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: --- 
Írásbeli vizsga: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás ideje: --- 
Információk a szóbeli meghallgatásról: --- 
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: --- 

 
Elektronika és elektrotechnika ágazat (32 fő) 
Képesítés megnevezése: Ipari informatikai technikus 
A szakma gyakorlását kizáró egészségügyi tényező: színlátás zavar 
Idegen nyelv: angol vagy német 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: egészségügyi alkalmasság 
Írásbeli vizsga: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás ideje: --- 
Információk a szóbeli meghallgatásról: --- 
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: --- 
 
Informatika és távközlés ágazat (32 fő) 
Képesítés megnevezése: Informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus 
A szakma gyakorlását kizáró egészségügyi tényező: --- 
Idegen nyelv: angol vagy német 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: --- 
Írásbeli vizsga: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás ideje: ---  
Információk a szóbeli meghallgatásról: --- 
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: --- 
 
Specializált gép- és járműgyártás ágazat (32 fő) 
Képesítés megnevezése: Gépjármű mechatronikai technikus  
A szakma gyakorlását kizáró egészségügyi tényező: színlátás zavar, tér- és mélységlátás hiánya 
Idegen nyelv: angol vagy német 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: egészségügyi alkalmasság 
Írásbeli vizsga: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás ideje: --- 
Információk a szóbeli meghallgatásról: --- 
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: --- 

 
Specializált gép- és járműgyártás ágazat (32 fő) 
Képesítés megnevezése: Mechatronikai technikus (Nyelvi előkészítő 1+5 év) 
A szakma gyakorlását kizáró egészségügyi tényező: színlátás zavar, tér- és mélységlátás hiánya 
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Idegen nyelv: angol 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: egészségügyi alkalmasság 
Írásbeli vizsga: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás ideje: --- 
Információk a szóbeli meghallgatásról: --- 
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: --- 
 
Specializált gép- és járműgyártás ágazat (32 fő) 
Képesítés megnevezése: Mechatronikai technikus 
A szakma gyakorlását kizáró egészségügyi tényező: színlátás zavar, tér- és mélységlátás hiánya 
Idegen nyelv: angol vagy német 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: egészségügyi alkalmasság 
Írásbeli vizsga: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás ideje: --- 
Információk a szóbeli meghallgatásról: --- 
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: --- 
 
Elektronika és elektrotechnika ágazat (32 fő) 
Képesítés megnevezése: Elektronikai technikus 
A szakma gyakorlását kizáró egészségügyi tényező: színlátás zavar 
Idegen nyelv: angol vagy német 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: egészségügyi alkalmasság 
Írásbeli vizsga: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás ideje: --- 
Információk a szóbeli meghallgatásról: --- 
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: --- 
 
 
Specializált gép- és járműgyártás ágazat (32 fő) 
Képesítés megnevezése: Alternatív járműhajtási technikus (6 év) 
A szakma gyakorlását kizáró egészségügyi tényező: színlátás zavar, tér- és mélységlátás hiánya 
Idegen nyelv: angol vagy német 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: egészségügyi alkalmasság 
Írásbeli vizsga: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás ideje: --- 
Információk a szóbeli meghallgatásról: --- 
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: ---



70 
 

 

 

Település neve: Debrecen 
Iskola neve: Debreceni SZC Építéstechnológiai és Műszaki Szakképző Iskola 
OM azonosító: 203033/018 
Cím: 4028 Debrecen, Kassai út 25. 
Telefon: 06-52/525-350 
E-mail: igazgato@epitechdszc.hu 
Honlap: https://www.dszcepitech.hu 
Igazgató neve: Kovács Zsolt 
Pályaválasztási felelős: Kiss Gergely Tamás 

 
A Debreceni SZC Építéstechnológiai és Műszaki Szakképző Iskola az épületgépészet, építőipar, fa- és 
bútoripar, illetve kreatív ágazatban képez szakembereket. Sokszínűségünket nem csak a szakmák 
sokasága, hanem a szakiskolai képzés és a szakképzést előkészítő évfolyamok - az orientációs fejlesztő 
évfolyam és a Dobbantó Program, illetve a Műhelyiskolai képzés, - valamint a felnőttek szakmai 
oktatása biztosítja.  
Iskolánk Hajdú-Bihar megye meghatározó építőipari szakképző intézménye, ahol az alapozó képzést 
saját tanműhelyeinkben valósítjuk meg, kiváló mesterek irányításával. Az alapozó képzés idején 
ösztöndíj jár, melynek egy része egyösszegű pályakezdési juttatásként kerül kifizetésre a szakmai vizsga 
sikeres teljesítését követően. 
Felsőbb évfolyamon lehetőség nyílik a versenyszférában működő vállalkozások megismerésére a 
gyakorlati képzés keretei között, ahol szakképzési munkaszerződés formájában a tanulókat munkabér 
illeti meg. 
 
Nyílt nap időpontja: 2022. október 13-14.    9.00 óra 

 
SZAKKÉPZŐ ISKOLAI KÉPZÉS 

 
Ágazat: Fa- és bútoripar 
Évfolyamok száma: 3 szakképzési évfolyam (32 fő) 
Szakma megnevezése: 9. évfolyamot követően választható  
• 4 0722 08 01 Asztalos 
• 4 0723 08 03 Kárpitos 
A szakma gyakorlását kizáró egészségügyi tényező: foglalkozásegészségügyi alkalmassági vizsgálat 
alapján 
Idegen nyelv: Angol/német 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: a 9. évfolyamon ágazati alapoktatás zajlik, a 
szakmaválasztásra a tanév végén kerül sor. 
Írásbeli vizsga: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás ideje: nincs 
A felvételi eredmény meghallgatásának módja, a pontszámítás: az általános iskolai tanulmányi 
eredmények alapján a jelentkezési lapon feltüntetett 7. osztály év végi és 8. osztály félévi magyar, 
történelem, matematika, rajz és vizuális kultúra, technika és életvitel tantárgyak vonatkozásában. 
Azonos teljesítményű felvételizők esetén előnyben kell részesíteni a halmozottan hátrányos helyzetű 
tanulókat.  
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 

  

Debreceni SZC Építéstechnológiai és Műszaki Szakképző Iskola 
 

mailto:igazgato@epitechdszc.hu
http://www.dszcepitech.hu/
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Ágazat: Építőipar 
Évfolyamok száma: 3 szakképzési évfolyam (96 fő) 
Szakma megnevezése: 9. évfolyamot követően 
• 4 0732 06 01 Ács 
• 4 0732 06 02 Bádogos 
• 4 0732 06 03 Burkoló 
• 4 0732 06 05 Festő, mázoló, tapétázó 
• 4 0732 06 08 Kőműves 
A szakma gyakorlását kizáró egészségügyi tényező: foglalkozásegészségügyi alkalmassági vizsgálat 
alapján 
Idegen nyelv: Angol/német 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 
Írásbeli vizsga: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás ideje: nincs 
A felvételi eredmény meghallgatásának módja, a pontszámítás: az általános iskolai tanulmányi 
eredmények alapján a jelentkezési lapon feltüntetett 7. osztály év végi és 8. osztály félévi magyar, 
történelem, matematika, rajz és vizuális kultúra, technika és életvitel tantárgyak vonatkozásában. 
Azonos teljesítményű felvételizők esetén előnyben kell részesíteni a halmozottan hátrányos helyzetű 
tanulókat.  
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
 
Ágazat: Épületgépészet 
Évfolyamok száma: 3 szakképzési évfolyam (32 fő) 
Szakma megnevezése: 9. évfolyamot követően 
• 4 0732 07 02 Hűtő- és szellőzésrendszer- szerelő 
• 4 0732 07 03 Központifűtés- és gázhálózatrendszer-szerelő 
A szakma gyakorlását kizáró egészségügyi tényező: foglalkozásegészségügyi alkalmassági vizsgálat 
alapján 
Idegen nyelv: Angol/német 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 
Írásbeli vizsga: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás ideje: nincs 
Információk a szóbeli meghallgatásról: nincs 
A felvételi eredmény meghallgatásának módja, a pontszámítás: az általános iskolai tanulmányi 
eredmények alapján a jelentkezési lapon feltüntetett 7. osztály év végi és 8. osztály félévi magyar, 
történelem, matematika, rajz és vizuális kultúra, technika és életvitel tantárgyak vonatkozásában. 
Azonos teljesítményű felvételizők esetén előnyben kell részesíteni a halmozottan hátrányos helyzetű 
tanulókat.  
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
 

SZAKISKOLAI KÉPZÉS 
 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása 
Szakiskolai osztályok előkészítő évfolyama 
Évfolyamok száma: 1 év előkészítő évfolyam  
A beiskolázás speciális jellemzői: egészségügyi alkalmasság  
A nevelés-oktatás, képzés jellemzői: tanulásban akadályozott, sajátos nevelési igényű, enyhe értelmi 
fogyatékos, erről szakvéleménnyel (BNO Kód: F70) rendelkező tanulók részére 
Írásbeli vizsga: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
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Szóbeli meghallgatás ideje: nincs 
Induló osztályok száma: 2  
Felvehető tanulók száma: 24 fő  
Kollégiumi elhelyezés: van/nincs 
 
Szakiskolai osztályok részszakmára felkészítő évfolyama 
Évfolyamok száma: 2 év részszakmára felkészítő évfolyam (48 fő) 
Szakma megnevezése: előkészítő évfolyamot követően 
• 31 542 01 Bőrtárgy készítő 
• 21 542 01 Lakástextil-készítő 
• 21 582 01 Szobafestő 
• 21 543 01 Asztalosipari szerelő 
A beiskolázás speciális jellemzői: egészségügyi alkalmasság 
Idegen nyelv: Angol/német 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 
Írásbeli vizsga: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás ideje: nincs 
Információk a szóbeli meghallgatásról: nincs 
Induló osztályok száma: 2  
Felvehető tanulók száma: 48 fő  
Kollégiumi elhelyezés: van/nincs 

 
Szakképzést előkészítő évfolyam: 
Kompetencia- és orientációs fejlesztésre irányuló előkészítő évfolyam 
Évfolyamok száma: 1 évfolyam 
A beiskolázás speciális jellemzői: alapfokú iskolai végzettség (befejezett általános iskola) 
A nevelés-oktatás, képzés jellemzői:  
Azoknak a fiataloknak ajánljuk, akik bizonytalanok a pályaválasztásban, vagy az általános iskolát 
kompetenciahiánnyal fejezik be. 
A képzés lehetőséget biztosít az ágazatok, szakmák megismerésére, segíti a tanulók sikeres 
szakmaválasztását, az életpálya megalapozását. 
Továbblépési lehetőség: a középfokú beiskolázás bármely területére. 
Kollégiumi elhelyezés: van/nincs 
 
Dobbantó Program: 
Alapkompetencia fejlesztésére irányuló előkészítő évfolyam 
Évfolyamok száma: 1 évfolyam 
A beiskolázás speciális jellemzői: általános iskolát el nem végző, 16. életévüket betöltött tanulók 
számára. 
Továbblépési lehetőség: közvetlenül a műhelyiskolai képzésbe lehetséges, melyek együttes elvégzése 
biztosítja az alapfokú iskolai végzettség és egy részszakma megszerzését.  
Műhelyiskola jellemzői: 
• azok, a klasszikus iskolai környezetben nehezen oktatható, fejleszthető fiatalok tudnak ily módon 
alapfokú végzettséget és részszakmát szerezni, akik lemorzsolódnának, és végzettség nélkül lépnének 
ki a szakképzésből, 
• a részszakma tanulása a gyakorlati képzés helyszínén történik 
• nincsenek közismereti tantárgyak, a szakmai elméletet a gyakorlatba integrálva sajátítja el a tanuló 
• a műhelyiskola időtartama: 6- 24 hó 
Kollégiumi elhelyezés: van/nincs 
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Kollégiumi címjegyzék 
 
Kollégium neve: Debreceni SZC Baross Gábor Középiskolája és Kollégiuma 
Cím: 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A. 
Telefon: 52 / 471 - 776 
Kollégiumvezető: Rajtik János 
Információk a kollégiumról: a felvételi határozatok elbírálása után jelentkezési lap benyújtása 
szükséges.  
 

 

Település neve: Debrecen 

Iskola neve: Debreceni SZC Irinyi János Technikum 

OM azonosító: 203033/12 

Cím: 4024 Debrecen, Irinyi u. 1. 

Telefon: 06-52/533-748 

E-mail: titkarsag@irinyi-debr.edu.hu 

Honlap: https://www.dszcirinyi.hu/ 

Igazgató neve: Szilágyi László 

Pályaválasztási felelős: Bánszegi Andrea, Gál Zsóka 

 
Iskolánk az élelmiszeripari gyökerek megtartásával, de követve a gazdasági változásokat és igényeket, 
számos ágazatban folytat képzést: sport, közlekedés és szállítmányozás, turizmus-vendéglátás, 
szociális és élelmiszeripar ágazatban. Képzéseink igen népszerűek, tanulóink megfelelő tudással, jó 
képességekkel végeznek, megállják helyüket a munkaerőpiacon. A nyelvi előkészítő évfolyammal 
indított turizmus-vendéglátás ágazati képzésünk keretében fejlett külföldi kapcsolatokkal 
rendelkezünk, így lehetőség nyílik arra, hogy tanulóink magas szintű nyelvtudásra tegyenek szert a 
cserekapcsolatok révén. 
 
Nyílt nap időpontja: 2022. október 14., 8:30 
 
Technikumi osztályok 
 
Sport ágazat (12 fő) 
Képesítés megnevezése: Fitness-wellness instruktor 
Idegen nyelv: angol, német 
Írásbeli vizsga: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
A felvétel feltétele: foglalkozásegészségügyi- és pályaalkalmasság 
A felvételi eredmény meghallgatásának módja, a pontszámítás: Felvételi vizsga nincs, a pontszámítás 
az általános iskolai tanulmányi eredmény alapján történik: maximum: 80 pont (100%). 5-6-7. év végi, 
8. osztály félévi eredmények (magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv 
beszámításával). 
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: integráltan 
 
Sport ágazat (20 fő) 
Képesítés megnevezése: Sportedző (a sportág megjelölésével) - sportszervező 
Idegen nyelv: angol, német 
Írásbeli vizsga: van/ nincs 

Debreceni SZC Irinyi János Technikum 

mailto:titkarsag@irinyi-debr.edu.hu
https://www.dszcirinyi.hu/
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Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
A felvétel feltétele: foglalkozásegészségügyi- és pályaalkalmasság 
A felvételi eredmény meghallgatásának módja, a pontszámítás: Felvételi vizsga nincs, a pontszámítás 
az általános iskolai tanulmányi eredmény alapján történik: maximum: 80 pont (100%). 5-6-7. év végi, 
8. osztály félévi eredmények (magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv 
beszámításával). 
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: integráltan 
Közlekedés és szállítmányozás ágazat (32 fő) 
Képesítés megnevezése: Logisztikai technikus – logisztika és szállítmányozás szakmairány 
Idegen nyelv: angol, német 
Írásbeli vizsga: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
A felvételi eredmény meghallgatásának módja, a pontszámítás: Felvételi vizsga nincs, a pontszámítás 
az általános iskolai tanulmányi eredmény alapján történik: maximum: 80 pont (100%). 5-6-7. év végi, 
8. osztály félévi eredmények (magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv 
beszámításával). 
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: integráltan 
 
Turizmus-vendéglátás ágazat angol nyelvi előkészítő – 1+5 év (32 fő) 
Képesítés megnevezése: Vendégtéri szaktechnikus  
Idegen nyelv: angol 
Írásbeli vizsga: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
A felvétel feltétele: foglalkozásegészségügyi- és pályaalkalmasság 
A felvételi eredmény meghallgatásának módja, a pontszámítás: Felvételi vizsga nincs, a pontszámítás 
az általános iskolai tanulmányi eredmény alapján történik: maximum: 80 pont (100%). 5-6-7. év végi, 
8. osztály félévi eredmények (magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv 
beszámításával). 
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: integráltan 
 
Turizmus-vendéglátás ágazat (32 fő) 
Képesítés megnevezése: Turisztikai technikus – turisztikai szervező szakmairány 
Idegen nyelv: angol, német 
Írásbeli vizsga: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
A felvétel feltétele: foglalkozásegészségügyi- és pályaalkalmasság 
A felvételi eredmény meghallgatásának módja, a pontszámítás: Felvételi vizsga nincs, a pontszámítás 
az általános iskolai tanulmányi eredmény alapján történik: maximum: 80 pont (100%). 5-6-7. év végi, 
8. osztály félévi eredmények (magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv 
beszámításával). 
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: integráltan 
 
Szociális ágazat (32 fő) 
Képesítés megnevezése: Kisgyermekgondozó, -nevelő 
Idegen nyelv: angol, német 
Írásbeli vizsga: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
A felvétel feltétele: foglalkozásegészségügyi- és pályaalkalmasság 
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A felvételi eredmény meghallgatásának módja, a pontszámítás: Felvételi vizsga nincs, a pontszámítás 
az általános iskolai tanulmányi eredmény alapján történik: maximum: 80 pont (100%). 5-6-7. év végi, 
8. osztály félévi eredmények (magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv 
beszámításával). 
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: integráltan 
 
Szakképző iskolai osztályok 
 
Élelmiszeripar ágazat, 3 évfolyam (32 fő) 
Szakképesítés megnevezése: Pék 
Idegen nyelv: angol, német 
Írásbeli vizsga: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
A felvétel feltétele: foglalkozásegészségügyi alkalmasság 
A felvételi eredmény meghallgatásának módja, a pontszámítás: Felvételi vizsga nincs, a pontszámítás 
az általános iskolai tanulmányi eredmény alapján történik: maximum: 80 pont (100%). 5-6-7. év végi, 
8. osztály félévi eredmények (magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv 
beszámításával). 
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: integráltan 
 
Élelmiszeripar ágazat, 3 évfolyam (32 fő) 
Szakképesítés megnevezése: Pék-cukrász 
Idegen nyelv: angol, német 
Írásbeli vizsga: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
A felvétel feltétele: foglalkozásegészségügyi- és pályaalkalmasság 
A felvételi eredmény meghallgatásának módja, a pontszámítás: Felvételi vizsga nincs, a pontszámítás 
az általános iskolai tanulmányi eredmény alapján történik: maximum: 80 pont (100%). 5-6-7. év végi, 
8. osztály félévi eredmények (magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv 
beszámításával). 
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: integráltan 
 
Élelmiszeripar ágazat, 3 évfolyam (32 fő) 
Szakképesítés megnevezése: Hentes és húskészítmény-készítő 
Idegen nyelv: angol, német 
Írásbeli vizsga: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
A felvétel feltétele: foglalkozásegészségügyi alkalmasság 
A felvételi eredmény meghallgatásának módja, a pontszámítás: Felvételi vizsga nincs, a pontszámítás 
az általános iskolai tanulmányi eredmény alapján történik: maximum: 80 pont (100%). 5-6-7. év végi, 
8. osztály félévi eredmények (magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv 
beszámításával). 
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: integráltan
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Település neve: Debrecen 
Iskola neve: Debreceni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikum és Szakképző 

Iskola  
OM azonosító: 203033/013 
Cím: 4027 Debrecen, Vénkert u. 2 
Telefon: +36 52-413-113 
E-mail: kereskedelmi.debrecen@gmail.com 
Honlap: www.dszckereskedelmi.hu 
Igazgató neve: Makai Mária 
Pályaválasztási felelős: Varga Sándor 

 
Debrecen legnagyobb történelmi múlttal rendelkező szakképző iskolája várja új diákjait!   
Az eltelt évek alatt az iskola képzési rendszere változott, de fő profilunk mindvégig a kereskedelem és 
a vendéglátás volt. Diákjaink megismerkedhetnek a legújabb technológiákkal és alapanyagokkal, 
külföldi szakmai gyakorlatokon, országos és nemzetközi versenyeken mutathatják meg kreativitásukat. 
Megtanítjuk, hogyan váljon tanulóból menő sztárséf vagy sikeres menedzser. Napjainkban is a szakma 
legkiválóbb szakembereitől tanulhatnak diákjaink. Ők azok a felelősségteljes, elhivatott, szakmájukban 
is kiemelkedő szakemberek, akik segítik napról napra a felnövekvő nemzedék szakmai gyakorlatát, 
biztosítva szakmájuk megfelelő utánpótlásának képzését. Az együttes munkának köszönhetően 
nemcsak elméletben, hanem gyakorlatban is megállják diákjaink a helyüket az iskola falait elhagyva, a 
munka világában. Az érdeklődésének megfelelően mindenki válogathat szakköreinkből, önképző 
köreinkből, sport és kulturális rendezvényeink közül. Nálunk nemcsak átlagos diákélet folyik, hanem 
már tanulóként külső szakemberek segítségével ismerkednek meg diákjaink a vállalkozások 
mindennapjaival és a szakhatóságok tevékenységeivel is. 

 
Nyílt nap időpontja: 
 
2022. november 9. 13:00 óra 
2022. november 23. 13:00 óra 

 
Technikumi osztályok 
Képesítés megnevezése: Kereskedő és webáruházi technikus (Felvehető: 32 fő) 
(Kód: 0311)  
Évfolyamok száma: 5 évfolyam 
A szakma gyakorlását kizáró egészségügyi tényező: egészségügyi alkalmatlanság 
Idegen nyelv: angol, német 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 
Írásbeli vizsga: van / nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás ideje: - 
Információk a szóbeli meghallgatásról: - 
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: A tanulóknak szükséges lenne a szakértői 
vélemények bemutatása, illetve ha szükséges egyéni elbeszélgetés az intézményünk 
gyógypedagógusával. (BTMN-es gyermekekre is ugyanez vonatkozik) 

  

Debreceni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikum és Szakképző  Iskola 

mailto:kereskedelmi.debrecen@gmail.com
http://www.dszckereskedelmi.hu/
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Képesítések megnevezése:  
Cukrász szaktechnikus (Felvehető: 32 fő) 
(Kód: 0312),  
Szakács szaktechnikus (Felvehető: 32 fő) 
(Kód: 0313),  
Vendégtéri szaktechnikus (Felvehető: 32 fő) 
(Kód: 0314). 
 
Évfolyamok száma: 5 évfolyam 
A szakma gyakorlását kizáró egészségügyi tényező: egészségügyi alkalmatlanság és a pályaalkalmassági 
vizsgálaton való nem megfelelés. 
Idegen nyelv: angol, német 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban:  
Írásbeli vizsga: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás ideje: - 
Információk a szóbeli meghallgatásról: 
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: A tanulóknak szükséges lenne a szakértői 
vélemények bemutatása, illetve ha szükséges egyéni elbeszélgetés az intézményünk 
gyógypedagógusával. (BTMN-es gyermekekre is ugyanez vonatkozik) 
 
Szakképző osztályok 
 
Évfolyamok száma: 3 évfolyam 
Képesítés megnevezése: Kereskedelmi értékesítő (Felvehető: 32 fő) 
(Kód: 0315) 
A beiskolázás speciális jellemzői: - 
A nevelés-oktatás, képzés jellemzői: - 
Induló osztályok száma: 2 
Kollégiumi elhelyezés: van/nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: A tanulóknak szükséges lenne a szakértői 
vélemények bemutatása, illetve ha szükséges egyéni elbeszélgetés az intézményünk 
gyógypedagógusával. (BTMN-es gyermekekre is ugyanez vonatkozik) 
 
Évfolyamok száma: 3 évfolyam 
Képesítés megnevezése: Cukrász (Felvehető: 32 fő) 
(Kód: 0316) 
A beiskolázás speciális jellemzői: - 
A nevelés-oktatás, képzés jellemzői: - 
Induló osztályok száma: 1 
Kollégiumi elhelyezés: van/nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: A tanulóknak szükséges lenne a szakértői 
vélemények bemutatása, illetve ha szükséges egyéni elbeszélgetés az intézményünk 
gyógypedagógusával. (BTMN-es gyermekekre is ugyanez vonatkozik) 
 
Évfolyamok száma: 3 évfolyam 
Képesítés megnevezése: Pincér-vendégtéri szakember (Felvehető: 32 fő) 
(Kód: 0318) 
A beiskolázás speciális jellemzői: - 
A nevelés-oktatás, képzés jellemzői: - 
Induló osztályok száma: 1 
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Kollégiumi elhelyezés: van/nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: A tanulóknak szükséges lenne a szakértői 
vélemények bemutatása, illetve ha szükséges egyéni elbeszélgetés az intézményünk 
gyógypedagógusával. (BTMN-es gyermekekre is ugyanez vonatkozik) 
 
Évfolyamok száma: 3 évfolyam 
Képesítés megnevezése: Szakács (Felvehető: 32 fő) 
(Kód: 0319) 
A beiskolázás speciális jellemzői: - 
A nevelés-oktatás, képzés jellemzői: - 
Induló osztályok száma: 1 
Kollégiumi elhelyezés: van/nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: A tanulóknak szükséges lenne a szakértői 
vélemények bemutatása, illetve ha szükséges egyéni elbeszélgetés az intézményünk 
gyógypedagógusával. (BTMN-es gyermekekre is ugyanez vonatkozik) 
 
Évfolyamok száma: 3 évfolyam 
Képesítés megnevezése: Panziós-fogadós (Kód: 0317) 
A beiskolázás speciális jellemzői: - 
A nevelés-oktatás, képzés jellemzői: - 
Induló osztályok száma: 1 
Kollégiumi elhelyezés: van/nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: A tanulóknak szükséges lenne a szakértői 
vélemények bemutatása, illetve ha szükséges egyéni elbeszélgetés az intézményünk 
gyógypedagógusával. (BTMN-es gyermekekre is ugyanez vonatkozik)
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Kollégiumi címjegyzék 
 

Intézmény neve Intézményvezető Levelezési cím Telefonszám Honlap címe, e-mail 
cím 

Debreceni Deák 
Ferenc 
Tehetségfejlesztő 
Középiskolai 
Szakkollégium 

Posta László 
intézményvezető 

4024 
Debrecen, 
Tímár utca 1. 

Tel: 52-534-949 
Fax: 52-534-948 

www.deakkoli.sulinet.
hu 
deakkoli@deakkoli.sul
inet.hu 

Debreceni Deák 
Ferenc 
Tehetségfejlesztő 
Középiskolai 
Szakkollégium 
Újkerti 
Tagintézménye 

Posta László 
intézményvezető 
 
Mester-Varga 
Mónika 
intézményvezető 

4032 
Debrecen, 
Jerikó utca 17-
21. 

Tel/fax: 52-413-
922 

www.deakkoli.sulinet.
hu 
ujkert@deakkoli.sulin
et.hu 

Gulyás Pál 
Kollégium 

Bartáné Kolozsi 
Ilona 
intézményvezető 

4024 
Debrecen, 
Sumen utca 3. 

Tel: 52-349-644 
Fax: 52-349-492 

www-gulyasp-
koll.sulinet.hu 
gulyas@gulyasp-
koll.sulinet.hu 

Hajdú-Bihar 
Megyei Általános 
Iskola, Gimnázium 
és Kollégium 
Győrffy István 
Kollégium 
Intézményegység 

Kalmár Péter 
intézményvezető 

4025 
Debrecen, 
Postakert utca 
7. 

Tel: 52-431-301 
Fax: 52-531-939 

www.hbmaigk.hu 
titkarsag@hbmaigk.su
linet.hu 

Hajdú-Bihar 
Megyei Általános 
Iskola, Gimnázium 
és Kollégium 
Győrffy István 
Kollégium 
Intézményegység 

Kalmár Péter 
intézményvezető 
 
Dinkó-Akli Anett 
intézményegység-
vezető 

4032 
Debrecen, 
Lóverseny utca 
3. 

Tel: 52-417-945 www.hbmaigk.hu 
titkarsag@hbmaigk.su
linet.hu 

Kós Károly 
Művészeti 
Szakgimnázium és 
Kollégium 

Vargáné Szabadka 
Tünde 
intézményvezető 

4032 
Debrecen, 
Hollós utca 3. 

Tel: 52-412-000 
Fax: 52-412-379 

www.moveszeti-
debrecen.sulinet.hu 
koskaroly@muveszeti-
debrecen.sulinet.hu 

http://www.deakkoli.sulinet.hu/
http://www.deakkoli.sulinet.hu/
http://www.deakkoli.sulinet.hu/
http://www.deakkoli.sulinet.hu/
http://www.hbmaigk.hu/
http://www.hbmaigk.hu/
http://www.moveszeti-debrecen.sulinet.hu/
http://www.moveszeti-debrecen.sulinet.hu/
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Település neve: Debrecen 

Iskola neve: Debreceni SZC Kreatív Technikum 

OM azonosító: 203033/15 

Cím: 4027 Debrecen, Sétakert utca 1-3. 

Telefon: +36 52/503-831 

E-mail: titkarsag@dszckreativ.hu 

Honlap: www.dszckreativ.hu 

Igazgató neve: Kovácsné Győrfi Enikő 

Pályaválasztási felelős: Molnár József Fejlesztési és innovációs igazgatóhelyettes 
 
A Debreceni SZC Kreatív Technikum Debrecen belvárosától nem messze, a Nagyerdő 
szomszédságában, villamossal és autóbusszal is kiválóan megközelíthető helyen, biztonságos 
kertvárosi övezetben található. 
A szakmák színes palettáját kínáljuk a kreatív, a szépészet és az oktatás ágazatok iránt érdeklődő és 
hozzánk érkező diákok számára. A piac- és versenyképes, jól kamatoztatható szakmai tudás 
megszerzését a XXI. század követelményeinek megfelelő, jól felszerelt tanműhelyeink, tanszalonjaink 
és szaktantermeink biztosítják. A szakirányú oktatás azonban megvalósulhat a partner cégekkel és 
vállalkozásokkal kialakított duális képzés keretében, valós munkakörnyezetben is. 
Nappali oktatásban résztvevő diákjaink szakképzési ösztöndíjban részesülnek. 
 
Nyílt nap időpontja: 2022. október 12. 

2022. október 13. 

 
Technikumi osztályok 
 
Képesítés megnevezése: 0351 Kreatív ágazat - Nyomdaipari technikus  
A szakma gyakorlását kizáró egészségügyi tényező: - 
Idegen nyelv: angol, német 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: egészségügyi alkalmassági 
követelményeknek való megfelelés szükséges. Gyakorlati hely biztosított, kollégiumi elhelyezés 
biztosított, ösztöndíj. 
Írásbeli vizsga: van / nincs 
Szóbeli meghallgatás: van / nincs 
Szóbeli meghallgatás ideje: 
Információk a szóbeli meghallgatásról: 
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: a tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési 
zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók is 
jelentkezhetnek 
 
Képesítés megnevezése: 0353 Kreatív ágazat - Dekoratőr 
A szakma gyakorlását kizáró egészségügyi tényező: - 
Idegen nyelv: angol, német 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: egészségügyi alkalmassági 
követelményeknek való megfelelés szükséges, pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés 
szükséges. Gyakorlati hely biztosított, kollégiumi elhelyezés biztosított, ösztöndíj. 
Írásbeli vizsga: van / nincs 

Debreceni SZC Kreatív Technikum 

mailto:titkarsag@dszckreativ.hu
http://www.dszckreativ.hu/
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Szóbeli meghallgatás: van / nincs 
Szóbeli meghallgatás ideje: 
Információk a szóbeli meghallgatásról: 
Kollégiumi elhelyezés: van / nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: a tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési 
zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók is 
jelentkezhetnek 
 
Képesítés megnevezése: 0354 Kreatív ágazat - Grafikus 
A szakma gyakorlását kizáró egészségügyi tényező: - 
Idegen nyelv: angol, német 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: egészségügyi alkalmassági 
követelményeknek való megfelelés szükséges. Gyakorlati hely biztosított, kollégiumi elhelyezés 
biztosított, ösztöndíj. 
Írásbeli vizsga: van / nincs 
Szóbeli meghallgatás: van / nincs 
Szóbeli meghallgatás ideje: 
Információk a szóbeli meghallgatásról: 
Kollégiumi elhelyezés: van / nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: a tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési 
zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók is 
jelentkezhetnek 
 
Képesítés megnevezése: 0355 Szépészet ágazat - Kozmetikus technikus 
A szakma gyakorlását kizáró egészségügyi tényező: - 
Idegen nyelv: angol, német 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: egészségügyi alkalmassági 
követelményeknek való megfelelés szükséges. Gyakorlati hely biztosított, kollégiumi elhelyezés 
biztosított, ösztöndíj. 
Írásbeli vizsga: van / nincs 
Szóbeli meghallgatás: van / nincs 
Szóbeli meghallgatás ideje: 
Információk a szóbeli meghallgatásról: 
Kollégiumi elhelyezés: van / nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: a tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési 
zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók is 
jelentkezhetnek 
 
Képesítés megnevezése: 0356 Szépészet ágazat - Fodrász 
A szakma gyakorlását kizáró egészségügyi tényező: - 
Idegen nyelv: angol, német 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: egészségügyi alkalmassági 
követelményeknek való megfelelés szükséges. Gyakorlati hely biztosított, kollégiumi elhelyezés 
biztosított, ösztöndíj. 
Írásbeli vizsga: van / nincs 
Szóbeli meghallgatás: van / nincs 
Szóbeli meghallgatás ideje: 
Információk a szóbeli meghallgatásról: 
Kollégiumi elhelyezés: van / nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: a tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési 
zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók is 
jelentkezhetnek  
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Képesítés megnevezése: 0352 Oktatás ágazat - Oktatási szakasszisztens 
A szakma gyakorlását kizáró egészségügyi tényező: - 
Idegen nyelv: angol, német 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: egészségügyi alkalmassági 
követelményeknek való megfelelés szükséges. Gyakorlati hely biztosított, kollégiumi elhelyezés 
biztosított, ösztöndíj. 
Írásbeli vizsga: van / nincs 
Szóbeli meghallgatás: van / nincs 
Szóbeli meghallgatás ideje: 
Információk a szóbeli meghallgatásról: 
Kollégiumi elhelyezés: van / nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: a tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési 
zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók is 
jelentkezhetnek 
 
Szakképző iskolai osztályok 
 
Képesítés megnevezése: 0360 Kreatív ágazat - Divatszabó 
Évfolyamok száma: 3 
A beiskolázás speciális jellemzői: egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés 
szükséges. Gyakorlati hely biztosított, kollégiumi elhelyezés biztosított, ösztöndíj. 
A nevelés-oktatás, képzés jellemzői: szakképző iskolai képzés 
Induló osztályok száma: 1 
Felvehető tanulók száma: 32 
Kollégiumi elhelyezés: van / nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: a tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési 
zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók is 
jelentkezhetnek 
 

Kollégiumi címjegyzék 
 
Kollégium neve: Debreceni SZC Baross Gábor Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 
Cím: 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A 
OM azonosító: 203033/002 
Telefon: 06/52 471 798 
Honlap: www.dszcbaross.hu 
Kollégiumvezető: Rajtik János 
Információk a kollégiumról: Felújított kollégium az iskolával egy épületben található, jelenleg 156 
férőhellyel rendelkezik: 52 lány és 104 fiú számára tudunk helyet biztosítani. Két emeleten a fiúk, a 
harmadikon a lányok laknak négyágyas szobákban. A társalgókban televízió, számítógépek állnak a 
tanulók rendelkezésére. 
A kollégiumban a napi háromszori étkezésért kell térítési díjat fizetni. A gyermekvédelmi támogatásban 
részesülő tanulók igénybe vehetik az étkezési kedvezményt. Az ezzel kapcsolatos ügyek intézésére 
kijelölt fogadóórák keretében van lehetőség minden hónapban. 
A kollégiumi diákok tanulmányi munkáját minden nevelőtanár a saját szakjának megfelelően segíti. A 
korrepetálásokat, felzárkóztató foglalkozásokat meghatározott időben vehetik igénybe a diákok. A 
napi felkészülést a háromórás szilencium teszi lehetővé. 
Nevelőtestületünk minden feltételt biztosít ahhoz, hogy diákjaink nyugodt, komfortos, otthonos 
környezetben élhessenek és tanulhassanak. 
A Vámospércsi Úti Kollégium a Debreceni Szakképzési Centrum telephelye, és több centrumos iskola 
oktató-nevelő munkáját segíti.  A Kollégium a városból könnyen megközelíthető, több buszjárat 
megállója is az épület közvetlen közelében helyezkedik el. 
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Az épület 4 emeletes. Az első emeleten a lányok vannak elhelyezve 21 szobában, a második és a 
harmadik szintet a fiúk lakják összesen 43 szobában, míg a negyedik szint az egyetemi hallgatók 
számára van fenntartva. A szobákat 2020 nyarán újíttatta fel a Debreceni Szakképzési Centrum. A 
szobákban mosdó hűtőszekrény található. A folyosóról külön nyílnak a WC-helyiségek és a zuhanyzók. 
Minden lakószobában 3 főt tudunk elhelyezni. 
A szabadidő hasznos eltöltésének színtere a földszinti társalgó, a játékszoba két csocsóasztallal és egy 
pingpongasztallal, valamint az udvar, ahol egy röplabdapálya található. Az így kialakított 
kiegyensúlyozott kollégiumi élet és a megfelelő környezet segíti a diákok tanulmányi munkáját.  
 

 

Település neve: Debrecen 
Iskola neve: Debreceni SzC Mechwart András Gépipari és Informatikai Technikum 
OM azonosító: 203033/016 
Cím: 4025., Debrecen, Széchenyi u. 58. 
Telefon: 52- 413-499 
E-mail: iskola@mechwart.hu 
Honlap: www.dszcmechwart.hu 
Igazgató neve: Dr. Barcsa Lajos 
Pályaválasztási felelős:  Gyetvai Károly általános igazgatóhelyettes 

 
A Mechwart mindig Debrecen város és környezete elismert, népszerű középiskolája volt s ma is az. 
Kitűnő választás ez az iskola azoknak, akik műszaki, informatikai, gazdasági területen szeretnének a 
középiskola elvégzése után egyetemen továbbtanulni, de a többi felsőoktatási intézménybe is el lehet 
jutni ebből az intézményből. A felsőoktatásba való bejutász segíti az okleveles technikus képzés is. Jó 
választás a Mechwart azok számára is, akik a középiskola befejezése után műszaki vagy informatikai 
területen munkába szeretnének állni. Az iskolában végzett gépész technikusokat, informatikusokat 
előszeretettel alkalmazzák a környező vállalatok. 
Minden képzési területen lehetőség van az ECDL (Európai Számítógép-használói Jogosítvány) 
megszerzésére, tanfolyam nélkül. 
 
Nyílt nap időpontja: 2022.10.11 és 12, 8:00 személyes tájékoztatók 

 
Technikumi osztályok 
 
9.B osztály    
Informatika és távközlés ágazat (32 fő), Okleveles technikus 
Megszerezhető szakképesítés: Informatikai rendszer- és alkalmazásüzemeltető technikus 
Idegen nyelv: angol 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: képzési idő: 5 év. A képzés során lehetőség 
van a CISCO Akadémián a CCNA oklevél megszerzésére. A technikumi képzésben résztvevő tanulók 
ösztöndíjban, később munkabérben részesülnek. 
 
Írásbeli vizsga: van 
Szóbeli meghallgatás: nincs 
A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: általános iskolai tanulmányi 
eredmények (50%) és az írásbeli felvételi eredmények (50%). A 7. osztály év végi és 8. osztály félévi 
osztályzatait kérik magyar nyelv és irodalom, matematika, idegen nyelv, történelem és fizika 
tantárgyakból 
Kollégiumi elhelyezés: van  
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: a jelentkezés előtt a szülők egyeztessenek az 

Debreceni SZC Mechwart András Gépipari és Informatikai Technikum 
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iskolával! 
 

9.C osztály 
Informatika és távközlés ágazat (32 fő) 
Megszerezhető szakképesítés: Informatikai rendszer- és alkalmazásüzemeltető technikus 
Idegen nyelv: angol vagy német  
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: képzési idő: 5 év. A képzés során lehetőség 
 van a CISCO Akadémián a CCNA oklevél megszerzésére. A technikumi képzésben résztvevő tanulók 
ösztöndíjban, később munkabérben részesülnek. 
 
Írásbeli vizsga: van 
Szóbeli meghallgatás: nincs 
A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: általános iskolai tanulmányi 
eredmények (50%) és az írásbeli felvételi eredmények (50%). A 7. osztály év végi és 8. osztály félévi 
osztályzatait kérik magyar nyelv és irodalom, matematika, idegen nyelv, történelem és fizika 
tantárgyakból 
Kollégiumi elhelyezés: van  
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: a jelentkezés előtt a szülők egyeztessenek az 
iskolával! 
 
9.F osztály  
Informatika és távközlés ágazat (32 fő) 
Megszerezhető szakképesítés: Szoftver fejlesztő és- tesztelő technikus 
Idegen nyelv: angol vagy német  
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: képzési idő 5 év A képzés során lehetőség van 
a CISCO Akadémián a CCNA oklevél megszerzésére. A technikumi képzésben résztvevő tanulók 
ösztöndíjban, később munkabérben részesülnek. 
 
Írásbeli vizsga: van 
Szóbeli meghallgatás: nincs 
A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: általános iskolai tanulmányi 
eredmények (50%) és az írásbeli felvételi eredmények (50%). A 7. osztály év végi és 8. osztály félévi 
osztályzatait kérik magyar nyelv és irodalom, matematika, idegen nyelv, történelem és fizika 
tantárgyakból 
Kollégiumi elhelyezés: van  
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: a jelentkezés előtt a szülők egyeztessenek az 
iskolával! 
 
9.D osztály  
Gépészet ágazat (32 fő) Okleveles technikus 
Megszerezhető szakképesítés: Gépész technikus, CAD-CAM szakmai irány 
Idegen nyelv: angol vagy német  
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: képzési idő 5 év. A képzés során lehetőség 
van FESTO ipari tanúsítványok megszerzésére. A technikumi képzésben résztvevő tanulók 
ösztöndíjban, később munkabérben részesülnek. 
 
Írásbeli vizsga: van 
Szóbeli meghallgatás: nincs 
A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: általános iskolai tanulmányi 
eredmények (50%) és az írásbeli felvételi eredmények (50%). A 7. osztály év végi és 8. osztály félévi 
osztályzatait kérik magyar nyelv és irodalom, matematika, idegen nyelv, történelem és fizika 
tantárgyakból 
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Kollégiumi elhelyezés: van  
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: a jelentkezés előtt a szülők egyeztessenek az iskolával! 
 
9./Kny osztály  
Gépészet ágazat (32 fő) német – magyar két tanítási nyelvű képzés 
Megszerezhető szakképesítés: Gépgyártás-technológiai technikus 
Idegen nyelv: német  
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: képzési idő 1+5 év. A képzés során lehetőség 
van FESTO ipari tanúsítványok megszerzésére. A technikumi képzésben résztvevő tanulók 
ösztöndíjban, később munkabérben részesülnek. 
 
Írásbeli vizsga: van 
Szóbeli meghallgatás: nincs 
A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: általános iskolai tanulmányi 
eredmények (50%) és az írásbeli felvételi eredmények (50%). A 7. osztály év végi és 8. osztály félévi 
osztályzatait kérik magyar nyelv és irodalom, matematika, idegen nyelv, történelem és fizika 
tantárgyakból 
Kollégiumi elhelyezés: van  
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: a jelentkezés előtt a szülők egyeztessenek az 
iskolával! 
A képzésre azok is jelentkezhetnek, akik eddig nem tanulták a német nyelvet! 
 
9./Ny osztály  
Specializált gép- és járműgyártás ágazat (32 fő) angol nyelvű nyelvi előkészítős képzés 
Megszerezhető szakképesítés: Mechatronikai technikus 
Idegen nyelv: angol 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: képzési idő 1+5 év. A képzés során lehetőség 
van FESTO ipari tanúsítványok megszerzésére. A technikumi képzésben résztvevő tanulók 
ösztöndíjban, később munkabérben részesülnek. 
Írásbeli vizsga: van 
Szóbeli meghallgatás: nincs 
A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: általános iskolai tanulmányi 
eredmények (50%) és az írásbeli felvételi eredmények (50%). A 7. osztály év végi és 8. osztály félévi 
osztályzatait kérik magyar nyelv és irodalom, matematika, idegen nyelv, történelem és fizika 
tantárgyakból 
Kollégiumi elhelyezés: van  
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: a jelentkezés előtt a szülők egyeztessenek az 
iskolával! 
 
9.G osztály  
Specializált gép- és járműgyártás ágazat (32 fő)  
Megszerezhető szakképesítés: Mechatronikai technikus 
Idegen nyelv: angol vagy német nyelv 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: képzési idő 5 év. A képzés során lehetőség 
van FESTO ipari tanúsítványok megszerzésére. A technikumi képzésben résztvevő tanulók 
ösztöndíjban, később munkabérben részesülnek. 
Írásbeli vizsga: van 
Szóbeli meghallgatás: nincs 
A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: általános iskolai tanulmányi 
eredmények (50%) és az írásbeli felvételi eredmények (50%). A 7. osztály év végi és 8. osztály félévi 
osztályzatait kérik magyar nyelv és irodalom, matematika, idegen nyelv, történelem és fizika 
tantárgyakból 
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Kollégiumi elhelyezés: van  
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: a jelentkezés előtt a szülők egyeztessenek az 
iskolával!  
 

 

Település neve: Debrecen 
Iskola neve: Debreceni SZC Péchy Mihály Építőipari Technikum 
OM azonosító: 203033/017 
Cím: 4024 Debrecen, Varga u. 5. 
Telefon: 52/531-892 
E-mail: info@pechy-debr.sulinet.hu 
Honlap: www.dszcpechy.hu 
Igazgató: Nagyné Pálinkás Anikó 

 
 

Szakmai tudással a jövődért! 
A Péchy, Debrecen egyik nagy múltú intézménye, amely klasszikus értékeket képvisel. Igyekszünk 
időtálló tudást adni a felnövekvő nemzedéknek a műszaki területen. A belvárosban található 
intézményünkben képezzük az építőipar, épületgépészet, faipar iránt érdeklődőket.  
A folyamatosan és egyre nagyobb sebességgel változó világban, az építőipari képzési kínálatunk a 
munkaerőpiacon folyamatosan keresett. A diákjaink karrierútja már itt elindul, hiszen a partner 
vállalatokkal, cégekkel együtt versenyképes tudást és valódi szakmai tapasztalatot adunk nekik. 
Külföldi partnerkapcsolataink révén lehetőség nyílik németországi szakmai gyakorlatra is. A technikusi 
oklevél megszerzését követően tanítványaink sikeresen pályáznak az építőipar, épületgépészet és 
faipar területén meghirdetett különböző pozíciókra, valamint továbbtanulhatnak felsőoktatási 
intézményekben szakirányban, de akár más területen is.  
A technikumi képzés 5, nyelvi előkészítő évfolyammal 1+5 éves. A közismereti oktatás mellett az első 
2 évben ágazati alapoktatás, majd szakirányú oktatás folyik. 
Ajánljuk az építőipar, faipar és épületgépészet területén a tervezés, kivitelezés iránt érdeklődőknek, és 
azoknak, akik: 
-ösztöndíjat, 
-duális képzést, 
- nyelvoktatást, 
- érettségit + technikusi oklevelet, 
- biztos megélhetést, 
- majd diplomát szeretnének. 
 
Azt valljuk, boldog akkor lehet az ember, ha megtalálja azt, amiben otthon van, amiben kiváló, ami 
ebben az életben a dolga! 
 
Nyílt nap időpontja:  
2022. október 20.  8.30 óra 
2022. november 7.  8.30 óra 
 

Technikumi osztályok 
 
Építőipar ágazat, Magasépítő technikus (5 évfolyamos) 
Kód: 0451 
Felvehető létszám: (64 fő) 
A szakma gyakorlását kizáró egészségügyi tényező: egészségügyi alkalmassági vizsgálathoz kötött 
Idegen nyelv: angol vagy német  
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 

Debreceni SZC Péchy Mihály Építőipari Technikum 
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Írásbeli vizsga:  nincs 
Szóbeli meghallgatás:  nincs 
Szóbeli meghallgatás ideje:  - 
Információk a szóbeli meghallgatásról:  - 
A felvételi pontok az alábbi eredmények összegeként adódnak: 
- A magyar nyelv és irodalom, a történelem, a matematika, a fizika, az idegen nyelv és a rajz 
tantárgyak hetedikes év végi és nyolcadikos félévi osztályzatai (maximum 60 pont) 
 
A középfokú felvételi eljárás során az azonos pontszámot elért tanulók rangsorolása a következők 
szerint történik: A Szakmai Programban rögzítettek szerint. 
Kollégiumi elhelyezés: Van, a Debreceni Szakképzési Centrumon belül. 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása alapdokumentum szerint:   
Egyéb pszichés fejlődés zavarral küzdők integrált nevelése-oktatása, BTM-es tanulók beiskolázása. 
Szakvélemény alapján, ha szükséges fejlesztő foglalkozást biztosítunk. 
 
Építőipar ágazat, Magasépítő technikus (1+5 évfolyamos nyelvi előkészítő angol nyelven) 
Kód: 0452 
Felvehető létszám: (32 fő) 
A szakma gyakorlását kizáró egészségügyi tényező: egészségügyi alkalmassági vizsgálathoz kötött 
Idegen nyelv: angol  
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 
Írásbeli vizsga:  nincs 
Szóbeli meghallgatás:  nincs 
Szóbeli meghallgatás ideje:  - 
Információk a szóbeli meghallgatásról:  - 
A felvételi pontok az alábbi eredmények összegeként adódnak: 
- A magyar nyelv és irodalom, a történelem, a matematika, a fizika, az idegen nyelv és a rajz 
tantárgyak hetedikes év végi és nyolcadikos félévi osztályzatai (maximum 60 pont) 
 
A középfokú felvételi eljárás során az azonos pontszámot elért tanulók rangsorolása a következők 
szerint történik: A Szakmai Programban rögzítettek szerint. 
Kollégiumi elhelyezés: Van, a Debreceni Szakképzési Centrumon belül. 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása alapdokumentum szerint:   
Egyéb pszichés fejlődés zavarral küzdők integrált nevelése-oktatása, BTM-es tanulók beiskolázása. 
Szakvélemény alapján, ha szükséges fejlesztő foglalkozást biztosítunk. 
 
Építőipar ágazat, Mélyépítő technikus (5 évfolyamos) 
Kód: 0451 
Felvehető létszám: (16 fő) 
A szakma gyakorlását kizáró egészségügyi tényező: egészségügyi alkalmassági vizsgálathoz kötött 
Idegen nyelv: angol  
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 
Írásbeli vizsga:  nincs  
Szóbeli meghallgatás:  nincs 
Szóbeli meghallgatás ideje:  - 
Információk a szóbeli meghallgatásról:  - 
A felvételi pontok az alábbi eredmények összegeként adódnak: 
- A magyar nyelv és irodalom, a történelem, a matematika, a fizika, az idegen nyelv és a rajz 
tantárgyak hetedikes év végi és nyolcadikos félévi osztályzatai (maximum 60 pont) 
 
A középfokú felvételi eljárás során az azonos pontszámot elért tanulók rangsorolása a következők 
szerint történik: A Szakmai Programban rögzítettek szerint. 
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Kollégiumi elhelyezés: Van, a Debreceni Szakképzési Centrumon belül.  
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása alapdokumentum szerint:   
Egyéb pszichés fejlődés zavarral küzdők integrált nevelése-oktatása, BTM-es tanulók beiskolázása. 
Szakvélemény alapján, ha szükséges fejlesztő foglalkozást biztosítunk. 
 
Épületgépészet ágazat, Épületgépész technikus (5 évfolyamos) 
Kód: 0454 
Felvehető létszám: (32 fő) 
A szakma gyakorlását kizáró egészségügyi tényező: egészségügyi alkalmassági vizsgálathoz kötött 
Idegen nyelv: angol vagy német 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 
Írásbeli vizsga:  nincs 
Szóbeli meghallgatás:  nincs 
Szóbeli meghallgatás ideje:  - 
Információk a szóbeli meghallgatásról:  - 
A felvételi eredmény meghallgatásának módja, a pontszámítás:  
- A magyar nyelv és irodalom, a történelem, a matematika, a fizika, az idegen nyelv és a rajz 
tantárgyak hetedikes év végi és nyolcadikos félévi osztályzatai (maximum 60 pont) 
 
A középfokú felvételi eljárás során az azonos pontszámot elért tanulók rangsorolása a következők 
szerint történik: A Szakmai Programban rögzítettek szerint. 
Kollégiumi elhelyezés: Van, a Debreceni Szakképzési Centrumon belül.  
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása alapdokumentum szerint:   
Egyéb pszichés fejlődés zavarral küzdők integrált nevelése-oktatása, BTM-es tanulók beiskolázása. 
Szakvélemény alapján, ha szükséges fejlesztő foglalkozást biztosítunk. 

 
Faipar ágazat, Faipari technikus (5 évfolyamos) 
Kód: 0455 
Felvehető létszám: (16 fő) 
 
A szakma gyakorlását kizáró egészségügyi tényező: egészségügyi alkalmassági vizsgálathoz kötött 
Idegen nyelv: angol vagy német 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 
Írásbeli vizsga:  nincs 
Szóbeli meghallgatás:  nincs 
Szóbeli meghallgatás ideje:  - 
Információk a szóbeli meghallgatásról:  - 
A felvételi eredmény meghallgatásának módja, a pontszámítás:  
- A magyar nyelv és irodalom, a történelem, a matematika, a fizika, az idegen nyelv és a rajz 
tantárgyak hetedikes év végi és nyolcadikos félévi osztályzatai (maximum 60 pont) 
 
A középfokú felvételi eljárás során az azonos pontszámot elért tanulók rangsorolása a következők 
szerint történik: A Szakmai Programban rögzítettek szerint. 
Kollégiumi elhelyezés: Van, a Debreceni Szakképzési Centrumon belül. 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása alapdokumentum szerint:   
Egyéb pszichés fejlődés zavarral küzdők integrált nevelése-oktatása, BTM-es tanulók beiskolázása. 
Szakvélemény alapján, ha szükséges fejlesztő foglalkozást biztosítunk.  
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Kollégiumi címjegyzék 
Kollégium neve: Debreceni SZC Baross Gábor Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 
OM azonosító:  203033/002  
Cím:   4030 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A 
Telefon:   (06 52) 471 798 
Igazgató:   Borbély Zoltán 
Honlap:   www. dszcbaross.hu 
Kollégiumvezető:  Rajtik János 
 
Információk a kollégiumról:  
A Baross kollégiuma az iskolával egy épületben található és 156 férőhellyel rendelkezik: 52 lány és 104 
fiú számára tud helyet biztosítani. Két emeleten a fiúk, a harmadikon a lányok laknak négyágyas 
szobákban. A kollégiumban a napi háromszori étkezésért kell térítési díjat fizetni. A gyermekvédelmi 
támogatásban részesülő tanulók igénybe vehetik az étkezési kedvezményt. A kollégiumi diákok 
tanulmányi munkáját nevelőtanárok segítik. A napi felkészülést a háromórás szilencium teszi lehetővé. 
Kollégiumi és városi programok szervezésével igyekszünk színesíteni diákjaink szabadidős 
tevékenységét. A diákönkormányzat által szervezett hagyományos események (elsősavató, karácsonyi 
ünnepség, nőnapi megemlékezés, végzősbúcsúztató, sporttevékenység) mellett figyelemmel kísérjük 
a debreceni programokat, és ezeket a diákok aktuális igényeihez igazodva rendszeresen látogatjuk. A 
társalgókban televízió, számítógépek állnak a tanulók rendelkezésére. 
A Vámospércsi Úti Kollégium a Debreceni Szakképzési Centrum telephelye. Az első emeleten a lányok 
vannak elhelyezve 21 szobában, a második és a harmadik szintet a fiúk lakják összesen 43 szobában. 
Minden lakószobában 3 fő kap elhelyezést. A Kollégium a városból könnyen megközelíthető, több 
buszjárat megállója is az épület közvetlen közelében helyezkedik el. A szabadidő hasznos eltöltésének 
színtere a földszinti társalgó, a játékszoba, valamint az udvar. Az így kialakított kiegyensúlyozott 
kollégiumi élet és a megfelelő környezet segíti a diákok tanulmányi munkáját. 
A kollégiumainkban minden feltétel adott ahhoz, hogy diákjaink nyugodt, komfortos, otthonos 
környezetben élhessenek és tanulhassanak. 
 

 

Település neve: Debrecen 
Iskola neve: Debreceni SZC Vegyipari Technikum 
OM azonosító: 203033/19 
Cím: 4024 Debrecen, Csapó utca 29-35. 
Telefon: +36 52/503-264, +36 20/515-48-01 
Fax: +36 52/503-269 
E-mail: info@vegyipari.hu 
Honlap: www.dszcvegyipari.hu 
Igazgató neve: Szabó Zoltán 

 
 

A város szívében található a Debreceni SZC Vegyipari Technikuma. Az 1950-ben alakult „Vegyi” 
mára már fogalommá vált a debreceniek és a régió lakosai számára. Márkanév, ami garancia a 
minőségi oktatásra és a munkában való elhelyezkedésre. A technikum az általános műveltség 
megalapozása mellett párhuzamosan biztosítja a felkészülést az érettségi vizsgára, és a technikusi 
vizsgára. Ennek megfelelően intézményünk közismereti oktatást, ágazati alapoktatást és 
szakirányú technikus oktatást folytat. 
Iskolánkra magas színvonalú szakmai és nyelvi képzés jellemző, a vegyipar ágazatban indítandó 6 
osztályunkból egy nyelvi előkészítő évfolyam nélküli angol-magyar két tanítási nyelvű, másfél 
osztály angol nyelvi előkészítővel induló angol-magyar két tanítási nyelvű, fél osztály német nyelvi 
előkészítővel induló német-magyar két tanítási nyelvű lesz. Mindkét 

Debreceni SZC Vegyipari Technikum 
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fél osztályban lehetőséget biztosítunk a másik idegen nyelv tanulására is, megfelelve így a helyi 
munkaerőpiaci elvárásoknak. Diákjaink felkészült oktatóink mellett jól felszerelt 
laboratóriumainkban magas óraszámban sajátíthatják el a gyakorlati fogásokat. 
Megtisztelő számunkra, hogy a duális képzésben olyan partnereink vannak, mint a MOL 
Petrolkémia Zrt. és a TEVA Gyógyszergyár Zrt. Nyitottak vagyunk újabb partnerek bevonására is 
ezen a területen. Diákjaink komoly összegű ösztöndíjban, illetve 
munkabérben is részesülhetnek. 
 
Nyílt napok időpontja: 2022. 11.16. 9.30 órától és 11.17. 9.30 órától. 

Technikumi osztályok 

 

Vegyipari ágazat 
 

• Vegyész technikus - 1+5 évfolyamos két tanítási nyelvű, nyelvi előkészítő (angol) 
Kód: 0560 
Felvehető: 48 fő 

• Vegyész technikus - 5 évfolyamos két tanítási nyelvű (angol) 
Kód: 0561 
Felvehető: 32 fő 

• Vegyész technikus - 1+5 évfolyamos két tanítási nyelvű, nyelvi előkészítő (német) 
Kód: 0570 
Felvehető: 16 fő 

• Vegyész technikus - 5 évfolyamos 
Kód: 0590 
Felvehető: 64 fő 

• Vegyész technikus - 5 évfolyamos, okleveles technikus 
Kód: 0591 
Felvehető: 32 fő 

 
Képesítés megnevezése: vegyész technikus 
A szakma gyakorlását kizáró egészségügyi tényező: ha valaki nem felel meg az egészségügyi 
alkalmassági vizsgálaton 
Idegen nyelv: angol és német 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 
Írásbeli vizsga: nincs 
Szóbeli meghallgatás: nincs 
A jelentkezők rangsorolása az alábbiak szerint történik: 

• Magyar nyelv vagy irodalom tantárgyból (a jobbik számít) az 5-7. évfolyamok év végi, a 8. osztály 
félévi osztályzata (max. 20 pont) 

• Matematika tantárgyból az 5-7. évfolyamok év végi, a 8. osztály félévi osztályzata (max. 20 pont) 

• Idegen nyelv tantárgyból az 5-7. évfolyamok év végi, a 8. osztály félévi osztályzata (max. 20 
pont) 

• Kémia tantárgyból a 7. évfolyam év végi, a 8. osztály félévi osztályzatainak a kétszerese (max. 
20 pont) 

• Biológia vagy fizika tantárgyból (a jobbik számít) a 7. évfolyam év végi, a 8. osztály félévi 
osztályzatainak a kétszerese (max. 20 pont) 
Maximálisan 100 pont szerezhető. 
 
Azonos teljesítményű felvételizők esetén előnyben kell részesíteni a halmozottan hátrányos 
helyzetű tanulókat, ezt követően a debrecenieket, harmadsorban a sajátos helyzetűeket. Sajátos 
helyzetűnek tekintjük azt a tanulót, akinek testvére, szülője az iskola tanulója (volt). 
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A felvétel feltétele: egészségügyi alkalmasság 
Kollégiumi elhelyezés: van  
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: 
 egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulókat fogadunk. 
 

Kollégiumi címjegyzék 
Kollégium neve: Debreceni SZC Baross Gábor Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 
OM azonosító: 203033/002 
Cím: 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás utca 8/A. 
Telefon: (52) 471- 776 
Kollégiumvezető: Rajtik János 
Honlap: https://www.dszcbaross.hu 
 
Információk a kollégiumról: 
Felújított kollégium jelenleg 156 férőhellyel rendelkezik:52 lány és 104 fiú számára tudnak helyet 
biztosítani. Két emeleten a fiúk, a harmadikon a lányok laknak négyágyas szobákban. A társalgókban 
televízió, számítógépek állnak a tanulók rendelkezésére. 
A kollégiumban a napi háromszori étkezésért kell térítési díjat fizetni. A gyermekvédelmi támogatásban 
részesülő tanulók igénybe vehetik az étkezési kedvezményt. Az ezzel kapcsolatos ügyek intézésére 
kijelölt fogadóórák keretében van lehetőség minden hónapban. 
A kollégiumi diákok tanulmányi munkáját minden nevelőtanár a saját szakjának megfelelően segíti. A 
korrepetálásokat, felzárkóztató foglalkozásokat meghatározott időben vehetik igénybe a diákok. A 
napi felkészülést a háromórás szilencium teszi lehetővé. 
 

 

Település neve: Debrecen 
Iskola neve: Diószegi Sámuel Baptista Technikum és Szakképző Iskola 

OM azonosító: 100563 
Cím: 4027 Debrecen, Böszörményi út 23-27. 
Telefon: 52/532-083 
Fax: 52/532-121 
E-mail: dioszegi.debrecen@baptistaoktatas.hu 
Honlap: dioszegi-samuel.baptistaoktatas.hu 
Igazgató neve: Molnár József 
Pályaválasztási felelős: dr. Biri Sándorné 

 
A Diószegi Sámuel Baptista Technikum és Szakképző Iskola Debrecen belvárosához közel, 
tömegközlekedéssel kiválóan megközelíthető helyen, a Böszörményi úton helyezkedik el. Nem állami 
fenntartású intézmény, fenntartónk a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy. 
Az iskola hagyományaihoz hűen versenyképes szakmák széles skáláját nyújtja Specializált gép- és 
járműgyártás, Szépészet, Gépészet, Kereskedelem, Szociális és Vendéglátás-turizmus ágazatokban. 
2017-től az ország másik öt iskolájával együtt bekapcsolódtunk a Ford Karrier programba. A program 
keretében továbbképzéseken gyárlátogatáson vehetnek részt a diákjaink és a pedagógusok egyaránt. 
Emellett online elérhető e-learning tananyag segíti a tanulók eredményes előrehaladását.  
Duális partnereink közül kiemelkedő a Vámosgép, a Debreceni Autóház, Krones Hungary Kft., Manz 
Hungary Kft., Interspar, Auchan, Mömax, Főnix Gastro Kft., Mesterlevél Ágazati Képzőközpont.  
Szakmai partnereink közül a Brillantis Kft. fodrász tanulóink oktatásához biztosítják a szakmai anyagot. 
A Helia-D Kft.-vel kötött együttműködés pedig a kozmetikus tanulók és tanáraik számára biztosít 
ingyenes hozzáférést a Helia-D professional oktatáshoz és termékekhez.  
Minden szakmában lehetőség nyílik a szakmai gyakorlat iskolai tanműhelyben való teljesítésére. 
Intézményünk kiválóan felszerelt járműgyártó, fényező, hegesztő tanműhellyel, és szépészeti 

Diószegi Sámuel Baptista Technikum és Szakképző Iskola 

https://www.dszcbaross.hu/
mailto:dioszegi.debrecen@baptistaoktatas.hu
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tanszalonnal rendelkezik. A tanulók az ágazati alapvizsgát követően szakképzési munkaszerződés 
keretében külső gyakorlati helyen, duális partnernél folytatják a gyakorlati-szakirányú oktatásukat. 
2020 szeptemberétől diákjaink ötéves technikumi képzés során az érettségi mellett technikusi 
oklevelet szereznek, mely lehetőséget teremt a felsőfokú tanulmányok folytatásához. 
A szakképzésben tanulók 9. évfolyamtól szakképzési ösztöndíjban részesülnek. 
A régi alapértékekhez ragaszkodó, gyermekközpontú iskolánk, pezsgő, vidám, de egyben hasznosan 
eltöltött diákéveket kínál a hozzánk érkező diákoknak. 
Intézményünkben helyben történő étkezésre van lehetőség. Vidéki diákjaink a város középiskolai 
kollégiumaiban kaphatnak elhelyezést. 
 
Nyílt nap: 
2022. november 18. (péntek) 
Pontos részletekről tájékozódhat az iskola honlapján és facebook oldalán. 

 
Technikumi osztályok 
5 évfolyam (68 fő) 
Specializált gép-és járműgyártás ágazat 
Képesítés megnevezése: Gépjármű-mechatronikai technikus 
A szakma gyakorlását kizáró egészségügyi tényező: színlátás színtévesztés zavara.  
Idegen nyelv: angol/német 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: szakképzési ösztöndíj. 
Írásbeli vizsga: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
Kollégiumi elhelyezés: Debrecen város kollégiumaiban (szülői kompetencia)  
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: 
A tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral, beilleszkedési, tanulási, magatartási 
nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek. 
 
5 évfolyam (32 fő) 
Szépészet ágazat 
Képesítés megnevezése: Fodrász  
A szakma gyakorlását kizáró egészségügyi tényező: színlátás színtévesztés zavara. 
Idegen nyelv: angol/német 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: szakképzési ösztöndíj. 
Írásbeli vizsga: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
Kollégiumi elhelyezés: Debrecen város kollégiumaiban (szülői kompetencia)  
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: 
A tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral, beilleszkedési, tanulási, magatartási 
nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek. 
 
5 évfolyam (32 fő) 
Szépészet ágazat 
Képesítés megnevezése: Kozmetikus technikus  
A szakma gyakorlását kizáró egészségügyi tényező: színlátás színtévesztés zavara. 
Idegen nyelv: angol/német 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: szakképzési ösztöndíj. 
Írásbeli vizsga: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
Kollégiumi elhelyezés: Debrecen város kollégiumaiban (szülői kompetencia)  
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: 
A tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral, beilleszkedési, tanulási, magatartási 
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nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek. 
 
5 évfolyam (32 fő) 
Szociális ágazat 
Képesítés megnevezése: Kisgyermekgondozó, - nevelő 
A szakma gyakorlását kizáró egészségügyi tényező: nincs.  
Idegen nyelv: angol/német 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: szakképzési ösztöndíj. 
Írásbeli vizsga: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
Kollégiumi elhelyezés: Debrecen város kollégiumaiban (szülői kompetencia)  
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: 
A tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral, beilleszkedési, tanulási, magatartási 
nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek. 
Szakképző osztályok 
Szakképesítés megnevezése: Karosszérialakatos (28 fő) 
Specializált gép- és járműgyártás ágazat  
A képzés ideje: 3 év 
Idegen nyelv: angol nyelv vagy német nyelv 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: nincs. 
A képzés során a frissen bevezetett ösztöndíjrendszer érvényesül. 
Felvételhez egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges. 
Írásbeli vizsga: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
Kollégiumi elhelyezés: a város kollégiumaiban lehetséges (szülői kompetencia) 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: 
A tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási 
nehézséggel küzdő, enyhe értelmi fogyatékos tanulók is jelentkezhetnek. 
 
Szakképesítés megnevezése: Járműfényező (28 fő) 
Specializált gép- és járműgyártás ágazat 
A képzés ideje: 3 év 
Idegen nyelv: angol nyelv vagy német nyelv 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: nincs. 
A képzés során a frissen bevezetett ösztöndíjrendszer érvényesül. 
Felvételhez egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges. 
Írásbeli vizsga: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
Kollégiumi elhelyezés: a város kollégiumaiban lehetséges (szülői kompetencia) 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: 
A tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási 
nehézséggel küzdő, enyhe értelmi fogyatékos tanulók is jelentkezhetnek. 
 
Szakképesítés megnevezése: Gyártósori gépbeállító (28 fő) 
Specializált gép-és járműgyártás ágazat 
A képzés ideje: 3 év 
Idegen nyelv: angol nyelv vagy német nyelv 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: nincs. 
A képzés során a frissen bevezetett ösztöndíjrendszer érvényesül. 
Felvételhez egészségügyi és pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges. 
Írásbeli vizsga: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 



94 
 

Kollégiumi elhelyezés: a város kollégiumaiban lehetséges (szülői kompetencia) 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: 
A tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási 
nehézséggel küzdő, enyhe értelmi fogyatékos tanulók is jelentkezhetnek. 

 
Szakképesítés megnevezése: Hegesztő (28 fő) 
Gépészet ágazat 
A képzés ideje: 3 év 
Idegen nyelv: angol nyelv vagy német nyelv 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: nincs. 
A képzés során a frissen bevezetett ösztöndíjrendszer érvényesül. 
Felvételhez egészségügyi és pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges. 
Írásbeli vizsga: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
Kollégiumi elhelyezés: a város kollégiumaiban lehetséges (szülői kompetencia) 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: 
A tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási 
nehézséggel küzdő, enyhe értelmi fogyatékos tanulók is jelentkezhetnek. 
 
Szakképesítés megnevezése: Gépi és CNC forgácsoló (28 fő) 
Gépészet ágazat 
A képzés ideje: 3 év 
Idegen nyelv: angol nyelv vagy német nyelv 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: nincs. 
A képzés során a frissen bevezetett ösztöndíjrendszer érvényesül. 
Felvételhez egészségügyi és pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges. 
Írásbeli vizsga: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
Kollégiumi elhelyezés: a város kollégiumaiban lehetséges (szülői kompetencia) 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: 
A tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási 
nehézséggel küzdő, enyhe értelmi fogyatékos tanulók is jelentkezhetnek. 
 
Szakképesítés megnevezése: Épület- és szerkezetlakatos (28 fő) 
Gépészet ágazat 
A képzés ideje: 3 év 
Idegen nyelv: angol nyelv vagy német nyelv 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: nincs. 
A képzés során a frissen bevezetett ösztöndíjrendszer érvényesül. 
Felvételhez egészségügyi és pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges. 
Írásbeli vizsga: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
Kollégiumi elhelyezés: a város kollégiumaiban lehetséges (szülői kompetencia) 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: 
A tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási 
nehézséggel küzdő, enyhe értelmi fogyatékos tanulók is jelentkezhetnek. 
 
Szakképesítés megnevezése: Ipari gépész (28 fő) 
Gépészet ágazat 
A képzés ideje: 3 év 
Idegen nyelv: angol nyelv vagy német nyelv 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: nincs. 
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A képzés során a frissen bevezetett ösztöndíjrendszer érvényesül. 
Felvételhez egészségügyi és pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges. 
Írásbeli vizsga: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
Kollégiumi elhelyezés: a város kollégiumaiban lehetséges (szülői kompetencia) 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: 
A tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási 
nehézséggel küzdő, enyhe értelmi fogyatékos tanulók is jelentkezhetnek. 
 
Szakképesítés megnevezése: Kereskedelmi értékesítő (28 fő) 
Kereskedelem ágazat 
A képzés ideje: 3 év 
Idegen nyelv: angol nyelv vagy német nyelv 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: nincs. 
A képzés során a frissen bevezetett ösztöndíjrendszer érvényesül. 
Felvételhez egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges. 
Írásbeli vizsga: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
Kollégiumi elhelyezés: a város kollégiumaiban lehetséges (szülői kompetencia) 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: 
A tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási 
nehézséggel küzdő, enyhe értelmi fogyatékos tanulók is jelentkezhetnek. 
 
Szakképesítés megnevezése: Cukrász (28 fő) 
Turizmus-vendéglátás ágazat  
A képzés ideje: 3 év 
Idegen nyelv: angol nyelv vagy német nyelv 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: nincs. 
A képzés során a frissen bevezetett ösztöndíjrendszer érvényesül. 
Felvételhez egészségügyi és pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges. 
Írásbeli vizsga: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
Kollégiumi elhelyezés: a város kollégiumaiban lehetséges (szülői kompetencia) 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: 
A tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási 
nehézséggel küzdő, enyhe értelmi fogyatékos tanulók is jelentkezhetnek. 
 
Szakképesítés megnevezése: Pincér-vendégtéri szakember (28 fő) 
Turizmus-vendéglátás ágazat  
A képzés ideje: 3 év 
Idegen nyelv: angol nyelv vagy német nyelv 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: nincs. 
A képzés során a frissen bevezetett ösztöndíjrendszer érvényesül. 
Felvételhez egészségügyi és pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges. 
Írásbeli vizsga: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
Kollégiumi elhelyezés: a város kollégiumaiban lehetséges (szülői kompetencia) 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: 
A tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási 
nehézséggel küzdő, enyhe értelmi fogyatékos tanulók is jelentkezhetnek. 
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Település neve: Debrecen 
Iskola neve: EURO Baptista Két Tanítási Nyelvű Gimnázium és Technikum 
OM azonosító: 100573 
Cím: 4031 Debrecen, Angyalföld tér 7. 
Telefon: +36 52 423 472 
Fax: +36 52 423 472 
E-mail: euro@baptistaoktatas.hu 
Honlap: euro.baptistakotatas.hu 
Igazgató neve: Novákné Kónya Zita 
Pályaválasztási felelős: Kapusiné Tóth Zsuzsanna 

 

Fenntartó a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy. Az oktatás a lelkiismereti szabadság teljes 
tiszteletben tartásával folyik. Az intézményben kiemelten kezelik a szakmai tárgyakon kívül az idegen 
nyelv és az informatika oktatását. Az iskolában CISCO Hálózati Akadémia és ECL nyelvvizsgahely 
működik. A CISCO képzés az EUROs diákoknak ingyenes, beépül az informatika órák tananyagába. Az 
érettségi után megszerezhető szakképzésekről, a képzési időről információt a helyszínen, valamint az 
iskola honlapján kaphatnak az érdeklődők. Az intézményben 2012 óta egyénre szabott mérési-
értékelési rendszer működik. A mérések során feltérképezik az önálló tanuláshoz, ismeretszerzéshez 
szükséges képességek meglétét (írás, olvasás, szövegértés, emlékezet, figyelem, elemi számolás, 
tanulási képesség). Az eredmények ismeretében tanulói profilt készítenek, ami az egyéni fejlesztési 
terv alapja. A fejlesztések során törekszenek a készségek, képességek optimális szintjének elérésére. A 
mérési és fejlesztési rendszerük lényege, hogy minden gyermeknél a hétköznapi boldoguláshoz 
szükséges alapvető képességeket mérjék, és a továbbiakban egyénre szabottan fejlesszék. Céljuk, hogy 
a tanulóik elérjék képességeik maximumát. Szakértői vélemény alapján fogadnak kiemelt figyelmet 
igénylő tanulókat is (mozgásszervi fogyatékos, érzékszervi fogyatékos – látássérült, hallássérült –, 
egyéb pszichés fejlődési zavarral – súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral – 
küzdő tanulók. 

 

Nyílt nap időpontja: 2022. november 09. 09:00-16:00 

Gimnáziumi osztályok 
 
5 évfolyamos magyar-angol két tanítási nyelvű osztály (34 fő) 
• 1. idegen nyelv: angol 
• 2. idegen nyelv: német 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: jó nyelvérzékű, idegen nyelvet kedvelő 
diákokat várnak. A tanulók a nyelvi előkészítő évfolyamon csak angol nyelvet tanulnak, német nyelv 
tanulására a 9. évfolyamtól van lehetőség. A történelem, földrajz és matematika tantárgyakat angol 
nyelven tanítják. Nagy hangsúlyt fektetnek az informatika tanítására is.  
Írásbeli vizsga: nincs 
Szóbeli meghallgatás: nincs 
Szóbeli meghallgatás ideje: - 
Információk a szóbeli meghallgatásról: - 
A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: a felvételi rangsor a 7. osztály év végi 
és 8. osztály első félév végi jegyek alapján készül (matematika, fizika, magyar nyelv és irodalom, 
történelem, idegen nyelv tantárgyak alapján). 
Kollégiumi elhelyezés: nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: alapdokumentum alapján mozgásszervi fogyaték, 
pszichés fejlődési zavar 

  

EURO Baptista Két Tanítási Nyelvű Gimnázium és Technikum 
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Gimnáziumi osztályok 
4 évfolyamos osztály (34 fő) 
• idegen nyelv: angol és német 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: Négy évfolyamos általános képzés. A tanulók 
mindkét idegen nyelvet heti 3-4 órában tanulják. 
Írásbeli vizsga: nincs 
Szóbeli meghallgatás: nincs 
Szóbeli meghallgatás ideje: - 
Információk a szóbeli meghallgatásról: - 
A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: a felvételi rangsor a 7. osztály év végi 
és 8. osztály első félév végi jegyek alapján készül (matematika, fizika, magyar nyelv és irodalom, 
történelem, idegen nyelv tantárgyak alapján). 
Kollégiumi elhelyezés: nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: alapdokumentum alapján mozgásszervi fogyaték, 
érzékszervi fogyaték (vak, gyengénlátó, nagyothalló), pszichés fejlődési zavar 
 
Technikumi osztályok 
Rendészet és közszolgálat ágazat   (34 fő) 
Érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés: Közszolgálati technikus (szakma azonosító 
száma: 504131801) Közigazgatási ügyintéző szakmairány 
Érettségi végzettséghez kötött szakképesítés: Közigazgatási ügyintéző (2 év) 
Idegen nyelv: angol vagy német 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: a közszolgálat iránt érdeklődő tanulókat 
várják. Érettségi után szakképesítést szerezhetnek, vagy folytathatják tanulmányaikat a Közszolgálati 
Egyetemen. 
Írásbeli vizsga: nincs 
Szóbeli meghallgatás: nincs 
Szóbeli meghallgatás ideje: - 
Információk a szóbeli meghallgatásról: - 
A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: a felvételi rangsor a 7. osztály év végi 
és 8. osztály első félév végi jegyek alapján készül (matematika, fizika, magyar nyelv és irodalom, 
történelem, idegen nyelv tantárgyak alapján). 
Kollégiumi elhelyezés: nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: nincs 
 
Technikumi osztályok 
Informatika és távközlés ágazat   (34 fő) 
Érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés: Informatikai rendszer- és alkalmazás-
üzemeltető technikus (szakma azonosító száma: 506121202); Szoftverfejlesztő és -tesztelő (szakma 
azonosító száma: 506131203) 
Érettségi végzettséghez kötött szakképesítés: Informatikai rendszer- és alkalmazás- üzemeltető 
technikus (2 év), Szoftverfejlesztő és –tesztelő (2 év) 
Idegen nyelv: angol vagy német 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: az érettségi vizsgáig a tanulóknak lehetősége 
van ECDL bizonyítvány megszerzésére, és részt vehetnek a Cisco Hálózati Akadémia képzésein. 
Írásbeli vizsga: nincs 
Szóbeli meghallgatás. nincs 
Szóbeli meghallgatás ideje: - 
Információk a szóbeli meghallgatásról: - 
A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: a felvételi rangsor a 7. osztály év végi 
és 8. osztály első félév végi jegyek alapján készül (matematika, fizika, magyar nyelv és irodalom, 
történelem, idegen nyelv tantárgyak alapján). 
Kollégiumi elhelyezés: nincs 
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Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: alapdokumentum alapján mozgásszervi fogyaték, 
érzékszervi fogyaték (nagyothalló), pszichés fejlődési zavar. 
 

 

Település neve: Debrecen 
Iskola neve: Hajdú-Bihar Megyei Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium, 
 Technikum és Kollégium 
OM azonosító: 201359 
Cím székhely: 4025 Debrecen Postakert utca 7. 
Cím telephely:  4032 Debrecen Lóverseny utca 3. 
Telefon: Debrecen Postakert utca 7.: + 36 52 431 301 

Debrecen Lóverseny utca 3.: + 36 52 417 945 
E-mail: titkarsag@hbmaik.sulinet.hu 
Honlap: www.hbmaigk.hu 
Igazgató neve: Kalmár Péter 
Pályaválasztási felelős: Dinkó-Akli Anett 

 
A Hajdú-Bihar Megyei Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium ezzel a névvel és ebben a formában 
2017-ben jött létre Debrecenben. Jogelődintézményei a Dr. Kettesy Aladár Általános Iskola 1972-ben 
(mint az ország egyetlen, kizárólag látássérültekkel foglalkozó intézménye), míg a Györffy István 
Középiskolai Kollégium 1974-ben nyitotta meg kapuit. A két említett intézmény összevonásra került 
2009-ben, így lett Hajdú-Bihar Megyei Általános Iskola és Kollégium. 
Az elmúlt évek során az oktatáspolitikai kihívásoknak és az aktuális igényeknek is megfelelve 2017-ben 
az intézmény profilja SNI (látásfogyatékos: gyengénlátó, vak) tanulók számára gimnáziumi képzéssel 
kibővülve, új nevet kapott: Hajdú-Bihar Megyei Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium. A gimnázium 
az általános iskolával és a kollégiummal egy épületben kertvárosi környezetben helyezkedik el, a 
Nagyerdő közvetlen szomszédságában, a Debreceni Egyetem közelében, amely könnyen 
megközelíthető számos helyi autóbusszal, a 2-es villamossal, illetve a 35-ös főúton beérkező távolsági 
autóbuszokkal. 
Az intézmény rendelkezik a látássérült tanulók neveléséhez, oktatásához szükséges eszközzel, 
szakemberrel, módszertannal. 
A gimnáziumi feladatellátás esélyt teremt az érettségi bizonyítvány megszerzésére azon látássérült 
tanulók számára is, akik az integrált nevelésben-oktatásban valamilyen okból kifolyólag nem tudnak 
teljesíteni. 
 
Az iskola épületét úgy tervezték, hogy megfeleljen a látássérült tanulók oktatásának-nevelésének:  

• Jól megvilágított tantermek kislétszámú osztályoknak adnak helyet (6-9 fő), ami lehetővé teszi a 
differenciált, egyénre szabott pedagógiai munkát.  

• A tantermek nagy részében van digitális tábla, olvasótelevízió.  

• A tanulópadok dönthetők, a gyerekek igényeinek megfelelően állíthatók.  

• A nyolcadikosok tantermében olyan olvasótelevízió van, ami nemcsak felnagyítja, hanem be is 
szkenneli és akár öt nyelven is felolvassa a tananyagot. 

• Rendelkezésre állnak különböző optikai segédeszközök: kézi nagyítók (lupék), lámpák, 
dokumentumkamerák, és a különféle digitalizáló/informatikai programok, eszközök is segítik a 
tananyagok hangossá tételében (Jaws-program, beszélő karóra, hangos könyvek stb.)  

• A vak (prognosztizált vak) tanulókat felkészítjük az önálló, speciális életmódra.  

• A lépcsők élénk színű csíkokkal lettek ellátva a biztonságosabb közlekedésért és a jobb láthatóság 
érdekében. 

• A kisebbek speciális vonalazású, nagyobb sortávolságú füzetekbe írnak.  

• A vak tanulók Braille tankönyveket és digitális tankönyveket használnak. 

Hajdú-Bihar Megyei Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium, Technikum 
és Kollégium 

mailto:titkarsag@hbmaik.sulinet.hu
http://www.hbmaigk.hu/
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A mindennapi felkészülésben segíti a tanárokat és a diákokat az iskolai könyvtár. A tornateremben, 
sószobában nem csak a testnevelés órák, hanem a délutáni rekreációs programok is helyet kapnak. A 
nagy, parkosított udvar EU-szabványos játékokkal van ellátva. A különböző szaktantermek (nyelvi, 
természettudományi, informatika, művészeti), a Braille-nyomtató (tananyagok gyors kinyomtatása a 
vak tanulók számára), a számos speciális eszköz nagyban elősegíti a színvonalas nevelő-oktató munkát. 
Az intézményben helyet kapott egy új fejlesztőszoba is, amelyben különböző látásnevelést és egyéb 
készségeket fejlesztő játékok segítik a gyógypedagógusok munkáját, amelyek kölcsönözhetők is. 
 
2021 szeptemberétől ismét változott az intézményünk neve a szakképzési feladatok ellátása miatt. Így 
az új nevünk Hajdú-Bihar Megyei Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium, Technikum és 
Kollégium lett. 
Az intézmény szakmai alapdokumentumában szakgimnáziumi keretek között szerepel a Közművelődési 
munkatárs szakképesítés (4 0413 01), valamint technikusi képzés keretében a Vállalkozási ügyviteli 
ügyintéző (5 0411 09 02) beindítása is, ami lehetővé tenné sok érettségizett látássérült gyerek 
szakmaszerzését. 
Az intézmény épületében egy 148 férőhelyes esztétikus, tiszta kollégium működik. Így a távolabb élő 
tanulók otthonos környezetben lakhatnak, közlekedési akadályok nélkül tudnak átjutni az iskola 
részbe. A kollégium biztosítja a másnapra való felkészülés lehetőségét, közösségi élete pedig 
folyamatos impulzusokat ad a diákoknak, mely nélkülözhetetlen lesz a későbbi társadalmi 
beilleszkedéshez. A kollégium így sokkal több, mint egy hely ahol eszik, tanul, és alszik a tanuló. A 
kollégium a saját eszközrendszerével, segíti az iskolai munkát, részben megpróbálja pótolni az otthon 
kényelmét. A kollégiumban együtt él 6-22 éves korú látássérült és éplátó, kis és nagy diák. Integráltan 
nevelünk, az egészséges és látássérült kollégisták közös térben való élete pedig egymás kölcsönös 
elfogadását eredményezi. 
 
Ezen tárgyi és humán feltételek mellett mutatunk utat, adunk esélyt a tanulás és a társadalmi elfogadás 
terén. 
 
Nyílt nap időpontja: 2022.12.07. 11 óra 
 

Gimnáziumi osztályok 
 
0001 gimnáziumi osztály (9-11 fő) 

• 1. idegen nyelv: angol 

• 2. idegen nyelv: német 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 
Írásbeli vizsga: van / nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás ideje: 2023.03.07. 11 óra (pótnap: 2023.03.14. 11 óra) 
Információk a szóbeli meghallgatásról (személyes elbeszélgetés): az elbeszélgetésen nem konkrét 
tudástartalmakat kérdezünk, hanem a felvételiző diákok látássérüléséből fakadó egyéni szükségleteit 
kívánjuk felmérni. A beszélgetés időtartama legfeljebb 15 perc.  

1. Az elbeszélgetés a felvételiző rövid bemutatkozásával kezdődik.  
2. Ezután a pedagógusok a tanuló digitális eszközhasználati szokásaival kapcsolatos 

kérdésekre kérnek választ.  
Kérjük, hogy a tanuló hozza magával:  
• fényképes igazolványát (diákigazolvány/ személyi igazolvány/útlevél),  
• magyar irodalom füzetét (ha laptopon dolgozik, akkor digitális jegyzetét),  
• matematika füzetét (ha laptopon dolgozik, akkor digitális jegyzetét),  
• versenyeredmény és egyéb kiemelkedő teljesítmény okleveleit. 
A pontszámítás: A felvételi eljárás során összesen 50 pont szerezhető. A pontszámítás a tanulmányi 
eredmények alapján történik: általános iskolai eredmények (7. évfolyam végi, 8. évfolyam félévi) 
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alapján számoljuk a következő tantárgyakból: magyar nyelv és irodalom (átlaga), történelem, 
matematika, idegen nyelv, 1 választott tárgy (vagy biológia vagy kémia vagy földrajz vagy fizika). 
Nem vehető fel az a tanuló, akinek hozott pontja nem éri el az elérhető pont 70%-át, vagyis 35 pontot. 
Az intézmény saját nyolcadikos tanulójára is a fentebb leírt pontszámítási szabályok vonatkoznak a 
felvételi eljárás során. 
 
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: kizárólag ép értelmű, látássérült (gyengénlátó, vak) 
tanulókat fogadunk a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Látásvizsgáló, Gyógypedagógiai Tanácsadó, 
Korai Fejlesztő, Oktató és Gondozó Tagintézménye által kiállított szakértői vélemény alapján 

 
 Szakgimnáziumi osztályok 
4 0413 01 Közművelődési munkatárs ágazat szakmacsoport (11 fő) 
Érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés: nem 
Érettségi végzettséghez kötött szakképesítés: igen 
Idegen nyelv: angol 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: kizárólag ép értelmű, látássérült 
(gyengénlátó, vak) tanulók számára indul 
Írásbeli vizsga: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás. van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás ideje:  
Információk a szóbeli meghallgatásról: 
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: kizárólag ép értelmű, látássérült (gyengénlátó, vak) 
tanulókat fogadunk a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Látásvizsgáló, Gyógypedagógiai Tanácsadó, 
Korai Fejlesztő, Oktató és Gondozó Tagintézménye által kiállított szakértői vélemény alapján 
 
Érettségi végzettséghez kötött 2 éves szakképesítés: közművelődési munkatárs szakképesítés  
A szakképesítés azonosító száma:  
A szakképesítés megnevezése: 0002 szakgimnáziumi képzés (11 fő) 
Tanulmányi terület: Közművelődés 
Iskolai rendszerű képzés esetén az évfolyamok száma: 2 év 
Írásbeli vizsga: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás. van/ nincs 
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: kizárólag ép értelmű, látássérült (gyengénlátó, vak) 
tanulókat fogadunk a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Látásvizsgáló, Gyógypedagógiai Tanácsadó, 
Korai Fejlesztő, Oktató és Gondozó Tagintézménye által kiállított szakértői vélemény alapján 

 
Technikumi osztályok 
Érettségire épülő 2 éves képzés 
0003 Vállalkozási ügyviteli ügyintéző képzés 
Képesítés megnevezése: 5 0411 09 02 Vállalkozási ügyviteli ügyintéző vak és gyengénlátó tanulók 
számára (5 fő) 
A szakma gyakorlását kizáró egészségügyi tényező:- 
Idegen nyelv: 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: kizárólag ép értelmű, látássérült 
(gyengénlátó, vak) tanulók számára indul 
Írásbeli vizsga: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás ideje: 
Információk a szóbeli meghallgatásról: 
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
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Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: kizárólag ép értelmű, látássérült (gyengénlátó, vak) 
tanulókat fogadunk a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Látásvizsgáló, Gyógypedagógiai Tanácsadó, 
Korai Fejlesztő, Oktató és Gondozó Tagintézménye által kiállított szakértői vélemény alapján 
 

Kollégiumi címjegyzék 
Kollégium neve: Hajdú-Bihar Megyei Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium, Technikum és 
Kollégium 
OM azonosító: 201359 
Cím: 4025 Debrecen Postakert utca 7.;  

4032 Debrecen Lóverseny utca 3. 
Telefon:  Debrecen Postakert utca 7.: + 36 52 431 301 

Debrecen Lóverseny utca 3.: + 36 52 417 945 
Igazgató: Kalmár Péter 
Honlap: www.hbmaigk.hu 
Kollégiumvezető:  4025 Debrecen Postakert utca 7.; Bajnóczkiné Oláh Erika 

4032 Debrecen Lóverseny utca 3.: Dinkó-Akli Anett 
Információk a kollégiumról: 
A Debreceni Tankerületi Központ fenntartásában, Debrecen városában működő Hajdú-Bihar Megyei 
Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium, Technikum és Kollégium olyan többcélú, közös 
igazgatású köznevelési intézmény, amely ellátja a sajátos nevelési igényű (SNI), érzékszervi 
gyengénlátó tanulók általános iskolai és gimnáziumi nevelését-oktatását, valamint kollégiumi ellátást 
biztosít a látássérült tanulók számára 1-12. (14.) évfolyamon, valamint az ép intellektusú, éplátó 
tanulók számára 7-14. évfolyamon.  
A kollégiumi nevelés intézményünk Postakert utca 7. szám alatti székhelyén (korábbi nevén: Györffy 
István Középiskolai Kollégium), valamint Lóverseny utca 3. szám alatti telephelyén történik.  
A Postakert utca elején található székhely 1974-ben épült. A négyemeletes épület közel 50 éve nyújt 
otthont tehetséges középiskolások számára.  
Nálunk a tanulás az elsődleges feladata minden kollégistának – kollégistáink tanulmányi átlaga elmúlt 
években folyamatosan 4,2 fölött volt –, de hangsúlyt fektetünk arra is, hogy a kollégisták kiváló 
hangulatú közösségi rendezvényeken is részt vegyenek.  
A Postakert u. 7. szám alatti székhely a város központjához közel, csöndes, rendezett környezetben 
található. Helyzete közlekedési szempontból igen előnyös, hiszen a távolsági autóbuszjáratok 
végállomásához és a vasúti pályaudvarhoz egyaránt közel helyezkedik el. Közúton mind a 4., 33., 35., 
47. számú főutakról jól megközelíthető. Könnyen elérhetők a város különböző pontjaira induló helyi 
buszjáratok, troli és villamos állomásai is.  
Négy emeleti szinten 64 négyágyas és szintenként egy-egy 7 illetve 8 ágyas háló található. Minden szint 
tanulószobája televízióval és internet hozzáféréssel rendelkező számítógépekkel is fel van szerelve. Az 
első és a második emeleti szobák teljes felújítása 2014-ben, az első és a második emeleti 
vizesblokkok teljes felújítása 2015-ben, továbbiak 2019-ben valósultak meg. A többi szinten a szobák 
berendezése a közelmúltban készült, kényelmes, praktikus elrendezésű, ágyanként olvasó lámpával 
ellátott. A pályázati forrásokból folyamatosan igyekszünk a korszerűsíteni, fejleszteni. Az emeleten 
található a könyvtár. A könyvtár – a közel 12 ezres darabszámú könyvállomány mellett – internetes 
kapcsolattal és jelentős mennyiségű elektronikus ismerethordozóval a diákok tanulási, művelődési 
lehetőségeit szolgálja.  
Az épület biztonságát riasztórendszer és automata tűzjelző berendezés védi.  
Igyekszünk lehetőségeinkhez mérten a tanulók szabadidejének és sportolási lehetőségeinek változatos 
palettáját biztosítani.  
Intézményünk Lóverseny u. 3. szám alatti telephelyén – a Dr. Kettesy Aladár Iskolai 
Intézményegységgel párhuzamosan – működő kollégiumunk épülete jó közlekedési lehetőséggel (több 
középiskola gyalog is megközelíthető), csendes környezetben, a Nagyerdő közvetlen szomszédságában 
helyezkedik el. A 2009-es év nyarán az épület felújításra került, így korszerű körülmények között 
tanulhatnak, lakhatnak az ide jelentkező tanulók. A 64 lány és 44 fiúk számára a 4 ágyas, tágas 
szobákban biztosított férőhely családias hangulatot teremt kollégistáink számára. A nyugodt tanulás 
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feltételeinek biztosítása mellett számos magas színvonalú, jó hangulatú rendezvényen való részvételre 
van lehetőség a kollégiumi közösségi életbe való bekapcsolódás és a szabadidő hasznos eltöltése 
céljából.  Lehetőség van tornaterem, szabad sportpálya, könyvtár és számítógépterem 
igénybevételére, valamint az épületen belüli WIFI használatra.  
 

 
Település neve: Debrecen 
Iskola neve: Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda 
OM azonosító: 200329  
Cím: 4030 Debrecen, Diószegi út 21. 
Telefon: +36 52 537 078, +36 70 372 1937 
E-mail: info@huszargaliskola.hu 
Honlap:  www.huszargaliskola.hu 
Igazgató neve: Máté József 
 
Általános információk az iskoláról: 
Az intézmény fenntartója a Hit Gyülekezete Egyház.  
Felvételivel kapcsolatos további információk: https://huszargaliskola.hu/userfiles/files/hggft22.pdf 

 

 
 

Település neve: Debrecen 
Iskola neve: Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakgimnázium és Zeneiskola –  
 Alapfokú Művészeti Iskola 
OM azonosító: 031231 
Cím: 4024 Debrecen, Vár u. 1. 
Telefon: +36 52 788 243 
E-mail: iskola@kodaly-debr.sulinet.hu 
Honlap: www.debrecenizenede.hu 
Igazgató neve: Tóth József 
Pályaválasztási felelős: Kovács János 
 
Iskolánk a debreceni zenei képzés hármas egységének legfontosabb eleme. A zenei alapokat elsajátító, 
tehetséges zeneiskolásokból nálunk válik elhivatott, a pálya iránt elkötelezett, profi gondolkodású 
zenész. Tanulóink és tanulócsoportjaink rendszeres résztvevői a nemzetközi és országos versenyeknek. 
Felsőoktatási felvételi arányunk évről évre megközelíti a 100%-ot. 

 
Nyílt nap: 2022. november 21. és 2023. január 30. 

 
Szakgimnáziumi osztályok 
 
XLII. előadóművészet ágazat szakmacsoport (32 fő) 
Érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés: -  
Érettségi végzettséghez kötött szakképesítés: -  
Idegen nyelv: angol, olasz 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban:  
Oktatott szakmák: Klasszikus zenész II, Népzenész II. 
A tanulmányi területek leírása megtalálható honlapunkon. 
Írásbeli vizsga: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás. van/ nincs 

Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakgimnázium és Zeneiskola – Alapfokú 
Művészeti Iskola 

Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola, AMI és Óvoda 

mailto:info@huszargaliskola.hu
http://www.huszargaliskola.hu/
mailto:iskola@kodaly-debr.sulinet.hu
http://www.debrecenizenede.hu/
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Szóbeli meghallgatás (szakmai alkalmassági vizsga) ideje: 2023. március 1-2. 
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs (városi kollégiumokban megoldott) 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: integrált formában. a tanulmányi területre egyéb 
pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő 
tanulók is jelentkezhetnek 

 
Kollégiumi címjegyzék 
 
Gulyás Pál Középiskolai Kollégium 
Debrecen, Sumen utca 3. | Kollégiumvezető: Bartáné Kolozsi Ilona | Tel: 52 349-492 
Szent József Gimnázium és Szakközépiskola Kollégiuma 
Debrecen, Varga utca 2. | Kollégiumvezető: Pintér József | Tel: 06 52 349-849 
Svetits Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 
Debrecen, Szent Anna utca 20-26. | Kollégiumvezető: Bártfay Katalin M. Zsuzsanna 
Tel: 06 52 533-084 

 

 
Település neve: Debrecen 
Iskola neve: Kós Károly Művészeti Szakgimnázium, Technikum és Kollégium 
OM azonosító: 038281 
Cím: 4032 Debrecen Hollós utca 3. 
Telefon: 52/412-000, +3630-877-1130 
E-mail: koskaroly@kkm.edu.hu 
Honlap: www.kkm.edu.hu 
Igazgató neve: Vargáné Szabadka Tünde 
Pályaválasztási felelős: Kozmáné Lőrincz Margit 

 

Iskolánkban párhuzamosan készülnek fel a tanulók az érettségire (12. évf. vége) és a szakmai vizsgára 
(13. évf. vége). Célunk olyan magas színvonalú vizuális kultúra átadása, amely képessé teszi tanulóinkat 
önálló tervezési és kivitelezési feladatok megoldására. Iskolánk tanműhelyeiben megismerkedhetnek 
a választott szakma legkorszerűbb technológiájával és technikai eszközeivel. 

 

Nyílt nap időpontja: 2023. október 5-től minden szerdai napon 9-12 óráig. Előzetes regisztráció: 
Kozmáné Lőrincz Margit pályaválasztási felelősnél. telefon: 06/20/562-3888, email: 
nyiltmuhely@kkm.edu.hu 

 
Szakgimnáziumi osztályok 
 
Tanulmányi terület: Művészet, Képző- és iparművészeti munkatárs 6 osztály (12 fő/ osztály) 
Érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés: - 
Érettségi végzettséghez kötött szakképesítés (melyre párhuzamosan készülnek fel a diákok 9. 
évfolyamtól): 
- Képző- és iparművészeti munkatárs Divatstílus- és jelmeztervező szakirány (12 fő), tagozatkód:0001 
- Képző- és iparművészeti munkatárs Művészeti grafikus szakirány (24 fő), tagozatkód:0002 
- Képző- és iparművészeti munkatárs Mozgókép- és animációtervező szakirány (24 fő), 
tagozatkód:0003 
- Képző- és iparművészeti munkatárs Ötvös szakirány (12 fő), tagozatkód: 0004 
 
Idegen nyelv: Angol 
 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 

Kós Károly Művészeti Szakgimnázium, Technikum és Kollégium 

mailto:koskaroly@kkm.edu.hu
http://www.kkm.edu.hu/
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Írásbeli vizsga: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás. van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás ideje: 2023. február 28. – március 02. egyéni beosztás szerint, melyet az 
intézmény honlapján teszünk közzé. 
Információk a szóbeli meghallgatásról: rajzkészség, kreativitás–vizsgálat, hozott anyag (mappa) 
megtekintése.  
A felvételi eredmény számításának módja, a pontszámítás: tanulmányi eredmény 60%, rajzkészség- 
kreativitás vizsgálat eredménye 30%, hozott anyag (mappa) megtekintése 10% 
 
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, 
oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése-oktatása (autizmus spektrumzavar, 
egyéb pszichés fejlődés zavarral küzdők, értelmi fogyatékos-enyhe értelmi fogyatékos) 

 
Kollégiumi címjegyzék 

 
Kollégium neve: Kós Károly Művészeti Szakgimnázium, Technikum és Kollégium 
OM azonosító: 038281 
Cím: 4032 Debrecen, Hollós utca 3. 
Telefon: 52/412-000, +3630-877-1130 
Igazgató: Vargáné Szabadka Tünde 
Honlap: www.kkm.edu.hu 
Kollégiumvezető: Haramura Béla 
Információk a kollégiumról: 
Iskolánk vidéki tanulóinak 92 fős kollégiumban biztosítjuk a lakhatás feltételeit: 4 ágyas szobákban, 
napi háromszori étkezéssel. Iskolánk a Nagyerdő szélén található, udvarunk védett természeti érték, 
botanikus kert. 
 

 
 

Település neve: Debrecen 
Iskola neve: Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium 
OM azonosító: 031235 
Cím: 4027 Debrecen Füredi út 69. 
Telefon: 52-537-215 
E-mail: hkk@hm.gov.hu 
Honlap: www.kratochvil.hu 
Igazgató neve: Kovács István alezredes 
Pályaválasztási felelős: Böjthéné Urbin Eleonóra igazgatóhelyettes 

 
Intézményünkben egyedülálló honvédelmi nevelés valósul meg. A képzéshez kötelező a kollégiumi 
bentlakás. A növendékek az iskolában és a kollégiumban speciális napirend szerint élik 
mindennapjaikat. Béri Balogh Ádám honvéd kadét ösztöndíjban részesül – tanulmányi átlagtól függően 
– minden növendékünk. 

 

 

Nyílt nap időpontja:  

 
Gimnáziumi osztályok 
 
2222 kód Honvéd Kadét Közismereti Képzés (gimnázium) – emelt óraszámú angol nyelvi osztály (23 

Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium 

mailto:hkk@hm.gov.hu
http://www.kratochvil.hu/
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fő) 

• 1. idegen nyelv: angol 

• 2. idegen nyelv: német 
 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 
4 éves képzés gimnáziumi kerettanterv szerint. 
Emelt óraszámú képzés angol nyelvből. 
Második idegen nyelv a német. 
Kötelező a honvédelmi alapismeretek tantárgy tanulása és az érettségi vizsga ebből a tantárgyból. 
 
Írásbeli vizsga: van (központi írásbeli felvételi vizsga) 
Szóbeli meghallgatás: van 
Szóbeli meghallgatás ideje: 2023. február 27. - 2023. március 14. között 
Információk a szóbeli meghallgatásról: Részletes követelmények a www.kratochvil.hu honlapon. 
Kollégiumi elhelyezés: van (kötelező kollégiumi bentlakás) 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása:  
A sajátos nevelési igényű tanulók oktatása integráltan folyik. 

 
Technikumi osztály 
 
Képesítés megnevezése:  
1111 kód Honvéd kadét ágazati szakképzés – elektronikai vagy logisztikai technikus szakmairány (27 
fő) 
A szakma gyakorlását kizáró egészségügyi tényezők:  
Gyenge fejlettség és izomerő. A végtagok azon nem kompenzálható rendellenességei, amelyek a 
munkavégzést akadályozzák. Súlyos szívbetegség. Krónikus légzőszervi megbetegedések. Mindkét fül 
halláscsökkenése a beszédmegértés zavarával. Beszédhiba. Epilepszia. Színtévesztés. Kéz idült 
bőrbetegségei. A fedetlen testrészek bőrének torzító elváltozásai.  
0,8-0,0; 0,7-0,1; 0,6-0,2; 0,5-0,3; 0,4-0,4-nél rosszabb látásélesség. 
Idegen nyelv: angol vagy német nyelv 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 
Az osztály a Honvédelem ágazati képzésen belül indul, 5 éves képzés. 
A négy kötelező közismereti tárgyból érettségi vizsga, valamint a technikusi szakképesítés szakmai 
vizsgája egyben az ötödik érettségi tárgy. 
Kimenet: 5 év után érettségi bizonyítvány, elektronikai vagy logisztikai technikus végzettség.   
A végzettség megszerzésének feltétele: „B” kategóriás vezetői engedély, ECDL bizonyítvány. 
 
Írásbeli vizsga: van (központi írásbeli felvételi vizsga) 
Szóbeli meghallgatás: van 
Szóbeli meghallgatás ideje: ideje: 2023. február 27. - 2023. március 14. között 
Információk a szóbeli meghallgatásról: Részletes követelmények a www.kratochvil.hu honlapon. 
Kollégiumi elhelyezés: van (kötelező kollégiumi bentlakás) 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: 
A sajátos nevelési igényű tanulók oktatása integráltan folyik. 
 

Kollégiumi címjegyzék 
Kollégium neve: Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium 
OM azonosító: 031235 
Cím: 4027 Debrecen, Füredi út 69. 
Telefon: 52/537-215 
Igazgató: Kovács István alezredes 
Honlap: www.kratochvil.hu  
Kollégiumvezető: Dr. Pető Zsolt Csaba 

http://www.kratochvil.hu/
http://www.kratochvil.hu/
http://www.kratochvil.hu/
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Információk a kollégiumról: 
Kizárólag az intézménnyel tanulói jogviszonyban álló tanulók számára biztosítunk kollégiumi 
férőhelyet. 
A növendékek a kollégiumban speciális napirend szerint élik mindennapjaikat. Honvédelmi 
foglalkozások, kirándulások, versenyek széles köre teszi színesebbé a diákéletet. Szaktárgyi 
korrepetálás, nyelvi felzárkóztatás és –fejlesztés, tehetséggondozás valósul meg a kollégiumban.  
 

 

Település neve:  Debrecen 
Iskola neve:  Magiszter Óvoda, Általános Iskola, Középiskola, Szakképző Iskola és 
 Alapfokú Művészeti Iskola 
OM azonosító:  200509 
Cím:  4024 Debrecen, Wesselényi u. 4/b. 
Telefon:  06 52/533-928 
E-mail:  titkarsag.debrecen@magiszteresely.hu 
Honlap:  http://debrecen.magiszteresely.hu 
Igazgató neve: Hadobás Istvánné-intézményvezető 

 
Nyílt nap időpontja: 2022. november 16. (szerda) 8-13 óráig 

 

Gimnáziumi osztályok 
2 integrált osztály max. 70 fő 

• 1. idegen nyelv: angol 

• 2. idegen nyelv: német 
 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban:  
„Gimnázium; 4 évfolyam; a tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv angol, a tanulmányi 
területen oktatott második idegen nyelv a német. 
A tanulmányi területre autizmus spektrumzavarral küzdők, látási fogyatékos (gyengénlátó), hallási 
fogyatékos (nagyothalló), enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, pszichés fejlődési zavaros 
(súlyos tanulás, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) tanulók jelentkezhetnek;  
 
2 felnőtt nappali osztály max. 70 fő 

• 1. idegen nyelv: angol 

• 2. idegen nyelv: német 
 
 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban:  
„Gimnázium; 4 évfolyam; 16-25 év között. A tanulmányi területen oktatott első idegen nyelv angol, a 
tanulmányi területen oktatott második idegen nyelv a német. 
 
Írásbeli vizsga: van / nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás ideje: 2023. március eleje 
Információk a szóbeli meghallgatásról: Rövid beszélgetés gyógypedagógusunk közreműködésével 
minden tanulóval és a szülővel, különös tekintettel Sajátos nevelési igényű tanulók Pedagógia 
Szakvéleményére.  
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
Étkezés: van/nincs 

  

Magiszter Óvoda, Általános Iskola, Középiskola, Szakképző Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola 

file:///C:/Users/Red/Dropbox/My%20PC%20(Red)/Downloads/Dana_képek/titkarsag.debrecen@magiszteresely.hu
http://debrecen.magiszteresely.hu/
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Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: 
A többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, 
magatartási nehézséggel küzdő tanulókat is szeretettel várjuk integrált osztályainkba, Szakértői 
Bizottság által hozott felmentéseket módunkban áll elfogadni. Kérjük, a jelentkezési lapjukhoz 
csatolják a szakértői bizottság által kiállított szakértői vélemény másolatát. 
A sajátos nevelési igényű tanulók közül a működési engedélyünk és az Nkt. 4. § 25.pontja alapján az 
intézményünk ellátja a többi gyerekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható:  

• enyhe értelmi fogyatékos vagy beszédfogyatékos, 

• érzékszervi fejlődési zavarral küzdő, látási fogyatékos (gyengénlátó), hallási fogyatékos 
(nagyothalló),  

• egyé pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulás, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) 
küzdő 

• autizmus spektrumzavarral küzdő tanulók 
 

 

Település neve: Debrecen 
Iskola neve: Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium és 
 Technikum 
OM azonosító: 031202 
Cím: 4031, Debrecen, Holló László sétány 6. 
Telefon: 06/52/413-326 
E-mail: mfg@medgyessy-debr.edu.hu 
Honlap: www.medgyessygimnazium.hu 
Igazgató neve: Fekete József 
Pályaválasztási felelős: Kiss Papp Csilla és Borbélyné dr. Bacsó Viktória 

 
Az általános iskola 6., illetve 8. osztályának elvégzése után jelentkezhetnek intézményünkbe a tanulók. 
A képzést a köznevelési törvénynek megfelelően, a kiadott kerettanterv alapján készített helyi tanterv 
szerint végezzük. 
Emelt szintű képzést biztosítunk a kiemelt specialitásoknak (képzőművészeti képzés, mozgás- és 
táncművészeti képzés, angol nyelv és komplex tehetséggondozás) megfelelően. Célunk, hogy az 
érdeklődő diákok minél magasabb szinten tudják kibontakoztatni tehetségüket. A közoktatási törvény 
alapján a tanulók kötelező óraszáma a 7-8. évfolyamon 30 óra, a 9-10. évfolyamon, nyelvi tagozaton 
34 óra, általános tagozaton 34 óra, művészeti képzésben 34 óra, amely óraszámok tartalmazzák a 
mindennapos testnevelés heti 5 óraszámát is. A 10. osztály sikeres elvégzését követően megfelelő 
számú jelentkező esetén minden közismereti tantárgyból helyben biztosítjuk annak lehetőségét, hogy 
a közép és emelt szintű érettségire a tanulók felkészülhessenek. 
A 11-12. évfolyamon a kötelező óraszám 34 óra/hét, maximális óraszám 37 óra/hét, a szakgimnáziumi 
osztályban szakmai tárgyakkal együtt 40 óra/hét. Az idegen nyelvek ismerete napjainkban 
nélkülözhetetlen. A nyelvtudás egyre inkább a munkához szükséges feltétel. Minden diákunk számára 
biztosítjuk az angol nyelv tanulását kezdő vagy haladó szinten. A második idegen nyelv kötelezően 
választható. Kínálatunk: német, francia, olasz, orosz nyelv, mely megfelelő számú jelentkező esetén 
indul. 
Az intézményben érettségire épülő szakképzésre van lehetőség a művészeti szakmacsoporton belül. 
Az érettségi után megszerezhető szakképesítésekről, a képzési időről az iskola szakképzési titkársága 
(108-as iroda, 52/413-326/18-as mellék) ad bővebb információt. 

  

Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium és Technikum 

mailto:mfg@medgyessy-debr.edu.hu
http://www.medgyessygimnazium.hu/
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Nyílt napok időpontjai: 
  

2022. november 9. szerda 
17 óra 

Nyílt nap ált. tantervű oszt., nyelvi spec. oszt. (aula) 

2022. november 10. csütörtök 
17 óra 

Nyílt nap képzőművészeti és tánc spec. oszt. (aula) 

2022. november 16. szerda 
17 óra 

Nyílt nap hatosztályos tehetséggondozó oszt. (aula) 

 
Gimnáziumi osztályok 
Általános tantervű osztály (34fő) 

• 1. idegen nyelv: angol vagy német  

• 2. idegen nyelv: német vagy angol vagy francia vagy orosz 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: Sokirányú továbbtanulásra felkészítő magas 
színvonalú gimnáziumi oktatás. 
Tanulmányi terület kódja: 0033 
Írásbeli vizsga: van / nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
A pontszámítás: Az általános iskolából hozott max. 100 pont (magyar nyelv, irodalom, matematika, 
történelem és idegen nyelv osztályzatainak összege) és a központi írásbeli vizsgán szerezhető max. 100 
pont, összesen tehát max. 200 pont. 
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: 
SNI-s tanulók integrált nevelés-oktatása (pszichés zavarral küzdők), iskolapszichológus, 
fejlesztőpedagógus és utazó gyógypedagógus segítségével. 
 
Négy évfolyamos kiemelt idegen nyelvi, haladó angol-kezdő német osztály (34fő) 

• 1. idegen nyelv: angol  

• 2. idegen nyelv: német  
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: jó nyelvérzékű, az angol nyelvet haladó 
szinten tanulóknak. 
A tanulmányi terület kódja: 0083 
Írásbeli vizsga: van / nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás ideje: 2023.03.01. 12 óra 
Információk a szóbeli meghallgatásról: A szóbeli vizsga kéttagú bizottság előtt zajlik, és két részből áll: 

1. Pár mondatos ráhangoló beszélgetés után /melynek célja a feszültség oldása/ 
kérdéseket teszünk fel a tanulóknak a megadott témakörökből,. 4-5 témakört is érintünk, így nem 
fordulhat elő, hogy valaki kedvezőtlen vagy túl könnyű témát húz. 

2. A tanuló két – az adott témakörökhöz tartozó – képet húz, és tetszése szerint kiválasztja 
az egyiket. A feladata az, hogy beszéljen a képről vagy arról, ami a képről eszébe jut. A beszélgetést 
segítőkérdésekkel irányítjuk. 
A pontszámítás: Magyar nyelv, irodalom, matematika, történelem és idegen nyelv osztályzatainak 
összege osztva kettővel, max. 50 pont, központi írásbeli vizsgán szerezhető max. 100 pont és a szóbelin 
szerezhető max. 50 pont, mindösszesen max. 200 pont. 
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: 
SNI-s tanulók integrált nevelés-oktatása (pszichés zavarral küzdők), iskolapszichológus, 
fejlesztőpedagógus és utazó gyógypedagógus segítségével. 
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Négy évfolyamos képzőművészeti gimnáziumi képzésű osztály (17fő) 

• 1. idegen nyelv: angol vagy német  

• 2. idegen nyelv: német vagy angol vagy francia vagy orosz 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: jó kézügyességű, kiváló rajzkészséggel 
rendelkező tanulóknak. 
Tanulmányi terület kódja: 0053 
Írásbeli vizsga: van / nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás ideje: 2023.03.01-03. 12 óra 
Információk a szóbeli meghallgatásról: A felvételi vizsga két lépésben zajlik a nap folyamán. 

 
Gyakorlati rész:  

1. Látvány utáni helyszíni tanulmányrajz (csendélet tónusos ábrázolása) A/2 méretben. A 
munkára szánt idő összesen: 2 óra. 
2. Otthon készítendő és beadandó kreatív feladat (2023. február 1-től az iskola honlapján 
közzétett és elérhető). Portfólió beadása a felvételi eljárásnak nem feltétele, pont ezért nem 
adható.  

1. Szóbeli elbeszélgetés, a jelöltek számot adhatnak az általános iskolában szerzett általános 
műveltségükről és képzőművészeti tájékozottságukról. 
Művészettörténeti és műveltségi irányú elbeszélgetés kiadott téma és korszak alapján: A középkor 
(Késő Gótika, Reneszánsz) 
Ajánlott irodalom és képjegyzék: www.medgyessygimnazium.hu felvételizőknek link alatt). 
 
A pontszámítás: Magyar nyelv, irodalom, matematika, történelem és idegen nyelv osztályzatainak 
összege osztva kettővel, max. 50 pont, központi írásbeli vizsgán szerezhető max. 100 pont és a szóbelin 
szerezhető max. 50 pont, mindösszesen max. 200 pont. 
 
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: 
SNI-s tanulók integrált nevelés-oktatása (pszichés zavarral küzdők), iskolapszichológus, 
fejlesztőpedagógus és utazó gyógypedagógus segítségével. 

 
Négy évfolyamos tánc- és mozgásművészeti gimnáziumi képzésű osztály (17fő) 

• 1. idegen nyelv: angol vagy német  

• 2. idegen nyelv: német vagy angol vagy francia vagy orosz 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: A tánc iránt érdeklődő, előképzettséggel 

rendelkező tanulóknak. 
Tanulmányi terület kódja: 0063 
Írásbeli vizsga: van / nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás ideje: 2023.03.01-03. 12 óra 
Információk a szóbeli meghallgatásról: táncos gyakorlati feladatsor (ritmusérzék megfigyelése, rövid 
koreográfia tanulása). Egészségügyi alkalmassági vizsgálat nincs, de szülői nyilatkozat szükséges arról, 
hogy mozgásszervi, gerincdeformáció nem akadályozza a tanulót a rendszeres terheléses mozgásban. A 
szóbeli vizsgán kell leadni. Elbeszélgetés általános tánctörténeti témáról és érdeklődési körről.  
A pontszámítás: Magyar nyelv, irodalom, matematika, történelem és idegen nyelv osztályzatainak 
összege osztva kettővel, max. 50 pont, központi írásbeli vizsgán szerezhető max. 100 pont és a szóbelin 
szerezhető max. 50 pont, mindösszesen max. 200 pont. 
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: 
SNI-s tanulók integrált nevelés-oktatása (pszichés zavarral küzdők), iskolapszichológus, 
fejlesztőpedagógus és utazó gyógypedagógus segítségével.  

http://www.medgyessygimnazium.hu/
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Hat évfolyamos tehetséggondozó osztály (34fő) 

• 1. idegen nyelv: angol vagy német  

• 2. idegen nyelv: kötelezően 9. osztálytól választható, (német, angol, olasz vagy orosz) 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: Valamelyik műveltségterületen vagy 
tantárgyban tehetséges tanulóknak ajánljuk. A képzés minden tantárgy esetén orientációs bontásban 
történik, délutáni kiegészítő foglalkozások minden műveltségterületen, harmonikus fejlődést biztosító 
sport és közösségfejlesztő foglalkozások. 
Tanulmányi terület kódja: 0023 
Írásbeli vizsga: van / nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
A pontszámítás: az általános iskola 5. évfolyam év végi és 6. osztály 1. félév osztályzatai alapján. Az 
elérhető összpontszám 200 tanulmányi pont, ami a történelem, matematika, magyar nyelv és 
irodalom, idegen nyelv (kötelező) és 5 szabadon választott tantárgy eredményéből képződik 
/maximális pontszám esetén: (10x5+10x5)x2=200/. 
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: 
SNI-s tanulók integrált nevelés-oktatása (pszichés zavarral küzdők), iskolapszichológus, 
fejlesztőpedagógus és utazó gyógypedagógus segítségével. Szakgimnáziumi osztályok 
Művészeti ágazat/szakmacsoport (12 fő) 
Öt évfolyamos képző-és iparművészeti munkatárs (festő) párhuzamos képzésű szakgimnáziumi tagozat 
Idegen nyelv: angol vagy német 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: jó kézügyességű, kiváló rajzkészséggel 
rendelkező, a képzőművészet és a festészet, képi ábrázolás iránt érdeklődő tanulóknak. 
Tanulmányi terület kódja: 0031 
Írásbeli vizsga: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás. van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás ideje: 2023.03.01-03. 12 óra 
Információk a szóbeli meghallgatásról: A felvételi vizsga két lépésben zajlik a nap folyamán. 
1. Gyakorlati rész:  

1. Látvány utáni helyszíni tanulmányrajz (csendélet tónusos ábrázolása) A/2 méretben. A 
munkára szánt idő összesen: 2 óra. 
2. Otthon készítendő és beadandó kreatív feladat (2023. február 1-től az iskola honlapján közzétett 
és elérhető). Portfólió beadása a felvételi eljárásnak nem feltétele, pont ezért nem adható.  

2. Szóbeli elbeszélgetés, a jelöltek számot adhatnak az általános iskolában szerzett általános 
műveltségükről és képzőművészeti tájékozottságukról. 

A művészettörténeti és műveltségi irányú elbeszélgetés kiadott téma és korszak alapján: Középkor 
művészete (Késő Gótika, Reneszánsz)  
Ajánlott irodalom és képjegyzék: www.medgyessygimnazium.hu felvételizőknek link alatt). 
 
A pontszámítás: Magyar nyelv, irodalom, matematika, történelem és idegen nyelv osztályzatainak 
összege szorozva kettővel, max. 50 pont, központi írásbeli vizsgán szerezhető max. 100 pont és a 
szóbelin szerezhető max. 50 pont, mindösszesen max. 200 pont. 
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: 
SNI-s tanulók integrált nevelés-oktatása (pszichés zavarral küzdők), iskolapszichológus, 
fejlesztőpedagógus és utazó gyógypedagógus segítségével. 

  

http://www.medgyessygimnazium.hu/
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Szakgimnáziumi osztályok 
Művészeti ágazat/szakmacsoport (12 fő) 
Öt évfolyamos képző- és iparművészeti munkatárs (szobrász) párhuzamos képzésű szakgimnáziumi 
tagozat 
Idegen nyelv: angol vagy német 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: jó kézügyességű, kiváló rajzkészséggel 
rendelkező, a képzőművészet és a szobrászat iránt érdeklődő tanulóknak. 
Tanulmányi terület kódja: 0032 
Írásbeli vizsga: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás. van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás ideje: 2023.03.01-03. 12 óra 
Információk a szóbeli meghallgatásról: A felvételi vizsga két lépésben zajlik a nap folyamán. 
1.Gyakorlati rész:  

1. Látvány utáni helyszíni tanulmányrajz (csendélet tónusos ábrázolása) A/2 méretben. A 
munkára szánt idő összesen: 2 óra. 

2. Otthon készítendő és beadandó kreatív feladat (2023. február 1-től az iskola honlapján közzétett 
és elérhető). Portfólió beadása a felvételi eljárásnak nem feltétele, pont ezért nem adható.  

2.Szóbeli elbeszélgetés, a jelöltek számot adhatnak az általános iskolában szerzett általános 
műveltségükről és képzőművészeti tájékozottságukról. 
A művészettörténeti és műveltségi irányú elbeszélgetés kiadott téma és korszak alapján: Középkor 
művészete (Késő Gótika, Reneszánsz)  
Ajánlott irodalom és képjegyzék: www.medgyessygimnazium.hu felvételizőknek link alatt). 
 
A pontszámítás: Magyar nyelv, irodalom, matematika, történelem és idegen nyelv osztályzatainak 
összege osztva kettővel, max. 50 pont, központi írásbeli vizsgán szerezhető max. 100 pont és a szóbelin 
szerezhető max. 50 pont, mindösszesen max. 200 pont. 
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: 
SNI-s tanulók integrált nevelés-oktatása (pszichés zavarral küzdők), iskolapszichológus, 
fejlesztőpedagógus és utazó gyógypedagógus segítségével. 

 
Művészeti ágazat/szakmacsoport (12 fő) 
Öt évfolyamos Táncos II. (néptáncos) párhuzamos képzésű szakgimnáziumi tagozat 
Idegen nyelv: angol vagy német 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: a tánc iránt érdeklődő, előképzettséggel 
rendelkező, a táncművészet és a hagyományok iránt érdeklődőknek. 
Tanulmányi terület kódja: 0030 
Írásbeli vizsga: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás. van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás ideje: 2023.03.01-03. 12 óra 
Információk a szóbeli meghallgatásról: : táncos gyakorlati feladatsor (ritmusérzék megfigyelése,  rövid 
koreográfia tanulása); Egészségügyi alkalmassági vizsgálat szükséges a felvételihez, melyet a 
Medgyessy Ferenc Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és Technikum iskolaorvosa végez, a részletes 
beosztásról a szóbeli vizsgán adunk információt.  Elbeszélgetés általános tánctörténeti témáról. 
A pontszámítás: Magyar nyelv, irodalom, matematika, történelem és idegen nyelv osztályzatainak 
összege osztva kettővel, max. 50 pont, központi írásbeli vizsgán szerezhető max. 100 pont és a szóbelin 
szerezhető max. 50 pont, mindösszesen max. 200 pont. 
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: 
SNI-s tanulók integrált nevelés-oktatása (pszichés zavarral küzdők), iskolapszichológus, 
fejlesztőpedagógus és utazó gyógypedagógus segítségével.

http://www.medgyessygimnazium.hu/
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Település neve: Debrecen 
Iskola neve: Napraforgó Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 
OM azonosító:  031114 
Cím: 4029 Debrecen, Eötvös utca 46-48. 
Postacím: 4028 Debrecen, Kút utca 19. 
Telefon: 0670/947-8527 
E-mail: waldorf@napraforgoiskola.hu 
Honlap: www.napraforgoiskola.hu 
Igazgató neve: Tisch Ferenc 
Pályaválasztási felelős:  Varga Ildikó 

 
A Waldorf-pedagógia több mint 100 éve, 1919 óta gyakorolt reformpedagógia, megalapítója Rudolf 
Steiner. Az első Waldorf-iskolát a németországi Stuttgartban nyitották meg, a világ legnagyobb 
alternatív iskolai hálózatának részeként ma 60 országban, több mint 1000 iskola, óvodákkal és 
gyógypedagógiai intézményekkel együtt 3000 Waldorf-intézmény, valamint 100 tanárképző intézmény 
működik. 
A debreceni Napraforgó Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 1996 óta 
működik a városban. Iskolánk Debrecen belvárosában, az Eötvös utca 46-48. szám alatt található, az 
iskolaépülethez tantermek, kézműves műhely, tánc- és euritmiaterem, sportcsarnok, valamint 
iskolaudvar tartozik. Iskolánk a 2023/24-es tanévre is meghirdeti a gimnáziumi tagozatot. Az iskoláról 
a www.napraforgoiskola.hu honlapon bővebb információk is elérhetők. 
 
A Waldorf-pedagógiáról szóló előadások időpontjairól a honlapunkon lehet tájékozódni: 
http://napraforgoiskola.hu/eloadasok-szuloknek/  
 

Nyílt nap időpontja: 2022.11.16. 
 

Gimnáziumi osztályok 
 
Általános 9. osztály (25fő) 

• 1. idegen nyelv: angol 

• 2. idegen nyelv: német 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 
A jelentkezési laphoz csatolva kérjük, hogy küldjék meg a jelentkező önéletrajzát, ill. a gyermek és a 
család lehetőleg kézzel írt motivációs levelét is. A mellékletek leadási határideje: 2023. február 10. 
Postacím: 4028 Debrecen, Kút u. 19. 
Iskolánkban ötévfolyamos képzés folyik, mely 12. évben a Waldorf-érettségivel zárul, ezt egészíti ki a 
13. évben az állami érettségi. 
Iskolánk művészeti iskolaként is működik, emellett a tanrendbe beépítve évente gyakorlatokon 
vesznek részt a tanulók (mezőgazdasági, erdészeti, ipari, szociális gyakorlat).  
Alkalmassági követelmény: művészetek iránti érdeklődés, kreativitás, szociális érzékenység. 
 
Írásbeli vizsga: van / nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
Találkozás Napja: 2023. február 23-24. 9.00 
Információk a szóbeli meghallgatásról: 
Vizsga nincs, tantárgyaktól független motivációs beszélgetésen vesznek részt a tanulók. 
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs

Napraforgó Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 

mailto:waldorf@napraforgoiskola.hu
http://www.napraforgoiskola.hu/
http://www.napraforgoiskola.hu/
http://napraforgoiskola.hu/eloadasok-szuloknek/
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Település neve: Debrecen 
Iskola neve: Sirius Gimnázium, Szakgimnázium, Technikum és Szakképző Iskola 
OM azonosító: 200777 
Cím: 4025 Debrecen, Arany János utca 12. 
Telefon: 52 537 308, 20 552 9153, 20 3989 413 
E-mail: info@siriusiskola.hu 
Honlap: www.siriusiskola.hu 
Igazgató neve: Nagyné Filimon Csilla 
Pályaválasztási felelős: Nagyné Filimon Csilla 

 

Általános információk az iskoláról: elhivatott nevelőtestület várja azokat a tanulókat, akik barátságos, 
családias légkörű, modern technikai eszközökkel felszerelt iskolába szeretnének járni.  
 
Nyílt nap időpontja: - 

 

Gimnáziumi osztályok 

 
Négy évfolyamos általános tantervű osztály (32 fő) 

• 1. idegen nyelv: angol 

• 2. idegen nyelv: német 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: - 
Írásbeli vizsga: van / nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás ideje: - 
Információk a szóbeli meghallgatásról: - 
A felvételi eredmény meghallgatásának módja, a pontszámítás: felvétel tanulmányi eredmény alapján 
(a magyar, történelem, matematika és idegen nyelv tantárgyak 7. osztály év végi és 8. osztály félévi 
érdemjegyeit vesszük figyelembe) 
Kollégiumi elhelyezés: Szent József Kollégium 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: - 
 
Négy évfolyamos általános tantervű osztály, emelt szintű oktatás informatika tantárgyból (32 fő) 

• 1. idegen nyelv: angol 

• 2. idegen nyelv: német 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: emelt szintű oktatás informatika 
tantárgyból 
Írásbeli vizsga: van / nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás ideje: - 
Információk a szóbeli meghallgatásról: - 
A felvételi eredmény meghallgatásának módja, a pontszámítás: felvétel tanulmányi eredmény alapján 
(a magyar, történelem, matematika és idegen nyelv tantárgyak 7. osztály év végi és 8. osztály félévi 
érdemjegyeit vesszük figyelembe) 
Kollégiumi elhelyezés: Szent József Kollégium 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: - 

  

Sirius Gimnázium, Szakgimnázium, Technikum és Szakképző Iskola 

mailto:info@siriusiskola.hu
http://www.siriusiskola.hu/
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Négy évfolyamos általános tantervű osztály, emelt óraszám angol nyelv tantárgyból (32 fő) 

• 1. idegen nyelv: angol 

• 2. idegen nyelv: német 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: emelt óraszám angol nyelv tantárgyból 
Írásbeli vizsga: van / nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás ideje: - 
Információk a szóbeli meghallgatásról: - 
A felvételi eredmény meghallgatásának módja, a pontszámítás: felvétel tanulmányi eredmény alapján 
(a magyar, történelem, matematika és idegen nyelv tantárgyak 7. osztály év végi és 8. osztály félévi 
érdemjegyeit vesszük figyelembe) 
Kollégiumi elhelyezés: Szent József Kollégium 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: - 
 
Szakgimnáziumi osztályok 
 
Öt évfolyamos pedagógia ágazati osztály (32 fő) 
Szakképesítés: Pedagógiai munkatárs (Pedagógiai asszisztens szakirány) 

• idegen nyelv: angol 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: - 
Írásbeli vizsga: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás. van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás ideje: - 
Információk a szóbeli meghallgatásról: - 
A felvételi eredmény meghallgatásának módja, a pontszámítás: felvétel tanulmányi eredmény alapján 
(a magyar, történelem, matematika és idegen nyelv tantárgyak 7. osztály év végi és 8. osztály félévi 
érdemjegyeit vesszük figyelembe) 
Kollégiumi elhelyezés: Szent József Kollégium 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: - 
 
Öt évfolyamos közművelődés ágazati osztály (32 fő) 
Szakképesítés: Közművelődési munkatárs 

• 1. idegen nyelv: angol 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: - 
Írásbeli vizsga: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás. van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás ideje: - 
Információk a szóbeli meghallgatásról: - 
A felvételi eredmény meghallgatásának módja, a pontszámítás: felvétel tanulmányi eredmény alapján 
(a magyar, történelem, matematika és idegen nyelv tantárgyak 7. osztály év végi és 8. osztály félévi 
érdemjegyeit vesszük figyelembe) 
Kollégiumi elhelyezés: Szent József Kollégium 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: - 

 

 

Település neve: Debrecen 
Iskola neve: Svetits Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és 

Kollégium 
OM azonosító: 031107 
Cím: 4024 Debrecen, Szent Anna út 20-26. 
Telefon: 06/52/533-084 

Svetits Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 
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E-mail: svetits@svetits.hu 
Honlap: www.svetits.hu 
Igazgató neve: Bártfay Katalin  
Pályaválasztási felelős:  Sipos Nóra 

 
A Svetits Gimnázium Debrecen egyik nagy múltú, patinás gimnáziuma, az Iskolanővérek rendje tartja 
fenn 1896-tól. Színvonalas oktatásunkat jelzi a kiemelkedően magas felvételi arány, a nyelvvizsgák 
nagy száma, amit az emelt óraszámban, kis létszámú csoportokban megvalósított nyelvoktatásunk tesz 
lehetővé. A Language Cert Nyelvvizsgaközpont debreceni telephelyeként lehetőséget biztosítunk 
helyben nemzetközileg elismert nyelvvizsga megszerzésére is. Kiemelten fontos számunkra a korszerű 
oktatás-nevelés, a képességfejlesztés, referencia intézménnyé váltunk. Informatikát is kis létszámú 
csoportokban, kiemelt hatékonysággal tanítunk. Tehetségpontként nagy hangsúlyt fektetünk az 
adottságok, a teljes személyiség hatékony formálására. Igen fontos számunkra a közösségi életre 
nevelés, változatos kulturális programokat szervezünk. A harmonikus személyiségformálásban, a 
biztos értékrend kialakításában meghatározóak a lelki napok. Intézményünk kiemelkedő 
környezettudatos nevelésünk elismeréseként elnyerte az Örökös Ökoiskola címet. Otthonos 
kollégiumunkban tudjuk elhelyezni a távolabbról érkező diákokat. 
 
Nyílt nap időpontja: 2022. november 23. 

2023. január 24. 
 
Gimnáziumi osztályok 
2 osztály ( 60 fő) 

• 1. idegen nyelv: angol 

• 2. idegen nyelv: német. olasz, francia, orosz 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 6 évfolyamos képzés, emelt óraszámú 
nyelvoktatás 
Írásbeli vizsga: van / nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás ideje: 2023. március 04. (szombat) 
Információk a szóbeli meghallgatásról: világnézetről tájékozódunk 
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: - 

 
 

Kollégiumi címjegyzék 
 

Kollégium neve: Svetits Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 
OM azonosító: 031107 
Cím: 4024 Debrecen, Szent Anna u. 20-26. 
Telefon: 06/52/533-084 
Igazgató: Bártfay Katalin 
Honlap: www.svetits.hu 
Kollégiumvezető: Bártfay Katalin 
Információk a kollégiumról: Debrecen belvárosában tudjuk elhelyezni otthonos kollégiumunkban a 
távolabbról érkező, keresztény diákotthont kereső diákokat, ahol nyugodt tanulási körülményeket 
biztosítunk; változatos sportolási, szabadidős lehetőségeket, saját konyhánkon pedig házias ízeket 
kínálunk.

mailto:svetits@svetits.hu
http://www.svetits.hu/
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Település neve: Debrecen 
Iskola neve: Szent Bazil Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium,  
 Technikum, Szakképző Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium 
 Középiskolai Tagintézménye  
OM azonosító: 031238 
Cím: 4025 Debrecen Postakert utca 2. 
Telefon: +36/52/212-355 
E-mail: iroda.postakert@szentbazil.com 
Honlap: https://szentbazilszakkepzo.hu/ 
Igazgató neve: Juhász Anikó 
Pályaválasztási felelős: Német Károly Botond 

 
Intézményünk a 2017/2018-as tanévtől megújult formában működik a Szent Bazil Görögkatolikus 
Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium 
tagintézményeként. 
Tagintézményünk három településen működik Debrecen, Nyíregyháza és Kisvárda. 
Diákjaink kiváló szakemberek mellett, korszerűen felszerelt tanműhelyeinkben teljesíthetik szakmai 
gyakorlatukat. 
A tagintézmény Postakert utcai telephelye technikumi feladatokat lát, nappali oktatást szervez a 
szakmát és érettségit szerezni kívánó fiataloknak 9-13. évfolyamon, valamint érettségire épülő 
kizárólag szakképzési évfolyamon 13. 14. osztályokban képzéseket kínál nappali rendszerű és 
felnőttképzés keretében. 
Folyamatosan megújulni képes, iskola vagyunk. Rugalmasan alkalmazkodunk a szakképzési rendszer 
változásaihoz, a munkaerőpiac elvárásaihoz, de a közvetlen környezetünk igényeihez is. 
A felvételi eljárás során a vallási, világnézeti, felekezeti elkötelezettséget is figyelembe vesszük. Ez nem 
jelent kizárólagosságot, csupán azt, hogy azonos pontszám esetén azt rangsoroljuk előrébb, aki lelkészi 
ajánlást hoz. 

 

Nyílt nap időpontja: 2022.10.04    10:00 

Gimnáziumi osztályok 
 

Gimnáziumi osztály (24 fő) 

• 1. idegen nyelv 

• 2. idegen nyelv 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 
Írásbeli vizsga: van / nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás ideje: - 
Információk a szóbeli meghallgatásról: -  
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: 
• BNO F 84.0 - Autizmus 
• BNO F 81.0 - diszlexia 
• BNO F 81.1 - diszgráfia 
• BNO F 81.2 - diszkalkulia 
• BNO F 81.3 - iskolai képességek kevert zavara 
• BNO F 83 - kevert specifikus fejlődési zavar 
• BNO F 90.1-90.8 - hiperkinetikus zavarok, magatartászavar 

Szent Bazil Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Technikum, 
Szakképző Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium (Postakert utca) 

mailto:iroda.postakert@szentbazil.com
https://szentbazilszakkepzo.hu/
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• BNO F 81.8 - Iskolai képességek egyéb fejlődési zavara. 
• BNO F 81.9- tanulási ismeretek elsajátítási nehézsége 
• BNO F 82.- A motoros funkció fejlődési zavara. 
• BNO: F88 Egyéb pszichológiai fejlődési zavar, agnózia. 
• BNO: F89 Nem meghatározott pszichológiai fejlődési zavar. 
• BNO: F90 Hiperaktivitás, ADHD. 
• BNO: F91 Magatartászavar. 
• BNO F 98.5 - dadogás  
• BNO F 98.6 - hadarás 
• BNO Q 35 - orrhangzós beszéd  
• BNO F 80.1 fejlődési diszfáziák  
• BNO F 80.0 centrális diszláliák 
• BNO H5420 - Mérsékelt fokú csökkentőlátás mindkét szemen 
• BNO F 94 - Elektív mutizmus 
 

Technikumi osztályok 
 

Képesítés megnevezése: Szépészet ágazat (24 fő) /  Gazdálkodás és menedzsment (48 fő) 
A szakma gyakorlását kizáró egészségügyi tényező: 
Idegen nyelv: angol 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 
Írásbeli vizsga: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás ideje: - 
Információk a szóbeli meghallgatásról: - 
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: 
• BNO F 84.0 - Autizmus 
• BNO F 81.0 - diszlexia 
• BNO F 81.1 - diszgráfia 
• BNO F 81.2 - diszkalkulia 
• BNO F 81.3 - iskolai képességek kevert zavara 
• BNO F 83 - kevert specifikus fejlődési zavar 
• BNO F 90.1-90.8 - hiperkinetikus zavarok, magatartászavar 
• BNO F 81.8 - Iskolai képességek egyéb fejlődési zavara. 
• BNO F 81.9- tanulási ismeretek elsajátítási nehézsége 
• BNO F 82.- A motoros funkció fejlődési zavara. 
• BNO: F88 Egyéb pszichológiai fejlődési zavar, agnózia. 
• BNO: F89 Nem meghatározott pszichológiai fejlődési zavar. 
• BNO: F90 Hiperaktivitás, ADHD. 
• BNO: F91 Magatartászavar. 
• BNO F 98.5 - dadogás  
• BNO F 98.6 - hadarás 
• BNO Q 35 - orrhangzós beszéd  
• BNO F 80.1 fejlődési diszfáziák  
• BNO F 80.0 centrális diszláliák 
• BNO H5420 - Mérsékelt fokú csökkentőlátás mindkét szemen 

• BNO F 94 - Elektív mutizmus 
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Település neve: Debrecen 
Iskola neve: Szent Bazil Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium,  
 Technikum, Szakképző Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium 
 Középiskolai Tagintézménye  
OM azonosító: 031238 
Cím: 4034 Debrecen Faraktár utca 107. 
Telefon: +36/52/212-354 
E-mail: iroda.debrecen@szentbazil.com 
Honlap: https://szentbazilszakkepzo.hu/ 
Igazgató neve: Juhász Anikó  
Pályaválasztási felelős: Német Károly Botond 

 
Intézményünk a 2017/2018-as tanévtől megújult formában működik a Szent Bazil Görögkatolikus 
Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium 
tagintézményeként. 
Tagintézményünk három településen működik Debrecen, Nyíregyháza és Kisvárda. 

 
Nyílt nap időpontja: 2022.10.04    9:00 
 

Gimnáziumi osztályok 
 

Gimnáziumi osztály (24 fő) 

• 1. idegen nyelv 

• 2. idegen nyelv 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 
Írásbeli vizsga: van / nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás ideje: - 
Információk a szóbeli meghallgatásról: -  
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: 
• BNO F 84.0 - Autizmus 
• BNO F 81.0 - diszlexia 
• BNO F 81.1 - diszgráfia 
• BNO F 81.2 - diszkalkulia 
• BNO F 81.3 - iskolai képességek kevert zavara 
• BNO F 83 - kevert specifikus fejlődési zavar 
• BNO F 90.1-90.8 - hiperkinetikus zavarok, magatartászavar 
• BNO F 81.8 - Iskolai képességek egyéb fejlődési zavara. 
• BNO F 81.9- tanulási ismeretek elsajátítási nehézsége 
• BNO F 82.- A motoros funkció fejlődési zavara. 
• BNO: F88 Egyéb pszichológiai fejlődési zavar, agnózia. 
• BNO: F89 Nem meghatározott pszichológiai fejlődési zavar. 
• BNO: F90 Hiperaktivitás, ADHD. 
• BNO: F91 Magatartászavar. 
• BNO F 98.5 - dadogás  

Szent Bazil Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Technikum, 
Szakképző Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium (Faraktár utca) 

mailto:iroda.debrecen@szentbazil.com
https://szentbazilszakkepzo.hu/
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• BNO F 98.6 - hadarás 
• BNO Q 35 - orrhangzós beszéd  
• BNO F 80.1 fejlődési diszfáziák  
• BNO F 80.0 centrális diszláliák 
• BNO H5420 - Mérsékelt fokú csökkentőlátás mindkét szemen 
• BNO F 94 - Elektív mutizmus 

  

Technikumi osztályok 
 
Képesítés megnevezése: Szociális ágazat / Oktatás ágazat / Informatika és távközlés ágazat 
A szakma gyakorlását kizáró egészségügyi tényező: 
Idegen nyelv: angol 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 
Írásbeli vizsga: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás ideje: - 
Információk a szóbeli meghallgatásról: - 
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: 
• BNO F 84.0 - Autizmus 
• BNO F 81.0 - diszlexia 
• BNO F 81.1 - diszgráfia 
• BNO F 81.2 - diszkalkulia 
• BNO F 81.3 - iskolai képességek kevert zavara 
• BNO F 83 - kevert specifikus fejlődési zavar 
• BNO F 90.1-90.8 - hiperkinetikus zavarok, magatartászavar 
• BNO F 81.8 - Iskolai képességek egyéb fejlődési zavara. 
• BNO F 81.9- tanulási ismeretek elsajátítási nehézsége 
• BNO F 82.- A motoros funkció fejlődési zavara. 
• BNO: F88 Egyéb pszichológiai fejlődési zavar, agnózia. 
• BNO: F89 Nem meghatározott pszichológiai fejlődési zavar. 
• BNO: F90 Hiperaktivitás, ADHD. 
• BNO: F91 Magatartászavar. 
• BNO F 98.5 - dadogás  
• BNO F 98.6 - hadarás 
• BNO Q 35 - orrhangzós beszéd  
• BNO F 80.1 fejlődési diszfáziák  
• BNO F 80.0 centrális diszláliák 
• BNO H5420 - Mérsékelt fokú csökkentőlátás mindkét szemen 
• BNO F 94 - Elektív mutizmus 

 
Szakképző iskolai osztályok 
Évfolyamok száma: 
A beiskolázás speciális jellemzői:  
A nevelés-oktatás, képzés jellemzői: Gépészet ágazat / Turizmus-vendéglátás ágazat 
Induló osztályok száma: 2 
Felvehető tanulók száma: 24 / 24 
Kollégiumi elhelyezés: van/nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: 

• BNO F 84.0 - Autizmus 
• BNO F 81.0 - diszlexia 
• BNO F 81.1 - diszgráfia 
• BNO F 81.2 - diszkalkulia 
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• BNO F 81.3 - iskolai képességek kevert zavara 
• BNO F 83 - kevert specifikus fejlődési zavar 
• BNO F 90.1-90.8 - hiperkinetikus zavarok, magatartászavar 
• BNO F 81.8 - Iskolai képességek egyéb fejlődési zavara. 
• BNO F 81.9- tanulási ismeretek elsajátítási nehézsége 
• BNO F 82.- A motoros funkció fejlődési zavara. 
• BNO: F88 Egyéb pszichológiai fejlődési zavar, agnózia. 
• BNO: F89 Nem meghatározott pszichológiai fejlődési zavar. 
• BNO: F90 Hiperaktivitás, ADHD. 
• BNO: F91 Magatartászavar. 
• BNO F 98.5 - dadogás  
• BNO F 98.6 - hadarás 
• BNO Q 35 - orrhangzós beszéd  
• BNO F 80.1 fejlődési diszfáziák  
• BNO F 80.0 centrális diszláliák 
• BNO H5420 - Mérsékelt fokú csökkentőlátás mindkét szemen 
• BNO F 94 - Elektív mutizmus 

 

 
 

Település neve:  Debrecen 
Iskola neve:  Szent József Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 
OM azonosító:  037878 
Cím:  4024 Debrecen, Szent Anna u. 17.  
Telefon:  52/349-849 
E-mail:  info@szjgdebrecen.hu  
Honlap:  www.szjgdebrecen.hu  
Igazgató neve:  dr. Bódis Zoltán 
Pályaválasztási felelős:  Farkas-Urbin Bernadett intézményvezető-helyettes 

 
Napjainkban, amikor a hagyományos értékek és a hagyományos közösségek egyre inkább veszélybe 
kerültek, a gyermeke boldog jövőjén munkálkodó szülő számára nagyon fontos döntés a megfelelő 
középiskola kiválasztása. A koragyermekkori családi hatások után a kamaszévek formálják véglegessé 
a személyiséget, ezért nem mindegy, hogy mindennapjaik során milyen értékek, milyen szemlélet veszi 
körül a korosztályba tartozó lányokat, fiúkat. A debreceni Szent József Óvoda, Általános Iskola, 
Gimnázium és Kollégium 1996-os megalapításával Bosák Nándor püspök úrnak épp az egykor neves 
debreceni katolikus piarista oktatás újjáteremtése volt a legfőbb törekvése. A piarista nevelési 
hagyományokat a tehetséges fiatalok felkarolása, a vidéken élők zavartalan tanulmányi 
előmenetelének biztosítása és a hátrányos helyzetből induló diákok esélyeinek növelése jellemezte. 
Iskolánk fenntartója, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye képviseletében Palánki 
Ferenc megyéspüspök kiemelt feladatként támogatja az ifjúság nevelését-oktatását, s folyamatosan 
biztosítja, hogy az oktatás-nevelés időszerű igényeinek megfelelő lehetőségekkel várja leendő diákjait 
intézményünk. 2007 szeptemberétől az egykori Piarista Főgimnázium felújított épületében, esztétikus 
környezetben 23 osztályteremmel, fizika-matematika, biológia-kémia, informatikai, ének-zene, 
képzőművészeti és nyelvi szaktanteremmel várjuk a nálunk tanulni vágyókat. 33 osztályunkban több, 
mint 900 diák tanul, gimnazistáink általános, humán, informatika, idegen nyelvi, sport tagozaton. 
Iskolánkat a diákközpontú szemlélet, a közösségi értékek ápolása, a hagyományokat tisztelő szemlélet 
jellemzi. Várjuk a kreatív, lelkes diákokat, akik szívesen vesznek részt a színes iskolai életben! 
 
Nyílt nap időpontja: 
2022.11.08. 9:30 
2022.11.23. 9:30 
2023.01.12. 9:30 

Szent József Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 

mailto:info@szjgdebrecen.hu
http://www.szjgdebrecen.hu/
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Gimnáziumi osztályok 
9.A osztály (34 fő) 

• 1. idegen nyelv: angol 

• 2. idegen nyelv: francia, német, olasz 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 
Az osztályban két tagozatos képzés indul: 

9001 Angol tagozat  gimnázium - 4 évfolyam 
emelt szintű oktatás angol nyelv tantárgyból 
az oktatott első idegen nyelv: angol 
az oktatott második idegen nyelv a következő(k egyike): 
francia, német, olasz 
felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi, a 
matematika központi írásbeli vizsga eredménye és a szóbeli 
vizsga alapján 
a felvételi eljárás során a vallási, világnézeti, felekezeti 
elkötelezettséget is figyelembe vesszük 
megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított, kötelező 
hittanoktatás 

9002   Informatika tagozat 
 (angol első idegen nyelv) 

gimnázium - 4 évfolyam 
emelt óraszám digitális kultúra tantárgyból 
az oktatott első idegen nyelv: angol 
az oktatott második idegen nyelv a következő(k egyike): 
német 
felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi, a 
matematika központi írásbeli vizsga eredménye és a szóbeli 
vizsga alapján 
a felvételi eljárás során a vallási, világnézeti, felekezeti 
elkötelezettséget is figyelembe vesszük 
megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított, kötelező 
hittanoktatás 

 
Angol nyelvi tagozat (KIFIR-kód: 9001) Ma már nem képzelhető el a diákok jövője jól használható 
nyelvtudás nélkül.  Egy idegen nyelv kötelező érettségi tárgy, de ha a munka világára tekintünk, akkor 
is látható: a legkeresettebb az idegen nyelvet jól használó munkaerő. A szülők sokszor magánórákkal, 
külön tanárokkal segítik ebben gyermeküket, pedig az eredményes nyelvoktatás és a szorgalmas 
tanulás megszerzése iskolai keretek között is lehetséges. Képzésünk ehhez biztosít remek feltételeket: 
kiváló szakemberekkel, emelt óraszámmal, s olyan kiegészítő programokkal, amelyek támogatják az 
eredményes nyelvelsajátítást. 
Írásbeli vizsga: van / nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás ideje: 2023.03.06.  
Informatika tagozat (KIFIR-kód: 9002): A digitális kultúra alapjainak, az informatika felhasználói 
területeinek elsajátítása mellett, irodai szoftvercsomagok, grafikus szoftvercsomagok ismerete. Ez 
kiegészül programozási ismeretekkel (applikációk készítése mobiltelefonra, tabletre, valamint digitális 
eszközök programozása), és további programozási nyelvek tanulásával (HTML, Python, LABVIEW). A 
képzés kiemelt kísérő nyelve az angol. 
Írásbeli vizsga: van / nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás ideje: 2023.03.06.  
Információk a szóbeli meghallgatásról: A szóbeli meghallgatásra megadott időpontra várjuk a 
jelentkezőket. A szóbeli általános tájékozódásra ad lehetőséget a felvételiző diák készségeiről. Az 
ezzel kapcsolatos részletes információk elérhetők itt: 

https://kifir2.kir.hu/TTMegado/TanulmanyiTerulet/RovidNevModositas/77965
https://kifir2.kir.hu/TTMegado/TanulmanyiTerulet/RovidNevModositas/77966
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https://gimnazium.szjgdebrecen.hu/edu/szobelifelvetelitemakorok 
A felvételi eredmény pontszámítása: tanulmányi pontok 2×25 pont (7. év végi, 8. félévi), írásbeli 
felvételi pontok: 2×50 pont, szóbeli meghallgatás: 50 pont 
 
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
 
9.B osztály (34 fő) 

• 1. idegen nyelv: német, olasz 

• 2. idegen nyelv: angol 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 
Az osztályban két tagozatos képzés indul: 

9003 Műszaki informatika- tagozat 
(első idegen nyelv: német) 

gimnázium - 4 évfolyam 
emelt óraszám digitális kultúra tantárgyból 
az oktatott első idegen nyelv a következő: német 
az oktatott második idegen nyelv a következő(k 
egyike): angol 
felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar 
nyelvi, a matematika központi írásbeli vizsga 
eredménye és a szóbeli vizsga alapján 
a felvételi eljárás során a vallási, világnézeti, 
felekezeti elkötelezettséget is figyelembe vesszük 
megjegyzés: kezdő német, kollégiumi elhelyezés 
biztosított, kötelező hittanoktatás 

9004 Műszaki informatika tagozat 
(első idegen nyelv: angol) 

gimnázium  – 4 évfolyam 
emelt óraszám digitális kultúra tantárgyból 
az oktatott első idegen nyelv: angol 
az oktatott második idegen nyelv a következő(k 
egyike): olasz, német, francia 
felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar 
nyelvi, a matematika központi írásbeli vizsga 
eredménye és a szóbeli vizsga alapján 
a felvételi eljárás során a vallási, világnézeti, 
felekezeti elkötelezettséget is figyelembe vesszük 
megjegyzés: kezdő olasz, kollégiumi elhelyezés 
biztosított, kötelező hittanoktatás 

 
Műszaki informatikai képzés (Kiemelt német nyelv:  (KIFIR-kód: 9003); Kiemelt olasz nyelv (KIFIR-kód: 
9004)A képzés fő profilja egy olyan informatikai tudás kialakítása, amely rugalmasan követi a 
legaktuálisabb kihívásokat. Nem pusztán a hagyományos informatikai tananyag elsajátítását jelenti ez, 
hanem olyan digitális technológiai területek bevonását, mint a programozás (LabVIEW, Arduino), az 
informatika gyakorlati alkalmazásokkal történő összekapcsolása (műszaki informatika, Solid Edge 
alkalmazása, 3D nyomtatás, szenzorok működtetése, város/lakás automatizálás, tervezési feladatok). 
Emellett a képzést azoknak ajánljuk, akik már jó angol nyelvi alapokkal rendelkeznek, így számukra 
elegendő az angol nyelvet második idegen nyelvként tovább vinni (természetesen itt is a nyelvvizsga a 
cél). Azonban a városba költöző cégek, a nemzetközi kihívások azt mutatják, hogy jóval értékesebb egy-
egy diák tudása, ha az angol mellett más idegen nyelvet is elsajátít. Ehhez az első idegen nyelvként 
tanult német vagy olasz biztosít kiváló lehetőséget.  
 
Írásbeli vizsga: van / nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás ideje: 2023.03.06.  
Információk a szóbeli meghallgatásról: A szóbeli meghallgatásra megadott időpontra várjuk a 

https://gimnazium.szjgdebrecen.hu/edu/szobelifelvetelitemakorok
https://kifir2.kir.hu/TTMegado/TanulmanyiTerulet/RovidNevModositas/77967
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jelentkezőket. A szóbeli általános tájékozódásra ad lehetőséget a felvételiző diák készségeiről. Az 
ezzel kapcsolatos részletes információk elérhetők itt: 
https://gimnazium.szjgdebrecen.hu/edu/szobelifelvetelitemakorok 
A felvételi eredmény pontszámítása: tanulmányi pontok 2×25 pont (7. év végi, 8. félévi), írásbeli 
felvételi pontok: 2×50 pont, szóbeli meghallgatás: 50 pont 
 
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
 
9.C osztály (34 fő) 

• 1. idegen nyelv 

• 2. idegen nyelv 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 
Az osztályban két képzési terület indul:  
 

9005 Általános tagozat gimnázium - 4 évfolyam 
az oktatott első idegen nyelv: angol 
az oktatott második idegen nyelv a következő(k egyike): francia, 
német, olasz 
felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi, a 
matematika központi írásbeli vizsga eredménye és a szóbeli 
vizsga alapján 
a felvételi eljárás során a vallási, világnézeti, felekezeti 
elkötelezettséget is figyelembe vesszük 
megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított, kötelező 
hittanoktatás 

9006 Humán tagozat gimnázium - 4 évfolyam 
emelt óraszám magyar nyelv és irodalom, történelem 
tantárgyakból 
az oktatott első idegen nyelv: angol 
az oktatott második idegen nyelv a következő(k egyike): francia, 
német, olasz 
felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi, a 
matematika központi írásbeli vizsga eredménye és a szóbeli 
vizsga alapján 
a felvételi eljárás során a vallási, világnézeti, felekezeti 
elkötelezettséget is figyelembe vesszük 
megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított, kötelező 
hittanoktatás 

 
Az általános tagozatot (KIFIR-kód: 9005) azoknak ajánljuk, akik nem egy-egy tudományágban kívánnak 
elmélyedni, hanem egy magas színvonalú általános műveltséget szeretnének megszerezni. Érettségi 
központú, széles körű általános tudást biztosít, támogatja a továbbtanulási szándékot: akár a 
felsőoktatásban, akár a szakmák világában. Kiemelt célunk a komplex személyiségfejlesztés, az 
egészségtudatos, környezetbarát szemléletmód átadása. 
Humán tagozatra (KIFIR-kód: 9006) azok jelentkezését várjuk, akik célja, hogy magasabb óraszámban 
foglalkozzanak irodalommal, magyar nyelvvel. Ez lehetőséget ad a törzsanyagon kívüli ismeretek 
elsajátítására, az ismeretek elmélyítésére, gyakorlásra. A kisebb létszámú tanulócsoport alkalmas a 
felzárkóztatásra is. Oda tudunk figyelni a tehetségekre, a versenyző szellemű diákokra. Emellett a 
történelem tantárgy emelt óraszámú oktatása lehetővé teszi az elmélyülést a politika, gazdaság, 
társadalom- és kultúrtörténet különféle rétegeiben.  Az átlagosnál jóval több időt töltünk 
rendszerezéssel, különféle vizsgatípusok feladatainak megoldásával, a tanulók egyéni érdeklődésének, 
személyiségének kibontakoztatásával. 

https://gimnazium.szjgdebrecen.hu/edu/szobelifelvetelitemakorok
https://kifir2.kir.hu/TTMegado/TanulmanyiTerulet/RovidNevModositas/77969
https://kifir2.kir.hu/TTMegado/TanulmanyiTerulet/RovidNevModositas/77971
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Írásbeli vizsga: van / nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás ideje: 2023.03.06.  
Információk a szóbeli meghallgatásról: A szóbeli meghallgatásra megadott időpontra várjuk a 
jelentkezőket. A szóbeli általános tájékozódásra ad lehetőséget a felvételiző diák készségeiről. Az 
ezzel kapcsolatos részlete sinformációk elérhetők itt: 
https://gimnazium.szjgdebrecen.hu/edu/szobelifelvetelitemakorok 
A felvételi eredmény pontszámítása: tanulmányi pontok 2×25 pont (7. év végi, 8. félévi), írásbeli 
felvételi pontok: 2×50 pont, szóbeli meghallgatás: 50 pont 
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
 
9.S osztály (34 fő) 

• 1. idegen nyelv: angol, német, olasz 

• 2. idegen nyelv: angol, német, olasz, francia 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 
Az osztályhoz az alábbi képzéseket kapcsoltuk: 

9007 Sporttagozat  gimnázium - 4 évfolyam 
testnevelés tanulmányi terület - emelt szintű oktatás testnevelés 
tantárgyból 
az oktatott első idegen nyelv: angol 
az oktatott második idegen nyelv a következő(k egyike): francia, 
német, olasz 
felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi, a matematika 
központi írásbeli vizsga eredménye és a szóbeli vizsga alapján 
további testnevelési képességek, készségek meglétét is figyelembe 
vesszük 
a felvételi eljárás során a vallási, világnézeti, felekezeti 
elkötelezettséget is figyelembe vesszük 
megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított, kötelező 
hittanoktatás 

9008 Olasz nyelvi 
tagozat 

gimnázium 4 évfolyam 
emelt szintű oktatás olasz nyelv tantárgyból 
az oktatott első idegen nyelv: olasz 
az oktatott második idegen nyelv a következő(k egyike): angol 
felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi, a matematika 
központi írásbeli vizsga eredménye és a szóbeli vizsga alapján 
a felvételi eljárás során a vallási, világnézeti, felekezeti 
elkötelezettséget is figyelembe vesszük 
megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított, kötelező 
hittanoktatás 

9009 Német nyelvi 
tagozat 

gimnázium 4 évfolyam 
emelt szintű oktatás német nyelv tantárgyból 
az oktatott első idegen nyelv: német 
az oktatott második idegen nyelv a következő(k egyike): angol 
felvétel a tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi, a matematika 
központi írásbeli vizsga eredménye és a szóbeli vizsga alapján 
a felvételi eljárás során a vallási, világnézeti, felekezeti 
elkötelezettséget is figyelembe vesszük 
megjegyzés: kollégiumi elhelyezés biztosított, kötelező 
hittanoktatás 

 

https://gimnazium.szjgdebrecen.hu/edu/szobelifelvetelitemakorok
https://kifir2.kir.hu/TTMegado/TanulmanyiTerulet/RovidNevModositas/77973
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Sporttagozat (KIFIR-kód: 9007): Iskolánk a sport tagozatra azon gyermekeket várja, akik jelenleg 
sportegyesületben sportolnak és a jövőben sporttal kapcsolatos tanulmányokat szeretnének folytatni, 
melynek segítségével edzői, sportszervezői, testnevelő tanári pályára készülhetnek fel. 
A képzés a sportoló tanulók speciális igényeihez igazodó nevelést- oktatást biztosít. Segíti a sportoló 
fiatalok iskolai és sportbeli kötelezettségeinek összehangolását, hogy választott sportágukban 
képességeiknek megfelelően a legjobb eredményeket tudják elérni, emellett alkalmassá váljanak a 
felsőoktatási intézményekben való továbbtanulásra. 
Kiemelten támogatjuk a versenysportolókat, jelenlegi diákjaink között kiváló eredménnyel rendelkező 
labdarúgók, jégkorongozók, úszók, sportlövők, kézilabdázók, tollaslabdázók, különböző 
küzdősportokban eredményes sportolók találhatók. 
Írásbeli vizsga: van / nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás ideje: 2023.03.06.  
 
Idegen nyelvi tagozat (Olasz: KIFIR-kód: 9008; Német: KIFIR-kód: 9009): Az angol nyelv ismerete 
elengedhetetlen mai világunkban a sikeres pályaválasztáshoz, azonban egyre inkább felértékelődik az, 
ha valaki más idegen nyelvet is magas színvonalon sajátít el. Iskolánk kidolgozott nyelvi programmal 
rendelkezik olasz és német nyelvből. Ajánljuk ezt a képzést azoknak, akik nyelvtehetségüket egy újabb 
nyelv elsajátításával akarják kamatoztatni. Az olasz és a német nyelvet is kezdő szintről indítjuk, nem 
előfeltétel a korábbi nyelvismeret. Természetesen az angol továbbvitelét is biztosítjuk 2. idegen 
nyelvként. 
 
Írásbeli vizsga: van / nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás ideje: 2023.03.06. 
Információk a szóbeli meghallgatásról: A szóbeli meghallgatásra megadott időpontra várjuk a 
jelentkezőket. A szóbeli általános tájékozódásra ad lehetőséget a felvételiző diák készségeiről. Az 
ezzel kapcsolatos részletes információk elérhetők itt: 
https://gimnazium.szjgdebrecen.hu/edu/szobelifelvetelitemakorok 
A felvételi eredmény pontszámítása: tanulmányi pontok 2×25 pont (7. év végi, 8. félévi), írásbeli 
felvételi pontok: 2×50 pont, szóbeli meghallgatás: 50 pont 
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 

 
Kollégiumi címjegyzék 

Kollégium neve: Szent József Kollégium  
OM azonosító: 037878 
Cím: 4024 Varga u. 2. 
Telefon: 52/349-849/501 
Honlap: https://kollegium.szjgdebrecen.hu/ 
Kollégiumvezető: Daróczi Zoltán 
Információk a kollégiumról: 
 
Kollégiumi férőhelyet biztosítunk a jelentkezőknek, saját konyhánkon főzött finom, családias ételek 
teszik otthonossá a kollégiumi életet. A tanulmányi előmenetelt következetes napirend, tanulószoba 
és tanári segítség biztosítja. Az egyházi év ünnepeit együtt ünnepeljük, hitéleti nevelést adunk.

https://gimnazium.szjgdebrecen.hu/edu/szobelifelvetelitemakorok
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Település neve: Debrecen 
Iskola neve: Szent László Görögkatolikus Gimnázium és Technikum  
OM azonosító: 203167 
Cím: 4027 Debrecen, Thomas Mann u. 16. 
Telefon: 52/411-674 
E-mail: szentlaszlodebrecen@gmail.com 
Honlap: http://www.szentlaszlo.sulinet.hu 
Igazgató neve: Bánk Tibor 
Pályaválasztási felelősök:  Hogya Viktor általános igazgatóhelyettes,  
 Varga Tamásné szakmai igazgatóhelyettes 

 
Az iskola nagy hangsúlyt fektet diákjai magas szintű tanulmányi képzésére, a kétszintű érettségire, 
nyelvvizsgákra és a szakképzésre, továbbá a továbbtanulásra való megfelelő felkészítésre. Ugyancsak 
fontosnak tartja a vallási- és erkölcsi nevelést az evangéliumi értékrend szellemében. Intézményünk 
családias és személyes légköre, valamint görögkatolikus szellemisége kitűnő teret biztosítanak 
mindezek megvalósításához.  Iskolánkban hittanoktatás van (választható: görögkatolikus/ római 
katolikus/ református). A felvételi eljárás során a vallási, világnézeti, felekezeti elkötelezettséget is 
figyelembe vesszük. Azonos pontszám esetén előrébb rangsoroljuk azokat, akik lelkészi ajánlással 
rendelkeznek. Szívesen várunk mindenkit, aki elfogadja a képzéseink alapelveit, intézményünk 
házirendjét. 

 
Nyílt nap időpontja: 2022. november 08-09. (kedd-szerda) 0900 órától 

 
Gimnáziumi osztályok 

 

0001 tagozatkód 
5 évfolyamos angol nyelvi előkészítővel induló gimnáziumi osztály (17 fő) 

• 1. idegen nyelv: angol 

• 2. idegen nyelv: német 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: Az osztály tanulói az előkészítő évben az első 
nyelvet heti 18 órában tanulják.  A felmenő évfolyamokon emelt óraszámban biztosítjuk az oktatást az 
első idegen nyelvből.  
Írásbeli vizsga: van, központi írásbeli vizsga (2023. január 21-én 1000 óra) 
Szóbeli meghallgatás: van  
Szóbeli meghallgatás ideje: 2023. február 23-án 1000 órától, pótnap: 2023. március 02-án 1000 órától 
Információ a szóbeli meghallgatásról: 
A felvételi vizsga anyaga az általános iskolában tanult témakörökre épül, felmérjük a jelentkezők 
nyelvtudásának szintjét, kommunikációs készségét és a nyelvtanulás iránti motiváltságát.  
Feladattípusok: 
1.) Bemutatkozás 
2.) Képek segítségével egy téma kifejtése 
3.) Rövid szituációs feladat 
4.) Nyelvtani szerkezetek ismeretét mérő feladat 
A felvételi eredmény meghallgatásának módja, a pontszámítás: A felvételi pontszám számítása a 
hozott és szerzett pontok (írásbeli és szóbeli felvételi) alapján történik. A hozott pontszám a 7. osztály 
év végi és 8. osztály félévi osztályzataiból tevődik össze a következő tantárgyakból: magyar irodalom, 
magyar nyelvtan, matematika, angol vagy német nyelv, történelem, biológia, összesen: 60 pont. 
A szerzett pontszám a központi írásbeli vizsgán szerezhető 100 pont, valamint a szóbeli felvételi vizsgán 
szerezhető 40 pont.  

Szent László Görögkatolikus Gimnázium és Technikum 

mailto:szentlaszlodebrecen@gmail.com
http://www.szentlaszlo.sulinet.hu/
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A hozott és a szerzett pontszám összesen 200 pont. 
Kollégiumi elhelyezés: Debrecen középiskolai kollégiumaiban lehetséges.  
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: Az Alapító Okirat szerint a többi tanulóval együtt 
nevelhető sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása, mozgásszervi fogyatékkal élők, 
érzékszervi fogyatékkal (halláskárosodott, látáskárosodott) élők nevelése-oktatása. 
 
0002 tagozatkód 
5 évfolyamos magyar-angol kéttanítási nyelvű gimnáziumi osztály (17 fő) 

• 1. idegen nyelv: angol 

• 2. idegen nyelv: német 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban:  
Az osztály tanulói az előkészítő évben az első nyelvet heti 18 órában a felmenő évfolyamokon emelt 
óraszámban biztosítjuk az oktatást az első idegen nyelvből. Három tantárgyat, a matematikát, 
történelmet és a célnyelvi civilizációt angol nyelven tanulják, amelyekből angol nyelven tehetnek 
érettségi vizsgát a tanulók. 
Írásbeli vizsga: van, központi írásbeli vizsga (2023. január 21-én 1000 óra) 
Szóbeli meghallgatás: van 
Szóbeli meghallgatás ideje: 2023. február 23-án 1000 órától, pótnap: 2023. március 02-án 1000 órától 
A felvételi vizsga anyaga az általános iskolában tanult témakörökre épül, felmérjük a jelentkezők 
nyelvtudásának szintjét, kommunikációs készségét és a nyelvtanulás iránti motiváltságát.  
Feladattípusok: 
1.) Bemutatkozás 
2.) Képek segítségével egy téma kifejtése 
3.) Rövid szituációs feladat 
4.) Nyelvtani szerkezetek ismeretét mérő feladat 
A felvételi eredmény meghallgatásának módja, a pontszámítás: A felvételi pontszám számítása a 
hozott és szerzett pontok (írásbeli és szóbeli felvételi) alapján történik. A hozott pontszám a 7. osztály 
év végi és 8. osztály félévi osztályzataiból tevődik össze a következő tantárgyakból: magyar irodalom, 
magyar nyelvtan, matematika, angol vagy német nyelv, történelem, biológia, összesen: 60 pont. 
A szerzett pontszám a központi írásbeli vizsgán szerezhető 100 pont, valamint a szóbeli felvételi vizsgán 
szerezhető 40 pont.  
A hozott és a szerzett pontszám összesen 200 pont. 
Kollégiumi elhelyezés: Debrecen középiskolai kollégiumaiban lehetséges. 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: Az Alapító Okirat szerint a többi tanulóval együtt 
nevelhető sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása, mozgásszervi fogyatékkal élők, 
érzékszervi fogyatékkal (halláskárosodott, látáskárosodott) élők nevelése-oktatása. 
 
0003 tagozatkód 
4 évfolyamos emelt óraszámú német nyelvű gimnáziumi osztály (34 fő) 

• 1. idegen nyelv: német 

• 2. idegen nyelv: angol 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: Az oktatás a négy évfolyamos központi 
kerettanterv alapján történik. A német nyelvet emelt óraszámban (5 óra) tanulják. Az informatika 
tantárgyat minden évben tanulják. 
Írásbeli vizsga: van, központi írásbeli vizsga (2023. január 21-én 1000 óra) 
Szóbeli meghallgatás: van  
Szóbeli meghallgatás ideje: 2023. február 23-án 1000 órától, pótnap: 2023. március 02-án 1000 órától  
A felvételi vizsga anyaga az általános iskolában tanult témakörökre épül, felmérjük a jelentkezők 
nyelvtudásának szintjét, kommunikációs készségét és a nyelvtanulás iránti motiváltságát.  
Feladattípusok: 
1.) Bemutatkozás 
2.) Képek segítségével egy téma kifejtése 
3.) Rövid szituációs feladat 
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4.) Nyelvtani szerkezetek ismeretét mérő feladat 
A felvételi eredmény meghallgatásának módja, a pontszámítás: A felvételi pontszám számítása a 
hozott és szerzett pontok (írásbeli és szóbeli felvételi) alapján történik. A hozott pontszám a 7. osztály 
évvégi és 8. osztály félévi osztályzataiból tevődik össze a következő tantárgyakból: magyar irodalom, 
magyar nyelvtan, matematika, angol vagy német nyelv, történelem, biológia, összesen: 60 pont. 
A szerzett pontszám a központi írásbeli vizsgán szerezhető 100 pont, valamint a szóbeli felvételi vizsgán 
szerezhető 40 pont.  
A hozott és a szerzett pontszám összesen 200 pont. 
Kollégiumi elhelyezés: Debrecen középiskolai kollégiumaiban lehetséges.  
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: Az Alapító Okirat szerint a többi tanulóval együtt 
nevelhető sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása, mozgásszervi fogyatékkal élők, 
érzékszervi fogyatékkal (halláskárosodott, látáskárosodott) élők nevelése-oktatása. 
 
 
TECHNIKUMI OSZTÁLYOK 
 
0004 tagozatkód 
Egészségügyi technikum (5 évfolyamos) (64 fő) 
Képesítés megnevezése: Gyakorló ápoló, Csecsemő- és gyermekápoló, Mentőápoló, Egészségügyi 
asszisztens 
A szakma gyakorlását kizáró egészségügyi tényező: súlyos érzékszervi fogyatékosság, szívbetegség, 
epilepszia, súlyos gerincoszlop elváltozások, psychosis 
Idegen nyelv: angol vagy német 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: Foglalkozás egészségügyi alkalmassági 
vizsgálat szükséges  
Írásbeli vizsga: nincs 
Szóbeli meghallgatás: nincs 
A pontszámítás módja: A felvételi pontszám számítása a hozott pontok alapján történik. A hozott 
pontszám a 7. osztály év végi és 8. osztály félévi osztályzataiból tevődik össze a következő 
tantárgyakból: magyar irodalom, magyar nyelvtan, matematika, angol/német nyelv, történelem, 
biológia, összesen: 60 pont. 
Kollégiumi elhelyezés: Debrecen középiskolai kollégiumaiban lehetséges 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása:   --- 
 
0005 tagozatkód 
Egészségügyi technikum (6 évfolyamos) (32 fő) 
Képesítés megnevezése:  Általános ápoló  
A szakma gyakorlását kizáró egészségügyi tényező: súlyos érzékszervi fogyatékosság, szívbetegség, 
epilepszia, súlyos gerincoszlop elváltozások, psychosis 
Idegen nyelv: angol vagy német 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: Foglalkozás egészségügyi vizsgálat szükséges 
Írásbeli vizsga: nincs 
Szóbeli meghallgatás: nincs 
A pontszámítás módja: A felvételi pontszám számítása a hozott pontok alapján történik. A hozott 
pontszám a 7. osztály év végi és 8. osztály félévi osztályzataiból tevődik össze a következő 
tantárgyakból: magyar irodalom, magyar nyelvtan, matematika, angol/német nyelv, történelem, 
biológia, összesen: 60 pont. 
Kollégiumi elhelyezés: Debrecen középiskolai kollégiumaiban lehetséges. 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása:   --- 
 
0006 tagozatkód 
Szociális technikum (5 évfolyamos) (14 fő) 
Képesítés megnevezése: Szociális és rehabilitációs szakgondozó   
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Idegen nyelv: angol vagy német 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: Foglalkozás egészségügyi vizsgálat szükséges 
Írásbeli vizsga: nincs 
Szóbeli meghallgatás: nincs 
A pontszámítás módja: A felvételi pontszám számítása a hozott pontok alapján történik. A hozott 
pontszám a 7. osztály év végi és 8. osztály félévi osztályzataiból tevődik össze a következő 
tantárgyakból: magyar irodalom, magyar nyelvtan, matematika, angol/német nyelv, történelem, 
biológia, összesen: 60 pont. 
Kollégiumi elhelyezés: Debrecen középiskolai kollégiumaiban lehetséges. 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása:   --- 
 

 

Település neve: Debrecen 
Iskola neve: Tóth Árpád Gimnázium 
OM azonosító: 031199 
Cím: 4024 Debrecen, Szombathi István u. 12. 
Telefon: 52/411-225 
Fax: 52/419-297 
E-mail: info@totharpadgimnazium.com 
Honlap: www.totharpadgimnazium.com 

Igazgató neve: Fenyősné Kircsi Amália 
Pályaválasztási felelős: Fenyősné Kircsi Amália, Bodó Tamás 

 
6 évfolyamos gimnáziumi, 4 évfolyamos gimnáziumi, 5 évfolyamos nyelvi előkészítős gimnáziumi, 
Arany János Tehetséggondozó osztályokat indítunk. 

 
Nyílt nap nyolcadikosoknak: 2022. november 16. 8:00 órától 11:00 óráig.  
Nyílt nap hatodikosoknak: 2022. november 17. 8:00 órától 11:00 óráig.  
Szülői tájékoztatók ezeken a napokon 8:15 órától valamint 17:00 órától. 

 

Gimnáziumi osztályok 
 
Hat évfolyamos természettudományi tagozatos osztály (34 fő) 
1. idegen nyelv: angol nyelv 
2. idegen nyelv: német nyelv, olasz nyelv, spanyol nyelv, latin nyelv (választható 9. osztálytól) 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 6 évfolyamos képzés. Emelt óraszámú oktatás 
csoportbontásban 7-8. osztályban minden természettudományos tantárgyból és angol nyelvből. 9-12. 
osztályban két tantárgy emelt szintű oktatása, mely szabadon választható az alábbiakból: matematika, 
fizika, kémia, biológia, informatika. 
Tagozatkód: 0020 
Írásbeli vizsga: központi anyanyelv és matematika (2023. január 21.) 
Szóbeli meghallgatás: szabadon választott természettudományos, matematikai vagy informatikai 
témából (2023. március 2-3.) 
Kollégiumi elhelyezés: van 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása alapdokumentum szerint: mozgásszervi fogyatékos, 
autizmus spektrumzavarral, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők nevelése-oktatása. 
 
Hat évfolyamos angol-informatika tagozatos osztály (34 fő) 
1. idegen nyelv: angol nyelv 
2. idegen nyelv: német nyelv, olasz nyelv, spanyol nyelv, latin nyelv (választható 9. osztálytól) 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 6 évfolyamos képzés. Emelt óraszámú oktatás 

Tóth Árpád Gimnázium 

mailto:info@totharpadgimnazium.com
http://www.totharpadgimnazium.com/


130  

csoportbontásban 7-10. osztályban angol nyelvből és digitális kultúrából. 11-12. évfolyamon szabadon 
megválaszthatók az emelt szinten tanult tantárgyak. 
Tagozatkód: 0021 
Írásbeli vizsga: központi anyanyelv és matematika (2023. január 21.) 
Szóbeli meghallgatás: szabadon választott természettudományos, matematikai vagy informatikai 
témából (2023. március 2-3.) 
Kollégiumi elhelyezés: van 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása alapdokumentum szerint: mozgásszervi fogyatékos, 
autizmus spektrumzavarral, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők nevelése-oktatása. 

 
Biológia-kémia nyelvi előkészítő osztály (17 fő) 
1. idegen nyelv: angol nyelv vagy német nyelv 
2. idegen nyelv: angol nyelv, német nyelv, olasz nyelv, spanyol nyelv (választható) 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 4+1 évfolyamos nyelvi előkészítős osztály. Az 
első évben a haladó angol vagy német nyelvet heti 6 órában, a kezdő második idegen nyelvet heti 12 
órában tanítjuk. Emelt szintű oktatás biológiából és kémiából 5 éven keresztül csoportbontásban.  
Tagozatkód: 0015 
Írásbeli vizsga: központi anyanyelv és matematika (2023. január 21.) 
Szóbeli meghallgatás: biológiából és kémiából (2023. március 2-3.) 
Kollégiumi elhelyezés: van 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása alapdokumentum szerint: mozgásszervi fogyatékos, 
autizmus spektrumzavarral, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők nevelése-oktatása. 
 
Matematika nyelvi előkészítő osztály (17 fő) 
1. idegen nyelv: angol nyelv vagy német nyelv 
2. idegen nyelv: angol nyelv, német nyelv, olasz nyelv, spanyol nyelv (választható) 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 4+1 évfolyamos nyelvi előkészítős osztály. Az 
első évben a haladó angol vagy német nyelvet heti 6 órában, a kezdő második idegen nyelvet heti 12 
órában tanítjuk. Emelt szintű oktatás matematikából 9-10. évfolyamon. 11-12. évfolyamon szabadon 
megválaszthatók az emelt szinten tanult tantárgyak. 
Tagozatkód: 0016 
Írásbeli vizsga: központi anyanyelv és matematika (2023. január 21.) 
Szóbeli meghallgatás: matematikából (2023. március 2-3.) 
Kollégiumi elhelyezés: van 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása alapdokumentum szerint: mozgásszervi fogyatékos, 
autizmus spektrumzavarral, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők nevelése-oktatása. 
 
Magyar-történelem nyelvi előkészítő osztály (34 fő) 
1. idegen nyelv: angol nyelv vagy német nyelv 
2. idegen nyelv: angol nyelv, német nyelv, olasz nyelv, spanyol nyelv (választható) 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 4+1 évfolyamos nyelvi előkészítős osztály. Az 
első évben a haladó angol vagy német nyelvet heti 6 órában, a kezdő második idegen nyelvet heti 12 
órában tanítjuk. Emelt óraszámú oktatás magyar nyelv és irodalomból, valamint történelemből 5 éven 
keresztül csoportbontásban.  
Tagozatkód: 0018 
Írásbeli vizsga: központi anyanyelv és matematika (2023. január 21.) 
Szóbeli meghallgatás: magyar nyelv és irodalomból vagy történelemből (2023. március 2-3.) 
Kollégiumi elhelyezés: van 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása alapdokumentum szerint: mozgásszervi fogyatékos, 
autizmus spektrumzavarral, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők nevelése-oktatása. 
 
Biológia-kémia tagozatos osztály (17 fő) 
1. idegen nyelv: angol nyelv vagy német nyelv 
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2. idegen nyelv: angol nyelv, német nyelv, olasz nyelv, spanyol nyelv, latin nyelv (választható) 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 4 évfolyamos képzés. Emelt szintű oktatás 
biológiából és kémiából csoportbontásban.  
Tagozatkód: 0005 
Írásbeli vizsga: központi anyanyelv és matematika (2023. január 21.) 
Szóbeli meghallgatás: biológiából és kémiából (2023. március 2-3.) 
Kollégiumi elhelyezés: van 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása alapdokumentum szerint: mozgásszervi fogyatékos, 
autizmus spektrumzavarral, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők nevelése-oktatása. 
 
Matematika-fizika tagozatos osztály (17 fő) 
1. idegen nyelv: angol nyelv vagy német nyelv 
2. idegen nyelv: angol nyelv, német nyelv, olasz nyelv, spanyol nyelv, latin nyelv (választható) 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 4 évfolyamos képzés. Emelt szintű oktatás 
matematikából, fizikából és emelt óraszámú oktatás digitális kultúrából csoportbontásban.  
Tagozatkód: 0006 
Írásbeli vizsga: központi anyanyelv és matematika (2023. január 21.) 
Szóbeli meghallgatás: matematikából vagy fizikából (2023. március 2-3.) 
Kollégiumi elhelyezés: van 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása alapdokumentum szerint: mozgásszervi fogyatékos, 
autizmus spektrumzavarral, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők nevelése-oktatása. 
 
Arany János Tehetséggondozó osztály (34 fő) 
1. idegen nyelv: angol nyelv vagy német nyelv 
2. idegen nyelv: német nyelv, olasz nyelv, spanyol, angol nyelv (választható) 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 4+1 évfolyamos képzés, melybe minisztériumi 
pályázat útján lehet bekerülni. A pályázat benyújtási határideje: 2022. december 9. Emelt szintű 
oktatás idegen nyelvekből és digitális kultúrából.  
Tagozatkód: 0010 
Írásbeli vizsga: központi anyanyelv és matematika (2023. január 21.) 
Szóbeli meghallgatás: szóbeli elbeszélgetés (2023. január 20.) 
Kollégiumi elhelyezés: van (kötelező) 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása alapdokumentum szerint: mozgásszervi fogyatékos, 
autizmus spektrumzavarral, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők nevelése-oktatása. 
 

 DERECSKE  
 
 

 

Település neve: Derecske 
Iskola neve: Derecskei I. Rákóczi György Gimnázium, Technikum és Kollégium 
OM azonosító: 031203 
Cím: 4130 Derecske, Lengyel u.1. 
Telefon: 54/410-108 
E-mail: iskola@rakoczi-derecske.edu.hu 
Honlap: https://rakoczi-derecske.edu.hu/ 
Igazgató neve: Nagy József 
Pályaválasztási felelős: Nagy Mária 

 

 

Derecskei I. Rákóczi György Gimnázium, Technikum és Kollégium 

mailto:iskola@rakoczi-derecske.edu.hu
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Intézményünk gimnáziumi és technikumi alapfeladatokat lát el. Fenntartója a Berettyóújfalui 
Tankerületi Központ. 
2002-től kezdve folyik intézményünkben rendvédelmi képzés, majd bevezettük a honvédelmi képzést 
is. Rendvédelmi képzés gimnáziumi és technikumi keretek között, a honvédkadét képzés gimnáziumi 
keretek között történik. A szakmai tantárgyakat aktív és szolgálati nyugdíjban levő rendőrök, katonák, 
katasztrófavédők oktatják magas szakmai színvonalon. Általános tantervű gimnáziumi képzést is 
hirdetünk. Ezt azoknak ajánljuk, akik még nem tudják, milyen irányban szeretnének továbbtanulni.  
A honvéd kadét és technikumi képzésekben résztvevő tanulók ösztöndíjban részesülnek. 
Intézményünk saját kollégiummal rendelkezik, mely befogadóképessége 100 fő. A kollégiumban csak 
intézményünk diákjai kapnak helyet. 
 
Nyílt nap időpontja:   

2022. november 07.  
2022. november 23.  
 
A 2023/2024-as tanévben a következő osztályok indulnak 
9. A gimnáziumi osztály: általános tantervű tagozat+ honvéd kadét tagozat 
9. B gimnáziumi osztály: rendvédelmi tagozat+ honvéd kadét tagozat 
9. C gimnáziumi osztály: rendvédelmi tagozat 
9. D közszolgálati osztály: technikumi tagozat 
 
 
Gimnáziumi osztályok 
4 évfolyamos általános tantervű gimnáziumi tagozat Kód: 0001 

A képzés célja a felsőfokú tanulmányokra történő felkészítés. A 11. és 12. évfolyamon 
fakultáció keretében biztosítjuk az emelt szintű érettségire való felkészülést, a kötelezők érettségi 
tárgyak mellett testnevelés, digitális kultúra biológia, földrajz, fizika, kémia tantárgyakból. A 
2023/2024-es tanévben fél osztályt indítunk (16 főt veszünk fel). 
4 évfolyamos honvédelmi orientációjú gimnáziumi tagozat 
(honvéd kadét közismereti képzés) Kód: 0002 

Kilencedik évfolyamtól kezdődően biztosítjuk a honvédelmi alapismeretek tantárgy oktatását, 
ezen tantárgyból közép- vagy emelt szintű érettségire való felkészítést. Erre a képzési formára azok 
jelentkezését várjuk, akik honvédelmi pályán képzelik el a jövőjüket, valamint azokat, akik jogi pályán 
vagy valamilyen más irányban szeretnének továbbtanulni. Diákjaink a 9-10. évfolyamon 
úszásfoglalkozáson vesznek részt a testnevelés órák keretein belül, valamint lövészeten bizonyíthatják 
tudásukat az első két évfolyamon. A honvédelmi pályára felkészítő önvédelmi foglalkozásokon vesznek 
részt a tanulók, heti rendszerességgel. A kadét programban résztvevő diákok ösztöndíjban részesülnek 
a 9. évfolyam 2. félévétől, melynek mértéke a tanulmányi eredménytől függően havi: 14.000 - 40.000 
Ft. A 2023/2024-es tanévben egy osztályt indítunk (32 főt veszünk fel)  
4 évfolyamos rendvédelmi orientációjú gimnáziumi tagozat Kód: 0003 
 11. és 12. évfolyamon biztosítjuk a belügyi rendészeti ismeretek tantárgy oktatását, ezen tantárgyból 
közép- vagy emelt szintű érettségire való felkészítést. Erre a képzési formára elsősorban azok 
jelentkezését várjuk, akik a rendvédelmi pályán képzelik el a jövőjüket, vagy azokat, akik jogi pályán 
vagy valamilyen más irányban szeretnének továbbtanulni. Diákjaink a 9-10. évfolyamon 
úszásfoglalkozáson vesznek részt a testnevelés órák keretein belül, valamint lövészeten bizonyíthatják 
tudásukat az első két évfolyamon. A rendvédelmi pályára felkészítő önvédelmi foglalkozásokon 
vesznek részt a tanulók, heti rendszerességgel. A 2023/2024-es tanévben egy teljes osztályt indítunk 
(32 főt veszünk fel), valamint egy fél osztályt (16 főt). 

• 1. idegen nyelv: angol 

• 2. idegen nyelv: német 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 
Írásbeli vizsga: van/ nincs 
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Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás ideje: 
Információk a szóbeli meghallgatásról: 
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: intézményünk szakmai alapdokumentuma nem 
teszi lehetővé a sajátos nevelési igényű tanulók felvételét. 
 
Technikusi osztály   Kód: 0004 
Képesítés megnevezése: 5 évfolyamos közszolgálati technikusi képzés rendészet és közszolgálat ágazat 
szakmacsoportban (Közszolgálati osztály) 
A technikumi képzés 5 éves: 2 év ágazati alapoktatást követően 3 év szakirányú oktatásban vesznek 
részt a tanulók. Matematikából, magyarból, történelemből, valamint egy idegen nyelvből, tehát a 
közismereti tantárgyakból érettségi vizsgával zárul a képzés. 
   
  A nyelvvizsga megszerzésére is adott a lehetőség. Nem kell ötödik érettségi tantárgyat választani, 
mivel a szakmai tantárgy lesz az ötödik érettségi tantárgy. A technikusi vizsga emelt szintű érettségi 
tantárgynak számít. Akik ezt a képzési formát választják, azok a képzés végén érettségi és technikusi 
bizonyítványt kapnak. 
 
  Diákjaink a 9-10. évfolyamon úszásfoglalkozáson vesznek részt a testnevelés órák keretein belül, 
valamint lövészeten bizonyíthatják tudásukat a 9-10-11. évfolyamon. A rendvédelmi pályára felkészítő 
önvédelmi foglalkozásokon vesznek részt a tanulók, heti rendszerességgel.  A képzés végén 
megszerezhető szakképesítés Közigazgatási ügyintéző vagy Rendészeti technikus. 
 
  A tanulók ösztöndíjban részesülnek a 9.-10. évfolyam havi 8000 Ft, 11-13. évfolyam havi 8000 Ft-
tól 59000 Ft-ig a tanulmányi eredménytől függően. Egy osztályt indítunk a 2023/2024-es tanévben 
(32 főt veszünk fel). 
 
A szakma gyakorlását kizáró egészségügyi tényező: Sportorvosi igazolás szükséges. 
Idegen nyelv: angol nyelv 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 
Írásbeli vizsga: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás ideje: 
Információk a szóbeli meghallgatásról: 
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: intézményünk szakmai alapdokumentuma nem 
teszi lehetővé a sajátos nevelési igényű tanulók felvételét. 
 

Kollégiumi címjegyzék 
 

Település neve: Derecske 
Kollégium neve: Derecskei I. Rákóczi György Gimnázium, Technikum és Kollégium Köztársaság úti 
telephelye (Lórátffy Zuzsanna Kollégium) 
OM azonosító: 031203 Telephely kódja 004 
Cím: 4130 Derecske, Köztársaság út 99. 
Telefon: 54/410-074 
Igazgató: Nagy József 
Honlap: https://kollegium-derecske.edu.hu/ 
Kollégiumvezető: Fekete Attila 
Információk a kollégiumról: 
Kollégiumunk 100 fő befogadására képes, három szinten. Csak saját diákjaink kapnak helyet a 
kollégiumban. Négy csoportban tanulnak a diákok délutánonként. Kollégiumunk jól felszerelt, családias 

https://kollegium-derecske.edu.hu/
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hangulatú. A kollégium karbantartása folyamatos. Fenntartója a Berettyóújfalui Tankerületi Központ. 
 

 HAJDÚBÖSZÖRMÉNY  

 

 

Település neve: Hajdúböszörmény 

Iskola neve: Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Veress Ferenc Szakképző Iskola 

OM azonosító: 203030 

Cím: 4220 Hajdúböszörmény, Enyingi Török Bálint utca 5/a 

Telefon: 06-52-228615 

E-mail: veressferenc2013@gmail.com 

Honlap: http://www.veressf-hbosz.sulinet.hu/ 

Igazgató neve: Rózsáné Ócsai Edit 

Pályaválasztási felelős: Szűcs Katalin 
 

Diákjaink felújított iskolaépületben, jól felszerelt tanműhelyekben sajátíthatják el az ágazati alapképzés 
során a szakma alapjait. 10. évfolyamtól elsősorban a városban található duális képzőhelyeken 
válhatnak a szakma "mesterévé". Mindehhez hozzájárul a szakképzési ösztöndíj is, amely segíti 
tanulóink pályakezdését. 
Nyílt nap időpontja: 
2022. november 18.  – interaktív szakmabemutatás 
2022. december 14. – bemutató órák 
2023. január 11. – gyakorlati bemutatók 
 

Szakképző osztályok 
Évfolyamok száma: 3 évfolyamos 
A beiskolázás speciális jellemzői: 
A 2023/24. tanévben indítani tervezett szakképző iskolai ágazati képzés 1/9. évfolyamon- 
Turizmus_vendéglátás ágazat (kód: 0001),  
Választható szakmák: szakács, pincér-vendégtéri szakember  
Felvételi vizsga nincs.  
Az általános iskolai tanulókat a tanulmányi eredmények (5-7. osztály év végi; 8. osztály félévi) alapján 
rangsoroljuk a magyar nyelv és irodalom, történelem és állampolgári ismeretek, matematika, idegen 
nyelv, természetismeret, földrajz/biológia tantárgyakból kapott osztályzataikat figyelembe véve. 
A nevelés-oktatás, képzés jellemzői: 
• Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges  
• Pályaalkalmassági vizsgálat: szükséges 
Induló osztályok száma: 1/2 
Felvehető tanulók száma: 12 fő 
Kollégiumi elhelyezés: van/nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: egyéb pszichés fejlődési zavar 
 
Évfolyamok száma: 3 évfolyamos 
A beiskolázás speciális jellemzői: 
A 2023/24. tanévben indítani tervezett szakképző iskolai ágazati képzés 1/9. évfolyamon- Építőipar 
ágazat (kód: 0002) 
Választható szakmák: kőműves, szárazépítő  
Felvételi vizsga nincs.  
Az általános iskolai tanulókat a tanulmányi eredmények (5-7. osztály év végi; 8. osztály félévi) alapján 

Berettyóújfalui SZC Veress Ferenc Szakképző Iskola 
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rangsoroljuk a magyar nyelv és irodalom, történelem és állampolgári ismeretek, matematika, idegen 
nyelv, természetismeret, földrajz/biológia tantárgyakból kapott osztályzataikat figyelembe véve. 
A nevelés-oktatás, képzés jellemzői: 
•Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges  
•Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges 
Induló osztályok száma: 1/2 
Felvehető tanulók száma: 12 fő 
Kollégiumi elhelyezés: van/nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: egyéb pszichés fejlődési zavar 
 
Évfolyamok száma: 3 évfolyamos 
A beiskolázás speciális jellemzői: 
A 2023/24. tanévben indítani tervezett szakképző iskolai ágazati képzés 1/9. évfolyamon- 
Kereskedelem ágazat (kód: 0003) 
Választható szakma: kereskedelmi értékesítő  
Felvételi vizsga nincs.  
Az általános iskolai tanulókat a tanulmányi eredmények (5-7. osztály év végi; 8. osztály félévi) alapján 
rangsoroljuk a magyar nyelv és irodalom, történelem és állampolgári ismeretek, matematika, idegen 
nyelv, természetismeret, földrajz/biológia tantárgyakból kapott osztályzataikat figyelembe véve. 
A nevelés-oktatás, képzés jellemzői: 
• Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges  
• Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges 
Induló osztályok száma: 1/2 
Felvehető tanulók száma: 12 fő 
Kollégiumi elhelyezés: van/nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: egyéb pszichés fejlődési zavar 
 
Évfolyamok száma: 3 évfolyamos 
A beiskolázás speciális jellemzői: 
A 2023/24. tanévben indítani tervezett szakképző iskolai ágazati képzés 1/9. évfolyamon- Fa- és 
bútoripar ágazat (kód: 0004) 
Választható szakma: asztalos 
Felvételi vizsga nincs.  
Az általános iskolai tanulókat a tanulmányi eredmények (5-7. osztály év végi; 8. osztály félévi) alapján 
rangsoroljuk a magyar nyelv és irodalom, történelem és állampolgári ismeretek, matematika, idegen 
nyelv, természetismeret, földrajz/biológia tantárgyakból kapott osztályzataikat figyelembe véve. 
A nevelés-oktatás, képzés jellemzői: 
• Foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat: szükséges  
• Pályaalkalmassági vizsgálat: nem szükséges 
Induló osztályok száma: 1/2 
Felvehető tanulók száma: 12 fő 
Kollégiumi elhelyezés: van/nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: egyéb pszichés fejlődési zavar 
 

Kollégiumi címjegyzék 
Kollégium neve:  
Északi ASZC Széchenyi István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium 
OM azonosító: 033699/006 
Cím: 4220 Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós u. 3. 
Telefon: +36 52 561 046 
Igazgató: Kovács Attila 
Honlap: http://hbmgi.hu/ 
Kollégiumvezető: Tatár Antal 
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Információk a kollégiumról: 
Iskolánk tanulói a városban található kollégiumban tudnak kollégiumi ellátást igényelni. 
 

 
Település neve: Hajdúböszörmény 

Iskola neve: Dr. Molnár István EGYMI, Óvoda, Általános és Készségfejlesztő 
Iskola, Kollégium 

OM azonosító: 038512 

Cím: 4220 Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós u. 5 

Telefon: 06/52-561-847 

Fax: 06/52-561-848 
E-mail: intezet@ovisk-hboszormeny.edu.hu 

Honlap: www.drmolnar.edu.hu 

Intézményvezető neve: Orosz Henrietta Mária 

Pályaválasztási felelős: Orosz Henrietta 
 

Készségfejlesztő iskolánkba középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók jelentkezését várjuk a sajátos 
nevelési igényt megállapító szakértői bizottság javaslatával. 
 
Nyílt nap időpontja: 2023.01.20. 
 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása 
 Készségfejlesztő iskolai osztályok 
Évfolyamok száma: 4 évfolyam 
A beiskolázás speciális jellemzői: 9-10 évfolyam gyakorlati előkészítő, 11-12. évfolyamon következő 
ismeretek szerezhetőek meg: agyagtárgy készítés, irodatechnikai eszközök használata, textil és 
fonalmentés. 
A nevelés-oktatás, képzés jellemzői: 
Induló osztályok száma: 1 
Felvehető tanulók száma: 13 fő 
Kollégiumi elhelyezés: van/nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: készségfejlesztő iskola 4 évfolyamán nincs oktatott 
idegen nyelv, a tanulmányi területre középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók jelentkezhetnek, felvétel 
kizárólag a sajátos nevelési igényt megállapító szakértői bizottság szakvéleménye alapján lehetséges.  
A gyakorlati évfolyamokon a következő ismeretek szerezhetőek meg: agyagtárgy készítés, 
irodatechnikai eszközök használata, textil és fonalmentés. 
 

Kollégiumi címjegyzék 
 

Kollégium neve: Dr. Molnár István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda 
általános Iskola, kollégium 
OM azonosító:038512 
Cím: 4220 Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós utca 5. 
Telefon: 06-52 561-847 
Intézményvezető: Orosz Henrietta Mária 
Honlap: http:// drmolnar.edu.hu 
Kollégiumvezető: Kézi Zsuzsanna 
Információk a kollégiumról: Kollégiumunkban 2-4 fős kényelmes családias elhelyezést tudunk 
biztosítani tanulóink számára. Színes és egyéni sajátosságokhoz igazodó intézményi és intézményen 
kívüli programokat szervezünk. 

Dr. Molnár István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, 
Általános és  Készségfejlesztő Iskola, Kollégium 

mailto:intezet@ovisk-hboszormeny.edu.hu
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Település neve: Hajdúböszörmény 
Iskola neve: Hajdúböszörményi Bocskai István Gimnázium 
OM azonosító: 031204 001 
Cím: 4220 Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 12. 
Telefon: +36 (52) 561 165 
E-mail: intezmenyvezeto@bighb.hu 
Honlap: www.bighb.hu 
Igazgató neve: Gyulai Sándor intézményvezető 
Pályaválasztási felelős: Bácsiné Polyvás Imola intézményvezető-helyettes 
 
Hajdúböszörmény legrégibb középiskolája, egyetlen gimnáziuma vagyunk. A négy évfolyamos 
képzésünkben négy tanulmányi területet hirdetünk három osztályban. A nyelvi előkészítő évfolyammal 
induló emelt szintű idegen nyelvi osztályunkban magas óraszámban lehet angolt és németet tanulni. A 
humán osztályunkban magyar nyelvet és irodalmat lehet emelt szinten tanulni, ehhez a történelem 
vagy a mozgóképkultúra és médiaismeret, valamint a dráma tanulását lehet választani. A reál 
osztályunk két részből áll: a matematikára és informatikára alapozott műszaki-gazdasági irányból, 
továbbá a biológiára és a kémia épülő természettudományi irányú csoportból. Nyolc évfolyamos 
képzésünkben egy osztályt indítunk az ötödik évfolyamon. Valamennyi hozzánk jelentkező tanulótól 
kérjük az előzetes írásbeli vizsga letételét! Kollégiumi ellátást a fenntartóval kötött megállapodás 
alapján az Északi ASzC Széchenyi István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola 
és Kollégiumban (4220 Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós u. 3.) tudunk biztosítani. Hivatalos és 
részletesebb felvételi tudnivalók az Oktatási Hivatal honlapjáról elérhető felvételi tájékoztatónkban 
találhatók. 
 
Nyílt nap időpontja: Nyitott kapuk hete 2022. november 14–17. 

Kisgimnazisták napja 2022. november 18. 

 
Gimnáziumi osztályok: 
 
5/E osztály (28 fő) 

• 1. idegen nyelv: angol vagy német nyelv 

• 2. idegen nyelv: német, illetve angol nyelv (nyolcadik évfolyamtól) 
 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 
Nyolc évfolyamos képzés. Emelt óraszámú, illetve emelt szintű képzés az első idegen nyelv, magyar 
nyelv és irodalom és matematika tantárgyakból. Az érettségire való felkészítés 11–12. évfolyamon válik 
hangsúlyossá, ahol magas a szabadon választható, az emelt szintű felkészülésre fordítható órák aránya. 
Csoportbontás matematikából és további tantárgyakból. Egyéni fejlesztés, valamint a harmadik idegen 
nyelv tanulásának lehetősége. 
Írásbeli vizsga: van  
Szóbeli meghallgatás: nincs 
Szóbeli meghallgatás ideje: – 
Információk a szóbeli meghallgatásról: –  
A felvételi eredmény meghallgatásának módja, a pontszámítás: 
A rangsort a hozott eredmények és az írásbeli felvételi vizsgaalapján számított pontok szerint állítjuk 
össze. A hozott eredményeket (20 pont) a tanuló 3. év végi eredménye alapján számoljuk ki. A nyolc 
évfolyamos gimnáziumok számára készített, központilag kiadott egységes kompetenciaalapú 
feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizsga teljesítését kérjük magyar nyelvből és matematikából. Az 
írásbeli vizsgán elérhető pontok összege legfeljebb 100 pont lehet – mind az anyanyelvi, mind a 
matematika feladatlappal legfeljebb 50-50 pontot lehet elérni. 

Hajdúböszörményi Bocskai István Gimnázium 

mailto:intezmenyvezeto@bighb.hu
http://www.bighb.hu/
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Kollégiumi elhelyezés: van  
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: 
Felkészültek vagyunk az ép értelmű, a többi tanulóval együtt nevelhető és oktatható sajátos nevelési 
igényű tanulók nevelésre és oktatására. Vonatkozik ez mozgásszervi fogyatékos, beszédfogyatékos, 
autizmus spektrumzavar és egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők, hallási és látási fogyatékosok 
(gyengénlátó és nagyothalló) tanulókra. Fogadunk beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel 
küzdő tanulókat. A kilencedik évfolyamra történő beiskolázásában felvételi vizsgájuk eredményétől 
függetlenül vesszük fel azon sajátos nevelési igényű tanulókat, akik számára a szakértői és 
rehabilitációs bizottság szakér-tői véleményében iskolánkat jelölte ki a tankötelezettség teljesítésére. 
A felvételi vizsgán való részvétel azonban minden esetben kötelező! 
 
9/Ny (nyelvi) osztály (28 fő) 

• 1. idegen nyelv: angol nyelv 

• 2. idegen nyelv: német nyelv 
 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 
Nyelvi előkészítő évfolyammal induló emelt szintű oktatás angol nyelvből és a német nyelvből. Emelt 
óraszámú oktatás digitális kultúrából. 11–12. évfolyamon további választható emelt szintű oktatás. 
Ajánljuk mindenkinek, aki az általános érettségivel együtt alapos és használható angoltudást szeretne. 
Azok jelentkezését várjuk, akik főleg az idegen nyelvek iránt érdeklődnek, az angol nyelvvel 
szeretnének továbbtanulni, vagy az angolon túl még németül is szeretnének megtanulni. 
Írásbeli vizsga: van  
Szóbeli meghallgatás: nincs 
Szóbeli meghallgatás ideje: – 
Információk a szóbeli meghallgatásról: –  
 
9/B (humán) osztály (28 fő) 

• 1. idegen nyelv: angol vagy német nyelv 

• 2. idegen nyelv: német, francia vagy latin nyelv, illetve angol nyelv 
 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 
Emelt szintű oktatás magyar nyelv és irodalomból, valamint választás szerint történelemből vagy 
médiából és drámából. Általánosan képző gimnázium, amelyben a magyar nyelv és irodalom 
hangsúlyos. Két szakirány választható felvételi után: (1) nyelvi és vizuális kommunikáció, ahol a 
magyart a dráma és a média egészíti ki. Főleg pedagógus, bölcsészet, és művészetközvetítési 
szakirányban továbbtanulók számára ajánljuk. (2) Történelem orientáció, ahol a magyarhoz a 
történelem emelt szintű oktatása járul. Jog, igazgatás, nemzetvédelem és gazdasági szakokra 
továbbtanulni szándékozóknak ajánljuk. 
Írásbeli vizsga: van  
Szóbeli meghallgatás: nincs 
Szóbeli meghallgatás ideje: – 
Információk a szóbeli meghallgatásról: –  

 
9/C (reál) osztály (14-14 fő) 

• 1. idegen nyelv: angol vagy német nyelv 

• 2. idegen nyelv: német, francia vagy latin nyelv, illetve angol nyelv 
 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 
Az osztály két tanulmányi területet foglal magába. Műszaki-gazdasági tanulmányi területen a 
matematikát tanítjuk emelt szintű tárgyként az informatikával együtt. 11-12. évfolyamon ehhez 
választható a fizika, valamint a műszaki ábrázolás. De helyettük más emelt szintű tárgy is választható 
(pl. történelem, idegen nyelv). Minden olyan irányban érdeklődőnek ajánljuk, ahová matematika kell: 
műszaki és más mérnöki, gazdasági, informatikai stb. Másik tanulmányi terület a természettudományi, 
ahol két emelt szintű tantárgy van: a biológia a kémiával együtt: ajánlott agrár, egészségtudományi és 
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orvosi irányokban tovább menni szándékozók részére. 
Írásbeli vizsga: van  
Szóbeli meghallgatás: nincs 
Szóbeli meghallgatás ideje: – 
Információk a szóbeli meghallgatásról: –  
A felvételi eredmény meghallgatásának módja, a pontszámítás: 
A rangsort a hozott eredmények és az írásbeli felvételi vizsgaalapján számított pontok szerint állítjuk 
össze. Tanulmányi eredmények számítása (összesen elérhető legfeljebb 50 pont) az általános iskolai 
eredmények alapján a következő. A hetedik év végi és a nyolcadik félévi eredmények alapján történik, 
alacsonyabb évfolyamokon véget érő tárgyak esetében az utolsó két év végének eredményét kérjük 
feltüntetni. A hozott eredmények számításánál az osztályzatokat számértékükön adjuk össze (1) 
magyar nyelv és irodalomból, amennyiben külön tárgy, átlagoljuk; (2) matematikából; (3) 
történelemből; (4) idegen nyelvből; (5) egy természetismereti tárgyból: fizikából, kémiából vagy 
biológiából. Csak egyet, a tanuló számára kedvezőbbet vesszük figyelembe. Az írásbeli vizsgával 
összesen legfeljebb 100 pont érhető el. Mind az anyanyelvi, mind a matematika feladatlappal 
legfeljebb 50-50 pontot lehet elérni. 
Kollégiumi elhelyezés: van  
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: 
Felkészültek vagyunk az ép értelmű, a többi tanulóval együtt nevelhető és oktatható sajátos nevelési 
igényű tanulók nevelésre és oktatására. Vonatkozik ez mozgásszervi fogyatékos, beszédfogyatékos, 
autizmus spektrumzavar és egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők, hallási és látási fogyatékosok 
(gyengénlátó és nagyothalló) tanulókra. Fogadunk beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel 
küzdő tanulókat. A kilencedik évfolyamra történő beiskolázásában felvételi vizsgájuk eredményétől 
függetlenül vesszük fel azon sajátos nevelési igényű tanulókat, akik számára a szakértői és 
rehabilitációs bizottság szakér-tői véleményében iskolánkat jelölte ki a tankötelezettség teljesítésére. 
A felvételi vizsgán való részvétel azonban minden esetben kötelező! 

 

 
 

Település neve: Hajdúböszörmény 

Iskola neve: Északi ASzC Széchenyi István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari  

 Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium 

OM azonosító: 033699/006 

Cím: 4220 Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós u. 3. 

Telefon: 0652/371-062 

E-mail: hbmgi@hbmgi.hu 

Honlap: hbmgi.hu 

Igazgató neve: Kovács Attila Károly 

 Pályaválasztási felelős:  Ficzere Róbert 

 
Iskolánk a hajdúböszörményi Széchenyi István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szakképző 
Iskola és Kollégium 1938 óta jelentős szerepet tölt be a térség mezőgazdasági szakképzésében. A 
kezdeti „traktoros” iskolából a mezőgazdaság valamennyi ágát felölelő képzési struktúrát sikerült 
kialakítanunk, folyamatosan igazodva a kor követelményeihez, igényeihez. Intézményünk fő profiljába 
tartozik a gépészet, a környezetvédelem, szakképző iskolai szinten a mező-gazdasági gépész, hentes és 
húskészítmény készítő, kertész szakmák magas színvonalú oktatása. 2013-tól az élelmiszeripar 
különféle területeivel bővült szakmakínálatunk. Modern kollégiumi ellátást tudunk biztosítani a vidéki 
tanulóinknak. Az iskolai gyakorlatok képzett oktatókkal, tanműhelyeinkben, 200 hektáros 
tangazdaságunkban, kertészetünkben, valamint modern technológiákkal rendelkező vállalkozásokkal 
kötött együttműködési megállapodás és tanulószerződés keretében szerveződnek. 

  

Északi ASZC Széchenyi István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, 
Szakképző  Iskola és Kollégium 

mailto:hbmgi@hbmgi.hu
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 A gyakorlati képzés hatékonyságát jól felszerelt tanműhelyek, modern eszközök és géppark, valamint 
kertészet és labor erősíti. 2014 július óta az Agrárminisztérium fenntartása alatt Hajdú-Bihar megyében 
egyedüli középfokú intézményként látjuk el a mezőgazdasági és élelmiszeripari szakképzést. 2015. 
szeptember 1-től kezdve iskolánk a berettyóújfalui tagintézménnyel bővült, megalapozva a bihari 
térség mezőgazdasági szakképzését. 2020. július 1-vel az Északi Agrárszakképzési Centrum részeként 
működik Intézményünk. Intézményünk 1938 óta képzet szakemberek ezreit bocsátotta a 
mezőgazdaság rendelkezésére. Elmondhatjuk, hogy elődeink példáját követve olyan iskolát kínálunk, 
amely egyaránt vonzó Hajdúböszörmény és az Észak-Alföld régió diákjainak. 
 
Nyílt nap időpontja: 2022. november 10-11. 
 
Választható ágazati oktatás és szakmairányok 5 éves technikumi képzésben 
Választható ágazat: 

1. Mezőgazdaság és erdészeti ágazat (9-10. évfolyam) 
1.1 Mezőgazdasági gépésztechnikus (11-13. évfolyam) 
1.2 Mezőgazdasági technikus (11-13. évfolyam) 
 
2. Környezetvédelmi és vízügy ágazat (9-10. évfolyam) 
2.1Környezetvédelmi technikus (11-13. évfolyam)  
 
3. Élelmiszeripari ágazat (9-10. évfolyam) 
3.1 Élelmiszer-ellenőrzési technikus (11-13. évfolyam)  
Idegen nyelv:  
- angol-német 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 
- 9. évfolyamba ágazatra iratkozik be a tanuló, 11. évfolyamtól választható szakmairányok. 
- ösztöndíj 
- mezőgazdasági technikus: T vagy B kategóriás jogosítvány megszerzése kötelező 
- mezőgazdasági gépésztechnikus: traktoros jogosítvány megszerzése kötelező 
Írásbeli vizsga: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás. van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás ideje: -  
Információk a szóbeli meghallgatásról: -  
A felvételi eredmény meghallgatásának módja, a pontszámítás:  
- a 7. tanév végi és a 8. tanév félévi érdemjegyek összege, tantárgyak: magyar, matematika, 

történelem, idegen nyelv, biológia-egészségtan, fizika 
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: 
- Sajátos nevelési igényű tanuló, fogyatékkal élő nagykorú személy, valamint beilleszkedési, 

tanulási, magatartási nehézséggel küzdő, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható 
tanuló nevelés-oktatása (mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, vagy autizmus 
spektrum zavarban szenvedő, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan 
fogyatékos vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral küzd. 

 
Választható ágazati oktatás, és szakmairányok 3 éves szakképző iskolai képzésben 
Választható képzések: 

1.Mezőgazdaság és erdészeti képzés (9. évfolyam) 
1.1.Mezőgazdasági gépész (10-11. évfolyam) 
1.2. Gazda (10-11. évfolyam) 
1.3. Kertész (10-11. évfolyam) 
2.Élelmiszeripari képzés (9. évfolyam) 
2.1.Pék (10-11. évfolyam) 
2.2. Pék-cukrász (10-11. évfolyam) 
2.3. Hentes és húskészítmény készítő (10-11. évfolyam) 
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A szakma gyakorlását kizáró egészségügyi tényező: 
- egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges 
Idegen nyelv:  
- angol-német 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 
-  9. évfolyamba ágazati képzésre iratkozik be a tanuló, 10. évfolyamtól választható szakmairányok 
- ösztöndíj 
- mezőgazdasági gépész: mezőgazdasági vontató vezető engedély megszerzése kötelező  
- gazda: T vagy B kategóriás jogosítvány megszerzése kötelező 
Írásbeli vizsga: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás ideje: -  
Információk a szóbeli meghallgatásról: -  
A felvételi eredmény meghallgatásának módja, a pontszámítás: 
- a 7. tanév végi és a 8. tanév félévi érdemjegyek összege, tantárgyak: magyar, matematika, 

történelem, idegen nyelv, biológia-egészségtan, fizika 
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: 
- Sajátos nevelési igényű tanuló, fogyatékkal élő nagykorú személy, valamint beilleszkedési, 

tanulási, magatartási nehézséggel küzdő, a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható 
tanuló nevelés-oktatása (mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, vagy autizmus 
spektrum zavarban szenvedő, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan 
fogyatékos vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral küzd. 

 
Kollégiumi címjegyzék 

Kollégium neve: Északi ASzC Széchenyi István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, 
Szakképző Iskola és Kollégium 
OM azonosító: 033699/006 
Cím: 4220 Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós u. 3. 
Telefon: 52/371-062/119 mellék 
Igazgató: Kovács Attila Károly 
Honlap: hbmgi.hu 
Kollégiumvezető: Tatár Antal 
Információk a kollégiumról: 
Kollégiumunk központi épülete közvetlenül az iskola szomszédságában található. Az épület modern, 
impozáns és jól felszerelt, mintegy 250 tanuló befogadására képes. 4 ágyas szobákban zuhanyzó, 
mellékhelyiség található, az ebédlő a kollégium folyosójáról nyílik. A kollégiumi ellátás a tanulók 
igényeit teljes mértékben kiszolgálja. 
 

  HAJDÚDOROG  

 

 

Település neve:  Hajdúdorog 
Iskola neve:  Szent Bazil Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium,  
  Technikum, Szakképző Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium 
OM azonosító:  031238 
Cím:  4087 Hajdúdorog, Ady Endre utca 23-27.  
Telefon: 52/232-003, 
E-mail:  gimnazium@szentbazil.hu 
Honlap:  www.szentbazil.hu 

Szent Bazil Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Technikum, 
Szakképző Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium

  

mailto:gimnazium@szentbazil.hu
http://www.szentbazil.hu/
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Igazgató neve:  Juhász Anikó  
Pályaválasztási felelős:  Bereczki Károly 

 
Az iskola nagy hangsúlyt fektet diákjai magas szintű tanulmányi képzésére, a kétszintű érettségire, a 
nyelvvizsgákra, a szakképzésre és a továbbtanulásra való felkészítésre. Ugyancsak fontosnak tartja a 
vallási és erkölcsi nevelést az evangéliumi értékrend szellemében.  Intézményünk családias és 
személyes légköre, kisvárosi adottságai, görögkatolikus szellemisége kitűnő teret biztosítanak 
mindezek megvalósításához.  Szívesen várunk mindenkit, aki elfogadja a képzéseink alapelveit, 
intézményünk házirendjét. A nem helybeli diákok részére saját kollégiumunkban tudunk elhelyezést 
biztosítani.  
 
Nyílt nap időpontja: 2022. október 14. de. 9 óra,  

2022. november 25. de. 9 óra. 
 

Gimnáziumi osztályok 
 
0001 tagozatkód - általános gimnáziumi képzés (idegen nyelvi irányultságú) 4. évfolyamos osztály 
(35 fő) 

• idegen nyelv: angol, német 

• idegen nyelv: angol, német, olasz 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: Gimnáziumunkban a nyelvoktatásnak 
kiemelt szerepet szánunk. Emelt óraszámban 9-10. évfolyamon heti 5 órát, 11-12. évfolyamon heti 6 
órát biztosítunk az első idegen nyelv oktatásához, továbbá 11-12. évfolyamon pedig választható 
fakultációs tantárgy keretében választhatnak angol és német nyelvet vagy a továbbtanulási 
szándékuknak megfelelő más tantárgyat. 
 
Írásbeli vizsga: nincs 
Szóbeli meghallgatás ideje: - 
Információk a szóbeli meghallgatásról: -  
A felvételi eredmény meghallgatásának módja, pontszámítás: A felvételi eredményt a 7. év végi és a 
8. félévi tanulmányi eredmények alapján állapítják meg.  
Kollégiumi elhelyezés: van, saját kollégiumban. 
A felvételi eljárás során a vallási, világnézeti, felekezeti elkötelezettséget is figyelembe véve. 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása Alapító Okirat szerint: 
A többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelése-
oktatása, a szakértői bizottság szakvéleménye alapján: autizmus spektrumzavarral, vagy enyhén 
pszichés fejlődési zavarral (tanulási, figyelem- vagy magatartási zavarral) küzdő tanulók nevelése 
oktatása. 
0002 tagozatkód - emelt biológia-kémia (természettudomány orientáció) 4. évfolyamos osztály  ( 
17 fő) 

• idegen nyelv: angol, német 

• idegen nyelv: angol, német, olasz 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: Az emelt óraszámú természettudomány 
irányultságú képzés középpontjában a biológia és a kémia tantárgyak állnak. Az említett tantárgyakat 
emelt óraszámban tanulják a csoport tagjai, 9. évfolyamon heti 2,5 kémia és 4 biológia, 10. évfolyamon 
heti 2,5 kémia és 3 biológia, 11. évfolyamon heti 2 kémia és 2 biológia, 12. évfolyamon heti 1 kémia 
és 1 biológia óraszámban történik a tantárgyak oktatása. Mind a két tantárgy esetében heti 1 óra 
keretében, az ún. tehetséggondozó tanórákon csoportbontásban tanulják a tantárgyakat, ami 
jelentősen növeli a tanulás-tanítás hatékonyságát, a speciális ismeretek elsajátítását. A 9. évfolyamtól 
megkezdett specializáción a négy év során nagyon alapos és precíz tudás sajátítható el, mely alapként 
szolgál az emelt szintű érettségi vizsgához és a továbbtanuláshoz.  
 
Írásbeli vizsga: van, központi írásbeli vizsga (2023. január 21-én de. 10 óra) 
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Szóbeli meghallgatás: nincs 
Szóbeli meghallgatás ideje: - 
Információk a szóbeli meghallgatásról: -  
A felvételi eredmény meghallgatásának módja, pontszámítás: A felvételi eredményt a matematika és 
magyar központi írásbeli felvételi vizsga során szerzett pontszámok és a 7. év végi és a 8. félévi 
tanulmányi eredmények alapján állapítják meg.  
Kollégiumi elhelyezés: van, saját kollégiumban. 
A felvételi eljárás során a vallási, világnézeti, felekezeti elkötelezettséget is figyelembe véve. 
 
0003 tagozatkód - emelt matematika – digitális kultúra (informatika) (műszaki orientáció) 4. 
évfolyamos osztály (17 fő) 

• idegen nyelv: angol, német 

• idegen nyelv: angol, német, olasz 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: Az emelt óraszámú műszaki irányultságú 
képzés középpontjában a matematika és a digitális kultúra (informatika) tantárgyak állnak, az említett 
tantárgyakat emelt óraszámban tanulják a csoport tagjai. A heti 1 órás tehetséggondozó tanórákon 
csoportbontásban tanulják e két tantárgyat, ami jelentősen növeli a tanulás-tanítás hatékonyságát, 
lehetőséget biztosít e két tantárgy tudáshalmazának integrálására, ahol az informatika eszközként 
szolgál a matematika ismeretek mélyebb elsajátítására. 
 
Írásbeli vizsga: van, központi írásbeli vizsga (2023. január 21-én de. 10 óra) 
Szóbeli meghallgatás: nincs 
Szóbeli meghallgatás ideje: - 
Információk a szóbeli meghallgatásról: -  
A felvételi eredmény meghallgatásának módja, pontszámítás: A felvételi eredményt a matematika és 
magyar központi írásbeli felvételi vizsga során szerzett pontszámok és a 7. év végi és a 8. félévi 
tanulmányi eredmények alapján állapítják meg. 
Kollégiumi elhelyezés: van , saját kollégiumban. 
A felvételi eljárás során a vallási, világnézeti, felekezeti elkötelezettséget is figyelembe véve. 

 
0004 tagozatkód - emelt magyar - történelem (humán orientáció) 4. évfolyamos osztály (17 fő) 

• idegen nyelv: angol, német 

• idegen nyelv: angol, német, olasz 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: Az emelt óraszámú humán irányultságú 
képzés középpontjában a magyar nyelv és irodalom és a történelem tantárgyak állnak. Az említett 
tantárgyakat emelt óraszámban tanulják a csoport tagjai. Mind a két tantárgy esetében heti 1 óra 
keretében, az ún. tehetséggondozó tanórákon csoportbontásban tanulják a tantárgyakat, ami 
jelentősen növeli a tanulás-tanítás hatékonyságát. 
 
Írásbeli vizsga: van, központi írásbeli vizsga (2023. január 21-én de. 10 óra) 
Szóbeli meghallgatás: nincs 
Szóbeli meghallgatás ideje: - 
Információk a szóbeli meghallgatásról: -  
A felvételi eredmény meghallgatásának módja, pontszámítás: A felvételi eredményt a matematika és 
magyar központi írásbeli felvételi vizsga során szerzett pontszámok és a 7. év végi és a 8. félévi 
tanulmányi eredmények alapján állapítják meg. 
Kollégiumi elhelyezés: van, saját kollégiumban. 
A felvételi eljárás során a vallási, világnézeti, felekezeti elkötelezettséget is figyelembe véve. 
 
0006 tagozatkód - gimnáziumi 6. évfolyamos osztály (25 fő) 

• idegen nyelv: angol, német, olasz 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: Lehetőség van egy idegen nyelv emelt 
óraszámban való tanulására. A második idegen nyelvet a 9. évfolyamon kezdik tanulni a diákok.  
Írásbeli vizsga: nincs 
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Szóbeli meghallgatás: nincs    
A felvételi eredmény megállapításának módja a pontszámítás: A felvételi eredményt az 5. év végi és 
a 6. félévi tanulmányi eredmények alapján állapítják meg.  
Kollégiumi elhelyezés: van, saját kollégiumban 
A felvételi eljárás során a vallási, világnézeti, felekezeti elkötelezettséget is figyelembe véve. 
 
Technikumi osztályok 
 
0011 tagozatkód - Mezőgazdaság és erdészet ágazat 5. évfolyamos osztály (16 fő) 
Idegen nyelv: angol, német  
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: Mezőgazdaság-erdészet ágazatban 5 éves 
képzés mely érettségi vizsgával és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul a 13. 
évfolyamon. A képzés során biztosítjuk a közismereti és csoportbontásos szakmai órák oktatását.  
 
Írásbeli vizsga: nincs 
Szóbeli meghallgatás.  nincs 
A felvételi eredmény meghallgatásának módja, a pontszámítás: A felvételi eredményt a 7. év végi és a 
8. félévi tanulmányi eredmény alapján állapítjuk meg.  
Megszerezhető szakképesítés: Mezőgazdasági technikus (5 0811 17 09) 
Kollégiumi elhelyezés: van, saját kollégiumban 
A felvételi eljárás során a vallási, világnézeti, felekezeti elkötelezettséget is figyelembe véve. 
 
0012 tagozatkód – Turizmus - vendéglátás ágazati képzés 5. évfolyamos osztály (28 fő) 
Idegen nyelv: angol, német  
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: Turizmus-vendéglátás ágazatban 5 éves 
képzés mely érettségi vizsgával és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul a 13. 
évfolyamon. A képzés során biztosítjuk a közismereti és csoportbontásos szakmai órák oktatását. 
 
Írásbeli vizsga: nincs 
Szóbeli meghallgatás.  nincs 
A felvételi eredmény meghallgatásának módja, a pontszámítás: A felvételi eredményt a 7. év végi és 
a 8. félévi tanulmányi eredmény alapján állapítjuk meg.  
Megszerezhető szakképesítés: Vendégtéri szaktechnikus (5 1013 23 08) 
Kollégiumi elhelyezés: van, saját kollégiumban 
A felvételi eljárás során a vallási, világnézeti, felekezeti elkötelezettséget is figyelembe véve. 
 
0013 tagozatkód – Szociális ágazat 5. évfolyamos osztály (28 fő) 
Idegen nyelv: angol, német  
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: Szociális ágazatban 5 éves képzés mely 
érettségi vizsgával és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul a 13. évfolyamon. A képzés 
során biztosítjuk a közismereti és csoportbontásos szakmai órák oktatását. 
 
Írásbeli vizsga: nincs 
Szóbeli meghallgatás.  nincs 
A felvételi eredmény meghallgatásának módja, a pontszámítás: A felvételi eredményt a 7. év végi és a 
8. félévi tanulmányi eredmény alapján állapítjuk meg.  
Megszerezhető szakképesítés: Szociális és rehabilitációs szakgondozó (5 0923 22 06) 
Kollégiumi elhelyezés: van, saját kollégiumban 
A felvételi eljárás során a vallási, világnézeti, felekezeti elkötelezettséget is figyelembe véve. 
 
 
0014 tagozatkód – Oktatás ágazat 5. évfolyamos osztály (32 fő) 
Idegen nyelv: angol, német  
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: Oktatás ágazatban 5 éves képzés mely 
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érettségi vizsgával és technikus szintű szakképzettség megszerzésével zárul a 13. évfolyamon. A képzés 
során biztosítjuk a közismereti és csoportbontásos szakmai órák oktatását. 
 
Írásbeli vizsga: nincs 
Szóbeli meghallgatás.  nincs 
A felvételi eredmény meghallgatásának módja, a pontszámítás: A felvételi eredményt a 7. év végi és a 
8. félévi tanulmányi eredmény alapján állapítjuk meg.  
Megszerezhető szakképesítés: oktatási szakasszisztens (5 0188 25 01) 
Kollégiumi elhelyezés: van, saját kollégiumban 
A felvételi eljárás során a vallási, világnézeti, felekezeti elkötelezettséget is figyelembe véve. 
 

  HAJDÚHADHÁZ  

 

 

Település neve:  Hajdúhadház 

Iskola neve:  Berettyóújfalui SZC Szilágyi Dániel Szakképző Iskola 

OM azonosító:  203030 

Cím:  4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 6. 

Telefon:  (52) 583-008 

E-mail:  titkarsag@szilagyi.berettyoujfaluiszc.hu  

Honlap:  www.szilagyi-hadhaz.edu.hu 

Igazgató neve:  Fekete Júlia 

Pályaválasztási felelős:  Simonné Szabó Anikó igazgató-helyettes 

 

Nyílt nap időpontja: 2022.12.07. 
 

Szakképző osztályok 
Évfolyamok száma: 3 
Szakképesítés megnevezése: Szociális ápoló és gondozó 
A beiskolázás speciális jellemzői: Alkalmassági vizsgálat szükséges 
A nevelés-oktatás, képzés jellemzői: nappali tagozat 
Induló osztályok száma: 1 
Felvehető tanulók száma: 24 fő 
Kollégiumi elhelyezés: van/nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: - 
 
Évfolyamok száma: 3 
Szakképesítés megnevezése: Kőműves 
A beiskolázás speciális jellemzői: Tér- és mélységlátás vizsgálat szükséges 
A nevelés-oktatás, képzés jellemzői: nappali tagozat 
Induló osztályok száma: 1 
Felvehető tanulók száma: 24 fő 
Kollégiumi elhelyezés: van/nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: - 
 
Évfolyamok száma: 3 
Szakképesítés megnevezése: Kereskedelmi értékesítő 
A beiskolázás speciális jellemzői: Alkalmassági vizsgálat szükséges 
A nevelés-oktatás, képzés jellemzői: nappali tagozat 
Induló osztályok száma: 1/2 
Felvehető tanulók száma: 12 fő 

Berettyóújfalui SZC Szilágyi Dániel Szakképző Iskola 

mailto:titkarsag@szilagyi.berettyoujfaluiszc.hu
http://www.szilagyi-hadhaz.edu.hu/
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Kollégiumi elhelyezés: van/nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: - 
 
Évfolyamok száma: 3 
Szakképesítés megnevezése: Festő, mázoló, tapétázó 
A beiskolázás speciális jellemzői: Tér- és mélységlátás vizsgálat szükséges 
A nevelés-oktatás, képzés jellemzői: nappali tagozat 
Induló osztályok száma: 1/2 
Felvehető tanulók száma: 12 fő 
Kollégiumi elhelyezés: van/nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: - 
 

  HAJDÚNÁNÁS  
 

 

Település neve:  Hajdúnánás 
Iskola neve:  Berettyóújfalui SZC Csiha Győző Technikum és Szakképző Iskola  
OM azonosító:  203030/014 
Cím:  4080 Hajdúnánás, Baross u. 11.  
Telefon:  06/52/570-532 
E-mail:  titkarsag@csiha.berettyoujfaluiszc.hu 
 Honlap:  http://www.csihagy-hnanas.hu 
Igazgató neve:  Pappné Fülöp Ildikó  
Pályaválasztási felelős:  Harangi Zsolt 

 
Általános információk az iskoláról: Technikum (5 év) és szakképző iskola (3 év) 
 
Nyílt nap időpontja: 2022. október 18. 

 

Technikumi osztályok 
 
Elektronika és elektrotechnika ágazat 
5 évfolyam (10 fő) 
Képesítés megnevezése: Ipari informatikai technikus (0011) 
A szakma gyakorlását kizáró egészségügyi tényező: a 33/1998.(VI.24.)NM rendelet szerint 
Idegen nyelv: angol, német, orosz 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 
Írásbeli vizsga: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
A felvételi eredmény meghallgatásának módja, a pontszámítás: A rangsort a tanulmányi eredmények 
tekintetében az 5., 6., 7. év végi és a 8. félévi magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, matematika, 
fizika és idegen-nyelv osztályzatok alapján számoljuk. 
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: Beilleszkedési, tanulási, magatartási 
nehézségekkel küzdő tanulók is jelentkezhetnek 
 
Gépészet ágazat 
5 évfolyam (10 fő) 
Képesítés megnevezése: Gépésztechnikus (ipari) (0012) 
A szakma gyakorlását kizáró egészségügyi tényező: a 33/1998.(VI.24.)NM rendelet szerint 
Idegen nyelv: angol, német, orosz 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 

Berettyóújfalui SZC Csiha Győző Technikum és Szakképző Iskola 

mailto:titkarsag@csiha.berettyoujfaluiszc.hu
http://www.csihagy-hnanas.hu/
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Írásbeli vizsga: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
A felvételi eredmény meghallgatásának módja, a pontszámítás: A rangsort a tanulmányi eredmények 
tekintetében az 5., 6., 7. év végi és a 8. félévi magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, matematika, 
fizika és idegen-nyelv osztályzatok alapján számoljuk. 
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: Beilleszkedési, tanulási, magatartási 
nehézségekkel küzdő tanulók is jelentkezhetnek 

 
Informatika és távközlés ágazat 
5 évfolyam (15 fő) 
Képesítés megnevezése: Informatikai rendszer- és alkalmazás üzemeltető technikus (0013) 
A szakma gyakorlását kizáró egészségügyi tényező: a 33/1998.(VI.24.)NM rendelet szerint 
Idegen nyelv: angol, német, orosz 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 
Írásbeli vizsga: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
A felvételi eredmény meghallgatásának módja, a pontszámítás: A rangsort a tanulmányi eredmények 
tekintetében az 5., 6., 7. év végi és a 8. félévi magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, matematika, 
fizika és idegen-nyelv osztályzatok alapján számoljuk. 
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: Beilleszkedési, tanulási, magatartási 
nehézségekkel küzdő tanulók is jelentkezhetnek 
 
 
Specializált gép- és járműgyártás ágazat 
5 évfolyam (15 fő) 
Képesítés megnevezése: Gépjármű-mechatronikai technikus (szerviz) (0014) 
A szakma gyakorlását kizáró egészségügyi tényező: a 33/1998.(VI.24.)NM rendelet szerint 
Idegen nyelv: angol, német, orosz 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 
Írásbeli vizsga: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
A felvételi eredmény meghallgatásának módja, a pontszámítás: A rangsort a tanulmányi eredmények 
tekintetében az 5., 6., 7. év végi és a 8. félévi magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, matematika, 
fizika és idegen-nyelv osztályzatok alapján számoljuk. 
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: Beilleszkedési, tanulási, magatartási 
nehézségekkel küzdő tanulók is jelentkezhetnek 
 
Szociális ágazat 
5 évfolyam (15 fő) 
Képesítés megnevezése: Kisgyermekgondozó, -nevelő (0015) 
A szakma gyakorlását kizáró egészségügyi tényező: a 33/1998.(VI.24.)NM rendelet szerint 
Idegen nyelv: angol, német, orosz 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 
Írásbeli vizsga: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
A felvételi eredmény meghallgatásának módja, a pontszámítás: A rangsort a tanulmányi eredmények 
tekintetében az 5., 6., 7. év végi és a 8. félévi magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, matematika, 
fizika és idegen-nyelv osztályzatok alapján számoljuk. 
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
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Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: Beilleszkedési, tanulási, magatartási 
nehézségekkel küzdő tanulók is jelentkezhetnek 
 
Turizmus-vendéglátás ágazat 
5 évfolyam (15 fő) 
Képesítés megnevezése: Turisztikai technikus (turisztikai szervező) (0016) 
A szakma gyakorlását kizáró egészségügyi tényező: a 33/1998.(VI.24.)NM rendelet szerint 
Idegen nyelv: angol, német, orosz 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 
Írásbeli vizsga: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
A felvételi eredmény meghallgatásának módja, a pontszámítás: A rangsort a tanulmányi eredmények 
tekintetében az 5., 6., 7. év végi és a 8. félévi magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, matematika, 
fizika és idegen-nyelv osztályzatok alapján számoljuk. 
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: Beilleszkedési, tanulási, magatartási 
nehézségekkel küzdő tanulók is jelentkezhetnek 
 
Szakképző iskolai osztályok 
3 szakképzési évfolyam (12 fő) 
Ágazat/Szakképesítés megnevezése: Elektronika és elektrotechnika/Villanyszerelő (0021) 
A szakma gyakorlását kizáró egészségügyi tényező: a 33/1998.(VI.24.) NM rendelet szerint 
Idegen nyelv: angol, német, orosz 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 
Írásbeli vizsga: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
A felvételi eredmény meghallgatásának módja, a pontszámítás: A rangsort a tanulmányi eredmények 
tekintetében az 5., 6., 7. év végi és a 8. félévi magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, matematika, 
fizika és idegen-nyelv osztályzatok alapján számoljuk. 
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: Beilleszkedési, tanulási, magatartási 
nehézségekkel küzdő tanulók is jelentkezhetnek 
 
3 szakképzési évfolyam (16 fő) 
Ágazat/Szakképesítés megnevezése: Építőipar/Kőműves vagy Burkoló (0022) 
A szakma gyakorlását kizáró egészségügyi tényező: a 33/1998.(VI.24.) NM rendelet szerint 
Idegen nyelv: angol, német, orosz 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 
Írásbeli vizsga: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
A felvételi eredmény meghallgatásának módja, a pontszámítás: A rangsort a tanulmányi eredmények 
tekintetében az 5., 6., 7. év végi és a 8. félévi magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, matematika, 
fizika és idegen-nyelv osztályzatok alapján számoljuk. 
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: Beilleszkedési, tanulási, magatartási 
nehézségekkel küzdő tanulók is jelentkezhetnek 
 
3 szakképzési évfolyam (12 fő) 
Ágazat/Szakképesítés megnevezése: Gépészet/Gépi és CNC forgácsoló; Hegesztő; (0023) 
A szakma gyakorlását kizáró egészségügyi tényező: a 33/1998.(VI.24.) NM rendelet szerint 
Idegen nyelv: angol, német, orosz 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 
Írásbeli vizsga: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
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A felvételi eredmény meghallgatásának módja, a pontszámítás: A rangsort a tanulmányi eredmények 
tekintetében az 5., 6., 7. év végi és a 8. félévi magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, matematika, 
fizika és idegen-nyelv osztályzatok alapján számoljuk. 
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: Beilleszkedési, tanulási, magatartási 
nehézségekkel küzdő tanulók is jelentkezhetnek 
 
3 szakképzési évfolyam (12 fő) 
Ágazat/Szakképesítés megnevezése: Kereskedelem/Kereskedelmi értékesítő (0024) 
A szakma gyakorlását kizáró egészségügyi tényező: a 33/1998.(VI.24.) NM rendelet szerint 
Idegen nyelv: angol, német, orosz 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 
Írásbeli vizsga: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
A felvételi eredmény meghallgatásának módja, a pontszámítás: A rangsort a tanulmányi eredmények 
tekintetében az 5., 6., 7. év végi és a 8. félévi magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, matematika, 
fizika és idegen-nyelv osztályzatok alapján számoljuk. 
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: Beilleszkedési, tanulási, magatartási 
nehézségekkel küzdő tanulók is jelentkezhetnek 
 
3 szakképzési évfolyam (12 fő) 
Ágazat/Szakképesítés megnevezése: Specializált gép- és járműgyártás/Gépjármű-mechatronikus 
         (0025) 
A szakma gyakorlását kizáró egészségügyi tényező: a 33/1998.(VI.24.) NM rendelet szerint 
Idegen nyelv: angol, német, orosz 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 
Írásbeli vizsga: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
A felvételi eredmény meghallgatásának módja, a pontszámítás: A rangsort a tanulmányi eredmények 
tekintetében az 5., 6., 7. év végi és a 8. félévi magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, matematika, 
fizika és idegen-nyelv osztályzatok alapján számoljuk. 
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: Beilleszkedési, tanulási, magatartási 
nehézségekkel küzdő tanulók is jelentkezhetnek 
 
3 szakképzési évfolyam (12 fő) 
Ágazat/Szakképesítés megnevezése: Szociális/Szociális ápoló és gondozó (0026) 
A szakma gyakorlását kizáró egészségügyi tényező: a 33/1998.(VI.24.) NM rendelet szerint 
Idegen nyelv: angol, német, orosz 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 
Írásbeli vizsga: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
A felvételi eredmény meghallgatásának módja, a pontszámítás: A rangsort a tanulmányi eredmények 
tekintetében az 5., 6., 7. év végi és a 8. félévi magyar nyelv, magyar irodalom, történelem, matematika, 
fizika és idegen-nyelv osztályzatok alapján számoljuk. 
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: Beilleszkedési, tanulási, magatartási 
nehézségekkel küzdő tanulók is jelentkezhetnek 
 

Kollégiumi címjegyzék 
 

Kollégium neve:  Bocskai Általános Iskola Kőrösi Csoma Sándor Kollégiuma 
OM azonosító:  031026 
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Cím:  4080 Hajdúnánás, Baross u. 11/A. 
Telefon:  06/30/359-4459 
Igazgató: Tóth Imre 
Honlap: korosi.kollegium@gmail.com 
Kollégiumvezető:  Kovácsné Helmeczi Gizella 
Információk a kollégiumról: A kollégium családias, modernül felszerelt, koedukált kollégium, ahol 
torna, informatika és konditerem, valamint hangulatos klubszoba várja lakóit. A kollégium épülete a 
város kertvárosi részén, iskolánk kertszomszédságában található. 

 

 

Település: Hajdúnánás 

Iskola neve: Kőrösi Csoma Sándor Református Gimnázium  

Címe: 4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 29. 
OM azonosító: 203117 
Telephelykód: 001 
Telefon: 52/570-694 
Fax: 52/570-694 
E-mail: korosi@reformatus.hu 
Honlap: http://korosigimi.edu.hu 
Facebook: facebook.com/korosireformatusgimi  
Instagram:  korosi_gimi 
Igazgató neve: Dér Balázsné Dobi Inci 
Pályaválasztási felelős: Kocsis Áron hitéleti igazgatóhelyettes 

 
Általános információk az iskoláról: fennállásának 365. évfordulóját ünneplő intézményünkben 6 és 4 
évfolyamos gimnáziumi képzés folyik. Az intézmény egyházi fenntartású, melyben felekezeti 
hovatartozás szerinti hitoktatást biztosítunk. Az intézményünkben lehetőség van DExam angol 
nyelvvizsga letételére. 
 
Nyitott kapuk napja: 8. osztályos tanulóknak: 2022. október 19-20. (szerda-csütörtök), kezdés 
mindkét napon 8:00 órától az  

  intézmény dísztermében 
 
6. osztályos tanulóknak: 2022. november 15-16. (kedd-szerda), kezdés 8:00 órától az intézmény 
dísztermében. 
Felvételi előkészítő foglalkozások: 

matematikából: 2023. január 06. (péntek) 15.00 órától 
biológiából: 2023. január 13. (péntek) 15.00 órától 
angol és német nyelvből: 2023. január 20. (péntek) 15.00 órától 
magyarból és történelemből: 2023. január 27. (péntek) 15.00 órától 

 
Gimnáziumi osztályok: 
 
203117/0100 Hat évfolyamos gimnáziumi osztály –  
emelt szintű matematika, biológia, történelem oktatás (44 fő) 

1. idegen nyelv: angol nyelv vagy német nyelv 
2. idegen nyelv: angol nyelv vagy német nyelv vagy orosz nyelv  

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 
A 7-8. évfolyamon a természettudományos alapkészségek fejlesztése, a matematika emelt szinten 
történő oktatása folyik. 9-12. évfolyamon választás szerint emelt szintű oktatást biztosítunk 
matematikából vagy biológiából vagy történelemből, a többi tantárgyból általános képzést folytatunk, 
mely a sikeres érettségihez, felvételihez szükséges. A 11. és 12. évfolyamon szabadon választható 

Kőrösi Csoma Sándor Református Gimnázium 

mailto:korosi@reformatus.hu
http://korosigimi.edu.hu/
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tantárgyak biztosítják az emelt szintű érettségire, a felsőfokú tanulmányokra történő felkészülést.  
Írásbeli vizsga: van / nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás:   
5. évf. év végi és 6. évf. félévi osztályzat magyar nyelvből, irodalomból, matematikából és idegen 
nyelvből 
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: Egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók 
(diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia). 
 
203117/0201 Négy évfolyamos emelt szintű angol nyelvi osztály (24 fő) 

3. idegen nyelv: angol nyelv 
4. idegen nyelv: német nyelv  vagy orosz nyelv  

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 
Az angol emelt szintű osztályban az angol nyelvet emelt szinten heti 6-6-6-4 órában, a második idegen 
nyelvet – választás szerint: német vagy orosz vagy francia - heti 3 órában csoportbontásban tanulják a 
diákok. A középiskolai tanulmányok végére a képzést választók többsége államilag elismert komplex 
nyelvvizsgával rendelkezik. A 11. és 12. évfolyamon szabadon választható tantárgyak biztosítják az 
emelt szintű érettségire, a felsőfokú tanulmányokra történő felkészülést. 
Írásbeli vizsga: van / nincs 
Szóbeli meghallgatás. van/ nincs 
A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: az 5., 6., 7. év végi és 8. félévi 
osztályzat magyar nyelv és irodalomból, történelemből, matematikából, fizikából vagy biológiából 
és idegen nyelvből 
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: Egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók 
(diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia). 
 
203117/0202 Négy évfolyamos emelt szintű német nyelvi osztály (10 fő) 

1. idegen nyelv: német nyelv 
2. idegen nyelv: angol nyelv vagy  orosz nyelv  

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 
A német emelt szintű osztályban a német nyelvet emelt szinten heti 6-6-6-4 órában tanulják a diákok, 
a második idegen nyelvet – választás szerint: angol vagy orosz vagy francia - heti 3 csoportbontásban 
tanulják a diákok. A középiskolai tanulmányok végére a képzést választók többsége államilag elismert 
komplex nyelvvizsgával rendelkezik. A 11. és 12. évfolyamon szabadon választható tantárgyak 
biztosítják az emelt szintű érettségire, a felsőfokú tanulmányokra történő felkészülést. 
Írásbeli vizsga: van / nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: az 5., 6., 7. év végi és 8. félévi 
osztályzat magyar nyelv és irodalomból, történelemből, matematikából, fizikából vagy biológiából 
és idegen nyelvből 
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: Egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók 
(diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia). 
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203117/0301 Négy évfolyamos gimnázium, általános tantervű képzés (24 fő) 
1. idegen nyelv: angol nyelv vagy német nyelv 
2. idegen nyelv: angol nyelv vagy német nyelv vagy orosz nyelv  

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 
Minden közismereti tárgyból általános képzést folytatunk úgy, hogy az idegen nyelveket, az 
informatikát, a nyelvtant csoportbontásban tanítjuk, valamint az idegen nyelv, a matematika, a 
történelem, az informatika tárgyakból többletórát biztosítunk. A 11. és 12. évfolyamon szabadon 
választható tantárgyak biztosítják az emelt szintű érettségire, a felsőfokú tanulmányokra történő 
felkészülést.  
Írásbeli vizsga: van / nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: az 5., 6., 7. év végi és 8. félévi 
osztályzat magyar nyelv és irodalomból, történelemből, matematikából, fizikából vagy biológiából 
és idegen nyelvből 
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: Egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók 
(diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia). 
 
203117/0302 Négy évfolyamos gimnázium, emelt óraszámú informatika képzés (10 fő) 

1. idegen nyelv: angol nyelv vagy német nyelv 
2. idegen nyelv: angol nyelv vagy német nyelv vagy orosz nyelv  

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban:  
Az emelt óraszámú informatika osztályban emelt óraszámban tanítjuk az informatikát, melynek heti 
óraszáma a 9. és 10. évfolyamon 2-2 óra. Az oktatás 23 korszerű géppel felszerelt szaktanteremben 
folyik. Emellett minden közismereti tárgyból általános képzést folytatunk úgy, hogy az idegen 
nyelveket, az informatikát, a nyelvtant csoportbontásban tanítjuk, valamint az idegen nyelv, a 
matematika, a történelem tárgyakból többletórát biztosítunk. A 11. és 12. évfolyamon 5-5 órában 
biztosítjuk az emelt szintű érettségire, a felsőfokú tanulmányokra történő felkészülést. 
Írásbeli vizsga: van / nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: az 5., 6., 7. év végi és 8. félévi 
osztályzat magyar nyelv és irodalomból, történelemből, matematikából, fizikából és idegen 
nyelvből 
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: Egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók 
(diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia). 
 
Információk a kollégiumról: 
A Kőrösi Csoma Sándor Kollégium (4080 Hajdúnánás, Baross u. 11/A) 2018. november 11-től a KLIK 
Hajdúböszörményi Tankerületének fenntartásában működik és a hajdúnánási Bocskai István Általános 
Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tagintézménye.  
A felújított, 36 férőhelyes, családias hangulatú kollégiumban szakos pedagógusok kísérik figyelemmel 
és segítik a tanulókat a tanórákra való felkészülésben. Kiemelt figyelmet fordítanak a felzárkóztatásra, 
illetve igény szerint a nem kollégista tanulók részére tanulószobai lehetőség is biztosított, ahol szintén 
igénybe vehető a tanári segítség a tananyag megértéséhez és megtanulásához.
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 HAJDÚSÁMSON  
 

 
 
Település neve: Hajdúsámson 
Iskola neve: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú 

Művészeti Iskola és Óvoda 
OM azonosító:  031150 
Cím:   4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 20-26.  
Telefon:   06/52 590-400 
E-mail:   kozepiskola@samsoniskola.hu 
Honlap:   samsoniskola.hu 
Igazgató neve:  Bujdosó Tibor 
 
Gimnáziumi osztályok 
4 évfolyamos általános tantervű gimnáziumi képzés 
Kódszám: 0001 
1 osztály (30 fő) 

• 1. idegen nyelv: angol 

• 2. idegen nyelv: német 
 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 
Emelt óraszám: angol, informatika, matematika 
Írásbeli vizsga: van / nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás ideje: 
Információk a szóbeli meghallgatásról: 
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: 
A tanulmányi területekre mozgásszervi fogyatékos, beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődési 
zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, 
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek. 
 
Szakképző osztályok 
Évfolyamok száma: 3 

• 1. idegen nyelv: angol 

• 2. idegen nyelv: német 
 
A beiskolázás speciális jellemzői: 
A nevelés-oktatás, képzés jellemzői: 
Induló osztályok száma: 2 osztály (60 fő) 
Felvehető tanulók száma:  
- Gépészet ágazat 
Felvehető: 20 fő 
Megszerezhető szakképzettség: 
Kódszáma: 0121 Gépi és CNC forgácsoló (4 0715 10 07) 
Kódszáma: 0221 Épület- és szerkezetlakatos (4 0732 10 03) 

  

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú 
Művészeti Iskola és Óvoda 
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Kódszáma: 0321 Hegesztő (4 0715 10 08) 
- Szociális ágazat 
Kódszáma: 0022 
Felvehető: 10 fő 
Megszerezhető szakképzettség: 
Szociális ápoló és gondozó (4 0923 22 03) 
- Turizmus és vendéglátás ágazat 
Felvehető: 20 fő 
Megszerezhető szakképzettség: 
Kódszáma: 0323 Cukrász (4 1013 23 01) 
Kódszáma: 0223 Szakács (4 1013 23 05) 
Kódszáma: 0123 Pincér – vendégtéri szakember (4 1013 23 04) 
- Mezőgazdaság és erdészet ágazat 
Kódszáma: 0024 
Felvehető: 10 fő 
Megszerezhető szakképzettség: 
Kertész (4 0812 17 03) 
Kollégiumi elhelyezés: van/nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása:  
A tanulmányi területekre mozgásszervi fogyatékos, beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődési 
zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, 
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek. 
A szakképző iskolai képzésben a tanulóknak a szakképesítésre előírt egészségügyi, pályaalkalmassági 
követelményeknek meg kell felelni. 
 

  HAJDÚSZOBOSZLÓ  

 

 
Település neve:  Hajdúszoboszló 
Iskola neve:  BSZC Bocskai István Szakképző Iskola 
 OM azonosító:  203030/017 
Cím:  4200 Hajdúszoboszló, József Attila u.25/C  
Telefon:  06/52 557-230 
E-mail:  igazgato@bocskai-hszob.berettyoujfaluiszc.hu 
 Honlap:  www.bocskai-hszob.edu.hu 
Igazgató neve:  Harsányi István  
Pályaválasztási felelős:  Bese Gyula 

 

Iskolánk több mint 120 éves múltra tekint vissza. Szakmai képzési kínálatunk: cukrász, kereskedelmi 
értékesítő, ipari gépész, mezőgazdasági gépész, pincér-vendégtéri szakember, szakács (3 éves, nappali 
képzések). Kétéves, esti képzések: cukrász, ipari gépész, kereskedelmi értékesítő, pincér-vendégtéri 
szakember, szakács, érettségire felkészítő képzés. A gyakorlati képzés feltételeit az iskolai 
tanműhelyek, a vendéglátó-ipari képzőközpont, 120 hektáros tangazdaság, üzemek, hotelek, 
vendéglátóegységek és vállalkozók biztosítják. 

 

Nyílt nap időpontja: 2021. november 10. és november 17. 

  

Berettyóújfalui SZC Bocskai István Szakképző Iskola 

mailto:igazgato@bocskai-hszob.berettyoujfaluiszc.hu
http://www.bocskai-hszob.edu.hu/
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Szakképzőiskolai osztályok 
 
Szakképző osztály 
Évfolyamok száma: 3 szakképzési évfolyam 
A beiskolázás speciális jellemzői: Információk a pályaalkalmassági vizsgálatról, melynek elemei:  

• értelmi vizsgálat írásban (matematika),  

• érzékszervi vizsgálat, testi vizsgálat,  

• értelmi vizsgálat szóban (kommunikáció).  
 
A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: Általános iskolai eredmények -  6.-
7.osztály év végi, 8.osztály félévi érdemjegyei 10 tantárgyból: magyar irodalom, magyar nyelv, 
történelem, matematika, fizika, idegen nyelv, kémia, biológia, földrajz, technika  (max.: 125 pont). 
 
A nevelés-oktatás, képzés jellemzői: 0054 cukrász (Turizmus-vendéglátás ágazat). Minden tanuló 
szakképzési alapösztöndíjban részesül. 
Induló osztályok száma: 1 
Felvehető tanulók száma: 24 fő 
Kollégiumi elhelyezés: van/nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: intézményünk nem fogad sajátos nevelési igényű 
tanulókat 

 
Szakképző osztály 
Évfolyamok száma: 3 szakképzési évfolyam 
A beiskolázás speciális jellemzői: A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: 
Általános iskolai eredmények -  6.-7.osztály év végi, 8.osztály félévi érdemjegyei 10 tantárgyból: 
magyar irodalom, magyar nyelv, történelem, matematika, fizika, idegen nyelv, kémia, biológia, 
földrajz, technika (max.: 125 pont). 
 
A nevelés-oktatás, képzés jellemzői: 0056 ipari gépész (Gépészet ágazat). Minden tanuló szakképzési 
alapösztöndíjban részesül. 
Induló osztályok száma: 1 
Felvehető tanulók száma: 24 fő 
Kollégiumi elhelyezés: van/nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: intézményünk nem fogad sajátos nevelési igényű 
tanulókat 
 
Szakképző osztály 
Évfolyamok száma: 3 szakképzési évfolyam 
A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: Általános iskolai eredmények -  6.-
7.osztály év végi, 8.osztály félévi érdemjegyei 10 tantárgyból: magyar irodalom, magyar nyelv, 
történelem, matematika, fizika, idegen nyelv, kémia, biológia, földrajz, technika  (max.: 125 pont). 
A nevelés-oktatás, képzés jellemzői: 0055 kereskedelmi értékesítő (Kereskedelem ágazat). Minden 
tanuló szakképzési alapösztöndíjban részesül. 
Induló osztályok száma: 1 
Felvehető tanulók száma: 24 fő 
Kollégiumi elhelyezés: van/nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: intézményünk nem fogad sajátos nevelési igényű 
tanulókat 
 
Szakképző osztályok 
Évfolyamok száma: 3 szakképzési évfolyam 
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A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: Általános iskolai eredmények -  6.-
7.osztály év végi, 8.osztály félévi érdemjegyei 10 tantárgyból: magyar irodalom, magyar nyelv, 
történelem, matematika, fizika, idegen nyelv, kémia, biológia, földrajz, technika  (max.: 125 pont). 
A nevelés-oktatás, képzés jellemzői: 0057 mezőgazdasági gépész (Mezőgazdaság és erdészet ágazat). 
Minden tanuló szakképzési alapösztöndíjban részesül. 
Induló osztályok száma: 1,5 
Felvehető tanulók száma: 36 fő 
Kollégiumi elhelyezés: van/nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: intézményünk nem fogad sajátos nevelési igényű 
tanulókat 
 
Szakképző osztályok 
Évfolyamok száma: 3 szakképzési évfolyam 
A beiskolázás speciális jellemzői: Információk a  pályaalkalmassági vizsgálatról, melynek elemei: értelmi 
vizsgálat írásban (matematika), érzékszervi vizsgálat, testi vizsgálat, értelmi vizsgálat szóban 
(kommunikáció). A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: Általános iskolai 
eredmények -  6.-7.osztály év végi, 8.osztály félévi érdemjegyei 10 tantárgyból: magyar irodalom, 
magyar nyelv, történelem, matematika, fizika, idegen nyelv, kémia, biológia, földrajz, technika  (max.: 
125 pont) 
 
A nevelés-oktatás, képzés jellemzői: 0058 pincér-vendégtéri szakember (Turizmus-vendéglátás 
ágazat). Minden tanuló szakképzési alapösztöndíjban részesül. 
Induló osztályok száma: 1 
Felvehető tanulók száma: 24 fő 
Kollégiumi elhelyezés: van/nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: intézményünk nem fogad sajátos nevelési igényű 
tanulókat 
 
Szakképző osztály 
Évfolyamok száma: 3 szakképzési évfolyam 
A beiskolázás speciális jellemzői: Információk a  pályaalkalmassági vizsgálatról, melynek elemei: értelmi 
vizsgálat írásban (matematika), érzékszervi vizsgálat, testi vizsgálat, értelmi vizsgálat szóban 
(kommunikáció). A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: Általános iskolai 
eredmények -  6.-7.osztály év végi, 8.osztály félévi érdemjegyei 10 tantárgyból: magyar irodalom, 
magyar nyelv, történelem, matematika, fizika, idegen nyelv, kémia, biológia, földrajz, technika  (max.: 
125 pont). 
 
A nevelés-oktatás, képzés jellemzői: 0059 szakács (Turizmus-vendéglátás ágazat). Minden tanuló 
szakképzési alapösztöndíjban részesül. 
Induló osztályok száma: 1 
Felvehető tanulók száma: 24 fő 
Kollégiumi elhelyezés: van/nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: intézményünk nem fogad sajátos nevelési igényű 
tanulókat 
 

Kollégiumi címjegyzék 
Kollégium neve:  Szép Ernő Kollégium 
OM azonosító:  040578 
Cím:  4200 Hajdúszoboszló, Gönczy Pál u.15. 
Telefon:  06/52 557-941 
Igazgató:  dr. Daróczy Ágnes 
Honlap:  www.szepekoli.hu 



157 

 

Kollégiumvezető:  dr. Daróczy Ágnes 
 
Az intézmény Hajdúszoboszló egyetlen kollégiuma, fő feladata a megyében tanuló diákok kollégiumi 
ellátása. A kollégisták a város három középiskolájában – BSZC Bocskai István Szakképző Iskola, BSZC 
Közgazdasági Technikum, Hőgyes Endre Gimnázium – tanulnak. A Szép Ernő Kollégium fenntartója és 
működtetője a Berettyóújfalui Tankerületi Központ. 

 

 

Település neve:  Hajdúszoboszló 
Iskola neve:  Berettyóújfalui SZC Közgazdasági Technikum  
OM azonosító: 203030/016 
Cím: 4200 Hajdúszoboszló, Gönczy Pál u. 17.  
Telefon: 06-52-362925 
Email:  titkarsag@kghsz.berettyoujfaluiszc.hu 
Honlap: www.kghsz.hu 
Igazgató neve: Biri Imre 
Pályaválasztási felelős: Makrainé Kordás Anita 

 
Általános információk az iskoláról: Iskolánkban, a Berettyóújfalui SZC Közgazdasági Technikumban 
1971 óta folyik magas színvonalú szakmai oktatás. A lelkes, szakmailag naprakész pedagógusok és a 
kiváló tárgyi felszereltség eredményeképpen tanulóink szép eredményeket érnek el a szakmai 
versenyeken és az érettségi, valamint a szakmai vizsgákon is. A munkaerőpiacon keresett szakmákat 
kínálunk, de a nálunk végezett fiatalok nemcsak a munka világában, hanem a felsőoktatásban is 
megállják a helyüket. A versenyszférával együttműködve folyamatosan frissítjük a szakmai 
ismereteinket, hogy tanulóink mindig aktuális, gyakorlati tudáshoz juthassanak. Iskolánkat családias 
légkör jellemzi, a tanulás mellett számos programot – kirándulásokat, vetélkedőket, 
üzemlátogatásokat stb. - szervezünk, mert fontosnak tarjuk, hogy amellett, hogy a tanulók megszeretik 
és elsajátítják az általuk választott szakmát, jól is érezzék magukat nálunk. 
ÖSZTÖNDÍJ 
Tanulóink a 9. évfolyamtól a minimálbérhez kötött mértékű ösztöndíjban részesülnek. Az ösztöndíj 
havonkénti összege az ágazati alapoktatásban (9-10. évfolyam)   a szakirányú oktatás központi 
költségvetésről szóló törvényben meghatározott önköltségének egyhavi összegének (2022.01.01-én ez 
az összeg 100.000 Ft /fő) 5%-ka. A 11. évfolyamtól tanulmányi eredménytől függ (8 000 Ft és 59 000 Ft 
között változik) 
 
Nyílt nap időpontja: 2022. október 19. 10 óra 

 
Technikumi osztályok 
 
1. Gazdálkodás és menedzsment ágazat 5 évfolyam (28 fő) 
Képesítés megnevezése: 5 0411 09 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző 
A szakma gyakorlását kizáró egészségügyi tényező: nincs 
Idegen nyelv: angol vagy német 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban:  
A képzés első két évében ágazati alapoktatás folyik, a tanuló a 10. évfolyam végén ágazati alapvizsgát 
tesz. 
Matematikából, magyar nyelv és irodalomból és történelemből a 12. évfolyam végén, idegen nyelvből 
a 13 év végén tesz a tanuló érettségi vizsgát. A technikusi vizsga a 13. év végén az ötödik érettségi 
tárgy. 
 A jelentkezők rangsorolása a hozott pontok alapján történik. Hozott pont: a 7. osztály év végi és a 8. 

Berettyóújfalui SZC Közgazdasági Technikum 

mailto:titkarsag@kghsz.berettyoujfaluiszc.hu
http://www.kghsz.hu/
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osztály félévi irodalom, nyelvtan, matematika, idegen nyelv, történelem, fizika tantárgyak osztályzata, 
maximum 60 pont. 
A rangsor az iskola honlapján (név nélkül) megtekinthető. 
Írásbeli vizsga: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás ideje: 
Információk a szóbeli meghallgatásról: 
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: nem 
 
2. Turizmus-vendéglátás ágazat 5 évfolyam (14 fő) 
Képesítés megnevezése: 5 1015 2307 Turisztikai Technikum Turisztikai szervező szakirányban  
A szakma gyakorlását kizáró egészségügyi tényező: egészségügyi és pálya alkalmasság szükséges  
Idegen nyelv: angol vagy német 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban:  
A képzés első két évében ágazati alapoktatás folyik, a tanuló a 10. évfolyam végén ágazati alapvizsgát 
tesz. 
Matematikából, magyar nyelv és irodalomból és történelemből a 12. évfolyam végén, idegen nyelvből 
a 13 év végén tesz a tanuló érettségi vizsgát. A technikusi vizsga a 13. év végén az ötödik érettségi 
tárgy. 
 A jelentkezők rangsorolása a hozott pontok alapján történik. Hozott pont: a 7. osztály év végi és a 8. 
osztály félévi irodalom, nyelvtan, matematika, idegen nyelv, történelem, fizika tantárgyak osztályzata, 
maximum 60 pont. 
A rangsor az iskola honlapján (név nélkül) megtekinthető. 
Írásbeli vizsga: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás ideje: 
Információk a szóbeli meghallgatásról: 
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: nem 
 
3. Informatika és távközlés 5 évfolyam (28 fő) 
Képesítés megnevezése: 5 0613 1203 Szoftverfejlesztő és –tesztelő vagy 5 0612 1202 Informatikai 
rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus  
A szakma gyakorlását kizáró egészségügyi tényező: nincs 
Idegen nyelv: angol vagy német 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: a tanulók a 10. évfolyamon teljesített ágazati 
alapvizsga után választanak konkrét szakmát. Matematikából, magyar nyelv és irodalomból és 
történelemből a 12. évfolyam végén, idegen nyelvből a 13 év végén tesz a tanuló érettségi vizsgát. A 
technikusi vizsga a 13. év végén az ötödik érettségi tárgy. 
 A jelentkezők rangsorolása a hozott pontok alapján történik. Hozott pont: a 7. osztály év végi és a 8. 
osztály félévi irodalom, nyelvtan, matematika, idegen nyelv, történelem, fizika tantárgyak osztályzata, 
maximum 60 pont. 
A rangsor az iskola honlapján (név nélkül) megtekinthető. 
 
Írásbeli vizsga: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás ideje: 
Információk a szóbeli meghallgatásról: 
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: nem  
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4. Elektronika és elektrotechnika ágazat 5 évfolyam (14 fő) 
Képesítés megnevezése: IPARI INFORMATIKAI TECHNIKUS (5 0714 04 05) 
A szakma gyakorlását kizáró egészségügyi tényező: egészségügyi alkalmasság szükséges 
Idegen nyelv: angol vagy német 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban:  
A képzés első két évében ágazati alapoktatás folyik, a tanuló a 10. évfolyam végén ágazati alapvizsgát 
tesz. 
Matematikából, magyar nyelv és irodalomból és történelemből a 12. évfolyam végén, idegen nyelvből 
a 13 év végén tesz a tanuló érettségi vizsgát.  
A technikusi vizsga a 13. év végén az ötödik érettségi tárgy. 
 
A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás:  
A jelentkezők rangsorolása a hozott pontok alapján történik. Hozott pont: a 7. osztály év végi és a 8. 
osztály félévi irodalom, nyelvtan, matematika, idegen nyelv, történelem, fizika tantárgyak osztályzata, 
maximum 60 pont. 
A rangsor az iskola honlapján (név nélkül) megtekinthető. 
Írásbeli vizsga: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás ideje: 
Információk a szóbeli meghallgatásról: 
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: nem 
 
Kollégiumi elhelyezést a mellettünk elhelyezkedő Szép Ernő Kollégiumban tudnak biztosítani. 

 
KOLLÉGIUM ÉS ÉTKEZÉS 

Kollégiumi elhelyezés az iskola közvetlen szomszédságában elhelyezkedő Szép Ernő Középiskolai 
Kollégium 4 ágyas szobáiban biztosított. 
A tanulók az ebédszünetben igénybe vehetik a kollégium menzáját. 
 
Kollégiumi címjegyzék 
 
Kollégium neve:  Szép Ernő Kollégium 
Cím:  4200 Hajdúszoboszló, Gönczy Pál u. 15. 
OM-azonosító:  040578 
Telefon:  (52) 557-941 
Honlap:  szepekoli.hu 
Igazgató:  dr. Daróczy Ágnes 
 

 

Település neve: Hajdúszoboszló 
Iskola neve: Hőgyes Endre Gimnázium 
OM azonosító: 031205 
Cím: 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 44. 
Telefon: 52/557510 
E-mail: iskola@hogyes.hu 
Honlap: www.hogyes.hu 
Igazgató neve: Sárkányné Kertész Éva 

  

Hőgyes Endre Gimnázium 

mailto:iskola@hogyes.hu
http://www.hogyes.hu/
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Iskolánk 4 évfolyamos és 6 évfolyamos gimnáziumi képzést biztosító intézmény.  
Képzéseink fajtái:  

• négy évfolyamos gimnáziumi képzés, angol nyelvi tagozat, 

• négy évfolyamos gimnáziumi képzés felfedező természettudományok orientációval,  

• négy évfolyamos gimnáziumi képzés történelem – kommunikáció orientációval   

• négy évfolyamos gimnáziumi képzés 

• hat évfolyamos gimnáziumi képzés, matematika, illetve angol tagozat. 
 

Nyílt nap időpontja: 2022. 09. 27. és 2022. 09. 28. 
 

Gimnáziumi osztályok 
 

9.a, 9.b, 9.d osztály (102 fő) 

• 1. idegen nyelv: angol 

• 2. idegen nyelv: német vagy francia vagy orosz vagy latin 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 
0091 képzés: négy évfolyamos gimnáziumi képzés történelem – kommunikáció orientációval. 
A tanulók emelt óraszámú magyar-, történelem-és informatikaoktatásban vesznek részt. 
Élménypedagógiai, gyakorlati képzés az orientációhoz kapcsolódóan. 
Írásbeli vizsga: van / nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás:  
Írásbeli vizsga: központi írásbeli felvételi dolgozat pontszáma (magyar: elért pont x1,2, matematika: 
elért pont x0,8). Hozott pontok: magyar irodalom, magyar nyelvtan, történelem, matematika, idegen 
nyelv, fizika, kémia, biológia, földrajz, informatika 7. év végi és 8. félévi jegy. A felvétel alapja a hozott 
pontszám + az írásbeli vizsga eredménye. 
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: érzékszervi és mozgásszervi fogyatékkal élő 
tanulók integrált nevelése-oktatása. 
 
0092 képzés: Négy évfolyamos gimnáziumi képzés felfedező természettudományok orientációval.  
A tanulók emelt óraszámú természettudományos oktatásban vesznek részt. (Heti +2 óra 
természettudományos gyakorlat.) Élménypedagógiai, gyakorlati képzés az orientációhoz 
kapcsolódóan.  
Írásbeli vizsga: van / nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás:  
Írásbeli vizsga: központi írásbeli felvételi dolgozat pontszáma (magyar: elért pont *0,8, matematika: 
elért pont *1,2). Hozott pontok: magyar irodalom, magyar nyelvtan, történelem, matematika, idegen 
nyelv, fizika, kémia, biológia, földrajz, informatika 7. év végi és 8. félévi jegy. A felvétel alapja a hozott 
pontszám + az írásbeli vizsga eredménye. 

Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: érzékszervi és mozgásszervi fogyatékkal élő 
tanulók integrált nevelése-oktatása. 
 
 0093 képzés: négy évfolyamos gimnáziumi képzés 
Általános tantervű gimnáziumi képzés. A képzés keretében a szülő és a sportegyesület kérésére egyéni 
tanrendet biztosítunk a versenyszerűen sportoló diákok részére. Az érdeklődő, testnevelést szerető 
tanulók iskolai keretben röplabda-edzésen vehetnek részt. 
Írásbeli vizsga: van / nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás:  
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Hozott pontok: magyar irodalom, magyar nyelvtan, történelem, matematika, idegen nyelv, fizika, 
kémia, biológia, földrajz, informatika 7. év végi és 8. félévi jegy. A felvétel alapja a hozott pontszám + 
az írásbeli vizsga eredménye. 

Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: érzékszervi és mozgásszervi fogyatékkal élő 
tanulók integrált nevelése-oktatása. 
 
0094 képzés: négy évfolyamos gimnáziumi képzés, angol nyelvi tagozat. 
A tanulók emelt óraszámú idegen nyelvi oktatásban vesznek részt mindkét idegen nyelvből.  
Írásbeli vizsga: van / nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás:  
Írásbeli vizsga: központi írásbeli felvételi dolgozat pontszáma (magyar: elért pont x1,2, matematika: 
elért pont x0,8). Hozott pontok: magyar irodalom, magyar nyelvtan, történelem, matematika, idegen 
nyelv, fizika, kémia, biológia, földrajz, informatika 7. év végi és 8. félévi jegy. A felvétel alapja a hozott 
pontszám + az írásbeli vizsga eredménye. 

Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: érzékszervi és mozgásszervi fogyatékkal élő 
tanulók integrált nevelése-oktatása. 
 
7.e osztály (36 fő) 
Hatosztályos gimnáziumi képzés, matematika vagy angol tagozat 

• 0071 matematika tagozat 

• 0072 angol tagozat 
 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 
Tehetségfejlesztő osztály. A matematika és az angol nyelv kedvelői mellett a matematika tagozatos 
csoportba a reál, az angol tagozatos csoportba a humán érdeklődésű tanulókat várjuk.  

1. idegen nyelv: angol 
2. idegen nyelv: német vagy francia vagy orosz vagy latin 
 

Írásbeli vizsga: van / nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás:  
Írásbeli vizsga: központi írásbeli felvételi dolgozat súlyozott pontszáma (angol tagozatra a magyar 
pontszám, matematika tagozatra a matematika pontszám 1,2-szerese + a másik tárgy pontszámának 
0,8-szerese). Hozott pontok: magyar irodalom, magyar nyelvtan, történelem, matematika, idegen 
nyelv, természetismeret 5. év végi és 6. félévi jegy. A felvétel alapja a hozott pontszám + az írásbeli 
vizsga eredménye. 

Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: érzékszervi és mozgásszervi fogyatékkal élő 
tanulók integrált nevelése-oktatása. 
 
 

Kollégiumi címjegyzék 
 
Kollégium neve: Szép Ernő Kollégium 
Cím: 4200 Hajdúszoboszló, Gönczy Pál u. 15. 
OM-azonosító: 040578 
Telefon: (52) 557-941 
Honlap: szepekoli.hu 
Kollégiumvezető: dr. Daróczy Ágnes 
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Információk a kollégiumról: Hajdúszoboszló középiskolai kollégiuma, fő feladata a megyében lakó, 
városunkban tanuló vidéki diákok kollégiumi ellátása.  
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  NÁDUDVAR  
 

 
Település neve: Nádudvar 
Iskola neve:  Nádudvari Népi Kézműves Szakgimnázium és Kollégium  
OM azonosító: 2034469 
Cím: 4181, Nádudvar, Kossuth Lajos u. 7.  
Telefon:  06-54-480-438 
E-mail:  titkarsag@nadudvariszakiskola.hu 
 Honlap:  www.nadudvariszakiskola.hu 
Igazgató neve:  Benő-Nagy Réka  
Pályaválasztási felelős:  Németi Zoltán 

 
Az országban egyedüliként, 30 éve folytatunk népi kézműves képzést, magas szakmai színvonalon, kis 
létszámú, családias környezetben. Kiemelt figyelmet fordítunk a magyar műveltség minél szélesebb 
körű megismertetésére. Iskolánkban a szakmai oktatás mellett néptánc, emelt óraszámú rajz, néprajz 
tanítása is zajlik. Differenciálva tudunk foglalkozni a szakmát tanuló diákokkal, ahol a tehetséggondozás 
mellett hangsúlyt kap az egyéni életút is. Számos tanulástámogató programmal szélesítjük a tanulóink 
látókörét. (kirándulások, szakmai gyűjtőutak, stb.) Az iskola kollégiuma biztosítja a távolról érkezők 
otthonos lakhatását, hétvégén is.  

 
Nyílt nap időpontja: 2022. november 09. 10:00 óra 

 
Művészeti Szakgimnáziumi osztályok 3+2 
Népi Kézműves  

- Szőnyegszövő  ( 6 fő) 
- Népi Bőrműves ( 6 fő)  
- Nemezkészítő ( 6 fő)  
- Fazekas ( 2 fő) 
- Faműves, fajátékkészítő ( 2 fő)  

Idegen nyelv: angol 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 
A képzés 3 éves, mely képesítő vizsgával zárul. Ezt követően lehetőség van iskolánkban további két év 
alatt az érettségire való felkészülésre, és a második év végén érettségi letételére.  
Írásbeli vizsga: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás. van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás ideje:2023. március 08. szerda 10:00 
Információk a szóbeli meghallgatásról: 
Ezen a napon a hozzánk jelentkezett diákokkal, és szüleikkel elbeszélgetünk, majd a választott 
szakmájuknak megfelelően a szakmai műhelyben, a szakoktatóval próbagyakorlati feladatot oldanak 
meg.  
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: 
Van mód sajátos nevelési igényű diákok fogadására is, de minden esetben szükséges az iskolával 
egyeztetni, hogy biztosan alkalmas legyen a diák a szakma tanulására. 

  

Nádudvari Népi Kézműves Szakgimnázium és Kollégium 

mailto:titkarsag@nadudvariszakiskola.hu
http://www.nadudvariszakiskola.hu/
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Kollégiumi címjegyzék 
 

Kollégium neve: Nádudvari Népi Kézműves Szakgimnázium és Kollégium  
OM azonosító: 203469 
Cím: 4181, Nádudvar Fő út 135. 
Telefon: 06-54-480-438 
Igazgató: Benő-Nagy Réka 
Honlap: www.nadudvariszakiskola.hu 
Információk a kollégiumról: 
A kollégium kizárólag a Nádudvari Népi Kézműves Szakgimnázium diákjainak biztosít lakhatást. 
Nevelőtestületünk látja el az iskolai és kollégiumi feladatokat. Az épület a Fő úton, városközpontban 
található, a napi háromszori étkezést biztosító általános iskola mellett. Négy ágyas, fürdőszobás 
szobáinkban, két szinten helyezzük el a diákokat, akiknek szintenként melegítő konyha, tanulószoba, 
közösségi tér, foglalkoztató szoba áll rendelkezésükre. A kollégiumi ellátás ingyenes. 
 

  NYÍRADONY  
 

 

 

Település neve: Nyíradony 
Iskola neve: Kölcsey Ferenc Baptista Általános Iskola, Gimnázium, Technikum, 

Szakképző Iskola és Kollégium 
OM azonosító: 203384 
Cím: 4254. Nyíradony, Jókai u.2. 
Telefon: 06-52/203 024 
Fax: 06-52/203-024 
E-mail: kolcsey.nyiradony@baptistaoktatas.hu 
Honlap: kolcsey-nyiradony.baptistaoktatas.hu 
Igazgató neve: Berekszászi Natália 
Pályaválasztási felelős: Czifra Edit 

 
Az intézményben általános iskola, 4 évfolyamos gimnázium és 5 évfolyamos technikum működik. 
Kerettantervre épülő helyi tanterv szerint folyik az oktatás. Az intézmény és a város változatos 
lehetőségeket kínál a szabadidő hasznos eltöltéséhez is: vívás, kézilabda, futball, néptánc, társastánc, 
úszás, színházlátogatás, hangverseny, erdei iskola, különböző szaktáborok. 

 
Nyílt nap időpontja: 2022. 11. 14. 

 
Gimnáziumi osztályok 
 
GIMNÁZIUMI OKTATÁS 
4 évfolyamos honvéd kadét orientációjú képzés (gimnázium) 
Gimnázium (kód: 0001) 
Felvehető létszám: 30 fő 
1. idegen nyelv: angol (heti 4 óra) 
vagy német (heti 4 óra) 
2. idegen nyelv: angol (heti 3 óra) 
vagy német (heti 3 óra) 
Írásbeli vizsga: nincs 

Kölcsey Ferenc Baptista Általános Iskola, Gimnázium, Technikum, Szakképző 
Iskola és Kollégium 

mailto:kolcsey.nyiradony@baptistaoktatas.hu
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Szóbeli meghallgatás: nincs 
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A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: Hozott pontszámok alapján (a 7. osztály 
év végi és a 8. osztály félévi jegyei alapján az alábbi tantárgyakból: magyar nyelv és irodalom, 
matematika, történelem, idegen nyelv és biológia). Mindkét évfolyam tanulmányi eredményei alapján 
25-25 pont szerezhető. A magyar nyelv és irodalom egy tantárgynak számít, a két tantárgyból elért 
eredmény átlagát számítjuk. 
Iskolánk felvállalja a sajátos nevelési igényű tanulók esetében a pszichés fejlődési zavarral (súlyos 
tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók oktatását, illetve a 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók ellátását.   

• ingyenes, honvédelmi jellegű szabadidős foglalkozások (szakkör) 

• honvédelmi alapismeretek tantárgy oktatása és érettségi vizsgalehetőség a tantárgyból, 

• tanulmányi ösztöndíj (Béri Balogh Ádám honvéd kadét ösztöndíj) 
 
Kérjük a jelentkezési laphoz csatolni a szakértői bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakvéleményét 
is. 
Kollégiumi elhelyezés: van 

 
TECHNIKUMI SZAKMAI OKTATÁS  
5 évfolyamos képzés (technikum) 
Felvehető létszám: 28 fő 
Közszolgálati technikus (kód: 0002) 
(Ágazat: Rendészet és közszolgálat) 
1. idegen nyelv: angol (heti 4 óra) 
Írásbeli vizsga: nincs 
Szóbeli meghallgatás: nincs 
A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: Hozott pontszámok alapján (a 7. osztály 
év végi és a 8. osztály félévi jegyei alapján az alábbi tantárgyakból: magyar nyelv és irodalom, 
matematika, történelem, idegen nyelv és biológia). Mindkét évfolyam tanulmányi eredményei alapján 
25-25 pont szerezhető. A magyar nyelv és irodalom egy tantárgynak számít, a két tantárgyból elért 
eredmény átlagát számítjuk. 
Egészségügyi alkalmassági követelményeknek, valamint pályaalkalmassági követelményeknek való 
megfelelés szükséges. 
Iskolánk felvállalja a sajátos nevelési igényű tanulók esetében a pszichés fejlődési zavarral (súlyos 
tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók oktatását, illetve a 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók ellátását.   
Kérjük a jelentkezési laphoz csatolni a szakértői bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakvéleményét 
is. 
Megszerezhető szakképesítés: közszolgálati technikus 
Kollégiumi elhelyezés: van 
 
A felvételi kérelmek elbírálásának rangsorolásának módja és szabályai 
 A megszerzett pontok alapján, valamint a Tagintézmény Pedagógiai Programjában foglaltak szerint: 
Amennyiben iskolánk – a rendeletben megadott sorrend szerint – az összes felvételi kérelmet 
helyhiány miatt nem tudja teljesíteni, akkor az alábbi sorrendben részesíti előnyben az azonos 
összesített eredményt elérő tanulókat: 

- halmozottan hátrányos helyzetű, 
- általános iskolai tanulmányait a mi intézményünkben folytatta, 
- baptista felekezetű családból vagy a Magyarországi Baptista Egyház belső egyházi jogi személyei 

által fenntartott intézményből érkezik a tanuló, 
- az 1-3. pontban érintett csoportba tartozók fölötti létszámból sorsolás útján kell dönteni. 

 
Kollégiumi címjegyzék 

Település neve: Nyíradony 
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Cím: 4254 Nyíradony, Jókai u. 2. sz. 
Telefon: 06-52/203-099, 06-52/203-024 
Kollégiumvezető: Berekszászi Natália 
Információk a kollégiumról: 
Az eredményes és hatékony ismeretszerzés érdekében a más településről érkező tanulóink számára 
kollégium biztosít lehetőséget arra, hogy a tanulók megismerjék és elsajátítsák a helyes tanulási 
módszereket. Az épület korszerűen kialakított tanulószobával, a kis létszámú (3-4 fős) hálótermek 
pedig az otthonosság érzését keltve várja a diákokat. 

 
  POLGÁR  

 

 

Település neve:  Polgár 
Iskola neve:  Berettyóújfalui SZC József Attila Szakképző Iskola  
OM azonosító:  203030 
Cím:  4090 Polgár, Kiss Ernő u.10.  
Telefon:  52/391-544 
E-mail:  titkarsag@jagszi.berettyoujfaluiszc.hu  
Honlap:  www.jagszi.sulinet.hu 
Igazgató neve:  Strubáné Fenyves Anita  
Pályaválasztási felelős:  Kovácsné Vámosi Mária 

 
A BSZC JAGSZI célja a korszerű műveltséggel és szakmai ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése 
a kereskedelemben és a vendéglátásban érdekelt szervezetek részére. Alapfeladatunk a szakmai 
vizsgára és munkába állásra való felkészítés. Arra törekszünk, hogy kialakítsuk a tanulókban az ún. 
élethosszig tartó tanulás igényét és az erre való készséget, képességet. Fejlesztő célú képzési 
tartalmakkal és problémakezelési módokkal felkészítsük a tanulókat arra, hogy a tudás - a stabil értékek 
mellett - mindig tartalmaz átalakuló, változó, bővülő elemeket is. Színes képzési rend mellett iskolánkat 
a humánus magatartás, a közvetlen oktató-diák viszony, színes diákélet jellemzi. Oktatói testületünk 
arra törekszik, hogy segítse diákjainkat a bennük rejlő tehetség felfedezésében és 
kibontakoztatásában. 
Fő célkitűzésünk, hogy minden diák önmagához képest a lehető legtöbbet fejlődjön. 
 
Nyílt nap időpontja: 2022. november 24. 

 
Szakképző iskolai osztályok 
 
Évfolyamok száma: 3 év 
A beiskolázás speciális jellemzői: Felvételi vizsga nincs, a felvételi eredmény megállapításának módja a 
hozott eredmények alapján megállapított rangsor. 
A nevelés-oktatás, képzés jellemzői: 1 év ágazati alapoktatás, mely ágazati alapvizsgával zárul és 2 év 
szakirányú oktatás. 
Tanulmányi terület: Kereskedelem 
Tagozatkód: 0001 
Szakma megnevezése:  
Kereskedelmi értékesítő szakma száma: 4 0416 13 02 
A szakma megszerzéséhez egészségügyi alkalmasság szükséges 
Tanult idegen nyelv: angol 
A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: a hozott eredmények alapján 
megállapított rangsor 

Berettyóújfalui SZC József Attila Szakképző Iskola 
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Induló osztályok száma: 1 osztály 
Felvehető tanulók száma: 16 fő 
Kollégiumi elhelyezés: nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása alapdokumentum szerint: integráltan 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek 

 
Évfolyamok száma: 3 év 
A beiskolázás speciális jellemzői: Felvételi vizsga nincs, a felvételi eredmény megállapításának módja a 
hozott eredmények alapján megállapított rangsor. 
A nevelés-oktatás, képzés jellemzői: 1 év ágazati alapoktatás, mely ágazati alapvizsgával zárul és 2 év 
szakirányú oktatás. 
Tanulmányi terület: Turizmus-vendéglátás 
Tagozatkód: 0002 
Szakma megnevezése:  
Pincér-vendégtéri szakember szakma száma: 4 1013 23 04 
Szakács szakma száma: 4 1013 23 05 
A szakma megszerzéséhez egészségügyi alkalmasság szükséges 
Tanult idegen nyelv: angol 
A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: a hozott eredmények alapján 
megállapított rangsor 
 
Induló osztályok száma: 1 osztály 
Felvehető tanulók száma: 16 fő 
Kollégiumi elhelyezés: nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása alapdokumentum szerint: integráltan 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek 
 

  PÜSPÖKLADÁNY  
 

 
Település neve: Püspökladány 
Iskola neve: Berettyóújfalui SZC Karacs Ferenc Gimnázium, Technikum és  
 Szakképző Iskola  
OM azonosító: 203030/031 
Cím: 4150 Püspökladány, Gagarin utca 2. 
Telefon: +36 54 451102 
Fax: +36 54 451102 
E-mail: titkarsag@karacs.berettyoujfaluiszc.hu 
Honlap: www.kfg.edu.hu 
Igazgató neve: Ferenczik György  
Pályaválasztási felelős: Dr. Imre Gáborné 

 

A járási székhely egyetlen középiskolája. Gimnáziumi, technikumi és szakképző iskolai képzést folytat. 
A gimnáziumi és technikumi képzés tanulóinak lehetőségük van részt venni a Honvéd Kadét 
Programban, amely során tanulják a honvédelmi alapismeretek tantárgyat, honvédelmi jellegű 
szabadidős foglalkozásokat, szakköröket szervezünk számukra, tanulmányi eredményüktől függően 3,5 
tanulmányi átlag fölött jár nekik a Béri Balogh Ádám honvéd kadét ösztöndíj (a technikumi tanulóknak 
a szakképzési ösztöndíjon felül). 

Berettyóújfalui SZC Karacs Ferenc Gimnázium, Technikum és Szakképző Iskola 
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 A településen önálló intézményként működő kollégium biztosítja a más településről érkezett diákok 
lakhatását. A képzési szerkezetünk szerteágazó. Az érettségit szerzett, illetve 10. évfolyamot végzett 
tanulók számára is tudunk képzéseket kínálni. Felnőttoktatást, felnőttképzést is több éve folytatunk. 
Nyílt nap időpontja: megvalósult 

 
Gimnáziumi osztályok 
 
Belügyi rendészeti fakultációs osztály (17 fő) 

• 1. idegen nyelv: angol, német 

• 2. idegen nyelv: angol, német 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 
Írásbeli vizsga: van / nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás ideje: 
Információk a szóbeli meghallgatásról: 
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: látási fogyatékos (gyengénlátó), hallási fogyatékos 
(nagyothalló), egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási 
zavarral) küzdő tanulók 

 
Általános tantervű osztály (17 fő) 

• 1. idegen nyelv: angol, német 

• 2. idegen nyelv: angol, német 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 
Írásbeli vizsga: van / nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás ideje: 
Információk a szóbeli meghallgatásról: 
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: mozgásszervi fogyatékos, látási fogyatékos 
(gyengénlátó), hallási fogyatékos (nagyothalló), egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, 
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók 
 
Technikumi osztályok 
5 évfolyam (16 fő) 
Képesítés megnevezése: kisgyermekgondozó, -nevelő 
A szakma gyakorlását kizáró egészségügyi tényező: 
Idegen nyelv: angol, német 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 
Írásbeli vizsga: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás ideje: 
Információk a szóbeli meghallgatásról: 
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: mozgásszervi fogyatékos, látási fogyatékos 
(gyengénlátó), hallási fogyatékos (nagyothalló), egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, 
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók 
 
5 évfolyam (10 fő) 
Képesítés megnevezése: informatikai rendszer- és alkalmazás-üzemeltető technikus 
A szakma gyakorlását kizáró egészségügyi tényező: 
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Idegen nyelv: angol, német 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 
Írásbeli vizsga: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás ideje: 
Információk a szóbeli meghallgatásról: 
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: mozgásszervi fogyatékos, látási fogyatékos 
(gyengénlátó), hallási fogyatékos (nagyothalló), egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, 
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók 
 
5 évfolyam (16 fő) 
Képesítés megnevezése: gépjármű-mechatronikai technikus 
A szakma gyakorlását kizáró egészségügyi tényező: 
Idegen nyelv: angol, német 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 
Írásbeli vizsga: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás ideje: 
Információk a szóbeli meghallgatásról: 
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: mozgásszervi fogyatékos, látási fogyatékos 
(gyengénlátó), hallási fogyatékos (nagyothalló), egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, 
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók 
 
5 évfolyam (10 fő) 
Képesítés megnevezése: mezőgazdasági gépésztechnikus 
A szakma gyakorlását kizáró egészségügyi tényező: 
Idegen nyelv: angol, német 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 
Írásbeli vizsga: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás ideje: 
Információk a szóbeli meghallgatásról: 
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: hallási fogyatékos (nagyotthalló), egyéb pszichés 
fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók 
 
Szakképző osztályok 
Évfolyamok száma: 3 
A beiskolázás speciális jellemzői: Egészségügyi alkalmasság szükséges. A tanulók ösztöndíjban 
részesülnek. 
A nevelés-oktatás, képzés jellemzői: gépészet ágazat (24 fő) épület- és szerkezetlakatos, gépi és CNC 
forgácsoló, hegesztő; elektronika és elektrotechnika ágazat (8 fő) villanyszerelő; fa- és bútoripar 
ágazat (8 fő) asztalos; szociális ágazat (16 fő) szociális ápoló és gondozó; kereskedelem ágazat (16 fő) 
kereskedelmi értékesítő 
Induló osztályok száma: 3 
Felvehető tanulók száma: 72 
Kollégiumi elhelyezés: van/nincs 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: mozgásszervi fogyatékos, látási fogyatékos 
(gyengénlátó), hallási fogyatékos (nagyothalló), egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, 
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók 
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HASZNOS HONLAPOK: 
 
 
 

• https://hbmpsz.edu.hu/ 

• https://hbmpsz.edu.hu/tovabbtanulas-es-palyavalasztasi-tanacsadas/ 

• https://www.oktatas.hu/ 

• https://www.felvi.hu/ 

• https://szakmavilag.hu/ 

• https://www.nive.hu/ 

• http://szakkepesites.hu/ 

• https://ikk.hu/ 

• https://szakkepesites.hu/kepzesek/abc_index 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI PEDAGÓGIAI 
SZAKSZOLGÁLAT 

TOVÁBBTANULÁS ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI 
TANÁCSADÁS 

 

Cím: 4029 Debrecen, Monti ezredes utca 7. 

E-mail: palyavalasztas@hbmpsz.edu.hu 

Telefon: 06 30 464 7559 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.felvi.hu/
https://szakmavilag.hu/
https://www.nive.hu/
http://szakkepesites.hu/
https://szakkepesites.hu/kepzesek/abc_index
mailto:palyavalasztas@hbmpsz.edu.hu

	Bevezető
	Tisztelt Szülők, Kedves Pályaválasztó Diákok!
	Elérhetőségünk:

	Tisztelt Szülők!
	Kedves Pályaválasztó Diákok!
	Elérhetőségeink:

	A FELVÉTELI ELJÁRÁS ÜTEMEZÉSE A 2022/2023. TANÉVBEN
	HATÁRIDŐK ÉS FELADATOK
	A Hajdú-Bihar megyei középfokú intézmények tervezett  továbbtanulási kínálata a 2023/2024-es tanévre vonatkozóan
	BALMAZÚJVÁROS
	Berettyóújfalui SZC Veres Péter Gimnázium, Technikum és Szakképző Iskola
	BERETTYÓÚJFALU
	Berettyóújfalui SZC Arany János Gimnázium és Technikum
	Berettyóújfalui SZC Bessenyei György Technikum
	Berettyóújfalui SZC Eötvös József Szakképző Iskola
	Északi ASZC Széchenyi István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium Brózik Dezső Tagintézménye
	BIHARKERESZTES
	Berettyóújfalui SZC Bocskai István Szakképző Iskola és    Kollégium
	DEBRECEN
	A gimnázium, vállalva Ady Endre szellemi örökségét, folyamatosan keresi a hagyományos emberi értékek, a magyar és az európai kultúra közvetítésének hatékony módszereit. Vallja, hogy ehhez olyan iskolai légkör kell, melyben az emberek jól érzik magukat...
	Gyógypedagógiai intézmény: általános iskola, készségfejlesztő iskola, kollégium
	Készségfejlesztő speciális szakiskolai osztályok
	Gimnáziumi osztályok
	Honlap: www.dszckreativ.hu
	Technikumi osztályok
	Technikumi osztályok
	Technikumi osztályok
	Honlap: dioszegi-samuel.baptistaoktatas.hu
	Technikumi osztályok
	Nyílt nap időpontja: 2022. november 09. 09:00-16:00
	Gimnáziumi osztályok
	Gimnáziumi osztályok
	Nyílt nap: 2022. november 21. és 2023. január 30.
	Honlap: www.kkm.edu.hu
	Szakgimnáziumi osztályok
	Gimnáziumi osztályok
	Gimnáziumi osztályok

	Gimnáziumi osztályok
	Gimnáziumi osztályok
	Gimnáziumi osztályok


	Abigél Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Szakgimnázium, Gimnázium, Kollégium, Technikum és Szakképző Iskola
	Debreceni Ady Endre Gimnázium
	Debreceni Bárczi Gusztáv EGYMI, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium
	Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium
	Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Technikuma, Gimnáziuma és Kollégiuma
	Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája
	Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium
	Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziuma
	Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona
	Debreceni SZC Baross Gábor Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
	Debreceni SZC Beregszászi Pál Technikum
	Debreceni SZC Bethlen Gábor Közgazdasági Technikum
	Debreceni SZC Brassai Sámuel Műszaki Technikum
	Debreceni SZC Építéstechnológiai és Műszaki Szakképző Iskola
	Debreceni SZC Irinyi János Technikum
	Debreceni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikum és Szakképző  Iskola
	Debreceni SZC Kreatív Technikum
	Debreceni SZC Mechwart András Gépipari és Informatikai Technikum
	Debreceni SZC Péchy Mihály Építőipari Technikum
	Debreceni SZC Vegyipari Technikum
	Diószegi Sámuel Baptista Technikum és Szakképző Iskola
	EURO Baptista Két Tanítási Nyelvű Gimnázium és Technikum
	Hajdú-Bihar Megyei Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium, Technikum és Kollégium
	Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola, AMI és Óvoda
	Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakgimnázium és Zeneiskola – Alapfokú Művészeti Iskola
	Kós Károly Művészeti Szakgimnázium, Technikum és Kollégium
	Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium
	Magiszter Óvoda, Általános Iskola, Középiskola, Szakképző Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
	Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium és Technikum
	Napraforgó Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola
	Sirius Gimnázium, Szakgimnázium, Technikum és Szakképző Iskola
	Svetits Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium
	Szent Bazil Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium (Postakert utca)
	Szent Bazil Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium (Faraktár utca)
	Szent József Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium
	Szent László Görögkatolikus Gimnázium és Technikum
	Tóth Árpád Gimnázium
	DERECSKE
	Derecskei I. Rákóczi György Gimnázium, Technikum és Kollégium
	HAJDÚBÖSZÖRMÉNY
	Berettyóújfalui SZC Veress Ferenc Szakképző Iskola
	Dr. Molnár István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános és  Készségfejlesztő Iskola, Kollégium
	Hajdúböszörményi Bocskai István Gimnázium
	Északi ASZC Széchenyi István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szakképző  Iskola és Kollégium
	HAJDÚDOROG
	Gimnáziumi osztályok

	Szent Bazil Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium
	HAJDÚHADHÁZ
	Iskola neve:  Berettyóújfalui SZC Szilágyi Dániel Szakképző Iskola

	Berettyóújfalui SZC Szilágyi Dániel Szakképző Iskola
	HAJDÚNÁNÁS
	Berettyóújfalui SZC Csiha Győző Technikum és Szakképző Iskola
	Kőrösi Csoma Sándor Református Gimnázium
	HAJDÚSÁMSON
	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda
	HAJDÚSZOBOSZLÓ
	Szakképzőiskolai osztályok
	Technikumi osztályok
	Gimnáziumi osztályok


	Berettyóújfalui SZC Bocskai István Szakképző Iskola
	Berettyóújfalui SZC Közgazdasági Technikum
	Hőgyes Endre Gimnázium
	NÁDUDVAR
	Nádudvari Népi Kézműves Szakgimnázium és Kollégium
	NYÍRADONY
	Gimnáziumi osztályok

	Kölcsey Ferenc Baptista Általános Iskola, Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
	POLGÁR
	Szakképző iskolai osztályok

	Berettyóújfalui SZC József Attila Szakképző Iskola
	PÜSPÖKLADÁNY
	Berettyóújfalui SZC Karacs Ferenc Gimnázium, Technikum és Szakképző Iskola
	HASZNOS HONLAPOK:

