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Köszöntők 

Tisztelt Olvasók! 

Kedves Pályaválasztó Tanulók! 

Tisztelt Szülők! 

 

Iskolarendszerünk a nyolcadikos és a hatodikos tanulóknak nyújt lehetőséget, hogy 

tanulmányaikat középfokon folytassák. 

 

Ezek a tanulók életük első komoly döntése előtt állnak, a pálya- és iskolaválasztás 
vonatkozásában, amelynek meghozatalában kiemelkedő szerep jut a szülőknek és 
pedagógusoknak. 
 
A pályaválasztás nem hirtelen döntés, hanem időigényes, hosszú folyamat 
eredménye, ami nagy odafigyelést igényel a családoktól, pedagógusoktól. 
 
A jó döntés elősegítheti egy olyan jövő megalapozását, melyben a fiatalok sikeres 
munkát végezhetnek, álmaik, céljaik valóra válhatnak. 
 
Segítséget szeretnénk nyújtani ahhoz, hogy a gyermekek reális, megalapozott döntést 
hozzanak jövőjüket illetően, hogy a választott középiskolai képzés képességeiknek és 
érdeklődésüknek megfeleljen, felkészüljenek a felsőoktatásban történő 
továbbtanulásra, megtalálják azt a szakmát, illetve élethivatást, ami által felnőtt 
életük sikeres és elégedett lesz.  
 
A szülőknek is az a megnyugtató, ha olyan iskolákban tudják a gyermekeiket, ahová 
szívesen jár, és jól teljesít. Ehhez a lehetőségek pontos számbavételére van szükség. 
 
A középiskolai felvételi tájékoztató hasznos információkat nyújt az általános iskolák 
tanulóinak és az érdeklődő szülőknek, tanároknak. 
 
Kiadványunk a Hajdú-Bihar megye középiskoláinak teljes körű képzési kínálatát 
mutatja be áttekinthető formában. Tájékoztatást nyújt a felvételi eljárás menetéről és 
a szakszolgálati tanácsadásról.  
 
Bízunk benne, hogy tájékoztatónk megfelelő segítséget nyújt valamennyi 
pályaválasztónak az egyéni döntés meghozatalához, a sikeres iskolaválasztáshoz. 
 
 

Pappné Gyulai Katalin          Sári Péterné 
  tankerületi igazgató     főigazgató-helyettes 

  Debreceni Tankerületi Központ              Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 
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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 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 

bizalommal állnak rendelkezésre!  

 

Elérhetőségünk:  

Cím: 4029 Debrecen, Monti ezredes utca 7.  

E-mail: palyavalasztas@hbmpsz.sulinet.hu 

Telefon: 0630/ 464 – 7559 

 

 

 

 

 

mailto:palyavalasztas@hbmpsz.sulinet.hu
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Továbblépési lehetőségek általános iskola elvégzése után 

  

Általános Iskola 

Gimnázium 

4 vagy 5 év után érettségi 

Szakgimnázium 

4 (5) év után érettségi + alapfokú 

szakképesítés + 1 év alatt 

technikusi szakképesítés 

Szakközépiskola 

3 év után szakképesítés (+2 év 

érettségi)  

Szakiskola 

1+2 év után részszakképesítés vagy 

1+4 év után szakképesítés 

Elhelyezkedés a 

munka világában 

Felsőoktatás, 

Továbbtanulás,  

Szakmatanulás 
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A középfokú iskolai, a kollégiumi, valamint a Köznevelési és a 

Szakképzési Hídprogramba történő felvételi eljárás lebonyolításának 

ütemezése a 2018/2019. tanévben 
 

13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet a 2018/2019. tanév rendjéről 

2. melléklet a 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelethez 

1.  HATÁRIDŐK FELADATOK 

2.  2018. szeptember 10. Az oktatásért felelős miniszter pályázatot hirdet az Arany János Tehetséggondozó 

Programba, az Arany János Kollégiumi Programba, valamint az Arany János 

Kollégiumi-Szakközépiskolai Programba történő jelentkezésről. 

3.  2018. szeptember 30.  A Hivatal a honlapján közlemény formájában nyilvánosságra hozza a középfokú 

iskolák tanulmányi területeinek meghatározási formáját. 

4.  2018. 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.  2018. október 20. A középfokú iskoláknak, kollégiumoknak nyilvánosságra kell hozniuk a 

honlapjukon a felvételi tájékoztatójukat. 

6.  2018. október 31. Az általános iskola tájékoztatja a nyolcadik évfolyamos tanulókat a felvételi 

eljárás rendjéről. 

7.  2018. 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. 

8.  2018. december 7. 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. 

9.  2018. december 11. Az Arany János Tehetséggondozó Programra történő pályázatok benyújtása. 

10.  2018. december 12. 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.  2019. január 18. Az Arany János Tehetséggondozó Programba tartozó intézmények megszervezik a 

találkozást a programba jelentkezőkkel. 

12.  2019. január 19. Az általános felvételi eljárás kezdete. 

13.  2019. január 19., 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. 

14.  2019. január 24., 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 azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt 

nem tudtak részt venni. 

15.  2019. január 25. Az Arany János Tehetséggondozó Programba tartozó intézmények megszervezik a 

találkozást a programba jelentkező, a pótló írásbelin részt vett tanulókkal. 

16.  2019. január 28. Az Arany János Kollégiumi Programba történő pályázatok benyújtása 

17.  2019. február 7. A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények a Hivatal által 

meghatározott módon értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat. 
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18.  2019. február 8. Az Arany János Tehetséggondozó Programban részt vevő intézmények a 

programra benyújtott pályázatok eredményéről - egymás egyidejű előzetes 

értesítésével és az oktatásért felelős miniszter bevonásával - értesítik az 

érintett törvényes képviselőket, tanulókat és általános iskolákat. 

19.  2019. február 8. Az Arany János Tehetséggondozó Programban és az Arany János Kollégiumi 

Programban részt vevő intézmények a programra benyújtott pályázatok 

eredményéről - egymás egyidejű előzetes értesítésével és az oktatásért felelős 

miniszter bevonásával - értesítik az érintett törvényes képviselőket, tanulókat és 

általános iskolákat. 

20.  2019. február 18. Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú 

iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Hivatalnak. (A 6 

és 8 évfolyamos gimnáziumba történő jelentkezésről a tanuló 

közvetlenül is megküldheti a jelentkezési lapot a gimnáziumnak, a 

tanulói adatlapot a Hivatalnak.) 

21.  2019. február 18. Jelentkezés a rendészetért felelős miniszter által fenntartott rendészeti 

szakgimnáziumokba. 

22.  2019. február 21. - 

március 14. 

A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében. 

23.  2019. március 18. A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a jelentkezők 

felvételi jegyzékét. 

24.  2019. március 21-22. A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában. 

25.  2019. március 25. Az általános iskola eddig az időpontig elzárva őrzi az eredeti, korábban beküldött 

tanulói adatlap második példányát. A módosító tanulói adatlapot ekkor kell 

megküldeni a Hivatalnak. 

26.  2019. március 28. A Hivatal elektronikus formában megküldi a középfokú iskoláknak a hozzájuk 

jelentkezettek listáját ABC sorrendben. 

27.  2019. március 28. A Klebelsberg Központ kijelöli a Köznevelési Hídprogramot a következő 

tanévtől megvalósító középfokú intézményt vagy intézményeket, és erről 

tájékoztatja az általános iskolákat. 

28.  2019. március 28. A szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter, valamint az agrárpolitikáért 

felelős miniszter kijelöli a Szakképzési Hídprogramot a következő tanévtől 

megvalósító középfokú tagintézményt vagy intézményeket, és erről a Hivatalon 

keresztül tájékoztatja az általános iskolákat. 

29.  2019. április 9. A Hivatal a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti a jelentkezettek listáját. 

30.  2019. április 12. A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsort a - Hivatal által 

meghatározott módon -megküldi a Hivatalnak. 

31.  2019. április 23. A Hivatal kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói adatlapok 

egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak (egyeztetett felvételi 

jegyzék). 

32.  2019. április 30. A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról 

szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak. 

33.  2019. április 30. Az Arany János Kollégiumi-Szakközépiskolai Programba történő pályázatok 

benyújtása. 

34.  2019. május 6-17 Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás keretében a 

felvehető létszám90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel. 

35.  2019. május 6. - 

augusztus 31. 

A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki. 

36.  2019. május 17. A 2019. május 17-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást meghirdető iskola 

igazgatója dönt a felvételi kérelmekről. 

37.  2019. június 1. A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezése a 
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fenntartónál. 

38.  2019. június 17. Az általános iskola értesítést küld a tanulóról a tanuló állandó lakhelye, ennek 

hiányában tartózkodási helye szerint illetékes megyeszékhely szerinti járási 

hivatal, valamint a Klebelsberg Központ részére, amennyiben kezdeményezi a 

tanköteles tanuló felvételét a Köznevelési Hídprogramba. 
A Klebelsberg Központ kijelöl legalább egy, a megye területén működő 

Köznevelési Hídprogramban részt vevő köznevelési intézményt, amely a tanulót 

felveszi tankötelezettségének teljesítése érdekében. 
 

39.  2019. június 17 Az általános iskola értesítést küld a tanulóról a tanuló állandó lakhelye, ennek 

hiányában tartózkodási helye szerint illetékes megyeszékhely szerinti járási 

hivatal, valamint a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal részére, 

amennyiben kezdeményezi a tanköteles tanuló felvételét a Szakképzési 

Hídprogramba. 
A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal kijelöl legalább egy, a megye 

területén működő Szakképzési Hídprogramban részt vevő középfokú intézményt, 

tagintézményt, amely a tanulót felveszi tankötelezettségének teljesítése 

érdekében. 

40.  2019. június 20-22. Beiratkozás a középfokú iskolákba, valamint a Köznevelési és a Szakképzési 
Hídprogramba az iskola igazgatója által meghatározott időben. 

41.  2019. július 24. - 

augusztus 9. 

Beiratkozás a honvédelemért felelős miniszter fenntartásában lévő, kizárólag a 

honvédelemért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítésekre való 

felkészítést folytató szakképző iskolába. 

42.  2019. augusztus 1- 31. Beiratkozás a rendészetért felelős miniszter által fenntartott rendészeti 

szakgimnáziumokba. 

43.  2019. augusztus 31. Pótbeiratkozás a Köznevelési és a Szakképzési Hídprogramra. 

 

(Forrás: Oktatási Hivatal, www.oktatas.hu) 
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Általános tudnivalók a központi írásbeli vizsgákról 
 
Általános információk a feladatlapokról 
A központi felvételi vizsgán részt vevő diákoknak mind a magyar nyelvi, mind a matematika írásbeli 
vizsgákon 45 perc alatt tíz feladatból álló feladatsort kell megoldaniuk, ezzel tárgyanként 50-50 
pontot szerezhetnek. 
A dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű 
tintával kell elkészíteni. 
A feladatlapokat készítő – gyakorló pedagógusokból álló – bizottságok a Nemzeti alaptanterv alapján 
állítják össze a feladatsorokat.. 
Munkájukban alapelv, hogy nem részesítik előnyben egyik jelenleg forgalomban lévő tankönyvcsalád 
anyagát sem. Azzal is számolnak, hogy az egyes iskolákban a tananyag feldolgozása nem egyforma 
ütemű, ezért a feladatlapok elsősorban az adott évfolyamot megelőző évfolyamok tematikus 
anyagára építenek. 
 
Az írásbeli felvételi vizsga elsődleges célja az eredményes középiskolai tanuláshoz szükséges alapvető 
készségek és képességek, kompetenciák felmérése, ezért egyik feladatlap sem hagyományos 
tantárgyi teszt. A konkrét ismeretek, a tanulási folyamatban megismert, begyakorolt eljárások 
alkalmazása mellett egyes feladatok újszerű összefüggésekben, szokatlan módon is teret nyitnak a 
tanultak mozgósításának, az ötletes alkalmazás képességének, a kreativitásnak. 
A feladatlapok összeállításának szempontjai, a feladattípusok belső arányai a korábbi évekhez képest 
alapvetően nem változnak, így a Hivatal honlapján (www.oktatas.hu) megtalálható korábbi 
feladatsorok továbbra is segítik a felkészülést. 
 
A magyar nyelvi feladatlapokról 
A tízből kilenc feladat egy-egy részkérdéshez, részképességhez kapcsolódik. Megoldásukhoz a 
tanulóknak a korábbi években elsajátított nyelvi, kommunikációs és helyesírási ismeretekkel kell 
rendelkezniük, valamint bizonyságot kell tenniük az életkoruknak megfelelő szövegértési, 
szövegalkotási, gondolkodási képességekről és íráskészségről. 
A feladatok tehát a korábbi évfolyamokon tanultak alkalmazását kívánják meg, s elsősorban nem a 
nyelvtani ismeretanyag reprodukálását mérik, hanem az anyanyelvi készségek működésének 
színvonalát és az alapvető gondolkodási műveletekben való biztonság fokát (pl. felismerés, rendezés, 
tömörítés, következtetés, véleményalkotás). A feladatok szépirodalmi, ismeretterjesztő és köznapi 
szövegekhez egyaránt kapcsolódhatnak. Az összetettebb tízedik feladat önálló szövegalkotást kíván a 
tanulóktól: adott témáról, adott műfajban kerek, egész, lezárt szöveget kell fogalmazniuk. A 
fogalmazásnak a téma megtartása és a terjedelmi kívánalom mellett (ez évfolyamonként eltérő) az 
alapvető nyelvhelyességi, szerkesztési, helyesírási és stílusbeli követelményeknek is meg kell felelnie. 
 
A matematika feladatlapokról 
A matematika feladatlapok nem kizárólag a tantárgyban tanultakat mérik, hanem ehhez 
kapcsolódóan a tanulók gondolkodásának jellemzőit is. Az ismeretek alapeszközként szolgálnak a 
feladatok megértéséhez, a problémák megoldásához. Bizonyos feladatok megoldásának 
folyamatában a vizsgázónak többféle kompetenciát is mozgósítania kell. A feladatmegoldás 
sikerességében a tantárgyi ismeretek mellett fontos szerepet kaphat a feladatmegoldó készség, a 
problémaérzékenység, a kreativitás, a logikai biztonság, a szabálykövetés, a koncentráló képesség, a 
figyelem összpontosítása és tartóssága. Fontos kompetencia az életkori sajátosságoknak megfelelő 
szintű írásbeli kommunikáció. Ebből következően elvárás a megoldások rendezett, olvasható, 
követhető írásos rögzítése is.  
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Az írásbeli felvételi vizsgákon használható segédeszközök 
A dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű 
tintával kell elkészíteni. 
- Magyar nyelv: A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható. 
- Matematika: A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) 
kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható. 
 
Jelentkezés a központi írásbeli vizsgákra 
A tanulóknak 2018. december 7-éig a www.oktatas.hu honlapról letölthető „TANULÓI JELENTKEZÉSI 
LAP” benyújtásával kell jelentkezniük az írásbeli vizsgá(k)ra. Ez a jelentkezési lap csak az írásbeli 
vizsgára vonatkozik, nem tévesztendő össze a felvételi eljárásban használatos jelentkezési lappal, 
amelyet a középfokú iskolákba való jelentkezésre kell majd használni. A jelen eljárásban szereplő 
„TANULÓI JELENTKEZÉSI LAP”-ot abba a vizsgát meghirdető középiskolába (a megfelelő 
feladatellátási helyre) kell a tanulónak benyújtania, ahol a központi írásbeli vizsgát meg kívánja írni. A 
tanuló maga dönti el, melyik vizsgaszervező intézménybe nyújtja be a központi írásbeli vizsgára való 
jelentkezési lapját, függetlenül attól, hogy a későbbiekben, a felvételi eljárás keretében melyik 
középfokú intézménybe kíván majd jelentkezni, és milyen jelentkezési sorrendet jelöl meg. 
 
A központi írásbeli vizsgák időpontjai 
A tanév rendje szerint a központi írásbeli vizsgákat országosan egységesen az alábbi időpontokban 
kell megszervezni: 
– a 8 és a 6 évfolyamos gimnáziumokba, valamint a 9. évfolyamra és az Arany János 
Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára 2019. január 19-én 10 órától, 
– a pótló írásbeli vizsgát a 8 és 6 évfolyamos gimnáziumokba, továbbá a 9. évfolyamra, valamint az 
Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára 2019. január 24-én 14 órától. 
Pótló írásbeli vizsgát azok a tanulók írhatnak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt 
venni. Vizsgaismétlésre nincs mód, minden tanuló csak egyszer tehet azonos típusú központi írásbeli 
vizsgát. A tanulók a központi írásbeli vizsgára személyazonosításra alkalmas igazolványt – 
diákigazolványt vagy személyi igazolványt – vigyenek magukkal. 
 
A központi írásbeli vizsgák kiértékelt feladatlapjainak megtekintése, az észrevételezés lehetősége 
A központi írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője az igazgató által meghatározott 
helyen és időben, az iskola képviselőjének jelenlétében megtekintheti, azokról kézzel vagy 
elektronikus úton pl. digitális fényképezőgéppel másolatot készíthet, és – kizárólag a hivatalos 
javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – az értékelésre észrevételt tehet. Ha az 
iskolában a feltételek rendelkezésre állnak, a vizsgázó kérésére a saját kiértékelt dolgozatáról 
másolatot kell készíteni. A megtekintéshez – az adott írásbeli vizsgát követő nyolc napon belül – egy 
munkanapot (nyolc órát) kell biztosítani. 
A vizsgázó és szülője a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén észrevételeit a 
megtekintést követő első munkanap végéig – tizenhat óráig – írásban adhatja le. Az észrevétel 
benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet 
benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő. A fentiekről a központi írásbeli 
vizsgát szervező középiskola igazgatója az iskola honlapján, valamint az írásbeli vizsgák megkezdése 
előtt tájékoztatja a vizsgázókat. 
Ha az írásbeli vizsgakérdésekre adott megoldás értékelésére a vizsgázó észrevételt nyújt be, az iskola 
az észrevételt érdemben elbírálja. Az iskola a bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő 
indokolással, az észrevétel benyújtását követő három munkanapon belül írásban közli az észrevételt 
tevővel.  
Ha az észrevételt tevő az iskola határozatának kézhezvétele után is fenntartja korábbi észrevételét, 
ezt három napon belül írásban közli a vizsgát szervező iskolával. A fellebbezés benyújtására 
meghatározott határidő elmulasztása miatt igazolásnak helye nincs. Az iskola a fenntartott 
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észrevételt az ügyre vonatkozó dokumentumokkal együtt egy munkanapon belül megküldi a 
Hivatalnak. A Hivatal a fenntartott észrevételt érdemben elbírálja. A bírálat eredményét határozat 
formájában, megfelelő indokolással, az észrevétel benyújtását követő nyolc napon belül rövid úton 
(elektronikus úton) írásban közli az iskolával, valamint postai úton megküldi az iskolának és az 
észrevételt tevőnek. Az észrevétel benyújtása és elbírálása nem érinti a tanulónak az iskola által 
hozott felvételi döntéssel kapcsolatos jogorvoslati jogát. 
A középiskola a jelentkező központi írásbeli vizsgából származó felvételi teljesítményét az Értékelő 
lapon állapítja meg. A felvételi dolgozat vagy annak másolata a jelentkezőtől nem kérhető. Az egyes 
iskolák felvételi vizsgáján belül azonban az írásbeli vizsgán elért pontszám eltérő súllyal szerepelhet. 
 
A központi írásbeli vizsgák eredményeinek közzététele 
 
A központi írásbeli vizsga eredményéről a vizsgát szervező középiskola 2019. február 7-éig 
közvetlenül tájékoztatja a vizsgázókat, azzal, hogy a vizsga részletes eredményeit tartalmazó, az 
iskola körbélyegzőjének lenyomatával, valamint az igazgató vagy az általa kijelölt személy aláírásával 
hitelesített Értékelő lapot minden tanulónak átadja. Az értesítés a Hivatal által meghatározott 
módon, azaz kizárólag az Értékelő lapon történhet meg. A tanuló ennek ismeretében nyújtja majd be 
felvételi lapjait (jelentkezési lapját és tanulói adatlapját), és vesz részt az általános felvételi 
eljárásban. 
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A sajátos nevelési igényű, illetve a beilleszkedési, tanulási, 

magatartási nehézséggel küzdő tanulók részvétele a középfokú 

felvételi eljárásban 
 
A sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 
jelentkezőre vonatkozó speciális eljárási szabályok a középfokú felvételi eljárás szempontjából a 
nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározott sajátos nevelési igényű1, illetve 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő2 tanulókra (jelen tájékoztatóban a 
továbbiakban együttesen SNI tanulók) vonatkoznak. Az SNI tanulókra vonatkozó speciális értékelési 
szabályok a nemzeti köznevelési törvényben leírtak3 szerint kerülnek meghatározásra. A feltételek 
meghatározásakor az illetékes szakértői bizottság által kiadott – még érvényben lévő – szakértői 
véleményben (a továbbiakban szakértői véleményben) foglaltak az irányadóak. A pedagógiai 
szakszolgálati intézmények működéséről szóló EMMI rendelet4 szerint azt, hogy az adott vizsgázó 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzd, vagy sajátos nevelési igényű a pedagógiai 
szakszolgálat megfelelő szakértői bizottsága állapítja meg. A pedagógiai szakszolgálat szakértői 
bizottságainak működését, illetékességét szintén a fenti rendelet tartalmazza.  
 

I. Tájékozódás az általános felvételi eljárás kezdete előtt  
 

1. A középfokú beiskolázásban részt vevő intézmények az SNI tanulókra vonatkozó speciális 
felvételi követelményeket – a jogszabályokban meghatározott keretek között – egyedileg határozzák 
meg. A középfokú iskola felvételi tájékoztatójának tartalmaznia kell a középfokú iskola felvételi 
eljárásának rendjét, és külön a hozzá jelentkező SNI tanulók esetében a saját felvételi eljárásában 
alkalmazott speciális elbírálási szabályokat.  

 
2. Az SNI tanulóknak és szüleiknek még jóval a felvételi eljárás megkezdése előtt 

tájékozódniuk kell, hogy az az iskola, ahová a tanuló februárban majd be kívánja adni a jelentkezését 
(továbbtanulásra kiválasztott középfokú iskola), milyen − az SNI tanulókra vonatkozó − speciális 
elbírálási szabályokat határoz meg. Ezen ismeretek birtokában tudják eredményesen megtervezni a 
tanuló „felvételi stratégiáját”. Különösen fontos ez abban az esetben, ha a továbbtanulásra 
kiválasztott középfokú iskola felvételi eljárása során kéri a központi írásbeli vizsga eredményeit.   

 
3. Amennyiben a továbbtanulásra kiválasztott középfokú iskola a felvétel feltételeként előírja 

a központi írásbeli vizsgát, az SNI tanulónak és a szülőjének még az írásbeli vizsgára való jelentkezés 
előtt tisztáznia kell az iskolával azt, hogy a helyi speciális szabályok és a szakértői véleményben 
foglaltak alapján szükséges-e a tanuló részvétele az írásbeli vizsgán (egyik, vagy mindkét tárgyból), 
vagy az iskola a központi írásbeli vizsga eredménye nélkül is, esetleg pl. csak a matematika vagy 
esetleg csak a magyar nyelv eredményének figyelembe vételével; vagy valamely tantárgy tanulmányi 
eredményének duplázásával elbírálja majd a felvételi jelentkezését. Az SNI tanuló tehát a szakértői 
véleményben leírtak alapján a továbbtanulásra kiválasztott középfokú iskolától kérheti a központi 
írásbeli vizsga alóli felmentését, az írásbeli vizsgát szervező középiskolától nem.  

 
4. Ha az SNI tanuló egyik vagy mindkét vizsgatárgy írásbeli vizsgája alóli felmentését kap a 

továbbtanulásra kiválasztott középfokú iskolától, az azt jelenti, hogy a központi írásbeli vizsga 
eredményei helyett – ennek az iskolának a felvételi eljárása során – más módon mérik fel a tanuló 
tudását, és bírálják el felvételi jelentkezését. Akár matematikából, akár magyar nyelvből volt 
felmentve a tantárgy értékelése alól a tanuló, mindkét esetben csak a továbbtanulásra kiválasztott 
középfokú iskola igazgatója dönthet arról, hogy a saját felvételi eljárásában ezt milyen módon tudja 
figyelembe venni. Több továbbtanulásra kiválasztott középfokú iskola esetében intézményenként 
más és más lehet ez a döntés.   
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A fentiek alapján tehát adott esetben az a tanuló, aki általános iskolában a matematika tantárgy 
értékelése alól felmentett, dönthet úgy, hogy csak magyar nyelvből ír központi felvételit, mert – a 
továbbtanulásra kiválasztott középfokú iskolával folytatott egyeztetés eredményeként – a magyar 
nyelvi írásbeli eredményének duplázásával számolják majd ki a felvételi pontjait, ezért nem lesz 
szüksége a matematika írásbeli vizsga eredményére a felvételi eljárás során. Ebben az esetben az 
írásbeli vizsga jelentkezését csak a magyar nyelv vizsgatárgyra vonatkozóan nyújtja be az írásbeli 
vizsgát szervező intézménybe. A kérdésben azonban kizárólag a továbbtanulásra kiválasztott 
középfokú intézmény igazgatója dönthet, aki megteheti, hogy a magyar nyelvi vizsgaeredmény 
duplázásával állapítja meg adott tanulmányi területen az SNI tanulók pontszámát, de dönthet úgy is, 
hogy más módon végzi az SNI tanulók felvételi pontszámainak megállapítását.   
 
II. A központi írásbeli felvételi vizsga  
 

5. Akármi is az előzetes tájékozódás eredménye, a felvételiző tanuló jelentkezhet a központi 
írásbeli vizsgára. Ez általában tanácsos is, hiszen könnyen előfordulhat, hogy a februári felvételi 
jelentkezésig elképzelései, szándékai megváltoznak, és mégis szüksége lesz a központi írásbeli vizsga 
eredményére. A felvételiző tanulót nem éri semmi hátrány, ha megírja a központi írásbeli vizsgát, 
mert annak eredményének ismeretében adhatja majd be a jelentkezését a továbbtanulásra                                                            
kiválasztott középfokú iskolákba. Akár intézményenként is eldöntheti, hogy a központi írásbeli vizsga 
eredménye alapján, vagy az SNI tanulókra vonatkozó helyi, speciális értékelési szabályok szerint kéri 
jelentkezésének elbírálását.   

 
6. A központi írásbeli vizsgára a jelentkezést a tanulók abba a középfokú iskolába adják be, 

amelyik számukra a legkényelmesebb (vizsgaszervező iskola). A vizsgaszervező iskola kiválasztása 
független attól, hogy később a tanuló melyik iskolába kíván majd felvételizni (továbbtanulásra 
kiválasztott középfokú iskola). Éppen ezért nincs értelme annak, hogy az SNI tanuló a vizsgaszervező 
iskolától kérje a központi írásbeli vizsga alóli felmentést. A vizsgaszervező iskola a felmentést – az 
írásbeli vizsga eljárásának keretében – nem is adhatja meg.   

 
7. A nemzeti köznevelési törvényben leírtak szerint5 a vizsga szervezésével alkalmazkodni kell 

a tanuló adottságaihoz. Amennyiben az SNI tanuló úgy dönt, hogy megírja a központi írásbeli vizsgát, 
akkor a vizsgára történő jelentkezéskor – a vizsgaszervezést érintő speciális körülményekre, illetve 
eszközökre vonatkozó – kérelmet nyújthat be. A központi írásbeli vizsgát szervező középiskola 
igazgatója döntésében rendelkezik az iskolai tanulmányok során a tanuló által használt, megszokott 
eszközök biztosításáról, az írásbeli dolgozat elkészítéséhez a munkaidő meghosszabbításáról, a vizsga 
meghatározott részeinek értékelése alóli felmentésről6.  

 
8. A központi írásbeli vizsgára vonatkozó speciális elbírálást minden esetben írásos 

kérelemben kell igényelni – a központi írásbeli vizsga előtt – a vizsgaszervező iskolában. A kérelmet 
és a szakértői véleményt a központi írásbeli vizsgára történő jelentkezéskor a jelentkezési lappal 
együtt kell benyújtani az iskolához, mivel a speciális körülményekre vonatkozó kérelem a 
vizsgaszervezést is érinti. A kérelmet a vizsgaszervező iskola igazgatója bírálja el. Az igazgató a 
szakértői vélemény alapján hoz döntést arról, hogy milyen kedvezményeket biztosít az SNI tanulónak 
az írásbeli vizsga során. Az igazgató döntését határozatba foglalja, amelyet a központi írásbeli vizsga 
előtt eljuttat a tanulóhoz és a szülőhöz. Ez a döntés kizárólag a központi írásbeli vizsga letételének 
körülményeire vonatkozhat.  

 
9. Az SNI tanuló a központi írásbeli vizsga során a szakértői véleményben foglaltak alapján az 

alábbi kedvezményekre lehet jogosult: 
 - időhosszabbítás: az írásbeli vizsga időtartama tárgyanként 45 perc, ez indokolt esetben 
megnövelhető.  
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- az iskolai tanulmányai során általa használt, megszokott segédeszköz használata: a tanuló a 
szakértői vélemény alapján az igazgatói határozatban leírtak szerinti segédeszközt vagy 
segédeszközöket használhatja a vizsga során.  
- a vizsga meghatározott részeinek értékelése alóli felmentés: a szakértői véleményben leírtak 
alapján a vizsgadolgozat értékelésekor bizonyos feladattípusokat a javító tanár nem vesz figyelembe, 
az ezekre adható pontot az elérhető maximális és a tanuló által elért összpontszámba sem számítja 
be.  Ez a kedvezmény arra az esetre vonatkozik, amikor a tanuló az adott vizsgatárgy 
követelményeinek valamely részlete alól mentesül pl. magyar nyelv esetében a helyesírás feladatok 
értékelése alól, vagy a matematika vizsgatárgy esetében a szerkesztést igénylő feladatok alól. Nem 
alkalmazható azonban akkor, ha a tanuló teljesen fel van mentve a matematika tantárgy 
követelményrendszerének értékelése és minősítése alól. A szakértői véleményben foglaltak 
függvényében a tanuló akár egyszerre mindhárom kedvezményre jogosult lehet, és a szülő kérelme 
(valamint a szakértői vélemény) alapján mindhárom kedvezménnyel élhet is.   

 
10.  A vizsgázó, illetve a szülő írásban benyújtott − a szakértői bizottság szakvéleményével 

megalapozott – kérelmére az írábeli vizsgán egyik vagy mindkét vizsgatárgyból, az írásbeli feladatok 
megválaszolásához rendelkezésre álló idő megnövelhető. Az időhosszabbítás mértékéről − minden 
körülmény mérlegelésével – az írásbeli vizsgát szervező intézmény igazgatója dönt.   

 
11.  A vizsgázó, illetve a szülő írásban benyújtott − a szakértői bizottság szakvéleményével 

megalapozott – kérelmére a vizsgázó számára lehetővé kell tenni, hogy az iskolai tanulmányok során 
alkalmazott segédeszközt használja (például: számítógépet, számológépet). Amennyiben például a 
tanuló számára azt teszik lehetővé, hogy dolgozatát számítógép segítségével készítse el, úgy válaszai 
egy részét számítógépen (pl. egy üres word dokumentumban), más részeit (pl. a feleletválasztós 
feladatokat) a feladatlapon tudja megadni. Így a számítógépen történő válaszadás és a feladatlapok 
vizuális megjelenésének előnyeit is ki tudja használni a vizsgázó. Amennyiben ezt a megoldást 
választják, a vizsgázónak arra kell ügyelnie, hogy válaszait egyértelműen a feladatokhoz rendelje. A 
tanuló kész dolgozata számítógépen készített részének nem újraírható CD-re történő mentését, majd 
kinyomtatását és a feladatlapokkal történő összetűzését az iskola végzi el. Célszerű nyomtatás után a 
felügyelő tanár szignójával ellátni a kinyomtatott dolgozatlapokat. A kinyomtatott vizsgadolgozatot a 
normál vizsgadolgozatokkal megegyező módon kell javítania a szaktanárnak.  

 
12.  Abban az esetben, ha a szülő felmentést kap gyermeke részére a központi felvételi vizsga 

egyes részeinek értékelése alól (pl. helyesírás), a vizsgadolgozat értékelésekor – a kérelem és a 
szakértői vélemény alapján meghozott igazgatói határozatban foglaltakkal összhangban – 
felmentéssel érintett értékelési szempontokat  a javítótanár nem veszi figyelembe, az ezekre adható 
pontot sem az elérhető maximális, sem pedig a tanuló által elért összpontszámba nem számítja bele. 
Ez a felmentés tehát az értékelésre vonatkozik, nem pedig arra, hogy a tanulónak egy-egy adott 
feladatot nem kell megoldania. Nem is lehet ez másként, hiszen:  
 

• a tanuló tanulmányai során is részt vesz az adott tárgyból a tanórai foglalkozásokon, 
megoldja a helyesírási feladatokat, ám ezt – a szakértői vélemény alapján – nem értékelik 
számára;  

 

• minden tanuló estében a szakértői vélemény alapján egyedileg kell eldönteni az adott 
vizsgaszervező intézményben azt, hogy mely feladatok értékelése alól mentesül, ám ez – a 
vizsgaszituáció jellegéből fakadóan – a konkrét feladatsor ismerete nélkül, előzetesen nem 
lehetséges.  
 

Amennyiben az igazgatói határozatban a tanulót mentesítették az értékelési rendszer valamely 
részlete (pl.: a „külalak, íráskép” vagy a helyesírás értékelése) alól, akkor a felmentésben érintett 
itemekről/feladatokról minden esetben – a szakértői vélemény és a szülői kérelem alapján – a 
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vizsgaszervező intézmény igazgatója egyedileg hoz határozatot. Amennyiben a tanuló mentessége a 
helyesírás értékelésére vonatkozott, az intézmény vezetője figyelembe veheti a felvételi 
feladatalapot összeállító bizottság által készített szakmai ajánlást, melyet az a vizsgát követően hoz 
nyilvánosságra a vizsgaszervező intézmények számára, ám ez nem kötelező érvényű. A tanuló 
vizsgadolgozatának javítása ezt követően a hivatalos javítási értékelési útmutató alapján, az igazgatói 
határozat figyelembevételével történik oly módon, hogy a javító tanár a határozatban megjelölt 
feladatrészeket (itemeket) vagy akár teljes feladatokat nem értékeli. A tanuló általa elérhető 
maximális pontszám ebben az esetben csak a felmentésnek megfelelő itemekre kapható 
pontszámokkal csökkentett pontszám lehet. A tanuló által elért eredmények rögzítésére szolgáló 
programban a rögzítést végző személy jelzi, hogy a tanuló a feladatrész értékelése alól mentesült (F), 
azaz nem kapott pontot. Ugyanígy kell eljárni minden itemnél, amelynek értékelése alól a tanulót 
felmentették. A program ebben az esetben olyan módon számolja ki a tanuló által elérhető 
összpontszámot, hogy azokra a feladatokra vagy feladatrészekre kapható maximum pontokat, 
amelyeknél az értékelés alól mentesítették, levonja a maximálisan elérhető pontszámból. Így a tanuló 
által elérhető összpontszám nem 50 pont lesz, hanem például csak 42. A vizsgaszervező intézmény 
igazgatója nem teheti meg, hogy azokat az itemeket, amelyek értékelése alól mentesítést adott, 
automatikusan teljesítettként veszi figyelembe, és megadja az értük adható maximális pontokat. A 
központi írásbeli vizsgáról kiállított értékelő lap tehát a valós tényeket rögzíti, nevezetesen azt, hogy 
a vizsgázó az általa elérhető maximális pontszámból hány pontot ért el.   

 
13.  A vizsgaszervező intézmények a középfokú intézmények felvételi információs 

rendszerében rögzítik a vizsgán való részvétel tényét, a vizsga során a tájékoztató 7. pontjában 
részletezett speciális körülményeket, a vizsgaeredményeket, valamint elvégzik a vizsgaeredményeket 
tartalmazó értékelő lapok előállítását, kinyomtatását, hitelesítését.7  

 
14.  A vizsgaeredményeket tartalmazó értékelő lap a valós tényeket rögzíti, nevezetesen azt, 

hogy a vizsgázó az általa elérhető maximális pontszámból hány pontot ért el. Célja, hogy a 
továbbtanulásra kiszemelt intézmény(eke)t a legteljesebb mértékben tájékoztassa a tanuló központi 
írásbeli vizsgán elért teljesítményéről, és a vizsga körülményeiről. Ennek megfelelően, ha a 
vizsgaszervező iskola a vizsgázó számára:  

-  többletidőt biztosít és/vagy   
- a vizsgázó iskolai tanulmányai során használt, megszokott segédeszköz használatát biztosítja 
és/vagy   
- a vizsgázót az értékelési rendszer egy részlete alól mentesíti, úgy a középfokú intézmények 

felvételi információs rendszere ezt az információt automatikusan rávezeti a tanuló értékelő lapjára.  
 
III. A jelentkezés benyújtása a továbbtanulásra kiválasztott középiskolába és annak elbírálása   
 

15.  A sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 
küzdő jelentkezők esetében célszerű a továbbtanulásra kiválasztott középiskolát a lehető 
legteljesebb információval ellátni a felvételi kérelem benyújtásakor. A felvételi eljárás során a 
középfokú intézmény igazgatója - a jogszabályban rögzített keretek betartása mellett, minden 
körülmény mérlegelésével - saját hatáskörben dönt a jelentkezők felvételéről.8 A jelentkezési lap 
mellé csatolt szülői kérelem és a szakértői vélemény számos olyan információt tartalmazhat, amely 
adott esetben befolyásolhatja azt, hogy a tanulót az adott középfokú iskola milyen képzésben tudja 
fogadni (pl. tankötelezettség teljesítésének módja; korrekciós javaslatok; mentesítés; rehabilitációs 
foglalkozásokra vonatkozó javaslatok és területek, szakemberek és végzettségük; kijelölt 
nevelési/oktatási intézmény, osztály/tagozat; felülvizsgálati eljárás lehetősége és ideje). Amennyiben 
az iskola alapító okirata szerint a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos 
nevelési igényű gyermekek, tanulók iskolai nevelése-oktatása feladatot ellátja és felveszi a tanulót, 
akkor az ellátást egyértelműen biztosítania kell9.   
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16. Minden egyes középfokú intézmény maga határozza meg, hogy a saját felvételi eljárásban 
milyen – a felvételi tájékoztatójában nyilvánosságra hozott – módon számítja ki a sajátos nevelési 
igényű tanulók felvételi pontszámait. Amennyiben a szülő részéről ezzel kapcsolatban kérdés merül 
fel, arra kizárólag a továbbtanulásra kiválasztott intézmény tud válaszolni.  

 
17. A szakképző iskola a felvételt a szakképzésre vonatkozó jogszabályok szerint 

egészségügyi, pályaalkalmassági követelmények teljesítéséhez kötheti10. A pályaalkalmassági 
követelményeket a felvételi tájékoztatóban nyilvánosságra kell hozni. A pályaalkalmassági 
követelmény a szakképzésbe történő bekapcsolódás azon feltétele, amely alapján megállapítható, 
hogy a szakképzésben részt venni szándékozó személy képességei, készségei alapján sikeresen fel tud 
készülni a választott szakképesítés komplex szakmai vizsgájára és a választott tevékenység, 
foglalkozás ellátására. Az egészségügyi alkalmassági követelmény ezzel szemben annak az orvosi 
szakvéleményre alapozott megállapítása, hogy a szakképzésbe bekapcsolódni szándékozó személy 
testi adottságai, egészségi és pszichikai állapota alapján képes-e önmaga és mások veszélyeztetése 
nélkül a választott szakma szerinti tevékenység, foglalkozás gyakorlására és a szakmai vizsgára való 
felkészülésre. Iskolai rendszerű szakképzésbe csak olyan tanulót lehet felvenni, aki az adott 
szakképesítésre a szakmai és vizsgakövetelményben előírt egészségügyi alkalmassági, továbbá a 
pályaalkalmassági követelményeknek megfelel, és ez alapján előreláthatóan nincs akadálya a 
komplex szakmai vizsgára bocsátásnak11.   
  
      
(Forrás: Oktatási Hivatal, www.oktatas.hu) 
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Pályaválasztási nyílt napok Hajdú-Bihar megyében a 2018/2019-es 

tanévben 
 

Abigél Alapfokú Művészeti Iskola, Szakközépiskola, 
Szakgimnázium, Gimnázium és Kollégium 
  

Minden héten szerdán nyílt nap 11:00 órától. 
2018. Október 03. (szerda) 11:00 óra 
2018. Október 10. (szerda) 11:00 óra 
2018. Október 17. (szerda) 11:00 óra 
2018. Október 24. (szerda) 11:00 óra 
2018. November 07. (szerda) 11:00 óra 
2018. November 14. (szerda) 11:00 óra 
2018. November 21. (szerda) 11:00 óra 
2018. November 28. (szerda) 11:00 óra 
2018. December 05. (szerda) 11:00 óra 
2018. December 12. (szerda) 11:00 óra 
2019. Január 09. (szerda) 11:00 óra 
2019. Január 16. (szerda) 11:00 óra 
2019. Január 23. (szerda) 11:00 óra 
 

Berettyóújfalui SzC Arany János Gimnáziuma, 
Egészségügyi és Közgazdasági Szakgimnáziuma, 
Berettyóújfalu 

2018. november 12-13.   

Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Bessenyei 
György Szakgimnáziuma, Berettyóújfalu 

2018. november.20.  

2018. november.21. 

 

Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Bocskai István 
Gimnáziuma, Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és 
Kollégiuma, Biharkeresztes  

2018.november 16. 8 óra 

Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Bocskai István 
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, Hajdúszoboszló  

2018. november 07. és 2018. november 20. 

Berettyóújfalui SZC Csiha Győző Szakgimnáziuma és 
Szakközépiskolája, Hajdúnánás  

2018. október 25-26. 

Berettyóújfalui Szakképzési Centrum 
Eötvös József Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és 
Szakiskolája, Berettyóújfalu  

2018. november 13. 8 óra 

Berettyóújfalui SZC József Attila Gimnáziuma, 
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, Polgár  

2018. november 22. 

Berettyóújfalui SZC Karacs Ferenc Gimnáziuma, 
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, Püspökladány  

2018. november 13. és 14. 

Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Közgazdasági 
Szakgimnáziuma, Hajdúszoboszló  

2018. november 7. 10 óra 

Berettyóújfalui Szakképzési Centrum – Nádudvari 
Népi Kézműves Szakközépiskolája és Kollégiuma, 
Nádudvar 

2018. november 7. szerda, 9:00 óra: iskolai nyílt 
nap a beiskolázáshoz  
 
November 6. kedd, 14:30: "Fellegajtó-
nyitogató" szakiskolai program általános 
iskolásoknak. Bemutatjuk az itt tanulható 
hagyományos mesterségeket, az érdeklődők 
játékos, interaktív formában ismerhetik meg az 
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egyes szakmákat, illetve az anyagok jellemzőit.  
 
November 5 – 9. Európai Szakképzési Hét 
– nyitott műhelyfoglalkozások. 
Ezt követően bejelentkezéssel minden szerdán 
9-15 óra között látogatható az iskola 

Berettyóújfalui SZC Szilágyi Dániel Gimnáziuma és 
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, Hajdúhadház  

2018. november 15. 

Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Veres Péter 
Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, 
Balmazújváros  

2018. november. 7 
2018. november. 21 

Berettyóújfalui SZC Veress Ferenc Szakgimnáziuma és 
Szakközépiskolája, Hajdúböszörmény 

2018. október 24. szerda 11.00 h- 14.00 h 
(meghirdetett program alapján) 
 
2018. november 27. kedd 8.00-14.00 h 
(bemutató órák látogatása, meghirdetett 
beosztás alapján) 
 
2019. január 09. szerda 8.00-14.00 h (szakmai 
gyakorlatok bemutatása, meghirdetett beosztás 
alapján 

Debreceni Ady Endre Gimnázium 2018. november 9. 10 óra (nyolcadikosok 

számára) 

 

2018. november 10. 10 óra (hatodikosok 

számára) 

 

Szülői tájékoztató: 2018. november 9. 17 óra 
Debreceni Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Szakiskola és 
Kollégium  

2018. november  5-6. 

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium  2018. november 15. 

Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló 
Középiskolája és Kollégiuma  

2018. november 7-én és 8-án 

Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló 
Gimnáziuma és Általános Iskolája 

2018. november 6. kedd   8.00 óra  - a nyolcadik 

évfolyamosoknak        

2018. november 7. szerda 8.00 óra – a hatodik 

évfolyamosoknak 

Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium 6. évfolyamos tanulók részére – 
2018.11.12.(hétfő) — 15.00 — 16.00-ig 
8. évfolyamos tanulók részére – 
2018.11.13.(kedd) — 14.30 — 16.00-ig 
A szülők számára tájékoztató – 

2018.11.13.(kedd) — 17.00 — 18.00-ig 

Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziuma  2018. november 15. 

Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma és 
Diákotthona  

2018. október 26. és november 16. 

Debreceni SZC Baross Gábor Középiskolája és 2018. november.8 (csütörtök)  
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Kollégiuma  2018. november.9 (péntek) 

Debreceni SZC Beregszászi Pál Szakgimnáziuma és 
Szakközépiskolája  

2018. október 25.  
2018. november 23. 

Debreceni SZC Bethlen Gábor Közgazdasági 
Szakgimnáziuma  

2018. november 12-13. 

Debreceni SZC Brassai Sámuel Gimnáziuma és 
Műszaki Szakgimnáziuma  

2018. november. 14-15 
 

Debreceni SZC Irinyi János Gimnáziuma, 
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája  

2018. november 14 
2018. december 1. 

Debreceni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari 
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája  

2018. november. 15 
2019. január. 16 

Debreceni SZC Könnyűipari Szakgimnázium, 
Szakközépiskola és Szakiskola – Debreceni SZC Kreatív 
Szolgáltatások Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája  

2018. november 9. 11 óra 
2018. december 7. 11 óra 

Debreceni SZC Mechwart András Gépipari és 
Informatikai Szakgimnáziuma 

2018. november.26-28. 

Debreceni SZC Péchy Mihály Építőipari 
Szakgimnáziuma  

2018. október 17. és november 07. (8 órától) 

Debreceni SZC Építéstechnológiai és Műszaki 
Szakképző Iskola  

2018. november 7. 

Debreceni SZC Vegyipari Szakgimnáziuma 2018. november 08. 9 és 15 óra, 

2018. december 06. 9:00 óra 

Derecskei I. Rákóczi György Gimnázium, 
Szakgimnázium és Kollégium  

2018. november 12. (hétfő)  
2018. november 14. (szerda) 

Szent László Görögkatolikus Gimnázium, Egészségügyi 
Szakgimnázium és Szakközépiskola 

2018. november 13. (kedd),  
2018. november 14. (szerda) 09.00 óra 

Diószegi Sámuel Szakgimnázium és Szakközépiskola, 
Debrecen  

2018. november 9. (péntek) 8.30 és 11.00 óra 

Dr. Molnár István Óvoda, Általános és 
Készségfejlesztő Iskola, Kollégium és Gyermekotthon, 
Hajdúböszörmény  

2019.január.09   10 órától 
 

EURO Baptista Két Tanítási Nyelvű Gimnázium, 
Szakközépiskola, Debrecen  

2018. október 16. 
2018. november 07. 

HBM Ált.Iskola, Gimnázium és Kollégium  2018.december.12. 11 óra 

Hajdúböszörményi Bocskai István Gimnázium  2018.november.26-29 

Hőgyes Endre Gimnázium, Hajdúszoboszló  2018. október 16. 8:00-12:00 

Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium 2018. október 25. csütörtök 14 óra 

Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakgimnázium és 
Zeneiskola –Alapfokú Művészeti Iskola, Debrecen  

2018. november 28 

Kós Károly Művészeti Szakgimnázium és Kollégium, 
Debrecen 

2018. 10. 04-től minden szerdai napon 9-12ig 

Kőrösi Csoma Sándor Református Gimnázium, 
Hajdúnánás 

8. osztályos tanulóknak:  2018. november 07-
08. (szerda-csütörtök), kezdés mindkét napon 
8:00 órától az intézmény dísztermében 
6. osztályos tanulóknak:  2018. december 7. 
(péntek), kezdés 8:00 órától az intézmény 
dísztermében. 
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Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti 
Szakgimnázium, Debrecen 

2018. november 7. 17 óra – általános tantervű 
osztály, nyelvi speciális osztály 
2018. november 8. 17 óra – képzőművészeti és 
tánc speciális osztály 
2018. november 12. 17 óra – hatosztályos 
speciális tehetséggondozó osztály (I. em. 
Könyvtár) 

Napraforgó Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és 
AMI  

2018. november 21. 

Nyíradonyi Kölcsey Ferenc Gimnázium és Általános 
Iskola  

2018. november. 19. 

Sirius Szakgimnázium és Szakközépiskola 2018. november 23., péntek 9.00 óra 

Svetits Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium 
és Kollégium, Debrecen  

2018. november 8. (csütörtök) 
2019. január 22. (kedd) 

Széchenyi István Mezőgazdasági és  
Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium, 
Hajdúböszörmény  

2018. november 14-15 

Szent Bazil Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola, 
Gimnázium, Szakközépiskola  és Kollégium, 
Hajdúdorog  

2018. október 12. 
november 30. 

Szent József Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium, 
Debrecen 

2018. november 9. 9:30 órától 
2018. december 4. 9:30 órától 
2019. január 9. 9:30 órától 
 

Szent Bazil Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola, 
Gimnázium, Szakközépiskola  és Kollégium, 
Középiskolai Tagintézmény (Debrecen, Bán utca)  

2018. november.15. 

Szent Bazil Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola, 
Gimnázium, Szakközépiskola  és Kollégium, 
Középiskolai Tagintézmény (Debrecen, Postakert  
utca)  

2018. november.15 ( csütörtök) 10:00 ; 
2019.január.15 (kedd) 10:00 

Tóth Árpád Gimnázium Nyílt nap nyolcadikosoknak: 2018. november 
14. 8:00 órától 12:35 óráig.  
Nyílt nap hatodikosoknak: 2018. november 15. 
8:00 órától 12:00 óráig.  
Szülői tájékoztatók ezeken a napokon 9:00 
órától valamint 16:00 órától. 
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A Hajdú-Bihar megyei középfokú intézmények tervezett 

továbbtanulási kínálata a 2019/2020-as tanévre vonatkozóan 
 

BALMAZÚJVÁROS 

Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Veres Péter Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és 

Szakközépiskolája 

 
Település neve: Balmazújváros 
Iskola neve: BSZC Veres Péter Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 
OM azonosító: 203030 
Cím: 4060 Balmazújváros, Batthyány u. 7. 
Telefon: 06-52-580-532 
Fax: 06-52-580-532 
E-mail: titkar@verespgsz-buj.hu 
Honlap: www.verespgsz-buj.hu 
Igazgató neve: Hüséné Szabó Mária 
Pályaválasztási felelős: Molnár István 
 
Általános információk az iskoláról: Egy családbarát középiskola vár titeket Balmazújvároson széles 
képzéskínálattal! A városban kollégiumi ellátást is igénybe lehet venni. Iskolánkban 
megtapasztalhatjátok az odafigyelést és a személyes tanár diák kapcsolatot. 
Nyílt nap időpontja: 2018.11.07. és 2018.11.21. 

Gimnáziumi osztályok 

➢ Idegen nyelvi irányultságú osztály (26 fő) (tagozatkód: 0001) 

• 1. idegen nyelv: angol/német 

• 2. idegen nyelv: német/angol 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: : emelt óraszámú oktatás angol és német 
nyelv tantárgyakból. 11. osztálytól az irányultságtól függetlenül lehetőség van fakultációs 
rendszerben egyéb tantárgyak emelt óraszámú tanulására is. 
Írásbeli vizsga: van / nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: tanulmányi eredmény és a központi 
írásbeli eredménye 
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: integráltan történik. A tanulmányi területre 

mozgásszervi fogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 

magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók is jelentkezhetnek. 

➢ Humán osztály (13 fő) (tagozatkód: 0002) 

• 1. idegen nyelv: angol/német 

• 2. idegen nyelv: német/angol 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: : emelt óraszámú oktatás magyar nyelv és 

irodalom, történelem tantárgyakból. 11. osztálytól az irányultságtól függetlenül lehetőség van 

fakultációs rendszerben egyéb tantárgyak emelt óraszámú tanulására is. 
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Írásbeli vizsga: van / nincs 

Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 

A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: tanulmányi eredmény és a központi 

írásbeli eredménye 

Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: integráltan történik. A tanulmányi területre 

mozgásszervi fogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 

magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók is jelentkezhetnek. 

➢ Informatikai osztály (13 fő) (tagozatkód: 0003) 

• 1. idegen nyelv: angol/német 

• 2. idegen nyelv: német/angol 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: : emelt óraszámú oktatás informatika 

tantárgyból. 11. osztálytól az irányultságtól függetlenül lehetőség van fakultációs rendszerben egyéb 

tantárgyak emelt óraszámú tanulására is. 

Írásbeli vizsga: van / nincs 

Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 

A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: tanulmányi eredmény és a központi 

írásbeli eredménye 

Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: integráltan történik. A tanulmányi területre 

mozgásszervi fogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 

magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók is jelentkezhetnek. 

Szakgimnáziumi osztályok 

➢ Sport ágazat (13fő) (tagozatkód: 0004) 

Érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés: Regeneráló balneoterápiás masszőr 

Érettségi végzettséghez kötött szakképesítés: sportedző (futball/kézilabda) 

Idegen nyelv: angol/német 

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: a mellék szakképesítést nem választó diákok 

számára lehetőség van a fő szakképesítés tantárgyait emelt óraszámban tanulni 11-12. osztályban. 

Orvosi alkalmassági vizsgálat szükséges. 

Írásbeli vizsga: van/ nincs 

Szóbeli meghallgatás. van/ nincs 

A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: tanulmányi eredmény  

Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: integráltan történik. A tanulmányi területre egyéb 

pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő 

tanulók is jelentkezhetnek. 

➢ Gépészet ágazat (13 fő) (tagozatkód: 0005) 

Érettségi vizsga keretében megszerezhető mellék szakképesítés: gyártósori gépész 

Érettségi végzettséghez kötött fő szakképesítés: gépgyártástechnológiai technikus 

Idegen nyelv: angol/német 
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Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: a mellék szakképesítést nem választó diákok 

számára lehetőség van a fő szakképesítés tantárgyait emelt óraszámban tanulni 11-12. osztályban. 

Orvosi alkalmassági vizsgálat szükséges. 

Írásbeli vizsga: van/ nincs 

Szóbeli meghallgatás. van/ nincs 

A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: tanulmányi eredmény  

Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: integráltan történik. A tanulmányi területre 

mozgásszervi fogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 

magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók is jelentkezhetnek. 

 

➢ Kereskedelem ágazat (13 fő) (tagozatkód: 0006) 

Érettségi vizsga keretében megszerezhető mellék szakképesítés: Eladó 

Érettségi végzettséghez kötött fő szakképesítés: Kereskedő 

Idegen nyelv: angol/német 

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: a mellék szakképesítést nem választó diákok 

számára lehetőség van a fő szakképesítés tantárgyait emelt óraszámban tanulni 11-12. osztályban. 

Orvosi alkalmassági vizsgálat szükséges. 

Írásbeli vizsga: van/ nincs 

Szóbeli meghallgatás. van/ nincs 

A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: tanulmányi eredmény  

Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: integráltan történik. A tanulmányi területre 

mozgásszervi fogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 

magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók is jelentkezhetnek. 

 

➢ Vendéglátóipar ágazat (13 fő) (tagozatkód: 0007) 

Érettségi vizsga keretében megszerezhető mellék szakképesítés: pincér 

Érettségi végzettséghez kötött fő szakképesítés: vendéglátásszervező 

Idegen nyelv: angol/német 

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: a mellék szakképesítést nem választó diákok 

számára lehetőség van a fő szakképesítés tantárgyait emelt óraszámban tanulni 11-12. osztályban. 

Orvosi és pályaalkalmassági vizsgálat szükséges. 

Írásbeli vizsga: van/ nincs 

Szóbeli meghallgatás. van/ nincs 

A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: tanulmányi eredmény  

Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: integráltan történik. A tanulmányi területre 

mozgásszervi fogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 

magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók is jelentkezhetnek. 

 

Szakközépiskolai osztályok 

➢ 3 szakképzési évfolyam (8 fő) 

Szakképesítés megnevezése: Gépi forgácsoló (tagozatkód: 0008) 
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A szakma gyakorlását kizáró egészségügyi tényező: orvosi alkalmassági vizsgálat szükséges. 

Idegen nyelv: angol/német 

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: A szakképesítés megszerzése után 2 év alatt 

lehetőség van érettségi bizonyítvány megszerzésére.   

Írásbeli vizsga: van/ nincs 

Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 

A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: tanulmányi eredmény  

Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: integráltan történik. A tanulmányi területre 

mozgásszervi fogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 

magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók is jelentkezhetnek. 

 

➢ 3 szakképzési évfolyam (8 fő) 

Szakképesítés megnevezése: Épület- és szerkezetlakatos (tagozatkód: 0009) 

A szakma gyakorlását kizáró egészségügyi tényező: orvosi alkalmassági vizsgálat szükséges. 

Idegen nyelv: angol/német 

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: A szakképesítés megszerzése után 2 év alatt 

lehetőség van érettségi bizonyítvány megszerzésére.  

 Írásbeli vizsga: van/ nincs 

Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 

A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: tanulmányi eredmény 

Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: integráltan történik. A tanulmányi területre 

mozgásszervi fogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 

magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók is jelentkezhetnek. 

 

➢ 3 szakképzési évfolyam (8 fő) 

Szakképesítés megnevezése: Szárazépítő (tagozatkód: 0010) 

A szakma gyakorlását kizáró egészségügyi tényező: orvosi alkalmassági vizsgálat szükséges. 

Idegen nyelv: angol/német 

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: A szakképesítés megszerzése után 2 év alatt 

lehetőség van érettségi bizonyítvány megszerzésére.   

Írásbeli vizsga: van/ nincs 

Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 

A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: tanulmányi eredmény 

Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: integráltan történik. A tanulmányi területre 

mozgásszervi fogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 

magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók is jelentkezhetnek. 

 

➢ 3 szakképzési évfolyam (8 fő) 

Szakképesítés megnevezése: Kőműves (tagozatkód: 0011) 

A szakma gyakorlását kizáró egészségügyi tényező: orvosi alkalmassági vizsgálat szükséges. 

Idegen nyelv: angol/német 
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Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: A szakképesítés megszerzése után 2 év alatt 

lehetőség van érettségi bizonyítvány megszerzésére.   

Írásbeli vizsga: van/ nincs 

Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 

A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: tanulmányi eredmény 

Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: integráltan történik. A tanulmányi területre 

mozgásszervi fogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 

magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók is jelentkezhetnek. 

 

➢ 3 szakképzési évfolyam (16 fő) 

Szakképesítés megnevezése: Pék-cukrász (tagozatkód: 0012) 

A szakma gyakorlását kizáró egészségügyi tényező: orvosi és pályaalkalmassági vizsgálat szükséges. 

Idegen nyelv: angol/német 

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: A szakképesítés megszerzése után 2 év alatt 

lehetőség van érettségi bizonyítvány megszerzésére.   

Írásbeli vizsga: van/ nincs 

Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 

A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: tanulmányi eredmény  

Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: integráltan történik. A tanulmányi területre 

mozgásszervi fogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 

magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók is jelentkezhetnek. 

 

➢ 3 szakképzési évfolyam (8 fő) 

Szakképesítés megnevezése: Eladó (tagozatkód: 0013) 

A szakma gyakorlását kizáró egészségügyi tényező: orvosi alkalmassági vizsgálat szükséges. 

Idegen nyelv: angol/német 

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: A szakképesítés megszerzése után 2 év alatt 

lehetőség van érettségi bizonyítvány megszerzésére.   

Írásbeli vizsga: van/ nincs 

Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 

A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: tanulmányi eredmény Kollégiumi 

elhelyezés: van /nincs 

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: integráltan történik. A tanulmányi területre 

mozgásszervi fogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 

magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók is jelentkezhetnek. 

 

➢ 3 szakképzési évfolyam (8 fő) 

Szakképesítés megnevezése: Szakács (tagozatkód: 0014) 

A szakma gyakorlását kizáró egészségügyi tényező: orvosi és pályaalkalmassági vizsgálat szükséges. 

Idegen nyelv: angol/német 

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: A szakképesítés megszerzése után 2 év alatt 

lehetőség van érettségi bizonyítvány megszerzésére.   

Írásbeli vizsga: van/ nincs 
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Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 

A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: tanulmányi eredmény Kollégiumi 

elhelyezés: van /nincs 

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: integráltan történik. A tanulmányi területre 

mozgásszervi fogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 

magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók is jelentkezhetnek. 

 

Kollégiumi címjegyzék 

Település neve: Balmazújváros 

Kollégium neve: Garabonciás Diákszálló 

Cím: 4060 Balmazújváros, Batthyány u. 7. 

Telefon: 06-30-270-1542 

Kollégiumvezető: Berettyán Sándor 
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BERETTYÓÚJFALU 

Berettyóújfalui SzC Arany János Gimnáziuma, Egészségügyi és Közgazdasági 

Szakgimnáziuma 

 

Település neve:  Berettyóújfalu 

Iskola neve:  BSZC Arany János Gimnáziuma, Egészségügyi és Közgazdasági 

Szakgimnáziuma 

OM azonosító:   203030 

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

Telefon:   54/402-250 

Fax:    54/402-250 

E-mail:    aranyjg@windowslive.com 

Honlap:   www.aranyg.extra.hu 

Igazgató neve:   Mihucz Sándorné 

Pályaválasztási felelős:  Szűcsné Csontos Katalin 

 

Általános információk az iskoláról: A Berettyóújfalui SZC Arany János Gimnáziuma, Egészségügyi és 

Közgazdasági Szakgimnáziuma tavaly ünnepelte fennállásának 71. évfordulóját. Jelenlegi helyére, a 

város központjába, a Kossuth u. 35. szám alá, 1968-ban költözött, ekkor még 3600 m² alapterületű 

volt. 2010-ben teljesen megújult és kibővült az épület, ma 5500 m²-nyi terület áll tanulóink (795 fő) 

és dolgozóink (72 fő) 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 órák, illetve a természettudományos 

tehetséggondozó műhelyünk is itt működik. (facebook.com/pages/Arany-Labor) 

Iskolánk fő célja, hogy minden tanulónk sikeres érettségi vizsgát tegyen, 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 – egyedüli középiskolaként a megyében - mérési-értékelési modellel 

történik felmenő rendszerben, amelynek kidolgozásában és megismertetésében intézményünk nagy 

szerepet játszott és munkánk elismeréseképpen mentoráló intézményi címet kaptunk. 

11. évfolyamon a diákok továbbtanulási szándékuknak, érdeklődésüknek megfelelően emelt szintű 

képzések közül választhatnak. Az elmúlt tanévben 147 tanulónk választott emelt szintű képzést, ez 

52,1 %-a a 11-12. évfolyamosoknak. 31 fő tett sikeres emelt szintű érettségit. Végzett tanulónk 79 %-

a felsőoktatásban vagy OKJ képzésekben tanult tovább, a többiek a munkaerőpiacon helyezkedtek el. 

A hagyományos tehetséggondozói tevékenységünket tehetségfejlesztő műhelyekkel bővítettük. A 

2015/2016-os tanévben a természettudományos műhelyünkben kutatásalapú oktatással vizsgálták a 

víz tulajdonságait, a 2016/2017. tanévben kutatási téma az energia volt, ebben a tanévben pedig a 

levegő titkait derítik fel tehetséges tanulóink. A történelem tehetséggondozó műhelyben a tanulók 

állampolgársági és szociális kompetenciáinak fejlesztése kap hangsúlyt, a közgazdasági műhelyben 

pedig tréningeken tanulhatják meg a gimnáziumi tanulók a háztartási költségvetés elkészítését és a 

vállalkozások indításának különböző útjait és alapítanak fiktív környezetben működő vállalkozást. A 
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tehetséggondozó programokban együttműködünk a Debreceni Egyetemmel előadások, kísérleti órák 

és nyári tehetségtáborok szervezésében. 2018-ban akkreditált kiváló tehetségpont címet is kaptunk 

sokoldalú tehetséggondozó munkánk elismeréseként. 

Eredményes pedagógiai munkánk elismeréseképpen 2017-ben elnyertük az Oktatási Hivatal 

Bázisintézménye címet. Mindhárom jógyakorlatunkat (1. Egyéni fejlesztés mérési rendszer 

segítségével, 2. Tanulói aktivitáson alapuló természettudományi kompetencia fejlesztés, 3. A 

közgazdaságtan játékos megismerése) az Oktatási Hivatal példaértékűnek ítélte.  

Több pályázatunk van folyamatban, amely közül az egyik a hátrányos helyzetű tanulók támogatására 

fókuszál, míg egy másik idegen nyelvek (angol, német) tanulást, a nyelvvizsgákra való felkészülést 

segíti.  2016-ban ökoiskola címet nyertünk. 

Minden évben szervezünk tanulmányi kirándulásokat, táborokat. Ezekhez igyekszünk megtalálni a 

pályázati forrásokat. 2019. áprilisában szakgimnáziumi tanulóink három hetes gyakorlaton vesznek 

részt Prágában, a Határtalanul! programban erdélyi gimnáziummal dolgozunk közös projekten.  

A hátrányos helyzetű tanulókat alapítványunk, a Bihari Alma Mater Alapítvány támogatja. Emellett 

minden évben pályáznak tanulóink mentoraikkal Út az érettségihez Útravaló ösztöndíjra, amelyet 

tavaly 12 tanulónk nyert meg. Az érettségire épülő gyakorló ápoló képzésben részt vevő tanulók 

Szabóky Adolf ösztöndíjban részesülhetnek, amely tanulmányi átlagtól függően akár 20 000 - 50 000 

Ft/hó is lehet. 

A kollégiumi ellátás a KLIK fenntartásában működő Arany János Kollégium felújított épületében 4 

ágyas szobákban biztosított. A kollégium családias légkörben (40-60 fő) gazdagon felszerelt 

könyvtárral, informatikai teremmel, főzőhelyiségekkel, sportolási lehetőségekkel várja a tanulókat.  

Nyílt nap időpontja: 2018. november 12-13.   

 

Iskolánk képzési rendje és pontszámítás az egyes képzési formákban 

➢ 9. A emelt nyelvi humán tantervű osztály – magyar nyelv és irodalom csoport (17 fő) 

Tagozatkód: 0020 

1. idegen nyelv: angol nyelv, német nyelv (heti óraszám: 5 óra) 

2. idegen nyelv: angol nyelv, német nyelv, francia nyelv, latin nyelv (heti óraszám: 3 óra)  
 

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban:Négy évfolyamos képzés. A magyar nyelv és 

irodalom csoport heti 6 órában tanulja a magyar nyelv és irodalom tantárgyat. Emelt óraszámban 

(heti 5 óra) 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 (2019. január 19-én 10.00 órától, pótló írásbeli: 2019. január 24-én 14.00 órától) 

Szóbeli meghallgatás: van (2019. február 27. és március 1. között, külön beosztás szerint) 

Információk a szóbeli meghallgatásról: 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. 
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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.  

 

emelt nyelvi humán tantervű osztály - magyar nyelv és irodalom csoport összesen elérhető: 

 200 pont 

az általános iskolai 

eredményekből 

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) 

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. 

➢ 9. A emelt nyelvi humán tantervű osztály- történelem csoport  (17 fő) Tagozatkód: 0021 

1. idegen nyelv: angol nyelv, német nyelv (heti óraszám: 5 óra) 

2. idegen nyelv: angol nyelv, német nyelv, francia nyelv, latin nyelv (heti óraszám: 3 óra)  

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: Négy évfolyamos képzés. A történelem 

csoport emelt óraszámban, heti 4 órában tanulja a történelem tantárgyat. Emelt óraszámban (heti 5 

óra) 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 (2019. január 19-én 10.00 órától, pótló írásbeli: 2019. január 24-én 14.00 órától) 

Szóbeli meghallgatás: van (2019. február 27. és március 1. között, külön beosztás szerint) 

Információk a szóbeli meghallgatásról: 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. 
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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.  

 

emelt nyelvi humán tantervű osztály - történelem csoport 
összesen elérhető: 

 200 pont 

az általános iskolai 

eredményekből 

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) 

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. 

 

➢ 9.B reál tantervű osztály matematika-informatika csoport (17 fő) Tagozatkód: 0022 

1. idegen nyelv: angol vagy német nyelv - heti 4 órában 

2. idegen nyelv: angol vagy német vagy francia vagy latin nyelv - heti 3 órában 

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban:  Ebben az osztályban a választott 

természettudományos tárgyak oktatása nagyobb óraszámban történik. 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-, műszaki és 

közgazdaságtudományi egyetemekre vagy főiskolákra irányul.  

Írásbeli vizsga: van (2019. január 19-én 10.00 órától, pótló írásbeli: 2019. január 24-én 14.00 órától) 

Szóbeli meghallgatás: van (2019. február 27. és március 1. között, külön beosztás szerint) 

Információk a szóbeli meghallgatásról: 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 
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(írásbeli vizsga) és szóbeli meghallgatás alapján történik. (A választható tantárgyak közül az 

intézmény a legjobb eredményt veszi figyelembe.)  

reál tantervű osztály – matematika - informatika csoport 
összesen elérhető: 

 200 pont 

az általános iskolai 

eredményekből 

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) 

Azonos pontszám esetén előnyt élvez a magasabb szóbeli vizsgapontot elért jelentkező. 

Kollégiumi elhelyezés: van (felújított és modernizált kollégium, 4 ágyas szobák) 

Mozgáskorlátozott / gyengénlátó /BTMN/nagyothalló/egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő 

tanulók jelentkezését is tudjuk fogadni. 

 

➢ 9.B reál tantervű osztály biológia-kémia csoport (17 fő)   Tagozatkód: 0023 

1. idegen nyelv: angol vagy német (heti 4 órában) 

2. idegen nyelv: angol vagy német vagy francia vagy latin (heti 3 órában) 

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban:  Ebben az osztályban a választott 

természettudományos tárgyak oktatása nagyobb óraszámban történik. 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 (2019. január 19-én 10.00 órától, pótló írásbeli: 2019. január 24-én 14.00 órától) 

Szóbeli meghallgatás: van (2019. február 27. és március 1. között, külön beosztás szerint) 

Információk a szóbeli meghallgatásról: 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 
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vizsga) és szóbeli meghallgatás alapján történik. (A választható tantárgyak közül az intézmény a 

legjobb eredményt veszi figyelembe.)   

reál tantervű osztály – biológia - kémia csoport összesen elérhető: 

 200 pont 

az általános iskolai 

eredményekből 

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) 

Azonos pontszám esetén előnyt élvez a magasabb szóbeli vizsgapontot elért jelentkező. 

Kollégiumi elhelyezés: van (felújított és modernizált kollégium, 4 ágyas szobák)  

Mozgáskorlátozott / gyengénlátó /BTMN/nagyothalló/egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő 

tanulók jelentkezését is tudjuk fogadni. 

 

Szakgimnáziumi osztályok 

➢ 9.C Sport szakgimnáziumi csoport (22 fő)  Tagozatkód: 0027   

XXXVII. Sport ágazat  

Oktatás szakmacsoport 
Érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés: Regeneráló balneoterápiás masszőr (OKJ 

szám: 51 726 01) 

Érettségi végzettséghez kötött szakképesítés: Sportedző/sportág (OKJ szám: 54 813 02) 

Idegen nyelv: angol vagy német vagy francia (heti 4 órában) 

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban:  A képzés a szakgimnáziumi kerettantervre 

épülő helyi tanterv szerint folyik. A tanulmányi idő 4 év. A 9-12. évfolyamokon közismeretei, valamint 

szakmai elméleti és szakmai gyakorlati oktatás folyik. A tanulók érettségi bizonyítvány mellett 

Regeneráló balneoterápiás masszőr (OKJ szám: 51 726 01) OKJ-s mellék-szakképesítés is szerezhető. 

Az érettségit követően további emelt szintű szakmai végezettség megszerzésének lehetőségét is 

kínáljuk a szakgimnáziumon belül. +1 év szakképzési évvel Sportedző/sportág (OKJ szám: 54 813 02), 

vagy Fitness-wellness instruktor (OKJ szám: 54 813 01) szakképesítést szerezhető. Továbbtanulás a 

felsőoktatásban is lehetséges, elsősorban gyógytornász, testnevelő-sportedző, sportmenedzser, 

rekreációszervezés és egészségfejlesztés stb. szakirányban. 

Írásbeli vizsga: nincs 
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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: BTMN-s tanulókat tudunk fogadni ebbe a 

csoportba. 

A jelentkezés feltétele: Foglalkozás egészségügyi szakrendelőből alkalmassági vélemény a B.3161-

4/Új számú formanyomtatványon. 

 

➢ 9.C egészségügyi szakgimnáziumi osztály – mentőápoló csoport (12 fő) Tagozatkód: 0026 

I. Egészségügyi ágazat  

Egészségügyi szakmacsoport  

Érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés: Általános ápolási és egészségügyi 

asszisztens (OKJ szám: 52 720 01) 

Érettségi végzettséghez kötött szakképesítés: Gyakorló mentőápoló (OKJ szám: 54 723 01), + 1 év 

szakképzés-ráépüléssel Mentőápoló (OKJ szám: 55 723 11) 

Idegen nyelv: angol vagy német vagy francia (heti 4 órában) 

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: A képzés a szakgimnáziumi kerettantervre 

épülő helyi tanterv szerint folyik. A tanulmányi idő 4 év. A 9-12. évfolyamokon közismeretei, valamint 

szakmai elméleti és szakmai gyakorlati oktatás folyik. A tanulók érettségi bizonyítvány mellett 

Általános ápolási és egészségügyi asszisztens (OKJ szám: 52 720 01) OKJ-s mellék-szakképesítés is 

szerezhető. Az érettségit követően további emelt szintű szakmai végezettség megszerzésének 

lehetőségét is kínáljuk a szakgimnáziumon belül. +1 év szakképzési évvel Gyakorló mentőápoló (OKJ 

szám: 54 723 01), + 1 év szakképzés-ráépüléssel Mentőápoló (OKJ szám: 55 723 11) szakképesítést 

szerezhető. Továbbtanulás a felsőoktatásban is lehetéses, elsősorban védőnő, diplomás ápoló, 

szülésznő, mentőtiszt, egészségügyi szervező, szociális munkás stb. szakirányban. 

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: BTMN-s tanulókat tudunk fogadni ebbe a 

csoportba. 

A jelentkezés feltétele: Foglalkozás egészségügyi szakrendelőből alkalmassági vélemény a B.3161-

4/Új számú formanyomtatványon. 

 

➢ 9.D közgazdasági szakgimnáziumi osztály (34 fő) Tagozatkód: 0025  

XXIV. Közgazdasági ágazat  

Közgazdasági szakmacsoport 
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Érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés: Pályázati-támogatási asszisztens (OKJ 

szám: 52 345 06) 

Érettségi végzettséghez kötött szakképesítés: Pénzügyi-számviteli ügyintéző (OKJ szám: 54 344 01), + 

1 év szakképzés-ráépüléssel Vállalkozási mérlegképes könyvelő (OKJ szám: 55 344 07) 

Idegen nyelv: angol vagy német vagy francia (heti 4 órában) 

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: A képzés a szakgimnáziumi kerettantervre 

épülő helyi tanterv szerint folyik. A tanulmányi idő 4 év. A 9-12. évfolyamokon közismeretei, valamint 

szakmai elméleti és szakmai gyakorlati oktatás folyik. A tanulók érettségi bizonyítvány mellett 

Pályázati-támogatási asszisztens (OKJ szám: 52 345 06) OKJ-s mellék-szakképesítést is szerezhetnek. 

Az érettségit követően további emelt szintű szakmai végezettség megszerzésének lehetőségét is 

kínáljuk a szakgimnáziumon belül. +1 év szakképzési évvel Pénzügyi-számviteli ügyintéző (OKJ szám: 

54 344 01), + 1 év szakképzés-ráépüléssel Vállalkozási mérlegképes könyvelő (OKJ szám: 55 344 07) 

szakképesítést szerezhető. Továbbtanulás felsőoktatásban is lehetséges elsősorban gazdálkodás és 

menedzsment, kereskedelem és marketing, pénzügy-számvitel, nemzetközi gazdálkodás stb. 

szakirányban. 

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 

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: Mozgáskorlátozott / gyengénlátó /  nagyothalló / 

BTMN/egyéb pszichés zavarral küzdő tanulók jelentkezését is tudjuk fogadni. 

 

➢ 9.E egészségügyi szakgimnáziumi ápoló osztály (34 fő) Tagozatkód: 0024     

I. Egészségügyi ágazat  

Egészségügyi szakmacsoport 

Érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés: Általános ápolási és egészségügyi 

asszisztens (OKJ szám: 52 720 01) 

Érettségi végzettséghez kötött szakképesítés: Gyakorló ápoló (OKJ szám: 54 723 02), + 1 év 

szakképzés-ráépüléssel Ápoló (OKJ szám: 55 723 01) 

Idegen nyelv: angol vagy német vagy francia (heti 4 órában) 

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: A képzés a szakgimnáziumi kerettantervre 

épülő helyi tanterv szerint folyik. A tanulmányi idő 4 év. A 9-12. évfolyamokon közismeretei, valamint 

szakmai elméleti és szakmai gyakorlati oktatás folyik. A tanulók érettségi bizonyítvány mellett 

Általános ápolási és egészségügyi asszisztens (OKJ szám: 52 720 01) OKJ-s mellék-szakképesítést is 

szerezhetnek. Az érettségit követően további emelt szintű szakmai végezettség megszerzésének 

lehetőségét is kínáljuk a szakgimnáziumon belül. +1 év szakképzési évvel Gyakorló ápoló (OKJ szám: 

54 723 02), + 1 év szakképzés-ráépüléssel Ápoló (OKJ szám: 55 723 01) szakképesítést szerezhető. 

Továbbtanulás a felsőoktatásban is lehetéses, elsősorban védőnő, diplomás ápoló, szülésznő, 

mentőtiszt, egészségügyi szervező, szociális munkás stb. szakirányban. 

Írásbeli vizsga: nincs 

Szóbeli meghallgatás: nincs 
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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 

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: BTMN-s tanulókat tudunk fogadni ebben a 

csoportba. 

A jelentkezés feltétele: Foglalkozás egészségügyi szakrendelőből alkalmassági vélemény a B.3161-

4/Új számú formanyomtatványon. 
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Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Bessenyei György Szakgimnáziuma 

 
Település neve: Berettyóújfalu 
Iskola neve: Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Bessenyei György 

Szakgimnáziuma 
OM azonosító: 203030 
Cím: 4100 Berettyóújfalu, Honvéd u. 11. 
Telefon: 06 54 402 094  
E-mail: bessenyeiszc@gmail.com 
Honlap: www.bessenyei-ber.sulinet.hu 
Igazgató neve: Dr. Marinecz Kornélia Florina 
Nyílt nap időpontja: 2018.11.20. - 2018.11.21.  
 
Szakgimnáziumi osztályok 
 

➢ Tagozatkód: 0015 
IX. Gépészet ágazat Gépészet szakmacsoport (17 fő) 
Idegen nyelv: angol vagy német 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: szakmai érettségivel mellékszakképesítés 
Gyártósori gépész (OKJ: 31 521 10), érettségire épülő 1 éves szakképesítés Gépgyártástechnológiai 
technikus (OKJ 54 521 03) 
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, Fizika 
Kollégiumi elhelyezés: a városban van  

 
➢ Tagozatkód: 0016 

XIII. Informatika ágazat Informatika szakmacsoport (17 fő) 
Idegen nyelv: angol vagy német 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: szakmai érettségivel mellékszakképesítés 
Irodai informatikus (OKJ 54 481 02), érettségire épülő 1 éves szakképesítés Informatikai 
rendszerüzemeltető (OKJ 54 481 06) 
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  

 
➢ Tagozatkód: 0017 

IV. Pedagógia ágazat Oktatás szakmacsoport (34 fő) 
Idegen nyelv: angol vagy német 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: szakmai érettségivel mellékszakképesítés 
Óvodai dajka(OKJ:32 140 01) és/vagy  Fogyatékkal élők gondozója (OKJ:52 140 01), érettségire 
épülő 1 éves szakképesítés Pedagógiai- és családsegítő munkatárs (OKJ 54 140 02) 
Írásbeli vizsga: nincs 
Szóbeli meghallgatás: nincs 



39 
 

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: 0018 
XXVII. Vendéglátóipar ágazat Vendéglátás-turisztika szakmacsoport (34 fő) 
Idegen nyelv: angol vagy német 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: szakmai érettségivel mellékszakképesítés 
Pincér (OKJ: 34 811 03), érettségire épülő 1 éves szakképesítés Vendéglátásszervező (OKJ 54 811 01) 
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  
 

➢ Tagozatkód: 0019 
XXXVIII. Rendészet és Közszolgálat ágazat Rendészet, honvédelem és közszolgálat szakmacsoport 
(34 fő) 
Idegen nyelv: angol vagy német 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: szakmai érettségivel mellékszakképesítés 
Közszolgálati ügykezelő  (OKJ: 52 345 04), szakmai érettségi és sikeres felvételi után beszámítás a 
rendészeti szakközépiskolai tanulmányokba, ill. Közszolgálati ügyintéző (OKJ 54 345 01) 
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  
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Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Eötvös József Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája 

és Szakiskolája 

 

Település neve:  Berettyóújfalu 

Iskola neve:  Berettyóújfalui Szakképzési Centrum 

Eötvös József Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Szakiskolája 

OM azonosító:  203030 

Cím:   4100 Berettyóújfalu, Eötvös u. 1. 

Telefon:  54/500-184 

Fax:   54/402-248 

E-mail:   eotvosbere@gmail.com 

Honlap:   eotvosbere.comule.com 

Igazgató neve:  Nagy Zoltán 

Pályaválasztási felelős: Nagy Zoltán 

 

Általános információk az iskoláról: A szakközépiskola első három évfolyamán (9.-11.) a szakképesítés 

megszerzéséhez szükséges közismereti képzés, valamint szakmai elméleti és gyakorlati oktatás folyik; 

további két évfolyamon (12. és 13.) pedig érettségi vizsgára való felkészítés. 

Nyílt nap időpontja: 2018. november 13. 8 óra 

Nyílt nap helye: Tanműhely, 4100 Berettyóújfalu, Honvéd u. 11. 

 

Szakközépiskolai osztályok 

➢ 3 szakképzési évfolyam (12 fő) 

Szakképesítés megnevezése: Asztalos (tagozatkód: 0028) 

Idegen nyelv: angol/német 

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 

Írásbeli vizsga: van/ nincs 

Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 

A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: 5., 6., 7. osztály évvégi és 8. osztály 

félévi eredmények alapján pontszámítás magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen 

nyelv tantárgyakból 

Kollégiumi elhelyezés: van /nincs  Arany János Kollégium, 4100 Berettyóújfalu, Honvéd u. 10 

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: igen 

 

➢ 3 szakképzési évfolyam (12 fő) 

Szakképesítés megnevezése: Eladó (tagozatkód: 029) 

Idegen nyelv: angol/német 

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 

Írásbeli vizsga: van/ nincs 

Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 

A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: 5., 6., 7. osztály évvégi és 8. osztály 

félévi eredmények alapján pontszámítás magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen 

nyelv tantárgyakból 

Kollégiumi elhelyezés: van /nincs  Arany János Kollégium, 4100 Berettyóújfalu, Honvéd u. 10 

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: igen 
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➢ 3 szakképzési évfolyam (12 fő) 

Szakképesítés megnevezése: Gépi forgácsoló (tagozatkód: 0030) 

Idegen nyelv: angol/német 

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 

Írásbeli vizsga: van/ nincs 

Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 

A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: 5., 6., 7. osztály évvégi és 8. osztály 

félévi eredmények alapján pontszámítás magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen 

nyelv tantárgyakból 

Kollégiumi elhelyezés: van /nincs  Arany János Kollégium, 4100 Berettyóújfalu, Honvéd u. 10 

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: igen 

 

➢ 3 szakképzési évfolyam (12 fő) 

Szakképesítés megnevezése: Ipari gépész (tagozatkód: 0031) 

Idegen nyelv: angol/német 

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 

Írásbeli vizsga: van/ nincs 

Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 

A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: 5., 6., 7. osztály évvégi és 8. osztály 

félévi eredmények alapján pontszámítás magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen 

nyelv tantárgyakból 

Kollégiumi elhelyezés: van /nincs  Arany János Kollégium, 4100 Berettyóújfalu, Honvéd u. 10 

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: igen 

 

➢ 3 szakképzési évfolyam (12 fő) 

Szakképesítés megnevezése: Kőműves (tagozatkód: 0033) 

Idegen nyelv: angol/német 

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 

Írásbeli vizsga: van/ nincs 

Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 

A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: 5., 6., 7. osztály évvégi és 8. osztály 

félévi eredmények alapján pontszámítás magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen 

nyelv tantárgyakból 

Kollégiumi elhelyezés: van /nincs  Arany János Kollégium, 4100 Berettyóújfalu, Honvéd u. 10 

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: igen 

 

➢ 3 szakképzési évfolyam (12 fő) 

Szakképesítés megnevezése: Villanyszerelő (tagozatkód: 0032) 

Idegen nyelv: angol/német 

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 

Írásbeli vizsga: van/ nincs 

Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
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A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: 5., 6., 7. osztály évvégi és 8. osztály 

félévi eredmények alapján pontszámítás magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen 

nyelv tantárgyakból 

Kollégiumi elhelyezés: van /nincs  Arany János Kollégium, 4100 Berettyóújfalu, Honvéd u. 10 

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: igen 

 

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása 

Szakiskolai osztályok 

Évfolyamok száma:   3 év (1év előkészítő+ 2 év rész-szakképesítés oktatása) 

A beiskolázás speciális jellemzői: Enyhe fokban értelmi fogyatékos tanulók számára  

A nevelés-oktatás, képzés jellemzői: Asztalosipari szerelő (tagozatkód: 0034) 

Induló osztályok száma:   1 osztály 

Felvehető tanulók száma:  9 fő 

Kollégiumi elhelyezés: van/nincs 

Évfolyamok száma:   3 év (1év előkészítő+ 2 év rész-szakképesítés oktatása) 

A beiskolázás speciális jellemzői: Enyhe fokban értelmi fogyatékos tanulók számára  

A nevelés-oktatás, képzés jellemzői: Fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő (tagozatkód: 0035) 

Induló osztályok száma:   1 osztály 

Felvehető tanulók száma:  9 fő 

Kollégiumi elhelyezés: van/nincs 

Önálló igazgatású kollégiumok 

 

Település neve:   Berettyóújfalu 

Kollégium neve:   Arany János Kollégium 

OM azonosító:   031234 

Cím:    4100 Berettyóújfalu, Honvéd u. 10.  

Igazgató:   Bunya-Novák Éva 

Információk a kollégiumról: 
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BIHARKERESZTES 

Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Bocskai István Gimnáziuma, Szakgimnáziuma, 

Szakközépiskolája és Kollégiuma 

 

Település neve:   Biharkeresztes 

Iskola neve:  Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Bocskai István Gimnáziuma, 

Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma 

OM azonosító:    203030 

Cím:     4110 Biharkeresztes Ady Endre 2. 

Telefon:    54-430-084 

Fax:     54-430-084 

E-mail:     bocskai@bocskai-bker.sulinet.hu 

Honlap:    www.bocskaigimnazium.hu 

Igazgató neve:    Sipos Nóra 

Pályaválasztási felelősök:  Dézsi Sándor, Barta Attila 

Általános információk az iskoláról: Az intézmény Hajdú-Bihar megye egyik legkisebb városában, 

Biharkeresztesen található. Nemrég ünnepelte fennállásának 50.évfordulóját. Folyamatosan 

törekszünk a nevelési, oktatási és képzési struktúra 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. Egyik főtörekvésünk annak biztosítása, hogy tanulóinknak az 

életben való helytállásra való felkészülése ne attól függjön, hogy ki milyen gazdasági, szociális 

körülmények közül érkezik hozzánk.  

Nyílt nap időpontja: 2018.november 16. 8 óra 

 

Szakközépiskolai osztályok: 2 osztály 

Két szakmacsoport közül lehet választani 

A szakmák megszerzése után 2 év alatt érettségi szerezhető 

 

➢ Mezőgazdaság szakmacsoport – 1 osztály (16 fő)  Tagozatkód: 0036 

3 szakképzési évfolyam  

Szakképesítés megnevezése: dísznövénykertész  (OKJ: 34 622 01) 

Idegen nyelv: angol vagy német 

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: Továbbá Útravaló- Út a szakmához pályázati 

lehetőség 

Egészségügyi alkalmasság szükséges 

Írásbeli vizsga: van/ nincs 

Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 

A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: Az általános iskolai 7. év végi és 8. 

félévi – készségtantárgyak nélküli – tanulmányi átlag alapján rangsorolunk 

Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
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➢ Szociális szolgáltatások szakmacsoport – egy osztály (16 fő)  Tagozatkód: 0037 

3 szakképzési évfolyam  

Szakképesítés megnevezése: szociális gondozó és ápoló (OKJ: 34 762 01) 

Idegen nyelv: angol vagy német 

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: Hajdú-Bihar megyében hiányszakmának 

számít, havonta ösztöndíjat kapnak a tanulók (Szabóky Adolf ösztöndíj). Továbbá Útravaló- Út a 

szakmához pályázati lehetőség 

Egészségügyi alkalmasság szükséges 

Írásbeli vizsga: van/ nincs 

Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 

A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: Az általános iskolai 7. év végi és 8. 

félévi – készségtantárgyak nélküli – tanulmányi átlag alapján rangsorolunk 

Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 

 

Kollégiumi címjegyzék 

 

Település neve:   Biharkeresztes 

Kollégium neve:  Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Bocskai István Gimnáziuma, 

Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma 

Cím:     4110 Biharkeresztes Ady Endre 2. 

Telefon:    70/3828922 

Kollégiumvezető:   Kolumbár Lajosné 

Információk a kollégiumról:  A bihari térség egyik legmodernebb kollégiuma, egybeépült az 

iskolával. Férőhelyek száma 80 fő. A kollégista diákok elhelyezése négy ágyas szobákban történik. Az 

első emeleten a lányok, a második emeleten a fiúk kerülnek elhelyezésre. Étkezésüket az 

intézményben található menzán szervezzük meg. A kollégiumi ellátás díjmentes, a diákoknak, csak az 

igénybevett étkezést kell kifizetni. A kollégiumban aktív sport-és közösségi élet van, rendszeresen 

járjak kirándulni, közös főzéseket szerveznek. Célunk, hogy valamennyi diákunk második otthonaként 

értékelje és szeresse kollégiumunka 
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DEBRECEN 

Abigél Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Szakközépiskola, Szakgimnázium, 

Gimnázium és Kollégium 

 
Település neve:   Debrecen 

Iskola neve:   „ABIGÉL” Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola,  
Szakközépiskola, Szakgimnázium, Gimnázium és Kollégium 

OM azonosító:    102 703 

Telephelykód:    027 

Cím:    4029 Debrecen, Víztorony u. 9-11. 

Telefon:    52/411-267 

E-mail:     abigeltodebrecen@gmail.com 

Honlap:    http://abigelsuli.hu/debrecen/ 

Igazgató neve:    Bereczki Éva 

Pályaválasztási felelős:   Bozó Judit 

 

Általános információk az iskoláról: Kis létszámú családias hangulatú iskola. Oldott hangulatban, de 

megfelelő szigorral készítik fel a tanárok a diákokat az érettségire és a felvételikre. Fontosnak tartjuk, 

hogy az általános képzésen túl is kapjanak a diákok valami pluszt, fakultáció keretein belül. 

(Képzőművészeti, táncművészeti, angol, pszichológia fakultációk közül lehet választani) 

Nyílt nap időpontja: Minden héten szerdán nyílt napot tartunk 11:00-tól. 

2018. Október 03. (szerda) 11:00 óra, 2018. Október 10. (szerda) 11:00 óra, 

2018. Október 17. (szerda) 11:00 óra, 2018. Október 24. (szerda) 11:00 óra 

2018. November 07. (szerda) 11:00 óra, 2018. November 14. (szerda) 11:00 óra 

2018. November 21. (szerda) 11:00 óra, 2018. November 28. (szerda) 11:00 óra 

2018. December 05. (szerda) 11:00 óra, 2018. December 12. (szerda) 11:00 óra 

2019. Január 09. (szerda) 11:00 óra, 2019. Január 16. (szerda) 11:00 óra 

2019. Január 23. (szerda) 11:00 óra 

 

Gimnáziumi osztályok 

2 osztály (36-36 fő) 

• 1. idegen nyelv: Angol 

• 2. idegen nyelv: Német 
 

Induló képzés:  

4 évfolyamos gimnázium: 

- Általános tanterv szerint -   Tanulmányi terület belső kódja: 0013 

- Képzőművészeti fakultációval -  Tanulmányi terület belső kódja: 0014 

- Táncművészeti fakultációval -   Tanulmányi terület belső kódja: 0015 

- Idegen nyelvi fakultációval-   Tanulmányi terület belső kódja: 0016 

- Pszichológia fakultációval-   Tanulmányi terület belső kódja: 0017 

- Dráma fakultációval-    Tanulmányi terület belső kódja: 0018 

Írásbeli vizsga: van / nincs 

Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 

http://abigelsuli.hu/debrecen/
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A felvételi eredmény megállapításának 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, 
a fejlődés egyéb pszichés zavarai) 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, tanulót 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 

határozatában az alábbi felsoroltak közül valamelyik meghatározás szerepel:enyhe értelmi 

fogyatékos, beszédfogyatékos, a fejlődés egyéb pszichés zavarai. 
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Debreceni Ady Endre Gimnázium 

 
Település neve:   Debrecen 
Iskola neve:   Debreceni Ady Endre Gimnázium 
OM azonosító:    031201 
Cím:     4024 Debrecen Liszt Ferenc utca 1. 
Telefon:    52/501-986 
Fax:     52/501-987 
E-mail:     ady@iskola.debrecen.hu 
Honlap:    www.ady-debr.sulinet.hu 
Igazgató:    Türk László 
Pályaválasztási felelős:   Dobránszky Sándor 
 
Általános információk az iskoláról: 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; 4+1 évfolyamos nyelvi előkészítő 
évfolyammal induló emelt szintű nyelvi; 4+1 évfolyamos magyar-angol kéttanítási nyelvű; 4+1 
évfolyamos nyelvi előkészítő évfolyammal induló emelt szintű művészeti képzés. Iskolánkban a 
drámás képzés magas színvonalának erősítésére alapfokú művészeti iskola is működik. 
Nyílt nap időpontja: 
2018. november 9. 10 óra (nyolcadikosok számára) 
2018. november 10. 10 óra (hatodikosok számára) 
Szülői tájékoztató: 2018. november 9. 17 óra 
 
Gimnáziumi osztályok 
 

➢ 4+1 évfolyamos nyelvi előkészítő évfolyammal induló emelt szintű nyelvi (angol) képzésű 
osztály (18 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 vagy lehetőség szerint két idegen nyelvből középfokú, felsőfokú 
nyelvismeret elsajátítása a cél. 
Írásbeli vizsga: van / nincs 
Szóbeli meghallgatás. van/ nincs 
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 
Sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása (egyéb pszichés fejlődés zavarral küzdők) 
 

➢ (0002) 4+1 évfolyamos nyelvi előkészítő évfolyammal induló emelt szintű nyelvi (német) 
képzésű osztály (16 fő) 
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1. idegen nyelv: német 
2. idegen nyelv: angol 

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: Érettségi vizsgára és továbbtanulásra való 
felkészülés, az emelt szintű nyelvből vagy lehetőség szerint két idegen nyelvből középfokú, felsőfokú 
nyelvismeret elsajátítása a cél. 
Írásbeli vizsga: van / nincs 
Szóbeli meghallgatás. van/ nincs 
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 
Sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása (egyéb pszichés fejlődés zavarral küzdők) 
 

➢ (0003) 4+1 évfolyamos magyar-angol két tanítási nyelvű osztály (34 fő) 
1. idegen nyelv: angol 
2. idegen nyelv: német, francia, olasz (választható) 

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. (felsőfokú C típusú komplex nyelvvizsga) 
Írásbeli vizsga: van / nincs 
Szóbeli meghallgatás. van/ nincs (angol nyelven) 
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 
Sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása (egyéb pszichés fejlődés zavarral küzdők) 
 

➢ (0004) 4+1 évfolyamos nyelvi előkészítő évfolyammal induló művészeti (dráma) osztály (34 
fő) 

1. idegen nyelv: angol 
2. idegen nyelv: olasz 

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 
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. 100-50 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 
Sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása (egyéb pszichés fejlődés zavarral küzdők) 
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➢ (0006) Hat évfolyamos gimnáziumi osztály (34 fő) 
1. idegen nyelv: angol 
2. idegen nyelv: német, francia, olasz (választható) 

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 
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 
Sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása (egyéb pszichés fejlődés zavarral küzdők) 
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Debreceni Bárczi Gusztáv EGYMI, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium 

 

Település neve:    DEBRECEN 

Intézmény neve:  Debreceni Bárczi Gusztáv EGYMI, Általános Iskola, Készségfejlesztő 

Iskola és Kollégium 

OM azonosító:    038514 

Cím:     4024 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 2 

Telefon:    +36 52 531 690 

Fax:     +36 52 531 690 

E-mail:     barczi@barczi-debr.sulinet.hu 

Honlap:    www.barczi-debr.sulinet.hu 

Intézményvezető neve:  Kovács Anikó Gyöngyi 

Pályaválasztási felelős:   Szakál Judit pályaorientációs konzulens 

Általános információk az iskoláról: gyógypedagógiai intézmény 

Nyílt nap/ok időpontja: 2018. november  5-6. 

 

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása 

Készségfejlesztő iskolai osztályok 

Évfolyamok száma: 4 

A beiskolázás speciális jellemzői: kizárólag intézményünk kijelölésével a sajátos nevelési igényt, az 

értelmi fogyatékosság mértékét megállapító szakértői bizottsági szakvélemény alapján.  

A nevelés-oktatás, képzés jellemzői: A készségfejlesztő iskola a középsúlyos értelmi fogyatékos 

tanulók részére biztosítja az életkezdéshez való felkészülést, a munkába állást lehetővé tevő egyszerű 

betanulást igénylő munkafolyamatok elsajátítását, továbbá a szakképzésben részt venni nem tudó 

enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára nyújt a munkába álláshoz és az életkezdéshez szükséges 

ismereteket.  

A készségfejlesztő iskolának négy évfolyama van, amelyből  

- kettő közismereti képzést folytató évfolyam (a továbbiakban elméleti évfolyam 9-10. évfolyamokon) 

-kettő, az életkezdéshez való felkészülést, a munkába állást lehetővé tevő egyszerű betanulást 

igénylő munkafolyamatok elsajátítását célzó gyakorlati jellegű évfolyam (a továbbiakban: gyakorlati 

évfolyam 11-12. évfolyamokon).  

Gyakorlati képzéseink: 

• szövött-tárgy készítő - papírtermék készítő készségfejlesztő kerettanterv szerint 

• kert- és parkápoló - háztartástan-életvitel készségfejlesztő kerettanterv szerint 

 

A készségfejlesztő kerettantervek sikeres elvégzése rész-szakképzettséget, illetve szakképzettséget 

nem tanúsít.  

A készségfejlesztő iskola sikeresen teljesített gyakorlati évfolyamai eltérő készségfejlesztő 

kerettantervek szerinti oktatással megismételhetőek.  

Induló osztályok száma: 1 

Felvehető tanulók száma: 13 

Kollégiumi elhelyezés: van/nincs 

Kollégiumi címjegyzék 

Település neve:   Debrecen 



51 
 

Kollégium neve:  Debreceni Bárczi Gusztáv EGYMI, Általános Iskola, Készségfejlesztő 

Iskola és Kollégium 

Cím:    4024 Debrecen, Budai Ézsaiás u. 2 

Telefon:    +36 52 531 690 

Kollégiumvezető:   Nyakóné Nagy Anikó 

Információk a kollégiumról:  100 férőhelyes, a Hajdú-Bihar megyéből érkező tanítványaink részére 
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Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium 

 

Település neve:   Debrecen 

Iskola neve:    Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium 

OM azonosító:    031197 

cím:     4032 Debrecen, Békessy Béla u. 12. 

Telefon:    52/531-867 

Fax:     52/531-867 

E-mail:     iskola@csokonai-debr.sulinet.hu 

Honlap:    www.csokonaigimnazium.hu 

Igazgató neve:    Dr. Molnárné Szecskó Ágnes 

Pályaválasztási felelős:   Nagyné Tóth Erzsébet 

 

Általános információk az iskoláról: 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 2019/2020-as tanévben a 9. évfolyamon hat nappali tagozatos osztály indítását 

tervezi. 

Nyílt nap időpontja: 2018. november 15. 

 

Gimnáziumi osztályok 

9. A osztály (34fő) 

➢ Humán csoport (17 fő)  Tanulmányi terület kódja: 1000 

4 évfolyamos képzés 

• 1. idegen nyelv: angol 

• 2. idegen nyelv: latin 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: emelt óraszám angol nyelvből, 
stílustörténet tantárgy tanítása helyi tanterv alapján. 
Írásbeli vizsga: van / nincs 

Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 

Szóbeli meghallgatás ideje: 2019. március 4-5. 

Információk a szóbeli meghallgatásról: szóbeli meghallgatás irodalmi, képzőművészeti és zenei 

témakörökből  a felvételi tájékoztatóban található témák alapján, tételhúzással és 30 perc 

felkészülési idővel. 

A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: általános iskolai eredmények:25%, 

magyar nyelvi és matematika központi írásbeli vizsga eredménye: 50%, szóbeli vizsga eredménye: 

25% 

Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, 
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók is jelentkezhetnek. 
 

➢ Emelt óraszámú történelem csoport (17 fő) Tanulmányi terület kódja: 2000 

4 évfolyamos képzés 

• 1. idegen nyelv: angol 

• 2. idegen nyelv: német 
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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: 2019. március 4-5. 

Információk a szóbeli meghallgatásról: szóbeli meghallgatás történelmi témakörökből  a felvételi 

tájékoztatóban található témák alapján, tételhúzással és 30 perc felkészülési idővel. 

A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: általános iskolai eredmények:25%, 

magyar nyelvi és matematika központi írásbeli vizsga eredménye: 50%, szóbeli vizsga eredménye: 

25% 

Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, 
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók is jelentkezhetnek. 
 

9. Kny B osztály  

➢ Magyar-német két tanítási nyelvű osztály (34fő) Tanulmányi terület kódja: 3000 

5 évfolyamos képzés 

• 1. idegen nyelv: német 

• 2. idegen nyelv: angol 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: előreláthatólag német nyelven tanulják a 
következő tanévben a történelmet, a dráma és táncot és a civilizációt. 
Írásbeli vizsga: van / nincs 

Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 

Szóbeli meghallgatás ideje: 2019. március 4-5. 

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). 

A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: általános iskolai eredmények:25%, 

magyar nyelvi és matematika központi írásbeli vizsga eredménye: 50%, szóbeli vizsga eredménye: 

25% 

Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, 
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók is jelentkezhetnek. 
 

9. C osztály  

➢ Általános tantervű csoport sportolóknak (17 fő) Tanulmányi terület kódja: 4000 

4 évfolyamos képzés 

• 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 
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A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: általános iskolai eredmények: 

általános iskolai eredmények: 33,33%, magyar nyelvi és matematika központi írásbeli vizsga 

eredménye: 66,66% 

Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, 
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók is jelentkezhetnek. 
 

➢ 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 

A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: általános iskolai eredmények: 

általános iskolai eredmények: 33,33%, magyar nyelvi és matematika központi írásbeli vizsga 

eredménye: 66,66%. 

Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, 

figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók is jelentkezhetnek. 

 

9. Kny D osztály  

➢ Magyar-olasz két tanítási nyelvű osztály (34fő) 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: 2019. március 4-5. 

Információk a szóbeli meghallgatásról: magyar nyelvű meghallgatás (témái: anyanyelvi ismeretek, 

kommunikációs készség, az olasz kultúra ismerete). 

A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: általános iskolai eredmények:25%, 

magyar nyelvi és matematika központi írásbeli vizsga eredménye: 50%, szóbeli vizsga eredménye: 

25% 

Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, 
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók is jelentkezhetnek. 
 

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 
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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 

A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: általános iskolai eredmények: 

általános iskolai eredmények: 33,33%, magyar nyelvi és matematika központi írásbeli vizsga 

eredménye: 66,66% 

Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, 
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók is jelentkezhetnek. 
 

➢ Emelt óraszámú 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 óraszámban és csoportbontásban 
tanulják a biológiát négy éven keresztül. 
Írásbeli vizsga: van / nincs 

Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 

Szóbeli meghallgatás ideje: 2019. március 4-5. 

Információk a szóbeli meghallgatásról: szóbeli meghallgatás biológia témakörökből  a felvételi 

tájékoztatóban található témák alapján, tételhúzással és 30 perc felkészülési idővel. 

A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: általános iskolai eredmények:25%, 

magyar nyelvi és matematika központi írásbeli vizsga eredménye: 50%, szóbeli vizsga eredménye: 

25% 

Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, 
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók is jelentkezhetnek. 
 

9. F osztály  

➢ Emelt szintű angol nyelvi osztály (34fő) 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: 2019. március 4-5. 

Információk a szóbeli meghallgatásról: angol nyelvi társalgás a felvételi tájékoztatóban megadott 

témakörök szerint. 

A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: általános iskolai eredmények:25%, 

magyar nyelvi és matematika központi írásbeli vizsga eredménye: 50%, szóbeli vizsga eredménye: 

25% 

Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, 
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók is jelentkezhetnek. 
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Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Középiskolája és Kollégiuma 

 

Település neve:   Debrecen 

Iskola neve:   Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Középiskolája és 

Kollégiuma  

OM azonosító:   201354 

Cím:   4014 Debrecen, Mezőgazdász u. 1.   

Telefon:   52/518-690 

Fax:   52/518-691 

E-mail:   titkarsag@balashazy.unideb.hu 

Honlap:   https://balashazy.unideb.hu/ 

Igazgató neve:   Filep Miklós 

Pályaválasztási felelős:   Kunkli Erzsébet 

 

Általános információk az iskoláról: Iskolánk Debrecen-Pallag területén, a Nagyerdő szélén egy 3,5 

hektáros parkban egyedülálló természetvédelmi környezetben helyezkedik el. Az impozáns 

főépületünk száz éve Magyar Királyi Gazdasági Akadémiának épült, így részesei vagyunk a 150 éves 

Debreceni Felsőfokú Agrárképzésnek.  

Jelenleg négy ágazatban – mezőgazdaság, közgazdaság, élelmiszeripar, kertészet és parképítés ágazat 

– szakgimnáziumi képzés, sportiskolai gimnáziumi, agrár-természettudományi, valamint 

sportorientációjú gimnáziumi oktatás folyik.   

Szakgimnáziumi osztályainkban hangsúlyosan jelenik meg a szakmai tárgyak oktatása a választott 

szakmai ágazatok szerint. Gyakorlatorientált oktatásunkat a legújabb szakmai elvárásoknak 

megfelelve a régió vezető mezőgazdasági és élelmiszeripari vállalkozásaival valamint a Debreceni 

Egyetemmel együttműködésben valósítjuk meg. 

Négy év tanulmány után közismereti tantárgyakból érettségiznek, valamint komplex szakmai 

érettségi vizsgát tesznek, majd egy év alatt technikus vizsgát tehetnek az emelt szintű OKJ szerinti 

képzési szerkezetnek megfelelően a következő szakokon: mezőgazdasági technikus, pénzügyi-

számviteli ügyintéző, élelmiszeripari technikus, parképítő és fenntartó technikus. 

Két gimnáziumi osztályunkat sport, valamint természettudomány iránt érdeklődő diákoknak ajánljuk. 

Évek óta sikeres osztályunk a Debreceni Labdarúgó Akadémiával (DLA) együttműködve (futball, futsal 

sportágak) és a Debreceni Egyetem Atlétikai Club (DEAC) támogatásával valósul meg sportiskolai 

gimnáziumi kerettanterv szerint.  

Az általános gimnáziumi kerettanterve épülő gimnáziumi osztály egyik felét sport a másik felét agrár-

természettudományi orientációval indítjuk. 

Gyakorlóiskolaként tanárjelölt hallgatók számára sokféle pedagógiai és szakmai gyakorlótér kínálatát 

biztosítjuk. Vidéki tanulóknak ellátást az intézmény energetikailag 2017-ben korszerűsített és 2018-

ban komplex belső felújításon áteső kollégiumában biztosítunk. 

Nyílt nap időpontja: 2018. november 7-8.  

 

Gimnáziumi osztályok 

➢ Gimnáziumi sportiskolai osztály-futball/futsal (34 fő) 

• 1. idegen nyelv angol 

• 2. idegen nyelv német 
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Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: Egy intézményen belül olyan iskolát, 

kollégiumot kínálunk, ahol fontos a jó iskolai teljesítmény és a minőségi utánpótlás nevelés 

összehangolása. A tanulók órarendbe beépített délelőtti edzéseken vehetnek részt a Debreceni 

Labdarúgó Akadémia Edzőközpontjában Pallagon.  

Diákjaink elsősorban a DLA és a Debreceni Egyetem sportegyesületeinek (DEAC és DASE) igazolt női 

és férfi sportolói (futball/futsal). Gyakorló iskolai státuszunk miatt kiemelten jó a kapcsolatunk DEAC 

és DASE egyetemi sportegyesületekkel, melyek tulajdonosa intézményünk fenntartója a Debreceni 

Egyetem, így a tanulók továbbtanulási esélyei, valamint a sportkarrierének építése biztosított. 

Írásbeli vizsga: van / nincs 

Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 

A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: A jelentkező tanulók felső tagozatos 

valamennyi osztályzatát bekérjük és ezekből a hetedik év végi és nyolcadik félévi osztályzatait 

vesszük figyelembe magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv, testnevelés 

tantárgyakból. Felmentés miatt hiányzó érdemjegyet a testnevelés kivételével a hozott jegyek 

átlagából számolunk.  A jelentkezés mellé edzői javaslatot/véleményt kell csatolni.  

A sportiskolai gimnáziumi osztályba jelentkező tanulók fizikai képesség felmérési vizsgálaton vesznek 

részt, melyet a Debreceni Labdarúgó Akadémia Edzőközpontjában (Debrecen-Pallag) a DLA 

szakemberei végeznek el 2019. február 25-étől március 10-éig terjedő időszakban. A pontos 

időpontokat az iskola honlapján tesszük közzé. A felméréshez érvényes sportorvosi/orvosi igazolás 

szükséges. Sportiskolai osztályba az a tanuló vehető fel, aki megfelel a sportegészségügyi és fizikai 

képesség felmérési vizsgálat követelményeinek. Maximális pontszám: 50 pont. 

Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: A tanulmányi területre beilleszkedési/tanulási, 

magatartási nehézségekkel küzdő tanulók is jelentkezhetnek. A sajátos nevelési igényű tanulók 

esetében az iskolába való jelentkezés előtt személyes megbeszélés szükséges az alkalmassági vizsgák 

miatt. 

 

➢ 4 évfolyamos gimnáziumi kerettantervre épülő osztály sport orientációval (bármely sportág) 

(18 fő) 

• 1. idegen nyelv angol 

• 2. idegen nyelv német 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: Olyan iskolát, kollégiumot kínálunk, ahol 

lehetőség van arra, hogy a tehetséges sportolók szakmailag ideális körülmények között 

fejlődhessenek. Biztosítjuk az egyéni bánásmódot (terhelés-pihenés egyensúlyban), az iskola és 

sportbeli kötelezettségek összehangolását. Gyakorló iskolai státuszunk miatt kiemelten jó a 

kapcsolatunk a DEAC és DASE egyetemi sportegyesületekkel, a Debreceni Egyetem Sporttudományi 

Koordinációs Intézetével így a tanulók továbbtanulási esélye, valamint sportkarrierének építése 

biztosított.  

Az orientációnak megfelelően magasabb óraszámban biztosított a biológia, a testnevelés tantárgyak 

továbbá a sikeres továbbtanuláshoz szükséges érettségi eredmények érdekében történelem, 1. 

idegen nyelv, matematika, informatika tantárgyak tanulása. Ezen kívül választott érettségi 

előkészítőkkel támogatjuk a sport és az iskolai elvárt teljesítmények összehangolását. 

Írásbeli vizsga: van / nincs 

Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
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A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: A jelentkező tanulók felső tagozatos 

valamennyi osztályzatát bekérjük és ezekből a 7. év végi és 8. félévi eredményét vesszük figyelembe 

magyar nyelv és irodalom, biológia, matematika, történelem, idegen nyelv, testnevelés 

tantárgyakból, kétszeres súlyozással figyelembe véve a történelem tantárgyat. Maximális pontszám: 

70 pont.  

Felmentés miatt hiányzó érdemjegyet a testnevelés kivételével a hozott jegyek átlagából számolunk. 

Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: A tanulmányi területre beilleszkedési/tanulási, 

magatartási nehézségekkel küzdő tanulók is jelentkezhetnek. A sajátos nevelési igényű tanulók 

esetében az iskolába való jelentkezés előtt személyes megbeszélés szükséges a felvétel speciális 

körülményeinek rögzítésére (az épület jelenleg nem akadálymentesített). 

 

➢ 4 évfolyamos gimnáziumi kerettantervre épülő osztály természettudományi orientációval 

(18 fő) 

• 1. idegen nyelv angol 

• 2. idegen nyelv német 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: A természettudományi orientációt azoknak 

ajánljuk, akik szeretik az agráriumot, biológiát, kémiát, kedvelik a természetet. Továbbtanulási terveik 

között szerepel az agrár felsőoktatás, állatorvosi egyetem vagy a biológiához, kémiához, környezet-és 

természetvédelemhez köthető felsőfokú tanulmányok elvégzése. 

Az orientáció olyan egyetemi előkészítést biztosít, mely jó alapot ad ahhoz, hogy nálunk 

érettségizzenek a jövő lótenyésztő, lovassport szervező agrár-, állattenyésztő-, vadgazda-, 

mezőgazdasági vízgazdálkodási-, növényorvosi-, növénytermesztő- kertész- mezőgazdasági-, bio-, 

élelmiszerbiztonsági és –minőségi-, élelmiszer-, környezet-, környezetgazdálkodási-, 

természetvédelmi, és a vidékfejlesztés agrármérnökei, állatorvosai, biológusai, vegyészei, 

gyógyszerészei, és természettudományokat tanító tanárai. 

Írásbeli vizsga: van / nincs 

Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 

A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: A jelentkező tanulók felső tagozatos 

valamennyi osztályzatát bekérjük és ezekből a 7. év végi és 8. félévi eredményét vesszük figyelembe 

magyar nyelv és irodalom, biológia, matematika, kémia, történelem és idegen nyelv tantárgyakból, 

kétszeres súlyozással figyelembe véve a biológia tantárgyat. Maximális pontszám: 70 pont.  

Felmentés miatt hiányzó érdemjegyet a hozott jegyek átlagából számolunk 

Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: A tanulmányi területre beilleszkedési/tanulási, 

magatartási nehézségekkel küzdő tanulók is jelentkezhetnek. A sajátos nevelési igényű tanulók 

esetében az iskolába való jelentkezés előtt személyes megbeszélés szükséges a felvétel speciális 

körülményeinek rögzítésére (az épület jelenleg nem akadálymentesített). 

 

Szakgimnáziumi osztályok 

➢ Mezőgazdaság ágazat szakmacsoport (84 fő) 

A tanulók nyilatkozatuk alapján mellék-szakképesítést szerezhetnek.  

Érettségi végzettséghez kötött szakképesítés: Mezőgazdasági technikus 

Idegen nyelv: angol vagy német 
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Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 9-12. évfolyamon a diákok közismereti 

tantárgyak mellett mezőgazdasági szakmai tantárgyakat (pl. anatómia és élettan, állattenyésztés, 

takarmányozástan, növénytermesztés, gazdálkodási alapismeretek, kertészet…) tanulnak, melyekből 

komplex szakmai érettségi vizsgát tesznek.  

Ezek az órák biztosítják azt, hogy a mezőgazdaság minden ágába betekintést nyerjenek tanulóink, 

továbbá lehetőséget kapnak arra is, hogy megismerkedjenek a környék mezőgazdasági 

vállalkozásainak tevékenységeivel. Gyakorlóiskolaként tanulóink az egyetem tangazdaságában 

teljesítenek szakmai gyakorlatot. Érettségi után egy év alatt emelt szintű OKJ-s szakképesítés komplex 

szakmai vizsgájára készítjük fel a tanulókat mezőgazdasági technikus szakon. 

A végzett szakemberek képesek növénytermesztés, kertészet és az állattenyésztés terén korszerű 

agronómiai és technikai, mezőgazdasági eljárások alkalmazásával piacképes, minőségi termékek 

gazdaságos előállítására, a termelés menedzselésére. 

Írásbeli vizsga: van/ nincs 

Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 

A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: A jelentkezőktől bekérjük az általános 

iskola felső tagozatának minden osztályzatát és ebből az általános iskola 7. év végi és 8. félévi 

eredményét vesszük figyelembe a következő tantárgyakból: magyar nyelv és irodalom, matematika, 

történelem, idegen nyelv, biológia, kémia. Maximális pontszám: 60 pont. Egészségügyi alkalmassági 

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

Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: A tanulmányi területre beilleszkedési/tanulási, 

magatartási nehézségekkel küzdő tanulók is jelentkezhetnek. A sajátos nevelési igényű tanulók 

esetében az iskolába való jelentkezés előtt személyes megbeszélés szükséges az alkalmassági vizsgák 

miatt. 

 

➢ Közgazdaság ágazat szakmacsoport (36 fő) 

A tanulók nyilatkozatuk alapján mellék-szakképesítést szerezhetnek.  

Érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés: Pályázati-támogatási asszisztens 

Érettségi végzettséghez kötött szakképesítés: Pénzügyi-számviteli ügyintéző 

Idegen nyelv: angol vagy német 

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 9-12. évfolyamon a diákok közismereti 

tantárgyak mellett közgazdasági szakmai tantárgyakat (pl. pénzügyi alapismeretek, pénzügy 

gyakorlat, ügyviteli ismeretek- gyakorlatok, statisztika gyakorlat, számviteli alapismeretek, számvitel 

gyakorlat….) tanulnak, melyekből komplex szakmai érettségi vizsgát tesznek. Ezek az órák azt 

biztosítják, hogy megszerezzék a gazdasági munkához szükséges alapvető készségeket, és betekintést 

kapjanak a közgazdaság alapfogalmaiba. A gyakorlati oktatásban, könyvelésben olyan korszerű 

szoftvereket, programokat tanulnak meg használni a diákok, amelyeket a mindennapok során 

alkalmaznak a kis- és középvállalkozások, így a munkaerőpiacon értékes tudással jelennek meg 

tanulóink. Érettségi után egy év alatt emelt szintű OKJ-s szakképesítés szakmai vizsgájára készítjük fel 

a tanulókat pénzügyi-számviteli ügyintéző szakon. A végzett szakemberek alkalmasak kis- és 

nagyvállalkozások működésével kapcsolatos számviteli és pénzügyi részfeladatok önálló elvégzésére, 

ezáltal otthonosan mozognak a pénzügy-számvitel szövevényes világában. A vállalkozás valamennyi 

pénzmozgással, illetve a pénzállomány-változással összefüggő nyilvántartásait vezeti, közreműködik 

az egyes pénzügyi műveletek előkészítésében, lebonyolításában. Működő gazdálkodó szervezeten 

belül előkészíti és rögzíti az adott munkahely gazdasági eseményeit. 
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Írásbeli vizsga: van/ nincs 

Szóbeli meghallgatás. van/ nincs 

A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: A jelentkezőktől bekérjük az általános 

iskola felső tagozatának minden osztályzatát és ebből az általános iskola 7. év végi és 8. félévi 

eredményét vesszük figyelembe a következő tantárgyakból: magyar nyelv és irodalom, matematika, 

történelem, idegen nyelv, biológia, kémia. Maximális pontszám: 60 pont.   

Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: A tanulmányi területre beilleszkedési/tanulási, 

magatartási nehézségekkel küzdő tanulók is jelentkezhetnek. A sajátos nevelési igényű tanulók 

esetében az iskolába való jelentkezés előtt személyes megbeszélés szükséges a felvétel speciális 

körülményeinek rögzítésére (az épület jelenleg nem akadálymentesített). 

 

➢ Élelmiszeripar ágazat szakmacsoport (12 fő) 

A tanulók nyilatkozatuk alapján mellék-szakképesítést szerezhetnek.  

Érettségi végzettséghez kötött szakképesítés: Élelmiszeripari technikus 

Idegen nyelv: angol vagy német 

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 9-12. évfolyamon az osztályban 

tanulmányokat folytató diákjaink a közismereti tantárgyak mellett élelmiszeripari szakmai 

tantárgyakat (pl. élelmiszeripari anyagismeret, élelmiszeripari technológiák, élelmiszer-kémia, 

laboratóriumi alapismeretek, mikrobiológiai és higiénia gyakorlat, minőségbiztosítás…..) tanulnak, 

melyekből komplex szakmai érettségi vizsgát tesznek. Ezek az órák biztosítják, hogy megszerezzék 

azokat az alapvető készségeket, amelyek az élelmiszeriparban szükségesek, valamint betekintést 

nyerjenek a hagyományos, kézműves és a modern élelmiszeripar tevékenységébe a 

termékfejlesztéstől a gyártáson keresztül a csomagolásig. Diákjaink lehetőséget kapnak arra, hogy az 

egyetem laboratóriumában is teljesítsenek szakmai gyakorlatot. Ezenkívül több Debrecen város és a 

régió gazdasági életében is meghatározó szerepet játszó élelmiszeripari vállalkozással kötöttünk 

együttműködési megállapodást a gyakorlatorientált szakmai oktatás megvalósítása érdekében.  

Érettségi után egy év alatt emelt szintű OKJ-s szakképesítés szakmai vizsgájára készítjük fel a 

tanulókat élelmiszeripari technikus szakon. A végzett szakemberek képesek hagyományos és modern 

élelmiszeripari üzemekben vagy laboratóriumokban alapanyagok minőségi és mennyiségi átvételére, 

minőségvizsgálatára illetve azok üzemi vagy háztáji feldolgozására, késztermékek előállítására, 

továbbá tárolási és csomagolási munkáiban részt venni. 

Írásbeli vizsga: van/ nincs 

Szóbeli meghallgatás. van/ nincs 

A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: A jelentkezőktől bekérjük az általános 

iskola felső tagozatának minden osztályzatát és ebből az általános iskola 7. év végi és 8. félévi 

eredményét vesszük figyelembe a következő tantárgyakból: magyar nyelv és irodalom, matematika, 

történelem, idegen nyelv, biológia, kémia. Maximális pontszám: 60 pont. Egészségügyi alkalmassági 

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

Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: A tanulmányi területre beilleszkedési/tanulási, 

magatartási nehézségekkel küzdő tanulók is jelentkezhetnek. A sajátos nevelési igényű tanulók 

esetében az iskolába való jelentkezés előtt személyes megbeszélés szükséges az alkalmassági vizsgák 

miatt. 
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➢ Kertészet és parképítés ágazat szakmacsoport (12 fő) 

A tanulók nyilatkozatuk alapján mellék-szakképesítést szerezhetnek.  

Érettségi végzettséghez kötött szakképesítés: Parképítő és fenntartó technikus 

Idegen nyelv: angol vagy német 

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 9-12. évfolyamon az osztályban tanuló 

diákok a közismereti tantárgyak mellett kertészeti, kertfenntartási szakmai tantárgyakat (pl. 

termesztési ismeretek, műszaki alapismeretek-gyakorlat, faiskolai termesztés-gyakorlat, 

kertfenntartás-gyakorlat, növényismeret-gyakorlat…..) tanulnak, melyekből komplex szakmai 

érettségi vizsgát tesznek. A szakmai gyakorlati órák színvonalas megtartásához elsősorban iskolánk 

3,5 hektáros festői, természetvédelmi környezetben lévő parkja és a Debreceni Egyetem Pallagi 

Kertészeti Kísérleti Telepe, az egyetem botanikus kertje és különböző faiskolák adnak helyet.  

Érettségi után egy év alatt emelt szintű OKJ-s szakképesítés szakmai vizsgájára készítjük fel a 

tanulókat parképítő és fenntartó technikus szakon. A végzett szakemberek képesek parkok, 

díszkertek és egyéb zöldfelületek terv szerinti kiépítésére, növényültetési és gyepesítési munkák 

elvégzésére, meglévők fenntartására, felújítására a hatályos törvényi háttér figyelembe vételéve. 

Emellett kiváló ismerőjük a különböző dísznövényfajoknak és fajtáknak, képesek vállalkozást alapítani 

és működtetni, középszintű vezetői feladatokat ellátni.  

Írásbeli vizsga: van/ nincs 

Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 

A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: A jelentkezőktől bekérjük az általános 

iskola felső tagozatának minden osztályzatát és ebből az általános iskola 7. év végi és 8. félévi 

eredményét vesszük figyelembe a következő tantárgyakból: magyar nyelv és irodalom, matematika, 

történelem, idegen nyelv, biológia, kémia. Maximális pontszám: 60 pont. Egészségügyi alkalmassági 

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

Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: A tanulmányi területre beilleszkedési/tanulási, 

magatartási nehézségekkel küzdő tanulók is jelentkezhetnek. A sajátos nevelési igényű tanulók 

esetében az iskolába való jelentkezés előtt személyes megbeszélés szükséges az alkalmassági vizsgák 

miatt. 

 

Kollégiumi címjegyzék 

 

Település neve:    Debrecen 

Kollégium neve:  Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Középiskolája és 

Kollégiuma 

Cím:     4014 Debrecen, Zsálya köz 4. 

Telefon:    52/518-690 

Kollégiumvezető:   Kaszab Istvánné 

Információk a kollégiumról:  Az intézmény területén diákbarát szellemiségű, 2017-ben 

energetikailag felújított, és 2018-ban komplex belső felújításon áteső kollégium várja vidéki 

tanítványainkat. Igyekszünk a mindennapok során családias légkört kialakítani. Emellett nagy 

hangsúlyt fektetünk a korrepetálásra és a felzárkóztatásra, tehetséggondozásra figyelembe véve a 

gyerekek érdekeit és céljait. Hagyományos rendezvényeink, kirándulásaink mindig jó hangulatban 

telnek (elsősavatás, mikulásest, karácsony, farsang...). Minden jelentkező kilencedikes tanulónak 

igény szerint biztosítjuk a kollégiumi elhelyezést. 
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Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája 

 

Település neve:   Debrecen  

Iskola neve:   Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és 

Általános Iskolája  

OM azonosító:     031200  

cím:       4029 Debrecen, Csengő utca 4.  

Telefon:     06-52-503-952   

E-mail:                                    titkarsag@kossuth-gimn.unideb.hu  

Honlap:                                   http://www.kossuth-gimn.unideb.hu  

Igazgató neve:     Dr. Futóné Monori Edit                      
Pályaválasztási felelős:   Czimer Györgyi  
 
Általános információk az iskoláról:   
A gimnáziumi képzés hatévfolyamos, négyévfolyamos tagozatos és 1+4 évfolyamos nyelvi előkészítős 

osztályokban folyik. Felsőfokú tanulmányokra készülő, motivált, jó előképzettségű diákok számára 

kínál olyan képzést, mely minden tudományterületen alapos, az egyetemi és munkahelyi 

környezetben is helytállást biztosító ismereteket ad.   

Minden csoportban hangsúlyos az idegen nyelv oktatása. A közismereti tárgyakból emelt szintű 

érettségire készít fel az iskola a tagozatos tanterv, illetve a fakultációs, emelt óraszámban 

választható tantárgyak alapján. Az iskola szép természeti környezetben, nagy alapterületen 

helyezkedik el, szaktantermekkel, tornacsarnokkal, technikai eszközökkel és laborokkal várja a 

tanulókat. Kvalifikált tanári kar segíti a diákok felkészülését, színes diákélet egészíti ki a tanulást.   

Nyílt nap időpontja:   2018. november 6. kedd   8.00 óra  - a nyolcadik évfolyamosoknak  

     2018. november 7. szerda 8.00 óra – a hatodik évfolyamosoknak  

  

Gimnáziumi osztályok   

➢ 6 évfolyamos:   

Két teljes osztály (kódszáma 0101, illetve 0102)  

• első idegen nyelv: angol, német  

• második idegen nyelv: angol, német, francia, orosz  

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: a két osztály egyike humán (0101), a másik 

reál (0102) orientációjú, de órahálójuk közel azonos. Az utolsó két évben két szabadon választott 

tárgyból emelt szintű érettségi való felkészülést biztosít mindkettő. Az idegen nyelvek óraszáma 

minden évfolyamon viszonylag magas.  

Írásbeli vizsga: van (központi írásbeli felvételi vizsga).  

Szóbeli meghallgatás: nincs.  

A felvételi eredményre vonatkozó pontszámítás: A felvételi pontszám két pontszám összegeként 

adódik: az általános iskolai eredmények legfeljebb 100 pont, központi írásbeli vizsga legfeljebb 100 

pont, összesen: 200 pont. Az általános iskolai eredmények pontszáma az 5. év végén és 6. félévkor 

kapott magyar nyelv és irodalom (a két tantárgyi jegy átlaga), történelem, matematika, első idegen 

nyelv és egy választott természettudományos tárgy osztályzatai összegének kétszereseként adódik.  

Az írásbeli pontszáma:  A központi anyanyelvi feladatlap (max. 50 pont) és a matematika feladatlap 

(max. 50 pont) megoldásával elért pontszámok összege.  

Kollégiumi elhelyezés: szükség esetén a város középiskolai kollégiumaiban.  
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Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása alapdokumentum szerint: „…a többi gyermekkel, 

tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók iskolai nevelése-

oktatása folyik a gimnáziumban .”  

  

➢ 1+4 évfolyamos  

Egy teljes osztály (kódszáma: 0103)  

• első idegen nyelv: angol  
• második idegen nyelv: német, francia  

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: az első évben az első idegen nyelv 

óraszáma 11, a második idegen nyelvé 7. Ezek mellett matematika és magyar nyelv és irodalom 

tantárgyból szinten tartás, informatikából ECDL vizsga lehetőségét kínáló emelt óraszámú képzés 

zajlik. A második évtől általános gimnáziumi képzés kezdődik, az utolsó két évben két szabadon 

választott tárgyból emelt szintű érettségi való felkészülést biztosít. Az idegen nyelvek óraszáma 

minden évfolyamon viszonylag magas marad.  

Írásbeli vizsga: van (központi írásbeli felvételi vizsga).  

Szóbeli meghallgatás: van.  

 

➢ 4 évfolyamos 

Két teljes osztály, négy tagozat (kódszámaik: 0104, 0105, 0106, 0107)  

• első idegen nyelv: angol, német  

• második idegen nyelv: angol, német, francia, olasz, orosz, spanyol   

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: az egyik osztály a jogi-kommunikációs 

(0104) tagozatra és a gazdasági (0105) tagozatra tagolódik, azonos létszámarányban. Négy éven 

keresztül a megfelelő tagozaton magyar nyelv- és irodalom, történelem, illetve a matematika és a 

történelem oktatása folyik emelt óraszámban. A másik osztály a műszaki tagozatra (0106) és az 

orvosi-gyógyszerészeti (0107) tagozatra tagolódik, azonos létszámarányban. Négy éven keresztül a 

megfelelő tagozaton a matematika és a fizika, illetve a kémia és a biológia oktatása folyik emelt 

óraszámban.  

Írásbeli vizsga: van (központi írásbeli felvételi vizsga).  

Szóbeli meghallgatás: van.  

A felvételi eredményre vonatkozó pontszámítás: 

A 4 és 1+4 évfolyamos osztályainkban a felvételi pontszám három pontszám összegeként adódik: 

Az általános iskolai eredmények: 50 pont 

Központi írásbeli vizsga:  100 pont 

Szóbeli vizsga:    50 pont 

Összesen:     200 pont 

Az általános iskolai eredmények pontszáma: 

Minden tagozaton a következő tantárgyak: magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, egy 

idegen nyelv, egy választott természettudományos tárgy. 

Minden esetben a 7. osztályos tanév év végi és a 8. osztályos tanév félévi osztályzatait vesszük 

figyelembe.  

Az írásbeli pontszáma:  

A központi anyanyelvi feladatlap (max. 50 pont) és a matematika feladatlap (max. 50 pont) 

megoldásával elért pontszámok összege. 

A szóbeli vizsga pontszáma: 

A tagozatokhoz tartozó kötelező felvételi tárgyak a következők: 
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(0103) nyelvi előkészítő tagozat:  angol nyelv 

(0104) gazdasági tagozat:  matematika 

(0105) jogi-kommunikációs tagozat:  magyar nyelv és irodalom 

(0106) műszaki tagozat:  matematika 

(0107) orvosi-gyógyszerészeti tagozat: biológia-kémia  

A tanulóknak iskolánkban a tagozatnak megfelelő tantárgyból kell szóbeli vizsgát tenniük, annyi 

szóbeli vizsgát tesznek, ahány tagozatra beadják a jelentkezési lapjukat. 

Az iskolával tanulói jogviszonyban álló nyolcadik évfolyamos tanulónak, ha tanulmányait az 

intézmény négy vagy 1+4 évfolyamos gimnáziumi képzésén kívánja folytatni, két módon van 

lehetősége bejutni a választott képzésre: 

- az intézmény – pedagógiai programjának követelményein alapuló − belső pontszámítási 

rendszerében elért eredménye alapján halad tovább, amennyiben eléri a továbblépéshez szükséges 

ponthatárt. 

- vagy részt vesz a felvételi eljárásban, mint az intézménnyel tanulói jogviszonyban nem álló 

tanulók.  

Az intézményen belüli továbbhaladással kapcsolatos részletes információkat az intézmény 

Továbbhaladási szabályzata rögzíti (megtalálható az intézmény honlapján). 

Kollégiumi elhelyezés: szükség esetén a város középiskolai kollégiumaiban. 

Sajátos nevelési igényű jelentkezők: A felvételi vizsgán a sajátos nevelési igényű (SNI) tanulóknak is 

részt kell venniük. A gimnázium mozgásszervi, gyengén látó, nagyothalló tanulókat tud fogadni. 

Az SNI tanuló, illetve szülője a vizsgaszervezést érintő speciális körülményekre és eszközökre 

vonatkozó kérelmet nyújthat be az iskola vezetőjének. Kérjük, hogy a megfelelő igazolásokat 

csatolják mind a felvételi eljárást megelőző írásbeli vizsgára jelentkezésükhöz, mind az iskolánkba 

történő jelentkezésükhöz. 
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Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium 

 

Település neve:   Debrecen 

Iskola neve:    Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium 

OM azonosító:    031198 

Cím:     4025 Debrecen, Hatvan u. 44.  

Telefon:    52-535-372; 52-413-758 

Fax:     52-413-758 

E-mail:     fazekas.gimn@fazekas-debr.sulinet.hu 

Honlap:    www.fmg.hu 

Igazgató neve:    Aranyi Imre 

Pályaválasztási felelős:   Türk Zsuzsanna 

Általános információk az iskoláról: Tiszta profilú gimnázium, melyben megtalálható a 4, 5, és 6 
évfolyamos képzés, az emelt szintű tagozatos oktatás több tantárgyból.  
Szakkörök, önképző körök, sportkörök, táborok, kirándulások szervezésével próbálunk hozzájárulni 
ahhoz, hogy a tanulók megtalálják azokat a tevékenységi formákat, ahol tehetségüket 
kibontakoztathatják. 
A rendszeresen megjelenő „100 legjobb gimnázium” rangsorában a Debreceni Fazekas Mihály 
Gimnázium évek óta a legjobb iskolák között szerepel.  
Nyílt nap időpontja:  

6. évfolyamos tanulók részére – 2018.11.12.(hétfő) — 15.00 — 16.00-ig 

8. évfolyamos tanulók részére – 2018.11.13.(kedd) — 14.30 — 16.00-ig 

A szülők számára tájékoztató – 2018.11.13.(kedd) — 17.00 — 18.00-ig 

 

Gimnáziumi osztályok 
 

➢ 1 osztály (34 fő) – 6 évfolyamos gimnáziumi osztály – Kód: 1000  

• 1. idegen nyelv – angol nyelv  

• 2. idegen nyelv – a következők egyike: francia, német, orosz, spanyol nyelv 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: gimnáziumi kerettanterv, emelt szintű 
oktatás matematika tantárgyból, emelt óraszám matematika, informatika tantárgyakból, 
tehetséggondozás, speciális matematika tanterv. 
Írásbeli vizsga: van / nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás ideje: 2019. 02. 25-26-27. (13.00 órától) 
A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: Felvétel az általános iskolai 
tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi, a matematika központi írásbeli vizsga eredménye és a 
szóbeli vizsga alapján 
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
 
 

➢ 0,5 osztály (17 fő) – 4 évfolyamos gimnáziumi osztály– Kód: 2000 

• 1. idegen nyelv – angol nyelv  

• 2. idegen nyelv – a következők egyike: francia, német, orosz, spanyol nyelv 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 4 évfolyam, gimnáziumi kerettanterv, emelt 
szintű oktatás matematika tantárgyból, emelt óraszám fizika, matematika tantárgyakból, 9. 
évfolyamtól csoportbontás, tehetséggondozás.  
Írásbeli vizsga: van / nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
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Szóbeli meghallgatás ideje: 2019. 02. 25-26-27. (02.25-26. – 13.00 órától), (02.27 - 08.00 órától) 
A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: Felvétel az általános iskolai 
tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi, a matematika központi írásbeli vizsga eredménye és a 
szóbeli vizsga alapján 
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
 

➢ 0,5 osztály (17 fő) – 4 évfolyamos gimnáziumi osztály -  Kód: 3000 

• 1. idegen nyelv – angol nyelv  

• 2. idegen nyelv – a következők egyike: francia, német, orosz, spanyol nyelv 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 4 évfolyam, gimnáziumi kerettanterv, emelt 
óraszám biológia, kémia tantárgyakból, 9. évfolyamtól csoportbontás, tehetséggondozás. 
Írásbeli vizsga: van / nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás ideje: 2019. 02. 25-26-27. (02.25-26. – 13.00 órától), (02.27 8.00 órától) 
A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: Felvétel az általános iskolai 
tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi, a matematika központi írásbeli vizsga eredménye és a 
szóbeli vizsga alapján 
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
 

➢ 1 osztály (34 fő) – 4 +1 évfolyamos gimnáziumi osztály - Kód: 4000 

• 1. idegen nyelv – angol nyelv  

• 2. idegen nyelv – német nyelv 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: angol nyelvi előkészítő évfolyam + 4 
évfolyam, gimnáziumi kerettanterv, emelt óraszám biológia, fizika, kémia, matematika 
tantárgyakból, emelt óraszám idegen nyelvből, tehetséggondozás.  
Írásbeli vizsga: van / nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás ideje: 2019. 02. 25-26-27. (02.25-26. – 13.00 órától), (02.27 8.00 órától) 
A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: Felvétel az általános iskolai 
tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi, a matematika központi írásbeli vizsga eredménye és a 
szóbeli vizsga alapján 
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
 

➢ 0,5 osztály (17 fő) – 4+1 évfolyamos gimnáziumi osztály - Kód: 5000 

• 1. idegen nyelv – francia nyelv  

• 2. idegen nyelv – angol nyelv 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: francia nyelvi előkészítő évfolyam + 4 
évfolyam, gimnáziumi kerettanterv, magyar – francia két tanítási nyelvű iskolai oktatás, emelt 
szintű oktatás francia nyelv tantárgyból (a francia nyelv oktatása kezdő szintről indul), emelt óraszám 
francia nyelv tantárgyból, tehetséggondozás.  
Írásbeli vizsga: van / nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás ideje: 2019. 02. 25-26-27. (02.25-26. – 13.00 órától), (02.27 8.00 órától) 
A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: Felvétel az általános iskolai 
tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi, a matematika központi írásbeli vizsga eredménye és a 
szóbeli vizsga alapján 
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
 

➢ 0,5 osztály (17 fő) – 4 +1 évfolyamos gimnáziumi osztály – Kód: 6000 

• 1. idegen nyelv – spanyol nyelv  

• 2. idegen nyelv – angol nyelv 
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Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: spanyol nyelvi előkészítő évfolyam + 4 
évfolyam, gimnáziumi kerettanterv, magyar – spanyol két tanítási nyelvű iskolai oktatás, emelt 
szintű oktatás spanyol nyelv tantárgyból (a spanyol nyelv oktatása kezdő szintről indul), emelt 
óraszám spanyol nyelv tantárgyból, tehetséggondozás. 
Írásbeli vizsga: van / nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás ideje: 2019. 02. 25-26-27. (02.25-26. – 13.00 órától), (02.27 8.00 órától) 
A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: Felvétel az általános iskolai 
tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi, a matematika központi írásbeli vizsga eredménye és a 
szóbeli vizsga alapján 
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
 

➢ 0,5 osztály (17 fő) – 4 évfolyamos gimnáziumi osztály - Kód: 7000 

• 1. idegen nyelv – angol nyelv  

• 2. idegen nyelv – spanyol nyelv 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 4 évfolyam, gimnáziumi kerettanterv, emelt 
szintű oktatás spanyol nyelv tantárgyból (a spanyol nyelv oktatása kezdő szintről indul), emelt 
óraszám spanyol nyelv, történelem tantárgyakból, tehetséggondozás. 
Írásbeli vizsga: van / nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás ideje: 2019. 02. 25-26-27. (02.25-26. – 13.00 órától), (02.27 8.00 órától) 
A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: Felvétel az általános iskolai 
tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi, a matematika központi írásbeli vizsga eredménye és a 
szóbeli vizsga alapján 
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
 

➢ 0,5 osztály (17 fő) – 4 évfolyamos gimnáziumi osztály -  Kód: 8000 

• 1. idegen nyelv – angol nyelv  

• 2. idegen nyelv – francia nyelv 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 4 évfolyam, gimnáziumi kerettanterv, emelt 
szintű oktatás francia nyelv tantárgyból (a francia nyelv oktatása kezdő szintről indul), emelt 
óraszám francia nyelv, történelem tantárgyakból, tehetséggondozás. 
Írásbeli vizsga: van / nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
Szóbeli meghallgatás ideje: 2019. 02. 25-26-27. (02.25-26. – 13.00 órától), (02.27 8.00 órától) 
A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: Felvétel az általános iskolai 
tanulmányi eredmények, a magyar nyelvi, a matematika központi írásbeli vizsga eredménye és a 
szóbeli vizsga alapján 
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
 
Információk a szóbeli meghallgatásról: a szóbeli elbeszélgetés témakörei az iskola honlapján 
megtalálható (www.fmg.hu) 

 
 

 

 

 

http://www.fmg.hu/
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Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziuma 

 

Település neve:  Debrecen 

Iskola neve:   Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziuma 

OM azonosító:   200203  

Cím:    4024 Debrecen, Kossuth u. 35. 

Telefon:   +36 52 614 783 

Fax:    +36 52 614 751 

E-mail:    doczy@doczy.drk.hu 

Honlap:   www.doczy.drk.hu 

Igazgató neve:   Ilyés Ilona 

Pályaválasztási felelős: Ablonczy Béla 

 

Általános információk az iskoláról: Oktatásunk magas színvonalú. Az idegen nyelveket és a 

természettudományokat kiemelten kezeljük. Egyházi ajánlás szükséges. Heti két hittanóra van 

minden évfolyamon. Feladatunknak tekintjük a nemzeti identitástudat és a református szellemiség 

megőrzését, erősítését. Más felekezethez tartozó, egyházunk értékmegőrző feladatát elismerő szülők 

gyermekeit is felvesszük. Egyetemi felvételi mutatóink jók. Van újságunk, számos szakkör és 

szabadidős sportfoglalkozás közül lehet választani. 

Nyílt nap időpontja: 2018. november 15. 

 

Gimnáziumi osztályok 

➢ 6 évfolyamos nyelvi 001 osztály (26 fő) 

➢ 6 évfolyamos reál 002 osztály (26 fő) 

➢ 4 évfolyamos általános 009 osztály (26 fő) 

• 1. idegen nyelv angol vagy német 

• 2. idegen nyelv angol, német, francia, olasz 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 

Írásbeli vizsga: van / nincs 

Az írásbeli vizsga helye: DRK Dóczy Gimnáziuma, 4024 Debrecen, Kossuth u. 35.  

Az írásbeli vizsga ideje: 2018. január 19. 10. óra 

Információ az írásbeli vizsgáról: Központi írásbeli vizsga magyar nyelvből és matematikából 

Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 

A szóbeli meghallgatás helye: DRK Dóczy Gimnáziuma 
Szóbeli meghallgatás ideje: 2019. márc. 4-7. 
Információk a szóbeli meghallgatásról: Személyes elbeszélgetés a tanulóval az egyházi és gyülekezeti 
kapcsolatairól. 
A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: 

6. évfolyamos diákok pontszámait az alábbiak szerint fogjuk kiszámítani: az általános iskolai 5. 

évfolyam év végi bizonyítványa és a 6. évfolyam I. félévi értesítő eredményei közül a magyar nyelv, 

magyar irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv és természetismeret tantárgyak 

érdemjegyeit 50%-os arányban számítjuk be. A hat évfolyamos gimnáziumok számára összeállított 

központi egységes írásbeli anyanyelvi és matematikai feladatsor eredményeit szintén 50%-ban 

vesszük figyelembe. 

8. évfolyamos diákok pontszámait az alábbiak szerint fogjuk kiszámítani: az általános iskolai 7. 
évfolyam év végi bizonyítványa és a 8. évfolyam I. félévi értesítő eredményei közül a magyar nyelv, 
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magyar irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv és természetismeret tantárgyak 
érdemjegyeit 50%-os arányban számítjuk be. A négy évfolyamos gimnáziumok számára összeállított 
központi egységes írásbeli anyanyelvi és matematikai feladatsor eredményeit szintén 50%-ban 
vesszük figyelembe. 
Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: - 
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Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona 

 

Település neve:   Debrecen 

Iskola neve:    Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona 

OM azonosító:    031208 

Cím:     4026 Debrecen, Péterfia utca 1-7. 

Telefon:    (52) 614-896 

Fax:     (52) 614-930 

E-mail:     refi@drkg.hu 

Honlap:    www.drkg.hu 

Igazgató neve:    Győri József 

Pályaválasztási felelős:   dr. Gaálné Becsy Adrienn 

Általános információk az iskoláról: egyházi fenntartású, négy- és ötévfolyamos gimnázium 

Nyílt nap időpontja: 2018. október 26. és november 16. 

 

Gimnáziumi osztályok 

➢ 4 évfolyamos „REÁL BIOLÓGIA tagozat” osztály (20 fő) 

• 1. idegen nyelv: angol vagy német (heti 4 óra) 

• 2. idegen nyelv: angol, német vagy francia (heti 3 óra) 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: a tagozat kódja: 0003.  

Emelt szintű oktatás biológia és kémia tárgyakból. 

Írásbeli vizsga: van 

Szóbeli meghallgatás: van 

A szóbeli meghallgatás ideje: 2019. február 22-23. 

Információk a szóbeli meghallgatásról: a követelményeket az iskola által kiadott felvételi 

tájékoztató tartalmazza, ill. az iskola honlapjáról letölthető. 

A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: általános iskolai jegyek, 7. év vége 

és 8. félév:25%, központi írásbeli felvételi vizsga:50%, szóbeli felvételi vizsga:25%. 

Kollégiumi elhelyezés: van 

 

➢ 4 évfolyamos „REÁL MATEMATIKA tagozat” osztály (14 fő) 

• 1. idegen nyelv: angol vagy német (heti 4 óra) 

• 2. idegen nyelv: angol, német vagy francia (heti 3 óra) 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: a tagozat kódja: 0004.  

Emelt szintű oktatás matematika és informatika tárgyakból. 

Írásbeli vizsga: van 

Szóbeli meghallgatás: van 

A szóbeli meghallgatás ideje: 2019. február 22-23. 

Információk a szóbeli meghallgatásról: a követelményeket az iskola által kiadott felvételi 

tájékoztató tartalmazza, ill. az iskola honlapjáról letölthető. 

A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: általános iskolai jegyek, 7. év vége 

és 8. félév:25%, központi írásbeli felvételi vizsga:50%, szóbeli felvételi vizsga:25%. 

Kollégiumi elhelyezés: van 

 

 



71 
 

➢ 4 évfolyamos „ÁLTALÁNOS” osztály (34 fő) 

• 1. idegen nyelv: angol vagy német (heti 4 óra) 

• 2. idegen nyelv: angol, német vagy francia (heti 3 óra) 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: a tagozat kódja: 0001.  
Emelt óraszám első idegen nyelvből, emelt szintű érettségire felkészítő fakultáció a 11. és 12. 

évfolyamokon. 

Írásbeli vizsga: van 

Szóbeli meghallgatás: van 

Szóbeli meghallgatás ideje: 2019. február 22-23. 

Információk a szóbeli meghallgatásról: a követelményeket az iskola által kiadott felvételi 

tájékoztató tartalmazza, ill. az iskola honlapjáról letölthető. 

A felvételi eredmény meghallgatásának módja, a pontszámítás: általános iskolai jegyek, 7. év 

vége és 8. félév:25%, központi írásbeli felvételi vizsga:50%, szóbeli felvételi vizsga:25%. 

Kollégiumi elhelyezés: van 

 

➢ 5 évfolyamos „NYELVI tagozat” osztály (34 fő) 

• 1. idegen nyelv: angol (heti 12 óra) 

• 2. idegen nyelv: német vagy francia (heti 6 óra) 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: a tagozat kódja: 0005.  

Emelt szintű oktatás angol nyelvből, emelt óraszámú oktatás német vagy francia nyelvből. A 

második évtől (9. évfolyam) ennek az osztálynak a tagjai – érdeklődésüknek megfelelően - a 

speciális osztály matematika vagy biológia tagozatának tanterve szerint haladnak tovább, vagy 

általános tanterv szerint, 11. és 12. évfolyamokon fakultációs specializációval. 

Írásbeli vizsga: van 

Szóbeli meghallgatás: van 

Szóbeli meghallgatás ideje: 2019. február 22-23. 

Információk a szóbeli meghallgatásról: a követelményeket az iskola által kiadott felvételi tájékoztató 

tartalmazza, ill. az iskola honlapjáról letölthető. 

A felvételi eredmény meghallgatásának módja, a pontszámítás: általános iskolai jegyek, 7. év vége és 

8. félév:25%, központi írásbeli felvételi vizsga:50%, szóbeli felvételi vizsga:25%. 

Kollégiumi elhelyezés: van 

 

Kollégiumi címjegyzék 

 

Település neve:   Debrecen 

Kollégium neve:   Debreceni Református Kollégium Gimnáziumának Diákotthona 

Cím:     4026 Debrecen, Kálvin tér 16. 

Telefon:    (52)-616-701 

Kollégiumvezető:   Nagy Imre 

Információk a kollégiumról: Iskolánk saját kollégiummal rendelkezik, távol lakó vidéki tanulóinknak 

kötelező a bentlakás. A lakószobák 4 és 6 személyesek, az épület modern, jól felszerelt. Más 

középiskola református felekezetű tanulóinak korlátozott létszámban tudunk helyet biztosítani. 
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Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája és Kollégiuma 

 
Település neve:   Debrecen 
Iskola neve:    Debreceni SZC Baross Gábor Középiskolája és Kollégiuma 
OM azonosító:    203033 
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 
Általános információk az iskoláról: A Debreceni Szakképzési Centrum Baross Gábor Középiskolája és 
Kollégiuma 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. Iskolánkban, a szakgimnáziumban a gépészet és az informatika 
ágazatban folyik a képzés. A szakközépiskolában gépészet és közlekedés szakmacsoportba tartozó 
szakmákat oktatunk. Az itt képzett szakmák közül jelenleg a szoftverfejlesztő, a gépi forgácsoló és az 
épület- és szerkezetlakatos szakma hiányszakma. Kollégiumunk a DSZC egyetlen kollégiuma, ahol 
minden távol lakó tanulónknak helyet tudunk biztosítani. 
Nyílt nap időpontja:  2018.11.8 (csütörtök) és 2018.11.9 (péntek) 

 

Szakgimnáziumi osztályok 

➢ 1. Szakgimnáziumi osztály  

Évfolyamok száma: 4 (érettségire felkészítő) + 1 (szakképzési) 

Gépészet ágazat, gépészet szakmacsoport 

Kódszáma: 0011, felvehető: 34 fő 

Idegen nyelv: angol vagy német nyelv 

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban 

Írásbeli vizsga: nincs 

Szóbeli meghallgatás: 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 

A szakképzési évfolyam végén megszerezhető szakmai végzettség: Gépgyártástechnológiai technikus 

(54  521 03) 

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása alapdokumentum szerint: az osztályba 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek. 

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 ágazatra (szakképesítésre) előírt egészségügyi alkalmassági 
követelményeknek meg kell felelni.  

• A tanulóknak – az aktuális pályázati feltételeknek való megfelelés esetén – lehetőségük van 
az Útravaló-MACIKA Ösztöndíjprogram „Út az érettségihez” alprogramjában való részvételre.  

 

➢ 2. Szakgimnáziumi osztály  

Évfolyamok száma: 4 (érettségire felkészítő) + 1 (szakképzési) 

http://www.dszcbaross.hu/
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Informatika ágazat, gépészet szakmacsoport 

Kódszáma: 0012, felvehető: 22 fő 

Idegen nyelv: angol nyelv 

Írásbeli vizsga: nincs 

Szóbeli meghallgatás. 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 

A szakképzési évfolyam végén megszerezhető szakmai végzettség: Szoftverfejlesztő (54 213 05) 

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása alapdokumentum szerint: az osztályba 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek. 

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 

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

• A tanulóknak az ágazatra (szakképesítésre) előírt egészségügyi alkalmassági 
követelményeknek meg kell felelni.  

• A tanulóknak – az aktuális pályázati feltételeknek való megfelelés esetén – lehetőségük van 
az Útravaló-MACIKA Ösztöndíjprogram „Út az érettségihez” alprogramjában való részvételre.  

 

➢ 3. Szakgimnáziumi osztály  

Évfolyamok száma: 4 (érettségire felkészítő) + 1 (szakképzési) 

Informatika ágazat, gépészet szakmacsoport 

Kódszáma: 0013, felvehető: 12 fő 

Idegen nyelv: angol nyelv 

Írásbeli vizsga: nincs 

Szóbeli meghallgatás. 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 

A szakképzési évfolyam végén megszerezhető szakmai végzettség: Informatikai rendszerüzemeltető 

(54 481 06) 

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása alapdokumentum szerint: az osztályba 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek. 

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 

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

• A tanulóknak az ágazatra (szakképesítésre) előírt egészségügyi alkalmassági 
követelményeknek meg kell felelni.  

• A tanulóknak – az aktuális pályázati feltételeknek való megfelelés esetén – lehetőségük van 
az Útravaló-MACIKA Ösztöndíjprogram „Út az érettségihez” alprogramjában való részvételre.  

 

 

Szakközépiskolai osztályok 

➢ 1. Szakközépiskolai osztály  

3 szakképzési évfolyam + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam  

Szakképesítés megnevezése: Gépi forgácsoló (34  521 03) 
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Kódszáma: 0021, felvehető: 28 fő 

Idegen nyelv: angol vagy német nyelv 

Írásbeli vizsga: nincs 

Szóbeli meghallgatás. 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 

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása alapdokumentum szerint: az osztályba 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek. 

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 

• Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjjal támogatott szakképesítés.  

• A tanulóknak a szakképesítésre előírt egészségügyi alkalmassági követelményeknek meg kell 
felelni.  

• A tanulóknak – az aktuális pályázati feltételeknek való megfelelés esetén – lehetőségük van 
az Útravaló-MACIKA Ösztöndíjprogram esélyteremtő „Út a szakmához ösztöndíj” 
alprogramjában való részvételre.  

 

➢ 2. Szakközépiskolai osztály  

3 szakképzési évfolyam + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam 

Szakképesítés megnevezése: Ipari gépész (34  521 04) 

Kódszáma: 0022, felvehető: 28 fő 

Idegen nyelv: angol vagy német nyelv 

Írásbeli vizsga: nincs 

Szóbeli meghallgatás. 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 

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása alapdokumentum szerint: az osztályba 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek. 

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 

• A tanulóknak a szakképesítésre előírt egészségügyi alkalmassági követelményeknek meg kell 
felelni.  

• A tanulóknak – az aktuális pályázati feltételeknek való megfelelés esetén – lehetőségük van 
az Útravaló-MACIKA Ösztöndíjprogram esélyteremtő „Út a szakmához ösztöndíj” 
alprogramjában való részvételre.  

 

➢ 3. Szakközépiskolai osztály  

3 szakképzési évfolyam + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam 

Szakképesítés megnevezése: Hegesztő (34  521 06) 

Kódszáma: 0023, felvehető: 56 fő 

Idegen nyelv: angol vagy német nyelv 

Írásbeli vizsga: nincs 

Szóbeli meghallgatás. 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 
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Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása alapdokumentum szerint: az osztályba 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek. 

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 

• A tanulóknak a szakképesítésre előírt egészségügyi alkalmassági követelményeknek meg kell 
felelni.  

• A tanulóknak – az aktuális pályázati feltételeknek való megfelelés esetén – lehetőségük van 
az Útravaló-MACIKA Ösztöndíjprogram esélyteremtő „Út a szakmához ösztöndíj” 
alprogramjában való részvételre.  

 

➢ 4. Szakközépiskolai osztály  

3 szakképzési évfolyam + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam 

Szakképesítés megnevezése: Épület- és szerkezetlakatos (34  582 03) 

Kódszáma: 0024, felvehető: 28 fő 

Idegen nyelv: angol vagy német nyelv 

Írásbeli vizsga: nincs 

Szóbeli meghallgatás. 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 

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása alapdokumentum szerint: az osztályba 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek. 

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 

• Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjjal támogatott szakképesítés.  

• A tanulóknak a szakképesítésre előírt egészségügyi alkalmassági követelményeknek meg kell 
felelni.  

• A tanulóknak – az aktuális pályázati feltételeknek való megfelelés esetén – lehetőségük van 
az Útravaló-MACIKA Ösztöndíjprogram esélyteremtő „Út a szakmához ösztöndíj” 
alprogramjában való részvételre.  

 

➢ 5. Szakközépiskolai osztály  

3 szakképzési évfolyam + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam 

Szakképesítés megnevezése: Karosszérialakatos (34  525 06) 

Kódszáma: 0025, felvehető: 28 fő 

Idegen nyelv: angol vagy német nyelv 

Írásbeli vizsga: nincs 

Szóbeli meghallgatás. 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 

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása alapdokumentum szerint: az osztályba 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek. 

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 

• A tanulóknak a szakképesítésre előírt egészségügyi alkalmassági követelményeknek meg kell 
felelni.  

• A tanulóknak – az aktuális pályázati feltételeknek való megfelelés esetén – lehetőségük van 
az Útravaló-MACIKA Ösztöndíjprogram esélyteremtő „Út a szakmához ösztöndíj” 
alprogramjában való részvételre.  
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➢ 6. Szakközépiskolai osztály  

3 szakképzési évfolyam + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam 

Szakképesítés megnevezése: Szerszámkészítő (34  521 10) 

Kódszáma: 0026, felvehető: 14 fő 

Idegen nyelv: angol vagy német nyelv 

Írásbeli vizsga: nincs 

Szóbeli meghallgatás. 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 

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása alapdokumentum szerint: az osztályba 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek. 

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 

• A tanulóknak a szakképesítésre előírt egészségügyi alkalmassági követelményeknek meg kell 
felelni.  

• A tanulóknak – az aktuális pályázati feltételeknek való megfelelés esetén – lehetőségük van 
az Útravaló-MACIKA Ösztöndíjprogram esélyteremtő „Út a szakmához ösztöndíj” 
alprogramjában való részvételre.  

 

Kollégium 

Település neve:   Debrecen 

Kollégium neve:   Debreceni SZC Baross Gábor Középiskolája és Kollégiuma 

cím:     4030 Debrecen Budai Ézsaiás u. 8/A 

Telefon:    (52) 471-798 

Kollégiumvezető:   Rajtik János 

Információk a kollégiumról: Jelenleg a kollégium 156 fő (104 fiú + 52 lány) férőhellyel rendelkezik. 

Helyileg az iskolánkkal egy területen található. A kollégium az elmúlt év során lett felújítva, ami az 

épület hőszigetelését, a hőszigetelt nyílászárók beépítését, valamint a szobák bútorzatának cseréjét 

jelentette. A kollégiumi diákok tanulmányi munkáját a nevelőtanárok szakjuknak megfelelően segítik. 

A szabadidő hasznos eltöltésére szakkörök, sportolási lehetőségek és számítógépterem áll a tanulók 

rendelkezésére. 
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Debreceni Szakképzési Centrum Beregszászi Pál Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 

 

Település neve:   Debrecen 

Iskola neve:    Debreceni SZC Beregszászi Pál Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 

OM azonosító:    203033 

Cím:     4032 Debrecen, Jerikó u. 17. 

Telefon:    52-503-150 

Fax:     52-314-204 

E-mail:     titkarsag@dszcberegszaszi.hu 

Honlap:    www.dszcberegszaszi.hu 

Igazgató neve:    Nagyné Oláh Katalin 

Pályaválasztási felelős:   Dienes Zoltán Tibor 

 

Általános információk az iskoláról: Iskolánk Debrecen egyik legrégebbi szakképző intézménye.  1905 

óta ragaszkodik a magas fokú szakmai képzéshez.  

Iskolánk a 2010/2011-es tanévet új helyen, a Jerikó u. 17-21. szám alatt kezdte meg. Az élet 

ismételten megújulásra késztette iskolánkat, a vezetőséget és a tantestületet. Ez a folyamatos 

megújulás biztosítja ma is, hogy a hozzánk jelentkező diákok tanulmányaik folyamán és végzésük 

után is megtalálják a számításukat, korszerű ismeretek birtokában megállják – megállhassák helyüket 

az életben. 

A tanműhelyekben a szakmák elsajátításához szükséges minden korszerű műszer, eszköz 

megtalálható. A diákokat magasan képzett oktatók vezetik be a gyakorlat világába. A tanműhelyben 

szakgimnáziumi és szakközépiskolás diákok képzése egyaránt folyik. Tanulóink jól felszerelt 

informatika termekben sajátíthatják el a ma már nélkülözhetetlen informatikai-számítástechnikai, 

programozási és hálózati (CISCO) ismereteket. Az iskolánkban sportudvar (kézilabdapályák, illetve 

atlétikai pálya), 25 méteres tanuszoda, illetve korszerű tornaterem áll rendelkezésre. 

Az iskolánkba jelentkező, általános iskolát végzett diákok választhatnak a szakmai érettségit adó 

szakgimnáziumi és a szakközépiskolai képzés között. A diákok az érettségi vizsga után különböző 

szakmák közül választhatnak a villamosipar és elektronika, gépészet, közlekedésgépész, vegyipar, 

távközlés, illetve az informatika ágazatok területén. Természetesen lehetőség van arra is, hogy az 

érettségi után főiskolán, egyetemen tanuljanak tovább. A szakmát tanuló diákok OKJ-s szakmai 

vizsgát tehetnek. Tanulóinknak lehetősége van részt venni szakmai versenyeken. Tanulóink Europass 

bizonyítványt szerezhetnek. 

Alapítóink célja az volt, hogy az iskola tanulói a gazdaság kiváló szakembereivé váljanak, megállják 

helyüket az egész ország területén, s versenyképesek legyenek Európa piacán. Ezt a hagyományt 

folytatjuk ma is, és ezért vagyunk Debrecen és Hajdú-Bihar megye meghatározó ipari és informatikai 

szakképző intézeteinek egyike. 

Nyílt nap időpontja: 2018. október 25. és 2018. november 23. 

 

 Szakgimnáziumi osztályok  

➢ Villamosipar és elektronika ágazat (34 fő) 

Érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés: PLC programozó 

Érettségi végzettséghez kötött szakképesítés: elektronikai technikus  

Idegen nyelv: angol nyelv, német nyelv 
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Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: Egészségügyi alkalmassági 

követelményeknek való megfelelés szükséges. 

Írásbeli vizsga: van/ nincs 

Szóbeli meghallgatás. van/ nincs 

A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: felvétel a tanulmányi eredmények 

alapján: az általános iskolában elért eredmény (5., 6. és 7. osztályos év végi, 8. osztályos félévi 

érdemjegy magyar nyelv és irodalom, matematika, idegen nyelv, és — ágazattól, illetve szakmától 

függően — fizika vagy informatika tantárgyakból). Rangsorolás a 20/2012 (VIII. 31.) EMMI  rendelet  

40. § (3) bekezdés alapján: A rangsorolás során az azonos összesített eredményt elérő tanulók közül 

előnyben kell részesíteni a hátrányos helyzetű tanulót, ezt követően azt a jelentkezőt, akinek a 

lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye az iskola székhelye, feladatellátási helye szerinti járás 

területén található, vagy akinek különleges helyzete ezt indokolja. 

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. 

 

➢ Villamosipar és elektronika ágazat (34 fő) 

Érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés: villamos berendezés szerelő és üzemeltető 

Érettségi végzettséghez kötött szakképesítés: automatikai technikus  

Idegen nyelv: angol nyelv, német nyelv 

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: Egészségügyi alkalmassági 

követelményeknek való megfelelés szükséges. 

Írásbeli vizsga: van/ nincs 

Szóbeli meghallgatás. van/ nincs 

A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: felvétel a tanulmányi eredmények 

alapján: az általános iskolában elért eredmény (5., 6. és 7. osztályos év végi, 8. osztályos félévi 

érdemjegy magyar nyelv és irodalom, matematika, idegen nyelv, és — ágazattól, illetve szakmától 

függően — fizika vagy informatika tantárgyakból). Rangsorolás a 20/2012 (VIII. 31.) EMMI  rendelet  

40. § (3) bekezdés alapján: A rangsorolás során az azonos összesített eredményt elérő tanulók közül 

előnyben kell részesíteni a hátrányos helyzetű tanulót, ezt követően azt a jelentkezőt, akinek a 

lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye az iskola székhelye, feladatellátási helye szerinti járás 

területén található, vagy akinek különleges helyzete ezt indokolja. 

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. 

 

➢ Gépészet ágazat (34 fő) 

Érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés: villamos berendezés szerelő és üzemeltető 

Érettségi végzettséghez kötött szakképesítés: mechatronikai technikus  

Idegen nyelv: angol nyelv, német nyelv 

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: Egészségügyi alkalmassági 

követelményeknek való megfelelés szükséges. 

Írásbeli vizsga: van/ nincs 
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Szóbeli meghallgatás. van/ nincs 

A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: felvétel a tanulmányi eredmények 

alapján: az általános iskolában elért eredmény (5., 6. és 7. osztályos év végi, 8. osztályos félévi 

érdemjegy magyar nyelv és irodalom, matematika, idegen nyelv, és — ágazattól, illetve szakmától 

függően — fizika vagy informatika tantárgyakból). Rangsorolás a 20/2012 (VIII. 31.) EMMI  rendelet  

40. § (3) bekezdés alapján: A rangsorolás során az azonos összesített eredményt elérő tanulók közül 

előnyben kell részesíteni a hátrányos helyzetű tanulót, ezt követően azt a jelentkezőt, akinek a 

lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye az iskola székhelye, feladatellátási helye szerinti járás 

területén található, vagy akinek különleges helyzete ezt indokolja. 

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. 

 

➢ Gépészet ágazat (34 fő) 

Érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés: gyártósori gépész 

Érettségi végzettséghez kötött szakképesítés: gépgyártástechnológiai technikus 

Idegen nyelv: angol nyelv, német nyelv 

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: Egészségügyi alkalmassági 

követelményeknek való megfelelés szükséges. 

Írásbeli vizsga: van/ nincs 

Szóbeli meghallgatás. van/ nincs 

A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: felvétel a tanulmányi eredmények 

alapján: az általános iskolában elért eredmény (5., 6. és 7. osztályos év végi, 8. osztályos félévi 

érdemjegy magyar nyelv és irodalom, matematika, idegen nyelv, és — ágazattól, illetve szakmától 

függően — fizika vagy informatika tantárgyakból). Rangsorolás a 20/2012 (VIII. 31.) EMMI  rendelet  

40. § (3) bekezdés alapján: A rangsorolás során az azonos összesített eredményt elérő tanulók közül 

előnyben kell részesíteni a hátrányos helyzetű tanulót, ezt követően azt a jelentkezőt, akinek a 

lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye az iskola székhelye, feladatellátási helye szerinti járás 

területén található, vagy akinek különleges helyzete ezt indokolja. 

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. 

 

➢ Közlekedésgépész ágazat (17 fő) 

Érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés: elektronikai műszerész 

Érettségi végzettséghez kötött szakképesítés: autóelektronikai műszerész 

Idegen nyelv: angol nyelv, német nyelv 

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: Egészségügyi alkalmassági 

követelményeknek való megfelelés szükséges. 

Írásbeli vizsga: van/ nincs 

Szóbeli meghallgatás. van/ nincs 

A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: felvétel a tanulmányi eredmények 

alapján: az általános iskolában elért eredmény (5., 6. és 7. osztályos év végi, 8. osztályos félévi 
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érdemjegy magyar nyelv és irodalom, matematika, idegen nyelv, és — ágazattól, illetve szakmától 

függően — fizika vagy informatika tantárgyakból). Rangsorolás a 20/2012 (VIII. 31.) EMMI  rendelet  

40. § (3) bekezdés alapján: A rangsorolás során az azonos összesített eredményt elérő tanulók közül 

előnyben kell részesíteni a hátrányos helyzetű tanulót, ezt követően azt a jelentkezőt, akinek a 

lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye az iskola székhelye, feladatellátási helye szerinti járás 

területén található, vagy akinek különleges helyzete ezt indokolja. 

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. 

 

➢ Közlekedésgépész ágazat (17 fő) 

Érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés: kerékpárszerelő és építő- és anyagmozgató 

gép kezelője 

Érettségi végzettséghez kötött szakképesítés: autószerelő 

Idegen nyelv: angol nyelv, német nyelv 

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: Egészségügyi alkalmassági 

követelményeknek való megfelelés szükséges. 

Írásbeli vizsga: van/ nincs 

Szóbeli meghallgatás. van/ nincs 

A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: felvétel a tanulmányi eredmények 

alapján: az általános iskolában elért eredmény (5., 6. és 7. osztályos év végi, 8. osztályos félévi 

érdemjegy magyar nyelv és irodalom, matematika, idegen nyelv, és — ágazattól, illetve szakmától 

függően — fizika vagy informatika tantárgyakból). Rangsorolás a 20/2012 (VIII. 31.) EMMI  rendelet  

40. § (3) bekezdés alapján: A rangsorolás során az azonos összesített eredményt elérő tanulók közül 

előnyben kell részesíteni a hátrányos helyzetű tanulót, ezt követően azt a jelentkezőt, akinek a 

lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye az iskola székhelye, feladatellátási helye szerinti járás 

területén található, vagy akinek különleges helyzete ezt indokolja. 

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. 

 

➢ Távközlés ágazat (17 fő) 

Érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés: távközlési üzemeltető 

Érettségi végzettséghez kötött szakképesítés: infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető  

Idegen nyelv: angol nyelv, német nyelv 

Írásbeli vizsga: van/ nincs 

Szóbeli meghallgatás. van/ nincs 

A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: felvétel a tanulmányi eredmények 

alapján: az általános iskolában elért eredmény (5., 6. és 7. osztályos év végi, 8. osztályos félévi 

érdemjegy magyar nyelv és irodalom, matematika, idegen nyelv, és — ágazattól, illetve szakmától 

függően — fizika vagy informatika tantárgyakból). Rangsorolás a 20/2012 (VIII. 31.) EMMI  rendelet  

40. § (3) bekezdés alapján: A rangsorolás során az azonos összesített eredményt elérő tanulók közül 

előnyben kell részesíteni a hátrányos helyzetű tanulót, ezt követően azt a jelentkezőt, akinek a 
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lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye az iskola székhelye, feladatellátási helye szerinti járás 

területén található, vagy akinek különleges helyzete ezt indokolja. 

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. 

 

➢ Informatika ágazat (17 fő) 

Érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés: irodai informatikus 

Érettségi végzettséghez kötött szakképesítés: műszaki informatikus  

Idegen nyelv: angol nyelv, német nyelv 

Írásbeli vizsga: van/ nincs 

Szóbeli meghallgatás. van/ nincs 

A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: felvétel a tanulmányi eredmények 

alapján: az általános iskolában elért eredmény (5., 6. és 7. osztályos év végi, 8. osztályos félévi 

érdemjegy magyar nyelv és irodalom, matematika, idegen nyelv, és — ágazattól, illetve szakmától 

függően — fizika vagy informatika tantárgyakból). Rangsorolás a 20/2012 (VIII. 31.) EMMI  rendelet  

40. § (3) bekezdés alapján: A rangsorolás során az azonos összesített eredményt elérő tanulók közül 

előnyben kell részesíteni a hátrányos helyzetű tanulót, ezt követően azt a jelentkezőt, akinek a 

lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye az iskola székhelye, feladatellátási helye szerinti járás 

területén található, vagy akinek különleges helyzete ezt indokolja. 

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. 

 

➢ Informatika ágazat (34 fő) 

Érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés: irodai informatikus 

Érettségi végzettséghez kötött szakképesítés: gazdasági informatikus vagy műszaki informatikus 

vagy szoftverfejlesztő  

Idegen nyelv: angol nyelv, német nyelv 

Írásbeli vizsga: van/ nincs 

Szóbeli meghallgatás. van/ nincs 

A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: felvétel a tanulmányi eredmények 

alapján: az általános iskolában elért eredmény (5., 6. és 7. osztályos év végi, 8. osztályos félévi 

érdemjegy magyar nyelv és irodalom, matematika, idegen nyelv, és — ágazattól, illetve szakmától 

függően — fizika vagy informatika tantárgyakból). Rangsorolás a 20/2012 (VIII. 31.) EMMI  rendelet  

40. § (3) bekezdés alapján: A rangsorolás során az azonos összesített eredményt elérő tanulók közül 

előnyben kell részesíteni a hátrányos helyzetű tanulót, ezt követően azt a jelentkezőt, akinek a 

lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye az iskola székhelye, feladatellátási helye szerinti járás 

területén található, vagy akinek különleges helyzete ezt indokolja. 

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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Szakközépiskolai osztályok 

➢ 3 szakképzési évfolyam (56 fő) 

Szakképesítés megnevezése: villanyszerelő szakképesítés villamosipar és elektronika ágazat, 

elektrotechnika-elektronika szakmacsoport 

Idegen nyelv: angol nyelv, német nyelv 

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: Egészségügyi alkalmassági 

követelményeknek való megfelelés szükséges. 

Írásbeli vizsga: van/ nincs 

Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 

A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: felvétel a tanulmányi eredmények 

alapján: az általános iskolában elért eredmény (5., 6. és 7. osztályos év végi, 8. osztályos félévi 

érdemjegy magyar nyelv és irodalom, matematika, idegen nyelv, és — ágazattól, illetve szakmától 

függően — fizika vagy informatika tantárgyakból). Rangsorolás a 20/2012 (VIII. 31.) EMMI  rendelet  

40. § (3) bekezdés alapján: A rangsorolás során az azonos összesített eredményt elérő tanulók közül 

előnyben kell részesíteni a hátrányos helyzetű tanulót, ezt követően azt a jelentkezőt, akinek a 

lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye az iskola székhelye, feladatellátási helye szerinti járás 

területén található, vagy akinek különleges helyzete ezt indokolja. 

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 szakképzési évfolyam (14 fő) 

Szakképesítés megnevezése: autógyártó szakképesítés gépészet ágazat, gépészet szakmacsoport 

Idegen nyelv: angol nyelv, német nyelv 

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: Egészségügyi alkalmassági 

követelményeknek való megfelelés szükséges. 

Írásbeli vizsga: van/ nincs 

Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 

A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: felvétel a tanulmányi eredmények 

alapján: az általános iskolában elért eredmény (5., 6. és 7. osztályos év végi, 8. osztályos félévi 

érdemjegy magyar nyelv és irodalom, matematika, idegen nyelv, és — ágazattól, illetve szakmától 

függően — fizika vagy informatika tantárgyakból). Rangsorolás a 20/2012 (VIII. 31.) EMMI  rendelet  

40. § (3) bekezdés alapján: A rangsorolás során az azonos összesített eredményt elérő tanulók közül 

előnyben kell részesíteni a hátrányos helyzetű tanulót, ezt követően azt a jelentkezőt, akinek a 

lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye az iskola székhelye, feladatellátási helye szerinti járás 

területén található, vagy akinek különleges helyzete ezt indokolja. 

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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➢ 3 szakképzési évfolyam (14 fő) 

Szakképesítés megnevezése: járműipari fémalkatrész-gyártó szakképesítés gépészet ágazat, 

gépészet szakmacsoport 

Idegen nyelv: angol nyelv, német nyelv 

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: Egészségügyi alkalmassági 

követelményeknek való megfelelés szükséges. 

Írásbeli vizsga: van/ nincs 

Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 

A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: felvétel a tanulmányi eredmények 

alapján: az általános iskolában elért eredmény (5., 6. és 7. osztályos év végi, 8. osztályos félévi 

érdemjegy magyar nyelv és irodalom, matematika, idegen nyelv, és — ágazattól, illetve szakmától 

függően — fizika vagy informatika tantárgyakból). Rangsorolás a 20/2012 (VIII. 31.) EMMI  rendelet  

40. § (3) bekezdés alapján: A rangsorolás során az azonos összesített eredményt elérő tanulók közül 

előnyben kell részesíteni a hátrányos helyzetű tanulót, ezt követően azt a jelentkezőt, akinek a 

lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye az iskola székhelye, feladatellátási helye szerinti járás 

területén található, vagy akinek különleges helyzete ezt indokolja. 

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 szakképzési évfolyam (14 fő) 

Szakképesítés megnevezése: járműfényező szakképesítés közlekedésgépész ágazat, közlekedés 

szakmacsoport 

Idegen nyelv: angol nyelv, német nyelv 

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: Egészségügyi alkalmassági 

követelményeknek való megfelelés szükséges. 

Írásbeli vizsga: van/ nincs 

Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 

A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: felvétel a tanulmányi eredmények 

alapján: az általános iskolában elért eredmény (5., 6. és 7. osztályos év végi, 8. osztályos félévi 

érdemjegy magyar nyelv és irodalom, matematika, idegen nyelv, és — ágazattól, illetve szakmától 

függően — fizika vagy informatika tantárgyakból). Rangsorolás a 20/2012 (VIII. 31.) EMMI  rendelet  

40. § (3) bekezdés alapján: A rangsorolás során az azonos összesített eredményt elérő tanulók közül 

előnyben kell részesíteni a hátrányos helyzetű tanulót, ezt követően azt a jelentkezőt, akinek a 

lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye az iskola székhelye, feladatellátási helye szerinti járás 

területén található, vagy akinek különleges helyzete ezt indokolja. 

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 szakképzési évfolyam (14 fő) 

Szakképesítés megnevezése: műanyagfeldolgozó szakképesítés vegyipar ágazat, vegyipar 

szakmacsoport 
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Idegen nyelv: angol nyelv, német nyelv 

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: Egészségügyi alkalmassági 

követelményeknek való megfelelés szükséges. 

Írásbeli vizsga: van/ nincs 

Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 

A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: felvétel a tanulmányi eredmények 

alapján: az általános iskolában elért eredmény (5., 6. és 7. osztályos év végi, 8. osztályos félévi 

érdemjegy magyar nyelv és irodalom, matematika, idegen nyelv, és — ágazattól, illetve szakmától 

függően — fizika vagy informatika tantárgyakból). Rangsorolás a 20/2012 (VIII. 31.) EMMI  rendelet  

40. § (3) bekezdés alapján: A rangsorolás során az azonos összesített eredményt elérő tanulók közül 

előnyben kell részesíteni a hátrányos helyzetű tanulót, ezt követően azt a jelentkezőt, akinek a 

lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye az iskola székhelye, feladatellátási helye szerinti járás 

területén található, vagy akinek különleges helyzete ezt indokolja. 

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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Debreceni Szakképzési Centrum  Bethlen Gábor Közgazdasági Szakgimnáziuma 

 

Település neve:   Debrecen 

Iskola neve:  Debreceni Szakképzési Centrum Bethlen Gábor Közgazdasági 

Szakgimnáziuma 

OM azonosító:    203033 

Cím:     4026 Debrecen, Piac u. 8. 

Telefon:    06-52/412-212 

Fax:     06-52/412-212 

E-mail:     bethlen.kozgaz@bethlen-debr.sulinet.hu 

Honlap:    www.dszcbethlen.hu 

Igazgató neve:    Dr. Tóth László Tamásné 

Pályaválasztási felelős:   Hegyesi Sándor 

 

Általános információk az iskoláról: Ha érdekel az utazás világa, a gazdasági élet, ha saját 

vállalkozásban szeretnél dolgozni, ismerd meg képzési kínálatunkat! Ha szereted az idegen nyelveket, 

szívesen kommunikálsz külföldi partnerekkel, itt a helyed közöttünk! A város szívében nem csak 

tanulhatsz, de megismerheted leendő munkahelyeidet is. Piacképes tudást, gazdag lehetőségeket 

kínálunk számodra. 

Nyílt nap időpontja: 2018. november 12-13.  

 

 Szakgimnáziumi osztályok 

➢ Turisztika ágazat Vendéglátás-turisztika szakmacsoport (34 fő) 

Érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés: Szállodai recepciós 

Érettségi végzettséghez kötött szakképesítés: Idegenvezető 

Idegen nyelv: angol  

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 0101 kód 5 + 1 évfolyamos magyar-angol 

két tanítási nyelvű oktatás 

Írásbeli vizsga: van/ nincs 

Szóbeli meghallgatás. van/ nincs 

Szóbeli meghallgatás ideje: 2019. március 04-05. (Pótnap március 08.) 

Információk a szóbeli meghallgatásról: elbeszélgetés 

A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: A hozott eredmény (35%), az írásbeli 

(50%) és a szóbeli meghallgatás (15%) alapján történik. (Azok a tanulók teljesítik a felvételi 

követelményeket, akik a vizsgán tantárgyanként (írásbeli + szóbeli) a megszerezhető pontok legalább 

20%-át elérik.) 

Kollégiumi elhelyezés: van /nincs (a város kollégiumaiban) 

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: integrált oktatás 

 

➢ Közgazdaság ágazat Közgazdaság szakmacsoport  (34 fő) 

Érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés: Pénzügyi ügyintéző 

Érettségi végzettséghez kötött szakképesítés: Üzleti szolgáltatási munkatárs 

Idegen nyelv: angol  

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 0102 kód 5 + 1 évfolyamos magyar-angol 

két tanítási nyelvű oktatás 
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Írásbeli vizsga: van/ nincs 

Szóbeli meghallgatás. van/ nincs 

Szóbeli meghallgatás ideje: 2019. március 04-05. (Pótnap március 08.) 

Információk a szóbeli meghallgatásról: elbeszélgetés 

A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: A hozott eredmény (35%), az írásbeli 

(50%) és a szóbeli meghallgatás (15%) alapján történik. (Azok a tanulók teljesítik a felvételi 

követelményeket, akik a vizsgán tantárgyanként (írásbeli + szóbeli) a megszerezhető pontok legalább 

20%-át elérik.) 

Kollégiumi elhelyezés: van /nincs (a város kollégiumaiban) 

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: integrált oktatás 

 

➢ Közgazdaság ágazat Közgazdaság szakmacsoport (22 fő) 

Érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés: Pályázati támogatási asszisztens 

Érettségi végzettséghez kötött szakképesítés: Pénzügyi-számviteli ügyintéző 

Idegen nyelv: angol  

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 0105 kód 4 + 1 évfolyamos  oktatás 

11. évfolyamtól emelt óraszámú angol nyelv, emelt óraszámú informatika 

Írásbeli vizsga: van/ nincs 

Szóbeli meghallgatás. van/ nincs 

Szóbeli meghallgatás ideje: 2019. március 04-05. (Pótnap március 08.) 

Információk a szóbeli meghallgatásról: elbeszélgetés 

A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: A hozott eredmény (35%), az írásbeli 

(50%) és a szóbeli meghallgatás (15%) alapján történik. (Azok a tanulók teljesítik a felvételi 

követelményeket, akik a vizsgán tantárgyanként (írásbeli + szóbeli) a megszerezhető pontok legalább 

20%-át elérik.) 

Kollégiumi elhelyezés: van /nincs (a város kollégiumaiban) 

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: integrált oktatás 

 

➢ Ügyvitel ágazat Ügyvitel szakmacsoport  (12 fő) 

Érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés: Ügyfélszolgálati ügyintéző 

Érettségi végzettséghez kötött szakképesítés: Idegennyelvű ipari és kereskedelmi ügyintéző 

Idegen nyelv: angol  

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 0106 kód 4 + 1 évfolyamos  oktatás 

Írásbeli vizsga: van/ nincs 

Szóbeli meghallgatás. van/ nincs 

Szóbeli meghallgatás ideje: 2019. március 04-05. (Pótnap március 08.) 

Információk a szóbeli meghallgatásról: elbeszélgetés 

A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: A hozott eredmény (35%), az írásbeli 

(50%) és a szóbeli meghallgatás (15%) alapján történik. (Azok a tanulók teljesítik a felvételi 

követelményeket, akik a vizsgán tantárgyanként (írásbeli + szóbeli) a megszerezhető pontok legalább 

20%-át elérik.) 

Kollégiumi elhelyezés: van /nincs (a város kollégiumaiban) 

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: integrált oktatás 
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➢ Közgazdaság ágazat Közgazdaság szakmacsoport (17 fő) 

Érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés: Pályázati támogatási asszisztens 

Érettségi végzettséghez kötött szakképesítés: Pénzügyi-számviteli ügyintéző 

Idegen nyelv: angol  

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 0103 kód 4 + 1 évfolyamos  oktatás 

11. évfolyamtól emelt óraszámú matematika 

Írásbeli vizsga: van/ nincs 

Szóbeli meghallgatás. van/ nincs 

Szóbeli meghallgatás ideje: 2019. március 04-05. (Pótnap március 08.) 

Információk a szóbeli meghallgatásról: elbeszélgetés 

A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: A hozott eredmény (35%), az írásbeli 

(50%) és a szóbeli meghallgatás (15%) alapján történik. (Azok a tanulók teljesítik a felvételi 

követelményeket, akik a vizsgán tantárgyanként (írásbeli + szóbeli) a megszerezhető pontok legalább 

20%-át elérik.) 

Kollégiumi elhelyezés: van /nincs (a város kollégiumaiban) 

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: integrált oktatás 

 

➢ Közgazdaság ágazat Közgazdaság szakmacsoport (17 fő) 

Érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés: Pályázati támogatási asszisztens 

Érettségi végzettséghez kötött szakképesítés: Pénzügyi-számviteli ügyintéző 

Idegen nyelv: német  

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 0104 kód 4 + 1 évfolyamos  oktatás 

Írásbeli vizsga: van/ nincs 

Szóbeli meghallgatás. van/ nincs 

Szóbeli meghallgatás ideje: 2019. március 04-05. (Pótnap március 08.) 

Információk a szóbeli meghallgatásról: elbeszélgetés 

A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: A hozott eredmény (35%), az írásbeli 

(50%) és a szóbeli meghallgatás (15%) alapján történik. (Azok a tanulók teljesítik a felvételi 

követelményeket, akik a vizsgán tantárgyanként (írásbeli + szóbeli) a megszerezhető pontok legalább 

20%-át elérik.) 

Kollégiumi elhelyezés: van /nincs (a város kollégiumaiban) 

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: integrált oktatás 
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Debreceni Szakképzési Centrum Brassai Sámuel Gimnáziuma és Műszaki 

Szakgimnáziuma 

 

Település neve:  Debrecen 

Iskola neve:  Debreceni SZC Brassai Sámuel Műszaki Szakgimnáziuma 

OM azonosító:  203033 

Cím:  4029 Debrecen, Víztorony utca 3. 

Telefon:  52/411-885 

Fax:  52/411-885 

E-mail:  brassai@brassai.hu 

Honlap:  www.dszcbrassai.hu 

Igazgató neve:  Demeterné Orosz Erzsébet 

Pályaválasztási felelős:  Kelemen Dávid 

 

Általános információk az iskoláról: Debrecen város közoktatásában 50 éve vesz részt intézményünk. 

Ez idő alatt az ipari szakközépiskola (Landler) érettségire épülő műszaki szakgimnáziummá vált. 

Nyílt nap időpontja: 2018. november 14-15. 9 órától 

 

Szakgimnáziumi osztályok 

➢ Közlekedés, szállítmányozás és logisztika ágazat (34 fő) 

Érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés: vámügyintéző és pénzügyi ügyintéző 

Érettségi végzettséghez kötött szakképesítés: logisztikai- és szállítmányozási ügyintéző 

Idegen nyelv: angol vagy német 

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: egészségügyi alkalmasság 

Írásbeli vizsga: van/ nincs 

Szóbeli meghallgatás. van/ nincs 

Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: --- 

 

➢ Informatika ágazat (34 fő) 

Érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés: irodai informatikus 

Érettségi végzettséghez kötött szakképesítés: CAD-CAM informatikus VAGY műszaki informatikus 

Idegen nyelv: angol vagy német 

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: egészségügyi alkalmasság 

Írásbeli vizsga: van/ nincs 

Szóbeli meghallgatás. van/ nincs 

Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: --- 

 

➢ Közlekedésgépész ágazat (34 fő) 

Érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés: elektronikai műszerész VAGY 

kerékpárszerelő és építő- és anyagmozgatógép kezelő 

Érettségi végzettséghez kötött szakképesítés: autóelektronikai műszerész VAGY autószerelő 

Idegen nyelv: angol vagy német 

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: egészségügyi alkalmasság 
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Írásbeli vizsga: van/ nincs 

Szóbeli meghallgatás. van/ nincs 

Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: --- 

 

➢ Gépészet ágazat, angol nyelvi előkészítő (22 fő) 

Érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés: villamos berendezés szerelő- és 

üzemeltető 

Érettségi végzettséghez kötött szakképesítés: mechatronikai technikus 

Idegen nyelv: angol 

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: egészségügyi alkalmasság 

Írásbeli vizsga: van/ nincs 

Szóbeli meghallgatás. van/ nincs 

Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: --- 

 

➢ Gépészet ágazat, német nyelvi előkészítő (12 fő) 

Érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés: villamos berendezés szerelő- és 

üzemeltető 

Érettségi végzettséghez kötött szakképesítés: mechatronikai technikus 

Idegen nyelv: német 

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: egészségügyi alkalmasság 

Írásbeli vizsga: van/ nincs 

Szóbeli meghallgatás. van/ nincs 

Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: --- 

 

➢ Villamosipar és elektronika ágazat (34 fő) 

Érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés: PLC programozó 

Érettségi végzettséghez kötött szakképesítés: elektronikai technikus 

Idegen nyelv: angol vagy német 

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: egészségügyi alkalmasság 

Írásbeli vizsga: van/ nincs 

Szóbeli meghallgatás. van/ nincs 

Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: --- 
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Debreceni Szakképzési Centrum Építéstechnológiai és Műszaki Szakképző Iskolája  

(Povolny Ferenc Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Szakiskolája) 

 

Település neve:   Debrecen 

Iskola neve:    Debreceni SZC Építéstechnológiai és Műszaki Szakképző Iskolája 

OM azonosító:    203033 

Cím:     4028 Debrecen, Kassai út 25. 

Telefon:    52/525-350 

Fax:     52/412-842 

E-mail:     info@epitechdszc.hu 

Honlap:    www.dszcepitech.hu 

Igazgató neve:    Kovács Zsolt 

Pályaválasztási felelős:   Méhész Balázs általános igazgatóhelyettes 

 

Általános információk az iskoláról: A Debreceni SZC Építéstechnológiai és Műszaki Szakképző Iskolája 

már több mint ötven éve áll az építőipari szakképzés szolgálatában, Hajdú-Bihar megyében. 1964-ben 

hozták létre a 108. számú Ipari Szakmunkásképző Intézetet. Az iskola 30 éves fennállásakor vette fel 

Povolny Ferenc építőmester nevét. A szakmai képzés gépészeti, építészeti és faipari területen zajlik, a 

választható szakmák száma meghaladja a tízet. A sokszínűséget nem csak a szakmák sokasága, 

hanem a szakközépiskolai és szakiskolai képzés, a szakiskolát végzettek középiskolája, a szakképzési 

hídprogram valamint a felnőttoktatás biztosítja. Iskolánk küldetésének tekinti a sajátos nevelési 

igényű, enyhe fokban értelmi fogyatékos tanulók szakképesítéshez vagy rész-szakképesítéshez 

juttatását. A tanulásban akadályozott enyhe fokban értelmi fogyatékos tanulók nevelését 1+4 éves 

képzési rendszerben valósítjuk meg. Iskolánk Hajdú-Bihar megye meghatározó építőipari szakképző 

intézménye, ahol kiváló pedagógusoktól és szakoktatóktól színvonalas gyakorlati munkahelyeken 

versenyképes szakmát tanulhatnak a hozzánk jelentkező diákok. 

Nyílt nap időpontja: 2018. november 7. 

 

Szakközépiskolai osztályok 

➢ Szakközépiskola (3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam) (28 fő) 

Szakképesítés megnevezése: Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő 

A szakma gyakorlását kizáró egészségügyi tényező: a tanuló abban az esetben vehető fel a 

szakképzésre, amennyiben az iskolai szakmai alkalmassági orvosi vizsgálat során - Brunner Péter: 

Orvosi útmutató a szakmai és munkaköri alkalmasság véleményezéséhez és a pályaválasztási 

tanácsadáshoz című könyve alapján – a szakképesítésre megfelel 

Idegen nyelv: angol vagy német 

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: a tanulmányi területre egyéb pszichés 

fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek 

Írásbeli vizsga: van / nincs 

Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 

A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: a felvétel a tanulmányi eredmények 

alapján történik 

Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: - 

mailto:info@epitechdszc.hu
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➢ Szakközépiskola (3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam) (28 fő) 

Szakképesítés megnevezése: Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő 

A szakma gyakorlását kizáró egészségügyi tényező: a tanuló abban az esetben vehető fel a 

szakképzésre, amennyiben az iskolai szakmai alkalmassági orvosi vizsgálat során - Brunner Péter: 

Orvosi útmutató a szakmai és munkaköri alkalmasság véleményezéséhez és a pályaválasztási 

tanácsadáshoz című könyve alapján – a szakképesítésre megfelel 

Idegen nyelv: angol vagy német 

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: a tanulmányi területre egyéb pszichés 

fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek 

Írásbeli vizsga: van / nincs 

Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 

A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: a felvétel a tanulmányi eredmények 

alapján történik 

Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: - 

 

➢ Szakközépiskola (3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam) (28 fő) 

Szakképesítés megnevezése: Ács 

A szakma gyakorlását kizáró egészségügyi tényező: a tanuló abban az esetben vehető fel a 

szakképzésre, amennyiben az iskolai szakmai alkalmassági orvosi vizsgálat során - Brunner Péter: 

Orvosi útmutató a szakmai és munkaköri alkalmasság véleményezéséhez és a pályaválasztási 

tanácsadáshoz című könyve alapján – a szakképesítésre megfelel 

Idegen nyelv: angol vagy német 

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: a tanulmányi területre egyéb pszichés 

fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek 

Írásbeli vizsga: van / nincs 

Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 

A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: a felvétel a tanulmányi eredmények 

alapján történik 

Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: - 

 

➢ Szakközépiskola (3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam) (28 fő) 

Szakképesítés megnevezése: Burkoló 

A szakma gyakorlását kizáró egészségügyi tényező: a tanuló abban az esetben vehető fel a 

szakképzésre, amennyiben az iskolai szakmai alkalmassági orvosi vizsgálat során - Brunner Péter: 

Orvosi útmutató a szakmai és munkaköri alkalmasság véleményezéséhez és a pályaválasztási 

tanácsadáshoz című könyve alapján – a szakképesítésre megfelel 

Idegen nyelv: angol vagy német 

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: a tanulmányi területre egyéb pszichés 

fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek 
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Írásbeli vizsga: van / nincs 

Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 

A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: a felvétel a tanulmányi eredmények 

alapján történik 

Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: - 

 

➢ Szakközépiskola (3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam) (28 fő) 

Szakképesítés megnevezése: Kőműves 

A szakma gyakorlását kizáró egészségügyi tényező: a tanuló abban az esetben vehető fel a 

szakképzésre, amennyiben az iskolai szakmai alkalmassági orvosi vizsgálat során - Brunner Péter: 

Orvosi útmutató a szakmai és munkaköri alkalmasság véleményezéséhez és a pályaválasztási 

tanácsadáshoz című könyve alapján – a szakképesítésre megfelel 

Idegen nyelv: angol vagy német 

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: a tanulmányi területre egyéb pszichés 

fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek 

Írásbeli vizsga: van / nincs 

Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 

A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: a felvétel a tanulmányi eredmények 

alapján történik 

Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: - 

 

➢ Szakközépiskola (3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam) (28 fő) 

Szakképesítés megnevezése: Festő, mázoló, tapétázó 

A szakma gyakorlását kizáró egészségügyi tényező: a tanuló abban az esetben vehető fel a 

szakképzésre, amennyiben az iskolai szakmai alkalmassági orvosi vizsgálat során - Brunner Péter: 

Orvosi útmutató a szakmai és munkaköri alkalmasság véleményezéséhez és a pályaválasztási 

tanácsadáshoz című könyve alapján – a szakképesítésre megfelel 

Idegen nyelv: angol vagy német 

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: a tanulmányi területre egyéb pszichés 

fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek 

Írásbeli vizsga: van / nincs 

Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 

A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: a felvétel a tanulmányi eredmények 

alapján történik 

Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: - 

 

➢ Szakközépiskola (3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam) (28 fő) 

Szakképesítés megnevezése: Asztalos 

A szakma gyakorlását kizáró egészségügyi tényező: a tanuló abban az esetben vehető fel a 

szakképzésre, amennyiben az iskolai szakmai alkalmassági orvosi vizsgálat során - Brunner Péter: 
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Orvosi útmutató a szakmai és munkaköri alkalmasság véleményezéséhez és a pályaválasztási 

tanácsadáshoz című könyve alapján – a szakképesítésre megfelel 

Idegen nyelv: angol vagy német 

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: a tanulmányi területre egyéb pszichés 

fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek 

Írásbeli vizsga: van / nincs 

Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 

A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: a felvétel a tanulmányi eredmények 

alapján történik 

Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: - 

 

➢  Szakközépiskola (3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam) (14 fő) 

Szakképesítés megnevezése: Kárpitos 

A szakma gyakorlását kizáró egészségügyi tényező: a tanuló abban az esetben vehető fel a 

szakképzésre, amennyiben az iskolai szakmai alkalmassági orvosi vizsgálat során - Brunner Péter: 

Orvosi útmutató a szakmai és munkaköri alkalmasság véleményezéséhez és a pályaválasztási 

tanácsadáshoz című könyve alapján – a szakképesítésre megfelel 

Idegen nyelv: angol vagy német 

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: a tanulmányi területre egyéb pszichés 

fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek 

Írásbeli vizsga: van / nincs 

Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 

A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: a felvétel a tanulmányi eredmények 

alapján történik 

Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: - 

 

➢  Szakközépiskola (3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam) (14 fő) 

Szakképesítés megnevezése: Bádogos 

A szakma gyakorlását kizáró egészségügyi tényező: a tanuló abban az esetben vehető fel a 

szakképzésre, amennyiben az iskolai szakmai alkalmassági orvosi vizsgálat során - Brunner Péter: 

Orvosi útmutató a szakmai és munkaköri alkalmasság véleményezéséhez és a pályaválasztási 

tanácsadáshoz című könyve alapján – a szakképesítésre megfelel 

Idegen nyelv: angol vagy német 

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: a tanulmányi területre egyéb pszichés 

fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek 

Írásbeli vizsga: van / nincs 

Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 

A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: a felvétel a tanulmányi eredmények 

alapján történik 

Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
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Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: - 

 

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása 

Szakiskolai osztályok – enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára 

➢ Szakiskola (előkészítő évfolyam + 4 évfolyamos szakiskolai képzés)  

    az osztály összetétele: 0,5 osztály kőműves + 0,5 osztály festő, mázoló, tapétázó 

Szakképesítés megnevezése:  

Kőműves (9/E osztály után a kimenet: SNI Kőműves) 

Festő, mázoló, tapétázó (9/E osztály után a kimenet: SNI Festő, mázoló tapétázó) 

A beiskolázás speciális jellemzői: felvétel kizárólag a sajátos nevelési igényt megállapító szakértői 

bizottsági szakvélemény alapján és amennyiben az iskolai szakmai alkalmassági orvosi vizsgálat során 

a szakképesítésre megfelel 

A nevelés-oktatás, képzés jellemzői: speciális szakiskolai kerettanterv enyhe értelmi fogyatékosok 

számára 

Induló osztályok száma: 1 

Felvehető tanulók száma: 6 fő kőműves + 6 fő festő, mázoló, tapétázó 

Kollégiumi elhelyezés: van/nincs 

 

➢ Szakiskola (előkészítő évfolyam + 4 évfolyamos szakiskolai képzés)  

Szakképesítés megnevezése: Kárpitos (9/E osztály után a kimenet: SNI Kárpitos) 

A beiskolázás speciális jellemzői: felvétel kizárólag a sajátos nevelési igényt megállapító szakértői 

bizottsági szakvélemény alapján és amennyiben az iskolai szakmai alkalmassági orvosi vizsgálat során 

a szakképesítésre megfelel 

A nevelés-oktatás, képzés jellemzői: speciális szakiskolai kerettanterv enyhe értelmi fogyatékosok 

számára 

Induló osztályok száma: 1 

Felvehető tanulók száma: 12 fő 

Kollégiumi elhelyezés: van/nincs 

Kollégiumi elhelyezés: Debrecen középiskolai kollégiumaiban lehetséges. 

 

➢ Szakiskola (előkészítő évfolyam + 2 évfolyamos szakiskolai képzés)  

 Az osztály összetétele: 0,5 osztály lakástextil készítő + 0,5 osztály bőrtárgy készítő 

Részszakképesítés megnevezése:  

Lakástextil készítő (9/E osztály után a kimenet: SNI lakástextil készítő) 

Bőrtárgy készítő (9/E osztály után a kimenet: SNI bőrtárgy készítő) 

A beiskolázás speciális jellemzői: felvétel kizárólag a sajátos nevelési igényt megállapító szakértői 

bizottsági szakvélemény alapján és amennyiben az iskolai szakmai alkalmassági orvosi vizsgálat során 

a szakképesítésre megfelel 

A nevelés-oktatás, képzés jellemzői: speciális szakiskolai kerettanterv enyhe értelmi fogyatékosok 

számára 

Induló osztályok száma: 1 

Felvehető tanulók száma: 6 fő lakástextil készítő + 6 fő bőrtárgy készítő 

Kollégiumi elhelyezés: van/nincs 
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Debreceni Szakképzési Centrum Irinyi János Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 

 

Település neve:   Debrecen 

Iskola neve:    Debreceni SZC Irinyi János Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 

OM azonosító:   203033 

Cím:    4024 Debrecen, Irinyi u. 1-3 

Telefon:   06/52-533-748 

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

Honlap:    www.dszcirinyi.hu 

Igazgató neve:    Lilik István 

Pályaválasztási felelős:   Seres Judit Zsuzsanna 

 

Általános információk az iskoláról: Jelenleg a szakgimnáziumi képzés keretében 5 ágazatban 

folytatunk szakképzést: sport, közlekedés, szállítmányozás és logisztika, vendéglátóipar, turisztika, 

szociális. A szakközépiskolai képzés keretében élelmiszeripar ágazatban a pék, pék-cukrász és a 

húsipari termékgyártó szakmákban tanulhatnak diákjaink, akik a végzés után nagyon keresettek a 

munkaerőpiacon. Képzési kínálatunkban olyan szakmák szerepelnek, melyek megszerzésével 

diákjaink elhelyezkedési és továbbtanulási esélyei kiválóak: 5 éves képzés keretében fő 

szakképesítésként logisztikai és szállítmányozási ügyintéző, vendéglátásszervező, turisztikai szervező, 

értékesítő, kisgyermekgondozó,- nevelő, fitness-wellness instruktor  zakképesítéseket szerezhetnek. 

Ezen kívül lehetőség van az érettségi vizsga mellett mellék-szakképesítések megszerzésére is. 

Valamennyi képzési területen igyekszünk megfelelni a 

munkaerőpiaci elvárásoknak és követelményeknek. 

Nyílt nap időpontja: 2018. november 14, 2018. december 1. 

 

Szakgimnáziumi osztályok  

➢ Sport ágazat (34 fő) Kód: 0251 

Érettségi vizsga mellett megszerezhető mellék-szakképesítés: Regeneráló balneoterápiás masszőr 

Érettségi végzettséghez kötött szakképesítés: Fitness-wellness instruktor 

Idegen nyelv: angol/német 

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 4+1 évfolyamos 

Írásbeli vizsga: van/ nincs 

Szóbeli meghallgatás. van/ nincs 

A felvételi eredmény megállapításának módja, 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) 

A felvétel feltétele: egészségügyi alkalmasság 

Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 

 

➢ Közlekedés, szállítmányozás és logisztika ágazat (34 fő) Kód: 0261 

Érettségi vizsga mellett megszerezhető mellék-szakképesítés: Vállalkozási ügyintéző 

Érettségi végzettséghez kötött szakképesítés: Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző 

Idegen nyelv: angol/német 
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Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 4+1 évfolyamos 

Írásbeli vizsga: van/ nincs 

Szóbeli meghallgatás. van/ nincs 

A felvételi eredmény megállapításának módja, 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) 

Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 

 

 

➢ Vendéglátóipar ágazat (12 fő) Kód: 0271 

Érettségi vizsga mellett megszerezhető mellék-szakképesítés: Pincér 

Érettségi végzettséghez kötött szakképesítés: Vendéglátásszervező 

Idegen nyelv: német (kezdő szinttől is) 

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 1+4+1 évfolyamos, nyelvi előkészítő 

Írásbeli vizsga: van/ nincs 

Szóbeli meghallgatás. van/ nincs 

A felvételi eredmény megállapításának módja, 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) 

A felvétel feltétele: egészségügyi és pályaalkalmasság 

Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 

 

➢ Vendéglátóipar ágazat (22 fő) Kód: 0276 

Érettségi vizsga mellett megszerezhető mellék-szakképesítés: Pincér 

Érettségi végzettséghez kötött szakképesítés: Vendéglátásszervező 

Idegen nyelv: angol 

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 1+4+1 évfolyamos, nyelvi előkészítő 

Írásbeli vizsga: van/ nincs 

Szóbeli meghallgatás. van/ nincs 

A felvételi eredmény megállapításának módja, 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) 

A felvétel feltétele: egészségügyi és pályaalkalmasság 

Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 

 

➢ Turisztika ágazat (34 fő) Kód: 0281 

Érettségi vizsga mellett megszerezhető mellék-szakképesítés: Szállodai recepciós 

Érettségi végzettséghez kötött szakképesítés: Turisztikai szervező, értékesítő 

Idegen nyelv: angol/német 

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 4+1 évfolyamos 

Írásbeli vizsga: van/ nincs 

Szóbeli meghallgatás. van/ nincs 

A felvételi eredmény megállapításának módja, 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) 
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Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 

 

➢ Szociális ágazat (34 fő) Kód: 0291 

Érettségi vizsga mellett megszerezhető mellék-szakképesítés: Családsegítő asszisztens 

Érettségi végzettséghez kötött szakképesítés: Kisgyermekgondozó,-nevelő 

Idegen nyelv: angol/német 

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 4+1 évfolyamos 

Írásbeli vizsga: van/ nincs 

Szóbeli meghallgatás. van/ nincs 

A felvételi eredmény megállapításának módja, 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) 

A felvétel feltétele: egészségügyi és pályaalkalmasság 

Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 

 

Szakközépiskolai osztályok 

➢ Élelmiszeripar ágazat (18 fő) 

Szakképesítés megnevezése: Pék 

Idegen nyelv: angol/német 

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 3+2 évfolyamos 

Írásbeli vizsga: van/ nincs 

Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 

A felvételi eredmény megállapításának módja, 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) 

A felvétel feltétele: egészségügyi alkalmasság 

Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 

 

➢ Élelmiszeripar ágazat (10 fő) 

Szakképesítés megnevezése: Pék-cukrász 

Idegen nyelv: angol/német 

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 3+2 évfolyamos 

Írásbeli vizsga: van/ nincs 

Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 

A felvételi eredmény megállapításának módja, 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) 

A felvétel feltétele: egészségügyi és pályaalkalmasság  

Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 

 

➢ Élelmiszeripar ágazat (28 fő) 

Szakképesítés megnevezése: Húsipari termékgyártó 

Idegen nyelv: angol/német 

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 3+2 évfolyamos 

Írásbeli vizsga: van/ nincs 
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Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 

A felvételi eredmény megállapításának módja, 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) 

A felvétel feltétele: egészségügyi alkalmasság 

Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
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Debreceni Szakképzési Centrum Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és 

Szakközépiskolája 

 

Település neve:   Debrecen 

Iskola neve:  Debreceni SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és 

Szakközépiskolája 

OM azonosító:    203033 

Cím:     4027 Debrecen, Vénkert u. 2. 

Telefon:    +36 52 413-113 

Fax:     +36 52 413-113 

E-mail:     kereskedelmi.debrecen@gmail.com 

Honlap:    www.dszckereskedelmi.hu 

Igazgató neve:    Makai Mária 

Pályaválasztási felelős:   Rékasiné Márföldi Edit, Varga Sándor 

 

Általános információk az iskoláról: Az oktatás fejlesztése, szellemi tőkéjének növelése az alapítás 

óta, 161 éve, tehát ma is fontos feladatunk. Célunk, hogy tanulóinkból igényes, érdeklődő, 

önmagukat és környezetüket formáló, a munkaerő-piaci igényekhez alkalmazkodni tudó kereskedők 

és vendéglátósok váljanak. 

1979 óta a vénkerti épületünkben folyik az oktatás, ahol jól felszerelt tankonyha, tancukrászat, pincér 

kabinet, pénztárgépterem segíti a korszerű gyakorlati képzésünket.  Kiválóan felkészült szaktanárok 

és mester szakoktatók gondoskodnak arról, hogy a tanulók a legmodernebb ismereteket sajátítsák el 

és a választott szakmájukban rendelkezzenek a szükséges személyes kompetenciákkal. 

Jelenlegi képzési szerkezetünk lehetőséget ad minden diákunknak szakképesítés és érettségi 

megszerzésére, kortól függetlenül. Szakgimnáziumban az érettségi mellé szakképesítést szerezhetnek 

a tanulók, majd egy év alatt második szakma elsajátítására is lehetőségük van. Szakközépiskolában 

három év alatt szerezhetnek a tanulók szakképesítést és utána két év alatt érettségire is 

felkészülhetnek. 

Azt valljuk, hogy a gazdaság fontos területei a kereskedelem és a vendéglátás, ahol mindig szükség 

lesz kitűnő és naprakész tudású szakemberekre. Hisszük, hogy ezeket a nagyszerű munkavállalókat 

továbbra is mi képezhetjük Debrecenben és a régióban. 

Nyílt nap időpontja: 2018.november 15.  11.00 óra és 2019.január 16. 11.00.óra 

 

 Szakgimnáziumi osztályok 

➢ Kereskedelem ágazat, kereskedelmem-marketig, üzleti adminisztráció szakmacsoport 34 fő 
Érettségi vizsga keretében megszerezhető mellékszakképesítés: 34 341 01 Eladó 

Érettségi végzettséghez kötött szakképesítés: 54 341 01 Kereskedő vagy 54 341 02 Kereskedelmi 

képviselő 

Idegen nyelv: angol vagy német 

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: egészségügyi alkalmassági 

követelményeknek való megfelelés szükséges 

Írásbeli vizsga: nincs 

Szóbeli meghallgatás. nincs 

A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: az általános iskolában elért eredmény 

(7. osztályos évvégi, 8. osztályos félévi érdemjegy magyar, matematika, kémia, történelem, idegen 
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nyelv tantárgyakból hozott pontok) 

Kollégiumi elhelyezés: saját kollégiumunk nincs, a Debreceni Szakképzési Centrum kollégiumában van 
elhelyezési lehetőség 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: a tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési 

zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, 

tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek 

 

➢ Közgazdasági ágazat 34 fő 
Érettségi vizsga keretében megszerezhető mellékszakképesítés: 52 345 06 pályázati-támogatási 

asszisztens  

Érettségi végzettséghez kötött szakképesítés: 54 344 02 Vállalkozási és bérügyintéző 

Idegen nyelv: angol vagy német 

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: egészségügyi alkalmassági 

követelményeknek való megfelelés szükséges 

Írásbeli vizsga: nincs 

Szóbeli meghallgatás. nincs 

A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: az általános iskolában elért eredmény 

(7. osztályos évvégi, 8. osztályos félévi érdemjegy magyar, matematika, kémia, történelem, idegen 

nyelv tantárgyakból hozott pontok) 

Kollégiumi elhelyezés: saját kollégiumunk nincs, a Debreceni Szakképzési Centrum kollégiumában van 
elhelyezési lehetőség 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: a tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési 

zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, 

tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek 

 

➢ Vendéglátóipar ágazat, vendéglátás-turisztika szakmacsoport 34 fő 
Érettségi vizsga keretében megszerezhető mellékszakképesítés: 34 811 03 Pincér 

Érettségi végzettséghez kötött szakképesítés: 54 811 01 Vendéglátásszervező 

Idegen nyelv: angol vagy német 

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: egészségügyi alkalmassági, 

pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges 

Írásbeli vizsga: nincs 

Szóbeli meghallgatás. nincs 

A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: az általános iskolában elért eredmény 

(7. osztályos évvégi, 8. osztályos félévi érdemjegy magyar, matematika, kémia, történelem, idegen 

nyelv tantárgyakból hozott pontok) 

Kollégiumi elhelyezés: saját kollégiumunk nincs, a Debreceni Szakképzési Centrum kollégiumában van 
elhelyezési lehetőség 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: a tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési 

zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, 

tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek 

 

Szakközépiskolai osztályok 

1. Kereskedelem-marketing üzleti adminisztráció szakmacsoport:  
3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam (választható), 56 fő 

Szakképesítés megnevezése: 34 341 01 Eladó 
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Idegen nyelv: angol vagy német 

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: egészségügyi alkalmassági 

követelményeknek való megfelelés szükséges 

Írásbeli vizsga: nincs 

Szóbeli meghallgatás: nincs 

A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: az általános iskolában elért eredmény 

(7. osztályos évvégi, 8. osztályos félévi érdemjegy magyar, matematika, kémia, történelem, idegen 

nyelv tantárgyakból hozott pontok) 

Kollégiumi elhelyezés: saját kollégiumunk nincs, a Debreceni Szakképzési Centrum kollégiumában van 
elhelyezési lehetőség 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: a tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési 

zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, 

tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek 

 

2. Vendéglátás-turisztika szakmacsoport:  
3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam (választható), 28 fő 

Szakképesítés megnevezése: 34 811 01 Cukrász 

Idegen nyelv: angol vagy német 

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban egészségügyi alkalmassági, 

pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges 

Írásbeli vizsga: nincs 

Szóbeli meghallgatás: nincs 

A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: az általános iskolában elért eredmény 

(7. osztályos évvégi, 8. osztályos félévi érdemjegy magyar, matematika, kémia, történelem, idegen 

nyelv tantárgyakból hozott pontok) 

Kollégiumi elhelyezés: saját kollégiumunk nincs, a Debreceni Szakképzési Centrum kollégiumában van 
elhelyezési lehetőség 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: a tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési 

zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, 

tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek 

 

3. Vendéglátás-turisztika szakmacsoport:  
3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam (választható), 56 fő 

Szakképesítés megnevezése: 34 811 03 Pincér 

Idegen nyelv: angol vagy német 

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban egészségügyi alkalmassági, 

pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges 

Írásbeli vizsga: nincs 

Szóbeli meghallgatás: nincs 

A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: az általános iskolában elért eredmény 

(7. osztályos évvégi, 8. osztályos félévi érdemjegy magyar, matematika, kémia, történelem, idegen 

nyelv tantárgyakból hozott pontok) 

Kollégiumi elhelyezés: saját kollégiumunk nincs, a Debreceni Szakképzési Centrum kollégiumában van 
elhelyezési lehetőség 
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Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: a tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési 

zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, 

tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek 

 

4. Vendéglátás-turisztika szakmacsoport:  
3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam (választható), 56 fő 

Szakképesítés megnevezése: 34 811 04 Szakács 

Idegen nyelv: angol vagy német 

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban egészségügyi alkalmassági, 

pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges 

Írásbeli vizsga: nincs 

Szóbeli meghallgatás: nincs 

A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: az általános iskolában elért eredmény 

(7. osztályos évvégi, 8. osztályos félévi érdemjegy magyar, matematika, kémia, történelem, idegen 

nyelv tantárgyakból hozott pontok) 

Kollégiumi elhelyezés: nincs 

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: a tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési 

zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, 

tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek 
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 Debreceni SZC Kreatív Szolgáltatások Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 

(Debreceni Szakképzési Centrum Könnyűipari Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és 
Szakiskolája) 

 

Település neve:  Debrecen 

Iskola neve: Debreceni SZC Könnyűipari Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és 

Szakiskolája 

OM azonosító:  203033 

Cím:    4027 Debrecen, Sétakert u. 1-3. 

Telefon:  +36 52 503 833 

E-mail:   igazgato@konnyuipari.hu 

Honlap:   www.dszckonnyuipari.hu 

Igazgató neve:  Kovácsné Győrfi Enikő 

Pályaválasztási felelős:  Sándorné Nagyváradi Nelli, Reszeginé Vályogos Krisztina 

 

Általános információk az iskoláról: Iskolánk Debrecen belvárosától nem messze a Nagyerdő 

szomszédságában, villamossal és autóbusszal is kiválóan megközelíthető helyen, kertvárosi 

övezetben található. A 2019-2020-as tanévtől a Debreceni SZC Kreatív Szolgáltatások 

Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája néven hirdetünk meg képzéseket. Képzési profilunk továbbra 

is színes és szerteágazó, azonban egy dolog közös: minden képzésünk alapja a tudásalapú kreativitás. 

A könnyűipari (ruha- és bőripari), nyomdaipari, a szépészet (fodrász, kozmetikus), a képző- és 

iparművészet (divat- és stílustervező, dekoratőr), valamint a pedagógia ágazati képzés is otthonra 

talált az iskola falai között.  

Szakgimnáziumi képzéseink öt éves időtartama alatt tanulóinknak lehetősége van mellék-

szakképesítés megszerzésére akár már a 11. évfolyam végén vagy 12. évfolyam félévkor.  

A tanuláson kívül nagyon sok vidám esemény, iskolai program is színesíti mindennapjainkat: 

versenyekkel, szakkörökkel, alkotókörökkel, kiállításokkal, sportrendezvényekkel várjuk a hozzánk 

jelentkezőket. A pályázatok, amelyekben rendszeresen részt veszünk, határtalan lehetőséget 

biztosítanak a tehetség kibontakoztatására is.  

Iskolánk kiváló felszereltséggel rendelkező tanműhelyeiben tanulóink modern körülmények között 

sajátíthatják el választott szakmájukat, és válhatnak nemzetközileg is elismert szakemberekké. A 

munkaerő-piaci elvárásoknak megfelelve lehetőségük van külső gyakorlati helyen tölteni a gyakorlati 

képzési idejüket, hogy az ott megszerzett tudás birtokában mindannyian magabiztosan léphessenek 

ki a munka világába.  

Szakközépiskolában a női szabó, érettségi utáni szakképző évfolyamon a nyomdaipari technikus 

szakképesítésünk hiányszakma, ezért a következő tanévben ezek ösztöndíjjal támogatott 

szakképesítések lesznek. Sajátos nevelési igény esetén a második szakképesítés megszerzésére 

nappali rendszerű képzésben is van lehetőség.  

Fontos, hogy a szakképzésben minden szakma esetében alapkövetelmény az egészségügyi 

alkalmasság. Tanulóink számára kollégiumi elhelyezést a környező oktatási intézmények tudnak 

biztosítani, melyekről a felvételi eljárás során részletes felvilágosítást adunk. 

Nyílt napok időpontja:  2018. november 9. 11 óra 

   2018. december 7. 11 óra 
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 Szakgimnáziumi osztályok 

➢ 0351 kód: Nyomdaipar ágazat nyomdaipar szakmacsoport (12 fő)   4+1 évfolyam 

Megszerezhető mellék-szakképesítés: 51 213 06 Digitális kép- és szövegszerkesztő 

Érettségi végzettséghez kötött szakképesítés: 54 213 07 Nyomdaipari technikus 

Idegen nyelv: angol vagy német 

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: egészségügyi alkalmasság szükséges 

Írásbeli vizsga: van/ nincs 

Szóbeli meghallgatás. van/ nincs 

Pontszámítás: 7. osztály év végi és 8. osztály félévi tantárgyi eredményei - magyar nyelv és irodalom, 

matematika, történelem, idegen nyelv osztályzatok - a rangsorolás alapját adó pontszámként 

jelennek meg (maximum 50 pont). 

Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: A tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési 

zavarral küzdő valamint beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő tanulók is 

jelentkezhetnek. 

 

➢ 0354 kód: Szépészet ágazat egyéb szolgáltatások szakmacsoport (22 fő)  4+1 évfolyam 

Megszerezhető mellék-szakképesítés: 52 815 03 Férfi fodrász-borbély 

Érettségi végzettséghez kötött szakképesítés: 54 815 01 Fodrász 

Idegen nyelv: angol vagy német 

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: egészségügyi alkalmasság szükséges 

Írásbeli vizsga: van/ nincs 

Szóbeli meghallgatás. van/ nincs 

Pontszámítás: 7. osztály év végi és 8. osztály félévi tantárgyi eredményei - magyar nyelv és irodalom, 

matematika, történelem, idegen nyelv osztályzatok - a rangsorolás alapját adó pontszámként 

jelennek meg (maximum 50 pont). 

Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: A tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési 

zavarral küzdő valamint beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő tanulók is 

jelentkezhetnek. 

 

➢ 0355 kód: Szépészet ágazat egyéb szolgáltatások szakmacsoport (34 fő)  4+1 évfolyam 

Megszerezhető mellék-szakképesítés: 52 815 04 Szépségtanácsadó 

Érettségi végzettséghez kötött szakképesítés: 54 815 02 Kozmetikus 

Idegen nyelv: angol vagy német 

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: egészségügyi alkalmasság szükséges 

Írásbeli vizsga: van/ nincs 

Szóbeli meghallgatás. van/ nincs 

Pontszámítás: 7. osztály év végi és 8. osztály félévi tantárgyi eredményei - magyar nyelv és irodalom, 

matematika, történelem, idegen nyelv osztályzatok - a rangsorolás alapját adó pontszámként 

jelennek meg (maximum 50 pont). 

Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: A tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési 

zavarral küzdő valamint beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő tanulók is 

jelentkezhetnek. 
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➢ 0352 kód: Pedagógia ágazat oktatás szakmacsoport (12 fő)  4+1 évfolyam 

Megszerezhető mellék-szakképesítés: 52 761 01 Családsegítő asszisztens 

Érettségi végzettséghez kötött szakképesítés: 54 140 01 Gyógypedagógiai segítő munkatárs 

Idegen nyelv: angol vagy német 

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: egészségügyi és pályaalkalmasság szükséges 

Írásbeli vizsga: van/ nincs 

Szóbeli meghallgatás. van/ nincs 

Pontszámítás: 7. osztály év végi és 8. osztály félévi tantárgyi eredményei - magyar nyelv és irodalom, 

matematika, történelem, idegen nyelv osztályzatok - a rangsorolás alapját adó pontszámként 

jelennek meg (maximum 50 pont). 

Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: A tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési 

zavarral küzdő valamint beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő tanulók is 

jelentkezhetnek. 

 

➢ 0353 kód: Pedagógia ágazat oktatás szakmacsoport (22 fő)  4+1 évfolyam 

Megszerezhető mellék-szakképesítés: 32 140 01 Óvodai dajka 

Érettségi végzettséghez kötött szakképesítés: 54 140 02 Pedagógiai- és családsegítő munkatárs 

Idegen nyelv: angol vagy német 

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: egészségügyi és pályaalkalmasság szükséges 

Írásbeli vizsga: van/ nincs 

Szóbeli meghallgatás. van/ nincs 

Pontszámítás: 7. osztály év végi és 8. osztály félévi tantárgyi eredményei - magyar nyelv és irodalom, 

matematika, történelem, idegen nyelv osztályzatok - a rangsorolás alapját adó pontszámként 

jelennek meg (maximum 50 pont). 

Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: A tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési 

zavarral küzdő valamint beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő tanulók is 

jelentkezhetnek. 

 

➢ 0356 kód: Képző- és iparművészet ágazat művészet, közművelődés, kommunikáció 

szakmacsoport (22 fő)  4+1 évfolyam 

Megszerezhető mellék-szakképesítés: 51 345 02 Képző- és iparművészeti program- és 

projektszervező 

Érettségi végzettséghez kötött szakképesítés: 54 211 01 Dekoratőr 

Idegen nyelv: angol vagy német 

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: egészségügyi és pályaalkalmasság szükséges 

Írásbeli vizsga: van/ nincs 

Szóbeli meghallgatás. van/ nincs 

Pontszámítás: 7. osztály év végi és 8. osztály félévi tantárgyi eredményei - magyar nyelv és irodalom, 

matematika, történelem, idegen nyelv osztályzatok - a rangsorolás alapját adó pontszámként 

jelennek meg (maximum 50 pont). 

Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
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Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: A tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési 

zavarral küzdő valamint beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő tanulók is 

jelentkezhetnek. 

 

➢ 0357 kód: Képző- és iparművészet ágazat művészet, közművelődés, kommunikáció 

szakmacsoport (22 fő)  4+1 évfolyam 

Megszerezhető mellék-szakképesítés: 51 345 02 Képző- és iparművészeti program- és 

projektszervező 

Érettségi végzettséghez kötött szakképesítés: 54 211 02 Divat- és stílustervező 

Idegen nyelv: angol vagy német 

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: egészségügyi és pályaalkalmasság szükséges 

Írásbeli vizsga: van/ nincs 

Szóbeli meghallgatás. van/ nincs 

Pontszámítás: 7. osztály év végi és 8. osztály félévi tantárgyi eredményei - magyar nyelv és irodalom, 

matematika, történelem, idegen nyelv osztályzatok - a rangsorolás alapját adó pontszámként 

jelennek meg (maximum 50 pont). 

Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: A tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési 

zavarral küzdő valamint beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő tanulók is 

jelentkezhetnek. 

 

Szakközépiskolai osztályok 

➢ 0360 kód: Könnyűipar szakmacsoport 

3 szakképzési évfolyam + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam (28 fő) 

Szakképesítés megnevezése: 34 542 01 Bőrdíszműves 

A szakma gyakorlását kizáró egészségügyi tényező: színtévesztés, gyenge látásélesség. 

Idegen nyelv: angol vagy német 

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: egészségügyi alkalmasság szükséges 

Írásbeli vizsga: van/ nincs 

Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 

Pontszámítás: 7. osztály év végi és 8. osztály félévi tantárgyi eredményei - magyar nyelv és irodalom, 

matematika, történelem, technika és életvitel - a rangsorolás alapját adó pontszámként jelennek meg 

(maximum 50 pont). 

Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: A tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési 

zavarral küzdő valamint beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő tanulók is 

jelentkezhetnek. 

 

➢ 0361 kód: Könnyűipar szakmacsoport 

3 szakképzési évfolyam + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam (28 fő) 

Szakképesítés megnevezése: 34 542 06 Női szabó - hiányszakma 

A szakma gyakorlását kizáró egészségügyi tényező: gyenge látásélesség, színtévesztés egyéni orvosi 

elbírálás szerint.  

Idegen nyelv: angol vagy német 

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: egészségügyi alkalmasság szükséges 
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Írásbeli vizsga: van/ nincs 

Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 

Pontszámítás: 7. osztály év végi és 8. osztály félévi tantárgyi eredményei - magyar nyelv és irodalom, 

matematika, történelem, technika és életvitel - a rangsorolás alapját adó pontszámként jelennek meg 

(maximum 50 pont). 

Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: A tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési 

zavarral küzdő valamint beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő tanulók is 

jelentkezhetnek. 

 

➢ 0362 kód: Nyomdaipar szakmacsoport 

3 szakképzési évfolyam + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam (28 fő) 

Szakképesítés megnevezése: 34 543 06 Könyvkötő-nyomtatványfeldolgozó 

A szakma gyakorlását kizáró egészségügyi tényező: epilepszia, nagyfokú halláskárosodás. 

Idegen nyelv: angol vagy német 

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: egészségügyi alkalmasság szükséges 

Írásbeli vizsga: van/ nincs 

Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 

Pontszámítás: 7. osztály év végi és 8. osztály félévi tantárgyi eredményei - magyar nyelv és irodalom, 

matematika, történelem, technika és életvitel - a rangsorolás alapját adó pontszámként jelennek meg 

(maximum 50 pont). 

Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: A tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési 

zavarral küzdő valamint beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő tanulók is 

jelentkezhetnek. 

 

 

Kollégiumi címjegyzék 

 

Település neve:   Debrecen 

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: Férőhelyek: 52 lány és 104 fiú számára. A kollégiumban a napi 

háromszori étkezésért kell térítési díjat fizetni. A kollégium 2018 nyarán lett felújítva, ahol modern 

körülmények között, nevelőtanárok segítségével készülhetnek a diákok a tanórákra. 
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Debreceni Szakképzési centrum Mechwart András Gépipari és Informatikai 

Szakgimnáziuma 

 

Település neve:   Debrecen 

Iskola neve: Debreceni SzC Mechwart András Gépipari és Informatikai 

Szakgimnáziuma 

OM azonosító:    203033 

Cím:     4025 Debrecen, Széchenyi utca 58. 

Telefon:    06 52 413-499 

Fax:     06 52 413-152 

E-mail:     iskola@mechwart.hu 

Honlap:    www.dszcmechwart.hu 

Igazgató neve:    Dr. Barcsa Lajos 

Pályaválasztási felelős:   Gyetvai Károly, igazgatóhelyettes 

 

Általános információk az iskoláról: A 111. tanévében lévő, nagy múltú intézetünkben – többek 

között - nappali tagozatos gépész technikusképzés és informatikus szakgimnáziumi képzés folyik. 

Az 1950-es és 60-as években a Mechwart András Gépipari Technikum -a korábbi felsőipariskolai 

képzés legjobb hagyományait folytatva - igen jó hírnévre tett szert a technikusképzésben. Végzős 

növendékeink sikeresen helytálltak mind az ipar, a gazdaság különböző területein, mind pedig a 

felsőfokú továbbtanulásban. Az iskola tanulói évtizedek óta nagyon szép sikereket érnek el az 

országos szakmai tanulmányi versenyeken (OSZTV, ÁSZTV, OMTV). A XXI. században az informatika 

területén szervezett nemzetközi tanulmányi versenyeken (Worldskills, Euroskills, NAG, Netriders) is 

kiemelkedően szerepeltek (volt) tanítványaink. Szinte minden vizsgaidőszakban több szakképzős, 

végzős tanulónk a tanulmányi versenyeken elért eredmények alapján - vizsga nélkül - kitűnő OKJ-s 

szakképesítő bizonyítványt, vagy bizonyos vizsgarészek alól felmentést kap. Az érettségi vizsga után, 

és a szakképző tanulmányok befejézése után a végzős növendékeinknek döntő többségét felveszik az 

egyetemekre, főiskolákra. A tovább nem tanulókat biztos munkahely várja a régióban! 

Az ezredfordulót megelőző és követő időszakban iskolánk teljesen új képzési tartalmat és 

eszközrendszert fejlesztett ki a jövő informatikai és gépészeti szakembereinek képzésére. Általánossá 

vált a számítástechnika gépipari alkalmazásainak (CAD/CAM/CNC) oktatása a gépész osztályokban. Az 

informatika ágazatban lehetőség van a világon mindenhol elismert CISCO (CCNA) oklevelek 

megszerzésére. Minden tanulónk – tanfolyam nélkül – megszerezheti az ECDL-t (Európai Számítógép-

használói Jogosítvány). Az idegen nyelvek iránt különlegesen érdeklődőknek ajánljuk a német két 

tanítási nyelvű gépészképzésünket és az angol nyelvű, gépészeti ágazatban indítandó nyelvi 

előkészítő osztályunkat. A 2019/2020. tanévre beiskolázott tanulóink a 9-12. évfolyamon a 

szakgimnáziumi kerettantervek szerint elméleti és gyakorlati szakképzésben vesznek részt. A gépész 

tanulóinknak az egyes tanéveket követő nyáron 2-4 hetes összefüggő szakmai gyakorlatot kell 

teljesíteni külső gyakorló helyeken, ahol megismerkedhetnek valós munkahelyzetekkel, feladatokkal. 

A szakgimnáziumi érettségi vizsgával párhuzamosan már egy szakképesítést is kaphatnak a tanulóink: 
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irodai informatikus, ill., gyártósori gépész. A szakmai tantárggyal kiegészített érettségi vizsga után 

minden tanulónknak biztosítjuk a szakképző évfolyamba való felvételét. 

A „normál” szakgimnáziumi osztályainkban (0401 és 0402 belső kódú tanulmányi területek) az 

első évfolyamtól kezdve ágazati szakképzés folyik informatikai és gépészeti szakmacsoportban, ill. 

ágazatban.  

Tizenhat éve indult iskolánkban a német két tanítási nyelvű gépészképzés (0403 kód). Ebben az 

osztályban a 9. évfolyamon nyelvi előkészítés folyik, heti 18 német órában. Az ezt követő négy 

évfolyamon gépészeti szakmacsoportos, ágazati szakgimnáziumi kerettantervi óratervek alapján 

történik az érettségi vizsgára való felkészítés. A németül tanult tantárgyakból német nyelven kell 

majd érettségizni. A szakképző évfolyam zárásakor igény szerint, a felmerülő költségek vállalása 

esetén, lehetőségük lesz a tanulóknak osztrák technikusi vizsgát tenniük a magyar OKJ-s vizsgával 

párhuzamosan. 

Az angol nyelvű nyelvi előkészítő osztályunk (0404 kód) az első évben szilárd angol nyelvtudást 

biztosít. Az előkészítő év után gépészeti ágazatban szakgimnáziumi képzésben vesznek részt az 

osztály tanulói.  

Nyílt nap időpontja: 2018.11.26-28. 

 

Szakgimnáziumi osztályok 

➢ 0401 Informatikai szakirányú képzési forma (68 fő) 

Érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés: Irodai informatikus (52 481 02) 

Érettségi végzettséghez kötött szakképesítés: Informatikai rendszerüzemeltető (54 481 06) 

Idegen nyelv: angol vagy német nyelv 

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: A 9-12. évfolyamon a kétszintű, komplex 
szakmai érettségi vizsgára, a felsőfokú továbbtanulásra, vagy szakirányú munkavállalásra-munkakör 
betöltésére történik a felkészítés. Az érettségit követő évfolyamon emelt szintű OKJ-s szakképesítés 
szakmai vizsgájára készülnek a tanulók. A képzés során lehetőség van a CISCO Akadémián a világ 130 
országában „jegyzett” CCNA oklevél megszerzésére is.  
Írásbeli vizsga: van 

Szóbeli meghallgatás: nincs 

A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: Az írásbeli vizsga 

értékelőlapjának másolatát kell majd a Jelentkezési laphoz csatolni. A Mechwart felvételi 

pontszámításában mindkét tárgy százalékos eredményéből számítjuk ki a maximum 25-25 „szerzett” 

felvételi pontszámot. Az írásbeli vizsgán szerzett pontokhoz maximum 50 ”tanulmányi” pontot 

számítunk az alábbi tantárgyi eredményekből: hetedik osztályos év végi és a nyolcadik osztályos 

félévi érdemjegyek magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv(több tanulása esetén a jobbikból), 

történelem, matematika, fizika. A felvételi összpontszáma (max.:100 pont): a tanulmányi (hozott) 

pontok és a szerzett pontok összege.  

Kollégiumi elhelyezés: nincs 

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: A sajátos nevelési igényű tanulók, a tanulási, 

magatartási, beilleszkedési nehézséggel küzdő tanulók esetében az iskolánkba való jelentkezés előtt 

személyes megbeszélés szükséges a felvétel speciális körülményeinek rögzítésére. Iskolánk épülete 

jelenleg semmilyen területen nem akadálymentesített! 
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➢ 0402 Gépészeti szakirányú képzési forma (34 fő) 

Érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés: Gyártósori gépész (31 521 10) 

Érettségi végzettséghez kötött szakképesítés: Gépgyártástechnológiai technikus (54 521 03) 

Idegen nyelv: angol vagy német nyelv 

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: A 9-12. évfolyamon a kétszintű, komplex 
szakmai érettségi vizsgára, felsőfokú továbbtanulásra, vagy szakirányú munkavállalásra-munkakör 
betöltésére történik a felkészítés. Az érettségit követő évfolyamon emelt szintű OKJ-s szakképesítés 
komplex szakmai vizsgájára készülnek a tanulók.  
Írásbeli vizsga: van 

Szóbeli meghallgatás: nincs 

A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: Az írásbeli vizsga értékelőlapjának 

másolatát kell majd a Jelentkezési laphoz csatolni. A Mechwart felvételi pontszámításában mindkét 

tárgy százalékos eredményéből számítjuk ki a maximum 25-25 „szerzett” felvételi pontszámot. Az 

írásbeli vizsgán szerzett pontokhoz maximum 50 ”tanulmányi” pontot számítunk az alábbi tantárgyi 

eredményekből: hetedik osztályos év végi és a nyolcadik osztályos félévi érdemjegyek magyar nyelv 

és irodalom, idegen nyelv(több tanulása esetén a jobbikból), történelem, matematika, fizika. A 

felvételi összpontszáma (max.:100 pont): a tanulmányi (hozott) pontok és a szerzett pontok összege. 

Kollégiumi elhelyezés: nincs 

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: A sajátos nevelési igényű tanulók, a tanulási, 

magatartási, beilleszkedési nehézséggel küzdő tanulók esetében az iskolánkba való jelentkezés előtt 

személyes megbeszélés szükséges a felvétel speciális körülményeinek rögzítésére. Iskolánk épülete 

jelenleg semmilyen területen nem akadálymentesített! 

 

➢ 0403 Német két tanítási nyelvű gépészeti szakirányú képzési forma (34 fő) 

Érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés: Gyártósori gépész (31 521 10) 

Érettségi végzettséghez kötött szakképesítés: Gépgyártástechnológiai technikus (54 521 03) 

Idegen nyelv: német nyelv 

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: A 9. évfolyam nyelvi előkészítő jelleggel 
működik. Érettségi vizsga az öt éves képzés végén van. Egyes tantárgyak oktatása német nyelven 
történik. A speciális érettségi bizonyítvány az állami nyelvvizsgák különböző szintjeinek is megfelelhet 
majd.  
A nyelvi alapozó évfolyamot követő négy tanévben a kétszintű, komplex szakmai érettségi vizsgára, 
felsőfokú továbbtanulásra, vagy szakirányú munkavállalásra, munkakör betöltésére történik a 
felkészítés. Az érettségit követő évfolyamon emelt szintű OKJ-s szakképesítés komplex szakmai 
vizsgájára készülnek a tanulók. 
A szakképző évfolyam zárásakor – a felmerülő költségek vállalása esetén - lehetőség van az „osztrák” 
technikusi vizsga, és CNC gépkezelő vizsga letételére is. 
Írásbeli vizsga: van 
Szóbeli meghallgatás: nincs 
A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: Az írásbeli vizsga értékelőlapjának 

másolatát kell majd a Jelentkezési laphoz csatolni. A Mechwart felvételi pontszámításában mindkét 

tárgy százalékos eredményéből számítjuk ki a maximum 25-25 „szerzett” felvételi pontszámot. Az 

írásbeli vizsgán szerzett pontokhoz maximum 50 ”tanulmányi” pontot számítunk az alábbi tantárgyi 

eredményekből: hetedik osztályos év végi és a nyolcadik osztályos félévi érdemjegyek magyar nyelv 

és irodalom, idegen nyelv(több tanulása esetén a jobbikból), történelem, matematika, fizika. A 

felvételi összpontszáma (max.:100 pont): a tanulmányi (hozott) pontok és a szerzett pontok összege. 

Kollégiumi elhelyezés: nincs 
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Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: A sajátos nevelési igényű tanulók, a tanulási, 

magatartási, beilleszkedési nehézséggel küzdő tanulók esetében az iskolánkba való jelentkezés előtt 

személyes megbeszélés szükséges a felvétel speciális körülményeinek rögzítésére. Iskolánk épülete 

jelenleg semmilyen területen nem akadálymentesített! 

 

➢ 0403 Angol nyelvi előkészítő osztály, gépészeti szakirányú képzési forma (34 fő) 

Érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés: Gyártósori gépész (31 521 10) 

Érettségi végzettséghez kötött szakképesítés: Gépgyártástechnológiai technikus (54 521 03) 

Idegen nyelv: angol nyelv 

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: Az első évfolyam nyelvi előkészítő jelleggel 
működik. A biztos nyelvtudást biztosító évfolyam után a képzés szerkezete mindenben megegyezik a 
0402. kódú gépészeti szakgimnáziumi képzésnél leírtakkal. 
Írásbeli vizsga: van 
Szóbeli meghallgatás: nincs 
A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: Az írásbeli vizsga értékelőlapjának 

másolatát kell majd a Jelentkezési laphoz csatolni. A Mechwart felvételi pontszámításában mindkét 

tárgy százalékos eredményéből számítjuk ki a maximum 25-25 „szerzett” felvételi pontszámot. Az 

írásbeli vizsgán szerzett pontokhoz maximum 50 ”tanulmányi” pontot számítunk az alábbi tantárgyi 

eredményekből: hetedik osztályos év végi és a nyolcadik osztályos félévi érdemjegyek magyar nyelv 

és irodalom, idegen nyelv(több tanulása esetén a jobbikból), történelem, matematika, fizika. A 

felvételi összpontszáma (max.:100 pont): a tanulmányi (hozott) pontok és a szerzett pontok összege. 

Kollégiumi elhelyezés: nincs 

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: A sajátos nevelési igényű tanulók, a tanulási, 

magatartási, beilleszkedési nehézséggel küzdő tanulók esetében az iskolánkba való jelentkezés előtt 

személyes megbeszélés szükséges a felvétel speciális körülményeinek rögzítésére. Iskolánk épülete 

jelenleg semmilyen területen nem akadálymentesített! 
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Debreceni Szakképzési Centrum Péchy Mihály Építőipari Szakgimnáziuma 

 
Település neve:    Debrecen  
Iskola neve:    Debreceni SZC Péchy Mihály Építőipari Szakgimnáziuma 
OM azonosító:    203033 
cím:     4024 Debrecen, Varga u. 5.  
Telefon:    52/531-892 
Fax:     52/531-951 
E-mail:     info@pechy-debr.sulinet.hu 
Honlap:     www.dszcpechy.hu 
Igazgató:     Nagyné Pálinkás Anikó 
Pályaválasztási felelős:   Németh István 
 
Általános információk az iskoláról: A belvárosi iskola jól megközelíthető. Menzát minden diáknak 
biztosítanak, a kollégiumi elhelyezést segítik. A szakmai felkészítést jól képzett, tervezésben és 
kivitelezésben jártas mérnöktanárok és szakoktatók végzik. A technikusként távozó diákok az elméleti 
és gyakorlati ismereteken túl a mindennapokban is hasznosítható, korszerű tudásra tesznek szert, 
eredményesen pályázhatnak műszaki felsőoktatási intézményekbe. Német szakmai kapcsolatokkal 
rendelkeznek. 
Nyílt nap időpontja: 2018. október 17. és november 07. (8 órától) 
  
Szakgimnáziumi osztályok 

➢ Építőipar ágazat, építészet szakmacsoport (68 fő) belső kód 0451 
Az érettségi után megszerezhető szakképesítésekről, a képzési időről az iskola ad információt. 
Idegen nyelv: angol vagy német (heti 4 óra) 
Lehetséges kimenetek:  

• magasépítő technikus (4 év alatt érettségi továbbá digitális műszaki rajzoló és építő-és 

anyagmozgató gép kezelője szakképesítés szerezhető meg.) 

• műemlékfenntartó technikus (magasépítő technikus képzésre ráépül)  
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: Kiemelten kezeljük a szakmát alapozó 
tárgyak és az idegen nyelv oktatását. 
Írásbeli vizsga: nincs  
Szóbeli meghallgatás: nincs 
A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: 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 Pedagógiai Programban rögzítettek szerint. 

Kollégiumi elhelyezés: nincs 
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, építészet szakmacsoport  
Nyelvi előkészítő osztály angol nyelv (22 fő) belső kód 0452 
Az érettségi után megszerezhető szakképesítésekről, a képzési időről az iskola ad információt. 
Idegen nyelv: angol  
Lehetséges kimenetek:  

• magasépítő technikus (4 év alatt érettségi továbbá digitális műszaki rajzoló és építő-és 
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anyagmozgató gép kezelője szakképesítés szerezhető meg.) 

• műemlékfenntartó technikus (magasépítő technikus képzésre ráépül)  
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: Kiemelten kezeljük a szakmát alapozó 
tárgyak és az idegen nyelv oktatását. 
Írásbeli vizsga: van  
Az írásbeli vizsga helye: Az Oktatási Hivatal által kijelölt intézményekben, köztük a Debreceni SZC 
Péchy Mihály Építőipari Szakgimnáziuma 
Az írásbeli vizsga ideje: 2019. január 19. (szombat) 10 óra 
Információ az írásbeli vizsgáról: Az általános tanterv alapján folyó felkészítést nyújtó középfokú 
iskolák számára készített egységes, magyar nyelvi és matematika írásbeli felvételi. 
Szóbeli meghallgatás: nincs 
A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: 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) 

• az általános tanterv alapján folyó felkészítést nyújtó középfokú iskolák számára készített egységes, 
kompetencia alapú feladatlapokkal szervezett magyar nyelvi és matematika írásbeli felvételi 
vizsgán szerzett pontok (maximum 100 pont) 

A középfokú felvételi eljárás során az azonos pontszámot elért tanulók rangsorolása a következők 

szerint történik: A Pedagógiai Programban rögzítettek szerint. 

Kollégiumi elhelyezés: nincs 
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, építészet szakmacsoport 
Nyelvi előkészítő osztály  német nyelv (12 fő) belső kód 0453 
Az érettségi után megszerezhető szakképesítésekről, a képzési időről az iskola ad információt. 
Idegen nyelv: német  
Lehetséges kimenetek:  

• magasépítő technikus (4 év alatt érettségi továbbá digitális műszaki rajzoló és építő-és 

anyagmozgató gép kezelője szakképesítés szerezhető meg.) 

• műemlékfenntartó technikus (magasépítő technikus képzésre ráépül)  
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: Kiemelten kezeljük a szakmát alapozó 
tárgyak és az idegen nyelv oktatását. 
Írásbeli vizsga: van  
Az írásbeli vizsga helye: Az Oktatási Hivatal által kijelölt intézményekben, köztük a Debreceni SZC 
Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskolájában 
 Az írásbeli vizsga ideje: 2019. január 19. (szombat) 10 óra 
Információ az írásbeli vizsgáról: Az általános tanterv alapján folyó felkészítést nyújtó középfokú 
iskolák számára készített egységes, magyar nyelvi és matematika írásbeli felvételi. 
Szóbeli meghallgatás: nincs 
A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: 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) 

• az általános tanterv alapján folyó felkészítést nyújtó középfokú iskolák számára készített egységes, 
kompetencia alapú feladatlapokkal szervezett magyar nyelvi és matematika írásbeli felvételi 
vizsgán szerzett pontok (maximum 100 pont) 
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A középfokú felvételi eljárás során az azonos pontszámot elért tanulók rangsorolása a következők 

szerint történik: A Pedagógiai Programban rögzítettek szerint. 

Kollégiumi elhelyezés: nincs 
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, építészet szakmacsoport (22 fő) belső kód 0454 
Az érettségi után megszerezhető szakképesítésekről, a képzési időről az iskola ad információt. 
Idegen nyelv: angol vagy német (heti 4 óra) 
Lehetséges kimenetek:  

• mélyépítő technikus (4 év alatt érettségi továbbá digitális műszaki rajzoló és építő-és 

anyagmozgató gép kezelője szakképesítés szerezhető meg.) 

• műemlékfenntartó technikus (magasépítő technikus képzésre ráépül)  
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: Kiemelten kezeljük a szakmát alapozó 
tárgyak és az idegen nyelv oktatását. 
Írásbeli vizsga: nincs  
Szóbeli meghallgatás: nincs 
A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: 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 Pedagógiai Programban rögzítettek szerint. 

Kollégiumi elhelyezés: nincs 
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, gépészet szakmacsoport (34 fő) belső kód 0455 

Az érettségi után megszerezhető szakképesítésekről, a képzési időről az iskola ad információt. 

Idegen nyelv: angol vagy német (heti 4 óra) 

Lehetséges kimenetek:  

• épületgépész technikus (4 év alatt érettségi továbbá épületgépészeti előkészítő vagy 

bevontelektródás kézi ívhegesztő és gázhegesztő szakképesítés szerezhető meg.) 

• létesítményi energetikus (épületgépész technikus képzésre ráépül)  
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: Kiemelten kezeljük a szakmát alapozó 

tárgyak és az idegen nyelv oktatását. 

Írásbeli vizsga:  nincs  

Szóbeli meghallgatás: nincs 

A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: 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 Pedagógiai Programban rögzítettek szerint. 

Kollégiumi elhelyezés:  nincs 
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➢ Faipar ágazat, faipar szakmacsoport (12 fő) belső kód 0456 

Az érettségi után megszerezhető szakképesítésekről, a képzési időről az iskola ad információt. 

Idegen nyelv: angol vagy német (heti 4 óra) 

Lehetséges kimenetek:  

• faipari technikus (4 év alatt érettségi továbbá bútoripari gyártás-előkészítő, szervező és 

építő és anyagmozgató gép kezelője szakképesítés szerezhető meg.) 

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: Kiemelten kezeljük a szakmát alapozó 

tárgyak és az idegen nyelv oktatását. 

Írásbeli vizsga:  nincs  

Szóbeli meghallgatás: nincs 

A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: 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 Pedagógiai Programban rögzítettek szerint. 

Kollégiumi elhelyezés: nincs 
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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Debreceni Szakképzési Centrum Vegyipari Szakgimnáziuma 

 

Település neve:   Debrecen 

Iskola neve:    Debreceni SZC Vegyipari Szakgimnáziuma 

OM azonosító:    203033 

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 

Pályaválasztási felelős:  Kónya Marianna szakképzési igazgatóhelyettes és László János      

gyakorlatioktatás-vezető 

 

Általános információk az iskoláról: A város szívében található a Debreceni SZC Vegyipari Szakgimnáziuma. Az 

1950-ben alakult iskola a 9-12. évfolyamokon vegyész és vegyipar ágazatban képezi a diákokat. 

Szakgimnáziumként működő intézményünkben kuriózum, hogy a négy, 9. évfolyamos osztályunkból kettőben két 

tanítási nyelven folyik a képzés. Angol és német nyelven is van lehetőség két tanítási nyelvű képzésre jelentkezni. A 

vegyész ágazati képzésben a komplex természettudományos tantárgy mellett a szakmai fizika és a szakmai biológia 

tantárgyak is bekerültek a kerettantervbe, így a tanulók természettudományos képzése teljes. Ezek mellett a 

2019/2020. tanévben egy osztályt angol nyelvi előkészítővel indítunk. 

A negyedik induló osztályba jelentkezők egy része a vegyész szakmacsoportban, másik része a vegyipar 

szakmacsoportban fog tanulni. Unikális lehetőség, hogy a tanulók egy része a műszaki műanyagok 

gyártását sajátíthatja el a vegyipar szakmacsoportban. 

Az ágazatok kiemelt fontosságú tantárgya a kémia és a szakmai kémia, melyet további tárgyak (a reológia, az 

anyag- és gyártmányismeret) egészítenek ki a szakmai ismeretek megalapozása érdekében. Fontos tudni, hogy a 

laboratóriumi gyakorlatok óraszáma a korábbi évekhez. 

Nyílt napok időpontja: 2018. november 08. 9:00 és 15:00 óra, 

                           2018. december 06. 9:00 óra 

 Szakgimnáziumi osztályok 

➢ Vegyész/vegyipar ágazat vegyipar szakmacsoport  (125/11fő) 

Érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés: Gyógyszerkészítmény-gyártó,       

                                                                                            Vegyipari rendszerkezelő 

Érettségi végzettséghez kötött szakképesítés: -54 524 03 OKJ számú vegyész technikus a vegyész ágazatban 

-54 521 06 OKJ számú műanyagfeldolgozó technikus a 

vegyipar ágazatban 

Idegen nyelv: angol/német 

Indítandó osztályok: 

➢ 0560 magyar-angol két tannyelvű képzés/vegyész, 34 fő 

➢ 0570 magyar-német két tannyelvű képzés/vegyész, 34 fő 

➢ 0580 angol nyelvi előkészítő évfolyammal induló képzés/vegyész 34 fő 

➢ 0590 vegyész/23 fő 

➢ 0600 vegyipar/11 fő 

A sajátos nevelési igényű tanulók közül az egyéb pszichés zavarokkal küzdő tanulókat tudjuk fogadni. 

mailto:info@vegyipari.hu
http://www.dszcvegyipari.hu/
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Írásbeli vizsga: van 

A pontszámítás/ rangsorolás az alábbiak szerint történik: 

Az írásbeli vizsga eredményének kétszerese (max. 200 pont) 

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

• Történelem tantárgyból 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) 
Maximálisan 300 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). 

Kollégiumi elhelyezés: van 

Kollégiumi címjegyzék 

 

Település neve:   Debrecen 

Kollégium neve:  Debreceni SzC Baross Gábor Középiskolája és Kollégiuma 

Cím:     Debrecen, Budai Ézsaiás u. 8/A, 4030 

Telefon:    (52) 471- 776 

Kollégiumvezető:   Rajtik János 

Információk a kollégiumról: A felújított kollégium az iskolával egy épületben található. Jelenleg 175 

férőhellyel rendelkezünk: 100 lány és 75 fiú számára tudunk helyet biztosítani. Az első emeleten a 

fiúk, a másodikon és a harmadikon a lányok laknak. A lányszinteken négyágyasak a szobák, a fiúk 

szintjén nyolc ágyasak. Diákjaink szintenként számítógéptermet és társalgót vehetnek igénybe. A 

kollégiumban a napi háromszori étkezésért kell térítési díjat fizetni. Kedvezményezett tanulók 

esetében a 2013-as évben a térítési díj naponta 486 Ft-, a nem kedvezményezettek pedig az összeg 

dupláját fizetik. 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. A kollégium 

nevelőtanárai és diákönkormányzata számos kulturális és sportvetélkedőt szerveznek. Fiúk körében 

népszerű a labdarúgás, testépítés, asztali tenisz, lányoknál a röplabda, tánc. A kézműves 

foglalkozásokon a lányok gipsz- és üvegképeket készítenek. A főzőszakkörön fiúk és lányok egyaránt 

élvezettel alkotnak. 

 

  

https://www.google.com/search?q=dszc+baross+koll%C3%A9gium&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b
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Diószegi Sámuel Baptista Szakgimnázium és Szakközépiskola 

 

Település neve:   Debrecen 

Iskola neve:    Diószegi Sámuel Baptista Szakgimnázium és Szakközépiskola 

OM azonosító:    100563 

Cím:     4027 Debrecen, Böszörményi út 23-27. 

Telefon:    52/532-083, 52/415-709 

Fax:     52/532-121 

E-mail:     dioszegidebrecen@gmail.com 

Honlap:    dioszegi-samuel.baptistaoktatas.hu 

Igazgató neve:    Balogh Péter 

Pályaválasztási felelős:   dr. Biri Sándorné 

 

Általános információk az iskoláról: A Diószegi Középiskola Debrecen város egyik legrégebbi nem 

önkormányzati/nem állami fenntartású intézménye. 1998-tól először alapítványi fenntartásban 

működött, majd 2012 szeptemberétől a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy lett az iskola 

fenntartója. 

Az iskola hagyományaihoz hűen az Egyéb szolgáltatások és a Közlekedés szakmacsoportban képez 

szakembereket általános iskola, ill. érettségi után. Az utóbbi években bővítettük szakképzési 

kínálatunkat eladó, kereskedő, hegesztő szakmákkal, majd a 2015/16. tanévtől a Szociális ágazat 

szakképesítései felé nyitottunk.  

2017 szeptemberétől az Aranybika Vendéglátó-ipari Szakközépiskola a Diószegi égisze alatt működik 

tovább. Így a továbbtanulók számára a divatos és népszerű szakács, pincér, cukrász szakmákkal 

bővült az iskola szakképzési kínálata. 

Különlegessége iskolánknak, hogy a szakmai elméleten túl szinte minden szakmában lehetőség nyílik 

a szakmai gyakorlat tanműhelyben való teljesítésére. Ennek feltételeit európai uniós pályázatokból 

tudtuk megteremteni. A duális képzés bevezetése óta a tanműhelyben folyó szakmai gyakorlati 

képzés szintvizsga után kiegészül tanulószerződéssel a külső gyakorlati helyen folyó képzéssel. A kor 

követelményeihez alkalmazkodva a kerettantervben meghatározottakon túl kiemelt szerepet 

szánunk (magasabb óraszám) az informatikának és az idegen nyelvnek. 

Együttműködünk a Ford Karrierprogram keretében a Ford magyarországi képviseletével, ami kiváló 

lehetőség diáknak és tanárnak egyaránt. A Ford bemutató órákkal, képzéssel és továbbképzéssel, 

online elérhető interaktív e-learning tananyaggal, üzem- és szervizlátogatással, és a legmodernebb 

technikát képviselő, oktatási célra használható autóval segíti az intézményben folyó képzést. 

Lehetőség nyílik a legújabb fejlesztések megismerésére is. A Ford célja, hogy megtalálja a jövő Ford 

specialistáit, akik a márkaszervizek munkatársai lehetnek. 

2017 szeptemberétől a Helia-D Kft.-vel való együttműködés tanszalonunkat folyamatosan Helia-D 

Professional termékekkel látja el, az iskola diákjai és tanárai pedig Helia-D Professional oktatásban 

részesülnek. 

Diákjainkkal évente ellátogathatunk Veszprémbe, a Helia-D gyártó üzemébe, és találkozhatunk a 

Helia-D fővegyészével. 

Alapelvünk az oktatás terén, hogy a tanulók szakmával és érettségivel távozzanak iskolánkból. Ezt az 

utóbbi évek jogszabályi változásai is megerősítik. A diákok az érettségire való felkészülés 

(szakgimnázium, régebben szakközépiskola) 4 évében már a szakma első évét is teljesítik, majd újabb 

1 év múlva (4+1) szakmunkás bizonyítványt szereznek, és technikusi végzettséghez is juthatnak. 2018 
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szeptemberétől a 11. évfolyamos szakgimnáziumi tanulóink mellék-szakképesítéssel egészíthetik ki 

választott szakmájukat. Így a több szakképesítés biztos kiindulópont lehet mindenki  számára a 

középiskola befejezésekor. 

A hároméves szakképzésben résztvevő szakközépiskolai (régebbi néven szakiskolai) tanulók a 

szakmunkás bizonyítvány megszerzése után folytathatják tanulmányaikat 2 éves nappali oktatásban. 

Itt csak a kötelező érettségi tantárgyakból kapnak felkészítést, majd érettségi vizsgát tesznek. 

Tehát 5 év alatt a diákok szakmát és érettségit szerezhetnek, csak a diákon és a szülőn múlik, hogy 

milyen sorrendben. A tanuló számára így lehetőség adódik tanulmányai felsőoktatásban való 

folytatására. Tanulóinktól szorgalmas munkát, fegyelmezett, tisztelettudó magatartást várunk el.  

A nevelés terén konzervatív szellemű, a régi alapértékekhez ragaszkodó, gyermekközpontú iskola 

vagyunk. Igyekszünk emlékezetessé tenni diákjaink számára az itt eltöltött éveket. A Diószegi Napok 

rendezvénysorozata minden évben színesebbnél-színesebb programokat kínál, de jó szívvel 

gondolhatnak diákjaink a gyerekkort idéző diószegis Mikulás érkezésére, a meghitt karácsonyi 

műsorokra, a Diószegi Gálára, a felejthetetlen szalagtűzőre is. 

Saját konyhával rendelkezünk, így étkezésre helyben van lehetőség.  

Nyílt nap időpontja:  

2018. november 9. (péntek) 8.30 és 11.00 óra az iskola tornatermében 

 

SZAKGIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK 

➢ 0001 kód Autószerelő 

Közlekedésgépész ágazat, Közlekedés szakmacsoport  

Érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés: karosszéria összeszerelő 

Érettségi végzettséghez kötött szakképesítés: Autószerelő  

Idegen nyelv: angol nyelv vagy német nyelv 

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban:  Iskolai tanműhely biztosított. 

A felvételhez egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges. 

Írásbeli vizsga: van/ nincs 

Szóbeli meghallgatás. van/ nincs 

A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás:  Felvételkor az ált. iskolai 5., 6., 7. év 

végi és a 8. évf. félévi eredményeit vesszük figyelembe magyar nyelv és irodalom, matematika,  

történelem, idegen nyelv és fizika tantárgyakból.  

Kollégiumi elhelyezés: saját kollégiumunk nincs, de városi kollégiumokba jelentkezés lehetséges 

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: A tanulmányi területre beilleszkedési, tanulási, 

magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek. 

 

➢ 0002 kód Autóelektronikai műszerész 

Közlekedésgépész ágazat, Közlekedés szakmacsoport  

Érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés: karosszéria összeszerelő 

Érettségi végzettséghez kötött szakképesítés: Autóelektronikai műszerész  

Idegen nyelv: angol nyelv vagy német nyelv 

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban:  Iskolai tanműhely biztosított. 

A felvételhez egészségügyi követelményeknek való megfelelés szükséges.  

Írásbeli vizsga: van/ nincs 

Szóbeli meghallgatás. van/ nincs 
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A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: Felvételkor az ált. iskolai 5., 6., 7. év 

végi és a 8. évf. félévi eredményeit vesszük figyelembe magyar nyelv és irodalom, matematika,  

történelem, idegen nyelv és fizika tantárgyakból.  

Kollégiumi elhelyezés: saját kollégiumunk nincs, de városi kollégiumokba jelentkezés lehetséges 

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: A tanulmányi területre beilleszkedési, tanulási, 

magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek. 

 

➢ 0003 kód Fodrász 

Szépészet ágazat Egyéb szolgáltatások szakmacsoport  

Érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés: szolárium kezelő 

Érettségi végzettséghez kötött szakképesítés: Fodrász 

Idegen nyelv: angol nyelv vagy német nyelv 

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: Iskolai tanműhely biztosított. 

A felvételhez egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges. 

Írásbeli vizsga: van/ nincs 

Szóbeli meghallgatás. van/ nincs 

A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: Felvételkor az ált. iskolai 5., 6., 7. év 

végi és a 8. évf. félévi eredményeit vesszük figyelembe magyar nyelv és irodalom, matematika,  

történelem, idegen nyelv és biológia tantárgyakból.  

Kollégiumi elhelyezés: saját kollégiumunk nincs, de városi kollégiumokba jelentkezés lehetséges 

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: A tanulmányi területre beilleszkedési, tanulási, 

magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek 

 

➢ 0004 kód Kereskedő 

Kereskedelem ágazat Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport  

Érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés: kereskedelmi ügyintéző 

Érettségi végzettséghez kötött szakképesítés: Kereskedő 

Idegen nyelv: angol nyelv vagy német nyelv 

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: Iskolai tanműhely biztosított. 

A felvételhez egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges. 

Írásbeli vizsga: van/ nincs 

Szóbeli meghallgatás. van/ nincs 

A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: Felvételkor az ált. iskolai 5., 6., 7. év 

végi és a 8. évf. félévi eredményeit vesszük figyelembe magyar nyelv és irodalom, matematika,  

történelem, idegen nyelv és biológia tantárgyakból.  

Kollégiumi elhelyezés: saját kollégiumunk nincs, de városi kollégiumokba jelentkezés lehetséges 

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: A tanulmányi területre beilleszkedési, tanulási, 

magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek. 

 

➢ 0005 kód Gyermekotthoni asszisztens 

Szociális ágazat, Szociális szolgáltatások szakmacsoport  

Érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés: szociális és mentálhigiénés munkatárs 

Érettségi végzettséghez kötött szakképesítés: Gyermekotthoni asszisztens 

Idegen nyelv: angol nyelv vagy német nyelv 
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Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: A felvételhez egészségügyi 

követelményeknek való megfelelés szükséges. 

Írásbeli vizsga: van/ nincs 

Szóbeli meghallgatás. van/ nincs 

A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás:  Felvételkor az ált. iskolai 5., 6., 7. év 

végi és a 8. évf. félévi eredményeit vesszük figyelembe magyar nyelv és irodalom, matematika,  

történelem, idegen nyelv és biológia tantárgyakból.  

Kollégiumi elhelyezés: saját kollégiumunk nincs, de városi kollégiumokba jelentkezés lehetséges 

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: A tanulmányi területre beilleszkedési, tanulási, 

magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek. 

 

➢ 0006 kód Kozmetikus 

Szépészet ágazat Egyéb szolgáltatások szakmacsoport  

Érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés: szolárium kezelő 

Érettségi végzettséghez kötött szakképesítés: Kozmetikus 

Idegen nyelv: angol nyelv vagy német nyelv 

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: Iskolai tanműhely biztosított. 

A felvételhez egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges. 

Írásbeli vizsga: van/ nincs 

Szóbeli meghallgatás. van/ nincs 

A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: Felvételkor az ált. iskolai 5., 6., 7. év 

végi és a 8. évf. félévi eredményeit vesszük figyelembe magyar nyelv és irodalom, matematika,  

történelem, idegen nyelv és biológia tantárgyakból.  

Kollégiumi elhelyezés: saját kollégiumunk nincs, de városi kollégiumokba jelentkezés lehetséges 

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: 

A tanulmányi területre beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is 

jelentkezhetnek. 

 

➢ 0007 kód Szociális szakgondozó 

Szociális ágazat, Szociális szolgáltatások szakmacsoport  

Érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés: szociális és mentálhigiénés munkatárs 

Érettségi végzettséghez kötött szakképesítés: Szociális szakgondozó 

Idegen nyelv: angol nyelv vagy német nyelv 

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: A felvételhez egészségügyi 

követelményeknek való megfelelés szükséges. 

Írásbeli vizsga: van/ nincs 

Szóbeli meghallgatás. van/ nincs 

A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: Felvételkor az ált. iskolai 5., 6., 7. év 

végi és a 8. évf. félévi eredményeit vesszük figyelembe magyar nyelv és irodalom, matematika,  

történelem, idegen nyelv és biológia tantárgyakból.  

Kollégiumi elhelyezés: saját kollégiumunk nincs, de városi kollégiumokba jelentkezés lehetséges 

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: A tanulmányi területre beilleszkedési, tanulási, 

magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek. 
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SZAKKÖZÉPISKOLAI OSZTÁLYOK 

➢ 0011 kód Karosszérialakatos 

3 szakképzési évfolyam Közlekedés szakmacsoport  

Szakképesítés megnevezése: Karosszérialakatos 

Idegen nyelv: angol nyelv vagy német nyelv 

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: Iskolai tanműhely biztosított. 

Felvételhez egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges. 

Írásbeli vizsga: van/ nincs 

Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 

A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: Felvételkor az általános iskolai 5., 6., 

7. év végi és 8. évfolyam félévi eredményeit vesszük figyelembe magyar nyelv és irodalom, 

matematika, történelem, idegen nyelv és fizika tantárgyakból.  

Kollégiumi elhelyezés: saját kollégiumunk nincs, de városi kollégiumokba jelentkezés lehetséges 

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: A tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési 

zavarral küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek.  

 

➢ 0012 kód Járműfényező 

3 szakképzési évfolyam Közlekedés szakmacsoport  

Szakképesítés megnevezése: Járműfényező 

Idegen nyelv: angol nyelv vagy német nyelv 

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: Iskolai tanműhely biztosított. 

Felvételhez egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges. 

Írásbeli vizsga: van/ nincs 

Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 

A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: Felvételkor az általános iskolai 5., 6., 

7. év végi és 8. évfolyam félévi eredményeit vesszük figyelembe magyar nyelv és irodalom, 

matematika, történelem, idegen nyelv és fizika tantárgyakból.  

Kollégiumi elhelyezés: saját kollégiumunk nincs, de városi kollégiumokba jelentkezés lehetséges 

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: A tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési 

zavarral küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek.  

 

➢ 0013 kód Hegesztő 

3 szakképzési évfolyam Gépészet szakmacsoport  

Szakképesítés megnevezése: Hegesztő 

Idegen nyelv: angol nyelv vagy német nyelv 

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: Iskolai tanműhely biztosított. 

Felvételhez egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges. 

Írásbeli vizsga: van/ nincs 

Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 

A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: Felvételkor az általános iskolai 5., 6., 

7. év végi és 8. évfolyam félévi eredményeit vesszük figyelembe magyar nyelv és irodalom, 

matematika, történelem, idegen nyelv és fizika tantárgyakból.  

Kollégiumi elhelyezés: saját kollégiumunk nincs, de városi kollégiumokba jelentkezés lehetséges 

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: A tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési 

zavarral küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek.  
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➢ 0014 kód Szociális gondozó és ápoló 

3 szakképzési évfolyam Szociális szolgáltatások szakmacsoport  

Szakképesítés megnevezése: Szociális gondozó és ápoló 

Idegen nyelv: angol nyelv vagy német nyelv 

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: - 

Felvételhez egészségügyi pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges. 

Írásbeli vizsga: van/ nincs 

Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 

A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: Felvételkor az általános iskolai 5., 6., 

7. év végi és 8. évfolyam félévi eredményeit vesszük figyelembe magyar nyelv és irodalom, 

matematika, történelem, idegen nyelv és biológia tantárgyakból.  

Kollégiumi elhelyezés: saját kollégiumunk nincs, de városi kollégiumokba jelentkezés lehetséges 

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: A tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési 

zavarral küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek.  

 

➢ 0015 kód Eladó 

3 szakképzési évfolyam Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport (28 fő) 

Szakképesítés megnevezése: Eladó 

Idegen nyelv: angol nyelv vagy német nyelv 

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: Iskolai tanműhely biztosított. 

Felvételhez egészségügyi alkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges. 

Írásbeli vizsga: van/ nincs 

Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 

A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: Felvételkor az általános iskolai 5., 6., 

7. év végi és 8. évfolyam félévi eredményeit vesszük figyelembe magyar nyelv és irodalom, 

matematika, történelem, idegen nyelv és biológia tantárgyakból.  

Kollégiumi elhelyezés: saját kollégiumunk nincs, de városi kollégiumokba jelentkezés lehetséges 

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: A tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési 

zavarral küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek.  

 

➢ 0016 kód Pincér 

3 szakképzési évfolyam Vendéglátás-turisztika szakmacsoport  

Szakképesítés megnevezése: Pincér 

Idegen nyelv: angol nyelv vagy német nyelv 

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 

Felvételhez egészségügyi és pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges. 

Írásbeli vizsga: van/ nincs 

Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 

A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: Felvételkor az általános iskolai 5., 6., 

7. év végi és 8. évfolyam félévi eredményeit vesszük figyelembe magyar nyelv és irodalom, 

matematika, történelem, idegen nyelv és biológia tantárgyakból.  

Kollégiumi elhelyezés: saját kollégiumunk nincs, de városi kollégiumokba jelentkezés lehetséges 

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: A tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési 

zavarral küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek 
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➢ 0017 kód Szakács 

3 szakképzési évfolyam Vendéglátás-turisztika szakmacsoport  

Szakképesítés megnevezése: Szakács 

Idegen nyelv: angol nyelv vagy német nyelv 

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 

Felvételhez egészségügyi és pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges. 

Írásbeli vizsga: van/ nincs 

Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 

A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: Felvételkor az általános iskolai 5., 6., 

7. év végi és 8. évfolyam félévi eredményeit vesszük figyelembe magyar nyelv és irodalom, 

matematika, történelem, idegen nyelv és biológia tantárgyakból.  

Kollégiumi elhelyezés: saját kollégiumunk nincs, de városi kollégiumokba jelentkezés lehetséges 

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: A tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési 

zavarral küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek.  

 

➢ 0018 kód Cukrász 

3 szakképzési évfolyam Vendéglátás-turisztika szakmacsoport  

Szakképesítés megnevezése: Cukrász 

Idegen nyelv: angol nyelv vagy német nyelv 

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 

Felvételhez egészségügyi és pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges. 

Írásbeli vizsga: van/ nincs 

Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 

A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: Felvételkor az általános iskolai 5., 6., 

7. év végi és 8. évfolyam félévi eredményeit vesszük figyelembe magyar nyelv és irodalom, 

matematika, történelem, idegen nyelv és biológia tantárgyakból.  

Kollégiumi elhelyezés: saját kollégiumunk nincs, de városi kollégiumokba jelentkezés lehetséges 

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: A tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési 

zavarral küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek 
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EURO Baptista Két Tanítási Nyelvű Gimnázium, Szakgimnázium és Szakközépiskola 

 

Település neve:   Debrecen 

Iskola neve:  EURO Baptista Két Tanítási Nyelvű Gimnázium, Szakgimnázium és 

Szakközépiskola 

OM azonosító:    100573 

Cím:     4031 Debrecen, Angyalföld tér 7. 

Telefon:    52/423-472 

E-mail:     euro@baptistaoktatas.hu, eurogimi@gmail.com 

Honlap:    euro.baptistaoktatas.hu 

Igazgató neve:    Novákné Kónya Zita 

Pályaválasztási felelős:   Novákné Kónya Zita, Kun Lászlóné 

 

Általános információk az iskoláról: 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 iskola diákjainak ingyenes, 

beépül az informatika órák tananyagába. Az érettségi után megszerezhető szakképzésekről, a képzési 

időről információt a helyszínen kaphatnak az érdeklődők. Az intézményben 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. 

Nyílt nap időpontja: 2018. október 16., 2018. november 07. 

 

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 

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: van 

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: alapdokumentum alapján mozgásszervi fogyaték, 

pszichés fejlődési zavar 

mailto:euro@baptistaoktatas.hu
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➢ 4 évfolyamos osztály (34 fő) 

• idegen nyelv: angol és német 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: Négy évfolyamos általános képzés. Az 

informatikát emelt óraszámban tanítják. A tanulók mindkét idegen nyelvet heti 3 órában tanulják. 

Írásbeli vizsga: nincs 

Szóbeli meghallgatás: nincs 

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: van 

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: alapdokumentum alapján mozgásszervi fogyaték, 

érzékszervi fogyaték (vak, gyengénlátó, nagyothalló,) pszichés fejlődési zavar 

 

➢ 4 évfolyamos testnevelés tagozatos osztály (34 fő) 

• idegen nyelv: angol és német 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: Négy évfolyamos képzés keretében a 

testnevelést emelt óraszámban tanítják. A tanulók mindkét idegen nyelvet heti 3 órában tanulják. 

Írásbeli vizsga: nincs 

Szóbeli meghallgatás: nincs 

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: van 

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: alapdokumentum alapján pszichés fejlődési zavar 

 

 

Szakgimnáziumi osztályok 

➢ 4+1 évfolyamos informatika ágazat informatika szakmacsoport (34 fő) 

Érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés: Irodai informatikus  

Érettségi végzettséghez kötött szakképesítés: Informatikai rendszerüzemeltető 

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 

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: van 

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: alapdokumentum alapján mozgásszervi fogyaték, 

érzékszervi fogyaték (nagyothalló), pszichés fejlődési zavar 
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➢ 4+1 évfolyamos rendészet és közszolgálat ágazat rendészet, honvédelem és közszolgálat 

szakmacsoport (34 fő) 

Érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés: Közszolgálati ügykezelő  

Érettségi végzettséghez kötött szakképesítés: Közszolgálati ügyintéző 

Idegen nyelv: angol vagy német 

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: a közszolgálat iránt érdeklődő tanulókat 

várnak. Érettségi után szakképesítést szerezhetnek vagy folytathatják tanulmányaikat a Közszolgálati 

Egyetemen. 

Írásbeli vizsga: nincs 

Szóbeli meghallgatás: nincs 

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: van 

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: nincs 
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Hajdú-Bihar Megyei Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 

 

Település neve:   Debrecen 

Iskola neve:    Hajdú-Bihar Megyei Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 

OM azonosító:    201359 

Cím: székhely:  4025 Debrecen Postakert utca 7.; telephely: 4032 Debrecen 

Lóverseny utca 3. 

Telefon:    +36 52 431 301 

Fax:     +36 52 531 939 

E-mail:     titkarsag@hbmaik.sulinet.hu 

Honlap:    www.hbmaigk.hu 

Igazgató neve:    Kalmár Péter 

Pályaválasztási felelős:   Dinkó-Akli Anett 

 

Általános információk az iskoláról: 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. 

Nyílt nap időpontja: 2018.12.12. 11 óra, helye: 4032 Debrecen Lóverseny utca 3. 

 

Gimnáziumi osztályok 

➢ 4 évfolyamos osztály (9-11fő) 

• 1. idegen nyelv: angol nyelv 

• 2. idegen nyelv: német nyelv 

Írásbeli vizsga: van / nincs 

Szóbeli meghallgatás: van/ nincs (elbeszélgetés) 

Szóbeli meghallgatás ideje: 2019.03.01. péntek 11 óra (pótnap: 2019. március 8. 11 óra, előzetes 

kérelem alapján, a kérelemre írásos választ adunk). A szóbeli meghallgatás időpontjáról külön 

értesítést nem küldünk, érdeklődni az intézmény elérhetőségein lehet. Helye: 4032 Debrecen 

Lóverseny utca 3. szám 

Információk a szóbeli meghallgatásról: A felvételi elbeszélgetésen nem konkrét tudástartalmakat 

kérdezünk, hanem a felvételiző diákok általános műveltségét, kommunikációs és digitális 

kompetenciáját (képességeit, készségeit, fantáziáját, a tanulás iránt mutatott motiváltságát), az 

egyéni szükségleteit kívánjuk felmérni. A beszélgetés időtartama legfeljebb 15 perc.  
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1. Az elbeszélgetés a felvételiző rövid bemutatkozásával kezdődik.  

2. Ezután a pedagógusok a tanuló digitális eszközhasználati szokásaival kapcsolatos kérdésekre 

kérnek választ.  

3. Kreatív feladat (általános műveltség, problémamegoldás, kommunikációs kompetencia) 

Kérjük, hogy a tanuló hozza magával:  

• fényképes igazolványát (diákigazolvány/ személyi igazolvány/útlevél),  

• magyar irodalom füzetét,  

• matematika füzetét,  

• ellenőrző könyvét,  

• versenyeredményeik és egyéb kiemelkedő teljesítményeik okleveleit. 

A felvételi eredmény megállapításának módja, 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) 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). 

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 szakértői vélemény alapján 

 

Önálló igazgatású kollégiumok 

 
Település neve:   Debrecen 
Kollégium neve:   Hajdú-Bihar Megyei Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 
OM azonosító:    201359 
Cím: székhely:  4025 Debrecen Postakert utca 7. telephely. 4032 Debrecen 

Lóverseny utca 3. 
Telefon:    +36 52 431 301 
Igazgató:    Kalmár Péter 
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Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakgimnázium és Zeneiskola – Alapfokú Művészeti Iskola 

 

Település neve:   Debrecen 

Iskola neve:  Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakgimnázium és Zeneiskola – 

Alapfokú Művészeti Iskola 

OM azonosító:    031231 

Cím:     4024 Debrecen, Vár u. 1. 

Telefon:    06 52 790 538 

E-mail:     iskola@kodaly-debr.sulinet.hu 

Honlap:    www.debrecenizenede.hu 

Igazgató neve:    Tóth József 

Pályaválasztási felelős:   Kovács János intézményegység-vezető 

 

Általános információk az iskoláról: Az 1862-ben alapított Debreceni Zenede jogutódjaként létező, 

2007 óta alapfokú zeneiskolai és középfokú pályaorientációs képzést egyaránt folytató iskolánk 

Magyarország legrégebbi zeneoktatási intézménye. Az intézmény 1957. június 23 óta viseli Kodály 

Zoltán nevét, melyet a nagy zeneszerző a világon elsőként és egyszeri alkalommal engedélyezett. A 

név viselése felelősségteljes örökség és nemes megbízatás is egyszerre. Kodály Zoltán maga is 

megjelent a névadáskor és személyesen vázolta fel az iskola küldetését, jövőjét azokkal a szavakkal, 

melyeket tájékoztatónk jelmondataiként is olvashatnak. TOVÁBBTANULÁSI ARÁNYUNK A 

2017/2018. TANÉVET KÖVETŐEN: 97% 

A zenei képzés hármas egysége: Iskolánk nevelőtestületének tagjai hisznek abban, hogy a 

zenetanárok és művészek világába az a három pilléren nyugvó képzési egység vezet el csak biztosan 

és hitelesen, amit az alap-közép-felsőfok együtt képvisel. A felsőfok számára kiindulópontként 

szolgáló, kellően megalapozott szakmai tudás elsajátításának egyetlen járható útja a zeneművészeti 

szakgimnáziumi képzés. Nem lehet megkerülni a zenetörténet, kamarazene, zenekari- és 

kórusórákat, a rendszeres találkozásokat az egyéni képzésben oktató hangszeres tanárokkal. Csak 

azokért a tanulókért tudunk felelősséget vállalni, akiket kezdettől fogva ránk bíznak a szülők. Ezt 

hirdetjük mindenkinek és ennek megfelelően igyekszünk megteremteni a szakgimnázium 

kapcsolatrendszerét az utánpótlás keresése és a továbbtanulás sikerének megteremtése irányába 

egyaránt.  

Kapcsolatrendszerünk: Kollégáink rendszeresen látogatják a környék zenei versenyeit, fesztiváljait. 

Folyamatosan látjuk a tehetségek fejlődését. Nap, mint nap megtapasztaljuk az intézményünk 

körzetében kiváló felkészítő munkát folytató zeneiskolák eredményeit. A rendszeresen megrendezett 

„Tehetség Gála” programja évről évre számtalan magas színvonalú produkcióval örvendezteti meg az 

összegyűlt közönséget. Küldetésünk, hogy a megmutatkozó tehetséget kiteljesedéshez segítsük, s 

ennek jegyében hirdetjük meg képzéseinket minden tanévben. 

A szakgimnáziumi tanulmányok rendszere: A 2016/2017. tanévtől kezdődően a tantervben csökkent 

a tanulók terhelése, s kevésbé megterhelő az oktató-nevelő munka. A tantárgyi szerkezet átalakult. A 

tanulmányi terhelést a mindennapi munkában és az órarendi beosztások elkészítése során úgy 

optimalizáljuk, hogy a lehető legkisebb mértékűre csökkentsük a kettős képzésből adódó terheket. A 

hangszeres képzés és a zenei elméleti tanulmányok közös területeinek, hangsúlyainak, 

rendezőelveinek tudatos alkalmazásával lehetőséget biztosítunk a növendékek eredményes 

képzésére, képességeik fejlesztésére. Tanulóink számára tanulószobában biztosítjuk a nyugodt 

felkészülést, amihez szaktanári segítséget is igénybe vehetnek. 
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Oktató-nevelő munkát támogató háttér: Iskolánkban az 1862-től folyamatosan működő és bővülő 

zenei szakkönyvtárban több mint 60.000 kotta és 6.000 audiovizuális dokumentum támogatja a 

színvonalas munkát. Kutatáshoz értékes forrás a védett, muzeális gyűjtemény. Könyvtárközi 

kapcsolataink kiterjedten működnek, aktív és alapos felkészülést tesznek lehetővé tanár és diák 

számára egyaránt. 

Az oktató-nevelő munka hatékonyságát és eredményességét szolgálja jól felszerelt informatikai 

szaktantermünk. A tudás korszerű átadásához jelenleg 13 interaktív táblával felszerelt, csoportos 

órák megtartására alkalmas tanterem áll rendelkezésre. 

Bizonyíték, nem ígéret: Iskolánk szakmai elhivatottságának és gondoskodó rendszerének 

köszönhetően tanulóink zenei és más műveltségi területeken rendezett versenyeken is rendszeresen 

érnek el kiemelkedő eredményeket országos és nemzetközi szinten egyaránt. A köznevelési 

törvényben foglaltaknak köszönhetően a felkészülést egyéni időtervezéssel, erős szaktanári 

támogatással, hangversenyek és mesterkurzusok szervezésével is tudjuk segíteni. Nívódíjas 

együtteseink - Kodály Zoltán Ifjúsági Vegyeskar, Kodály Zoltán Ifjúsági Szimfonikus Zenekar és a 

Kodály Zoltán Ifjúsági Fúvószenekar – városi rendezvényeken, hazai és külföldi versenyeken is 

rendszeresen és eredményesen szerepelnek. A Kodály Zoltán Ifjúsági Szimfonikus Zenekar és a Kodály 

Zoltán Ifjúsági Fúvószenekar a 2018 februárban megrendezett Országos Zenekari Versenyen egyaránt 

3. helyezést ért el Nagy Máté, illetve Kovács János vezetésével. 

Nyílt nap időpontja: Konzultációs rendezvényünket 2018. november 28-án tartjuk. A pontos 

időbeosztást a jelentkezések ismeretében közzétesszük honlapunkon. Az egész napos rendezvényen 

részletes tájékoztatást kaphatnak a képzésről, meglátogathatják közismereti óráinkat, illetve szakmai 

elméleti tudástesztben mérhetik felkészültségüket, melynek eredményét igény esetén a hozott 

válaszborítékban, vagy a megadott e-mail címre postázunk. Lehetőséget adunk a főtárgyi tudás 

bemutatására, illetve művésztanáraink szakmai tanácsokkal látják el a jelentkezőket és tanáraikat. A 

konzultációs alkalomra jelentkezéseket 2018. november 25-ig várunk. Jelentkezni kizárólag 

honlapunkon keresztül, online lehetséges. 

 

Szakgimnáziumi osztályok 

Műveltségi terület: Művészet, közművelődés, kommunikáció; Ágazat: Előadóművészet XLII. 

A felvehető tanulók száma: 

• Klasszikus zenész II. komplex (54 212 05): legfeljebb 50 fő 

• Népzenész II. komplex (54 212 06): legfeljebb 50 fő 

• 9. évfolyamon indítható osztályok: 9A; 9B 
Érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés: Előadóművészeti program- és 

projektszervező 

Érettségi végzettséghez kötött szakképesítés: Klasszikus zenész II. - komplex (54 212 05); Népzenész 

II. - komplex (54 212 06) 

Idegen nyelv: angol, német 

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 

Írásbeli vizsga: nincs 

Szóbeli meghallgatás. Szakmai alkalmassági vizsga: van 

Szóbeli meghallgatás Szakmai alkalmassági vizsga ideje: 2019. február 21-22. 

Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: Egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, 

figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók  
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Kollégiumi címjegyzék 

 

A Debrecenbe érkező vidéki tanulók a város kollégiumaiban kapnak elhelyezést. Az iskolának saját 

kollégiuma nincs, így a kollégiumi elhelyezést mindenkinek egyénileg kell intéznie, melyhez kérésre 

segítséget nyújtunk. 

Az alábbi lehetőséget ajánljuk vidéki tanulóink figyelmébe:  

➢ Gulyás Pál 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 
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Kós Károly Művészeti Szakgimnázium és Kollégium 

 

Település neve:   Debrecen 

Iskola neve:    Kós Károly Művészeti Szakgimnázium és Kollégium 

OM azonosító:    038281 

cím:     4032 Debrecen Hollós u. 3. 

Telefon:    52/412-000 

Fax:     52/412-379 

E-mail:     koskaroly@muveszeti-debrecen.sulinet.hu 

Honlap:    www.muveszeti-szki.hu 

Igazgató neve:    Vargáné Szabadka Tünde 

Pályaválasztási felelős:   Kozmáné Lőrincz Margit 

 

Általános információk az iskoláról: 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. 

 

Szakgimnáziumi osztályok 

Művészet, közművelődés, kommunikáció szakmacsoport (58 fő) 

Ebből: 

Képző- és iparművészet ágazat, szakmacsoport   (38 fő) 

▪ Tagozatkód: 0001 
divat – és stílustervező               54 211 02   - 10 fő 

▪ Tagozatkód: 0011 
grafikus                                       54 211 04   - 18 fő 

▪ Tagozatkód: 0111 
ötvös, fémműves                        54 211 06  - 10 fő 

▪ Tagozatkód: 0002 
Hang-, film és színháztechnika ágazat  (20 fő) 

  mozgókép és animációkészítő   54 213 03 

Idegen nyelv: angol 

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban 

Írásbeli vizsga: van/ nincs 

Szóbeli meghallgatás. van/ nincs (rajzkészség –vizsgálat, hozott anyag (mappa) megtekintése) 

A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: tanulmányi eredmény 60%, 

rajzkészség- kreativitás vizsgálat eredménye 30%, hozott anyag (mappa) megtekintése 10% 

Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 

 

Kollégium 

Település neve:   Debrecen 

Kollégium neve:   Kós Károly Művészeti Szakgimnázium és Kollégium 

Cím:     4032 Debrecen Hollós u. 3. 

Telefon:    52/412-000 
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Kollégiumvezető:   Vargáné Szabadka Tünde 

Információk a kollégiumról: Iskolánk vidéki tanulóinak 80 fős kollégiumban biztosítjuk a 

lakhatás feltételeit: 4 ágyas szobákban, napi háromszori étkezéssel. Iskolánk a Nagyerdő szélén 

található, udvarunk védett természeti érték, botanikus kert. 

 

  



135 
 

Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium 

 

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:    Berkecz Gábor 

Pályaválasztási felelős:   Böjthéné Urbin Eleonóra igazgatóhelyettes 

Nyílt nap időpontja: 2018. október 25. csütörtök 14 óra 

 

Gimnáziumi osztályok 

➢ 2222-es kód 4 évfolyamos emelt óraszámú angol nyelvi gimnáziumi képzés ( 25 fő) 

• 1. idegen nyelv - angol 

• 2. idegen nyelv- francia, német 
Írásbeli vizsga: van / nincs 

Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 

Szóbeli meghallgatás ideje: 2019. március 

A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: Fizikai, pszichológiai és 

pályaorientációs felvételi eljárást tartunk.  A felvételi eredményt a hozott pontok, központi írásbeli 

matematika és magyar nyelv elért pontjaiból állapítjuk meg. 

Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: integráltan, kizárólag egyéb pszichés fejlődési 

zavarral, tanulási nehézséggel küzdő tanulók vehetők fel. 

 

 Szakgimnáziumi osztályok 

➢ 1111-es kód Elektronikai osztály, Villamosipar-elektronika ágazat, elektronika-

elektrotechnika  szakmacsoport (25 fő)  

Érettségi végzettséghez kötött szakképesítés: Elektronikai technikus 

Idegen nyelv: angol 

Írásbeli vizsga: van/ nincs 

Szóbeli meghallgatás. van/ nincs 

Szóbeli meghallgatás ideje: 2019. március 

A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: Fizikai, pszichológiai és 

pályaorientációs felvételi eljárást tartunk.  A felvételi eredményt a hozott pontok, központi írásbeli 

matematika és magyar nyelv elért pontjaiból állapítjuk meg. 

Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: integráltan, kizárólag egyéb pszichés fejlődési 

zavarral, tanulási nehézséggel küzdő tanulók vehetők fel. 

 

➢ 3333-as kód Honvéd Kadét képzés  (25 fő) 

Érettségi végzettséghez kötött szakképesítés: Honvéd kadét, igazgatási ügykezelő 

Idegen nyelv: angol 
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Írásbeli vizsga: van/ nincs 

Szóbeli meghallgatás. van/ nincs 

Szóbeli meghallgatás ideje: 2019. március 

A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: Fizikai, pszichológiai és 

pályaorientációs felvételi eljárást tartunk.  A felvételi eredményt a hozott pontok, központi írásbeli 

matematika és magyar nyelv elért pontjaiból állapítjuk meg. 

Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: integráltan, kizárólag egyéb pszichés fejlődési 

zavarral, tanulási nehézséggel küzdő tanulók vehetők fel. 

Kollégiumi címjegyzék 

 

Település neve:   Debrecen 

Kollégium neve:   Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium 

Cím:     4027 Debrecen, Füredi út 69. 

Telefon:    52-537-215 

Kollégiumvezető:   Fekete András százados 

Információk a kollégiumról: kizárólag az intézménnyel tanulói jogviszonyban lévő tanulók számára. 
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Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium 

 

Település neve:   Debrecen  

Iskola neve:    Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium 

OM azonosító:    031202 

Cím:     4031, Debrecen, Holló László sétány 6. 

Telefon:    06/52/413-326 

Fax:     06/52/413-326/15-ös mellék 

E-mail:     mfg@medgyessy-debr.sulinet.hu 

Honlap:    www.medgyessygimnazium.hu 

Igazgató neve:    Fekete József 

Pályaválasztási felelős:   Kiss Papp Csilla és Borbélyné Bacsó Viktória 

 

Általános információk az iskoláról: 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, német 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 31 óra, a 9-10. évfolyamon, nyelvi 

tagozaton 35 óra, általános tagozaton 35 óra, művészeti képzésben 35 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 35 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, latin, 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. 

Nyílt nap időpontja: 

2018. november 7. 17 óra – általános tantervű osztály, nyelvi speciális osztály 

2018. november 8. 17 óra – képzőművészeti és tánc speciális osztály 

2018. november 12. 17 óra – hatosztályos speciális tehetséggondozó osztály (I. em. Könyvtár) 

 

Gimnáziumi osztályok 

➢ Általános tantervű osztály (36fő) 

• 1. idegen nyelv: angol vagy német  

• 2. idegen nyelv: német vagy angol vagy latin 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 
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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 angol osztály (18fő) 

• 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 

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 kiemelt idegen nyelvi német osztály (18fő) 

• 1. idegen nyelv: német  

• 2. idegen nyelv: angol  
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: jó nyelvérzékű, a német nyelvet tanulni 

akarók részére. 

Tanulmányi terület kódja: 0093 

Írásbeli vizsga: van / nincs 

Szóbeli meghallgatás: van/ nincs (általános műveltségi elbeszélgetés magyar nyelven) 

A pontszámítás: Magyar nyelv, irodalom, matematika, történelem és idegen nyelv osztályzatainak 

összege, max. 100 pont, központi írásbeli vizsgán szerezhető max. 100 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 képzőművészeti gimnáziumi képzésű osztály (18fő) 

• 1. idegen nyelv: angol vagy német  

• 2. idegen nyelv: német vagy angol vagy latin 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 
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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 (18fő) 

• 1. idegen nyelv: angol vagy német  

• 2. idegen nyelv: német vagy angol vagy latin 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 

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. 

 

➢ Hat évfolyamos tehetséggondozó osztály (36fő) 

• 1. idegen nyelv: angol vagy német  

• 2. idegen nyelv: kötelezően 9. osztálytól választható, (német, angol , francia, latin 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 kiemelt képzőművészeti (festő) párhuzamos képzésű szakgimnáziumi tagozat 

Idegen nyelv: angol vagy német 
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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 

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. 

 

➢ Művészeti ágazat/szakmacsoport  (12 fő) 

Öt évfolyamos kiemelt képzőművészeti (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 

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 kiemelt táncművészeti (néptánc) 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 

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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Napraforgó Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 

 

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:    Varga Ildikó 

Pályaválasztási felelős:   Varga Ildikó 

 

Általános információk az iskoláról: A Waldorf-pedagógia 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 2019/20-as tanévre is meghirdeti a gimnáziumi tagozatot. Az iskoláról 

a www.napraforgoiskola.hu honlapon bővebb információk is elérhetők. 

Nyílt nap időpontja: 2018. november 21. 

A Waldorf-pedagógiáról szóló előadások időpontjairól a honlapunkon lehet tájékozódni: 

http://napraforgoiskola.hu/eloadasok-szuloknek/  

 

Gimnáziumi osztályok 

➢ Általános 9. osztály (25 fő) 

• 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. 

Iskolánkban öt évfolyamos 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 

Szóbeli meghallgatás ideje: 2019. február 21. 

Információk a szóbeli meghallgatásról:  Vizsga nincs, csak tantárgyaktól független motivációs 

beszélgetésen vesznek részt a tanulók. 

mailto:waldorf@napraforgoiskola.hu
http://www.napraforgoiskola.hu/
http://www.napraforgoiskola.hu/
http://napraforgoiskola.hu/eloadasok-szuloknek/
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A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: A jelentkező 8. évfolyamos félévi 

eredményei és a felvételi beszélgetés alapján születik döntés. 

Értesítés: a tanuló által megadott címre küldött hagyományos postai levélben. 

Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: A tanulólétszám 10%-áig felvehető egyéb pszichés 

fejlődési zavarral küzdő tanuló. 
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Sirius Szakgimnázium és Szakközépiskola 

 

Település neve:   Debrecen 

Iskola neve:    Sirius Szakgimnázium és Szakközépiskola 

OM azonosító:    200777 

Székhely:    4028 Debrecen, Kassai út 129. 

Iskolatitkárság:    Debrecen, Arany János utca 12. 

Telefon:    52/537 308, 20/552 9153 

Fax:     52/532 962 

E-mail:     info@siriusiskola.hu 

Honlap:    www.siriusiskola.hu 

Igazgató neve:    Nagyné Filimon Csilla 

Pályaválasztási felelős:   Kovács Ágnes 

 

Általános információk az iskoláról: fiatalos és elhivatott nevelőtestület várja azokat a tanulókat, akik 

barátságos légkörű, modern technikai eszközökkel felszerelt iskolába szeretnének járni. 

Nyílt nap időpontja: 2018. november 23., péntek 9.00 óra 

 

Gimnáziumi osztályok 

➢ Négy évfolyamos, általános tantervű osztály (28 fő) 

• 1. idegen nyelv: angol 

• 2. idegen nyelv: német 
Írásbeli vizsga: van / nincs 

Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 

A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: felvétel tanulmányi eredmény 

alapján, figyelembe vett tantárgyak: magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv, történelem, 

matematika; a hozott pontok számát a 7. osztályban a tanév végén, továbbá a 8. osztályban a 

félévkor szerzett osztályzatok összege adja. 

Kollégium: elhelyezés a debreceni diákszállókban 

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása:- 

 

➢ Négy évfolyamos, emelt szintű oktatás informatika tantárgyból (28 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 

A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: felvétel tanulmányi eredmény 

alapján, figyelembe vett tantárgyak: magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv, történelem, 

matematika; a hozott pontok számát a 7. osztályban a tanév végén, továbbá a 8. osztályban a 

félévkor szerzett osztályzatok összege adja. 

Kollégium: elhelyezés a debreceni diákszállókban 

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása:- 
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Szakgimnáziumi osztályok 

➢ Informatika szakmacsoport (28 fő) 

Érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés: Irodai informatikus 

Érettségi végzettséghez kötött szakképesítés: Szoftverfejlesztő 

Idegen nyelv: angol 

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: emelt óraszám informatika tantárgyból 

Írásbeli vizsga: van/ nincs 

Szóbeli meghallgatás. van/ nincs 

A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: felvétel tanulmányi eredmény 

alapján, figyelembe vett tantárgyak: magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv, történelem, 

matematika; a hozott pontok számát a 7. osztályban a tanév végén, továbbá a 8. osztályban a 

félévkor szerzett osztályzatok összege adja. 

Kollégium: elhelyezés a debreceni diákszállókban 

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása:- 

 

➢ Közgazdaság szakmacsoport (28 fő) 

Érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés: Pályázati-támogatási asszisztens 

Érettségi végzettséghez kötött szakképesítés: Pénzügyi-számviteli ügyintéző 

Idegen nyelv: angol 

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: emelt óraszám gazdasági ismeretek 

tantárgyból 

Írásbeli vizsga: van/ nincs 

Szóbeli meghallgatás. van/ nincs 

A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: felvétel tanulmányi eredmény 

alapján, figyelembe vett tantárgyak: magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv, történelem, 

matematika; a hozott pontok számát a 7. osztályban a tanév végén, továbbá a 8. osztályban a 

félévkor szerzett osztályzatok összege adja. 

Kollégium: elhelyezés a debreceni diákszállókban 

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása:- 

 

Szakközépiskolai osztályok 

➢ 3 szakképzési évfolyam (28 fő) 

Szakképesítés megnevezése: Számítógép-szerelő, karbantartó 

A szakma gyakorlását kizáró egészségügyi tényező:- 

Idegen nyelv: angol 

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: emelt óraszám informatika tantárgyból 

Írásbeli vizsga: van/ nincs 

Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 

A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: felvétel tanulmányi eredmény alapján 

Kollégium: elhelyezés a debreceni diákszállókban 

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása:- 

 

➢ 3 szakképzési évfolyam (28 fő) 

Szakképesítés megnevezése: Elektromechanikai műszerész 

A szakma gyakorlását kizáró egészségügyi tényező:- 
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Idegen nyelv: angol 

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: emelt óraszám informatika tantárgyból 

Írásbeli vizsga: van/ nincs 

Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 

A felvételi eredmény meghallgatásának módja, a pontszámítás: felvétel tanulmányi eredmény 

alapján 

Kollégium: elhelyezés a debreceni diákszállókban 

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása:- 
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Svetits Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 

 

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 

Fax:    06/52/534-600 

E-mail:     svetits@svetits.hu 

Honlap:    www.svetits.hu 

Igazgató neve:    Bártfay Katalin 

Pályaválasztási felelős:   Némethné Székely Julianna 

 

Általános információk az iskoláról: 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. Kiemelten fontos számunkra a 

korszerű oktatás-nevelés, ECDL-vizsgára is eredményesen készítjük fel az érdeklődőket. 

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. Az Európai Unió támogatásával a TÁMOP program keretében kiemelt 

hangsúlyt fektetünk a képességfejlesztésre, a korszerű oktatásra, nevelésre, referencia intézménnyé 

váltunk. Otthonos kollégiumunkban tudjuk elhelyezni a távolabbról érkező lányokat, ahol nyugodt 

tanulási körülményeket biztosítunk; változatos sportolási, szabadidős lehetőségeket, saját 

konyhánkon pedig házias ízeket kínálunk.  Gimnáziumunk koedukált formában működik: lányokat és 

fiúkat is felveszünk 

Nyílt nap időpontja: 

2018. november 8. (csütörtök) 

2019. január 22. (kedd) 

 

Gimnáziumi osztályok 

2 osztály (30 fő) 

• 1. idegen nyelv: angol 

• 2. idegen nyelv: német, olasz, francia,orosz, latin, 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 

0001   6 évfolyamos; első idegen nyelv: angol; a második idegen nyelv: német, francia, olasz, orosz 

vagy latin; emelt óraszámú nyelvoktatás, 7-8. évfolyamon emelt óraszámú informatika oktatás, ECDL 

modulok oktatása 

0002   4 évfolyamos; első idegen nyelv: angol; a második idegen nyelv: német, francia, olasz, orosz 

vagy latin; emelt óraszámú nyelvoktatás, ECDL modulok oktatása; 

Megj.: Az ide felvételt nyerő tanulók a 6 évfolyamos képzésben részt vevő osztályokhoz csatlakoznak. 

Írásbeli vizsga: van  

Szóbeli meghallgatás: van 
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Felvételi rangsorolás: 

• A központi írásbeli felvételi pontjai: max. 50+50 = 100 pont 

• A tanulmányi pontokat az 5. osztály év végi és a 6. osztály félévi eredménye alapján 

számítjuk: magyar irodalom, magyar nyelvtan, matematika, történelem és idegen nyelv 

tantárgyakból.   2x(5x5+5x5) pont    max. 100 pont 

Kollégiumi elhelyezés: van  
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Szent Bazil Görögkatolikus Óvoda, Általános iskola, Gimnázium, Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és Kollégium, Középiskolai Tagintézmény (Bán utca) 

 

Település neve:   Debrecen 

Iskola neve:  Szent Bazil Görögkatolikus Óvoda, Általános iskola, Gimnázium, 

Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, Középiskolai 

Tagintézmény 

OM azonosító:    031238 

Cím:     4031 Debrecen, Bán utca 32. 

Telefon:    +36/52/212-354 

E-mail:     iroda.debrcen@felveteliiroda.hu 

Honlap:    http://szentbazilszakkepzo.hu/ 

Igazgató neve:    Szilágyi Gábor 

Pályaválasztási felelős:   Peténé Hegedűs Judit 

 

Általános információk az iskoláról: Az elmúlt évek jelentős anyagi befektetéssel járó beruházásai 

diákjaink korszerűen felszerelt tanműhelyeinkben teljesíthetik gyakorlatukat, emellett 

tagintézményünk kiváló kapcsolatot ápol a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamarákkal, a 

gazdálkodó szervezetekkel, akik a tanulókat lehetőségükhöz mérten – tanulószerződéses formában – 

foglalkoztatják.  Folyamatosan megújulni képes iskola vagyunk.  Rugalmasan alkalmazkodunk a 

szakképzési rendszer változásaihoz, a munkaerőpiac elvárásaihoz, de a közvetlen környezetünk 

igényeihez is. 

Nyílt nap időpontja: 2018.11.15. 

 

Szakközépiskolai osztályok 

➢ 0071 - 3 szakképzési évfolyam (34 fő) 

Szakképesítés megnevezése: Pincér  

Idegen nyelv: angol 

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 3 szakképzési + 2 év érettségi (választható), 

szakközépiskolai kerettantervek, felvétel a tanulmányi eredmények alapján, a felvételi eljárás során a 

vallási, világnézeti, felekezeti elkötelezettséget is figyelendő, egészségügyi alkalmassági, 

pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges, Vendéglátás-turisztika 

szakmacsoport, a szakképzési évfolyamok elvégzésével, valamint a komplex szakmai vizsga 

letételével a következő szakképesítés szerezhető meg: pincér 

Írásbeli vizsga: van/ nincs 

Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 

A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: a felvételi pontokat az általános iskola 

7. évfolyamának év végi és a 8. évfolyam félévi eredményei alapján számítjuk 

Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, 

figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek 

 

➢ 0072 - 3 szakképzési évfolyam (34 fő) 

Szakképesítés megnevezése: Eladó  
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Idegen nyelv: angol 

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 3 szakképzési + 2 év érettségi (választható), 

szakközépiskolai kerettantervek, felvétel a tanulmányi eredmények alapján, a felvételi eljárás során a 

vallási, világnézeti, felekezeti elkötelezettséget is figyelendő, egészségügyi alkalmassági, 

pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges, Vendéglátás-turisztika 

szakmacsoport, a szakképzési évfolyamok elvégzésével, valamint a komplex szakmai vizsga 

letételével a következő szakképesítés szerezhető meg: eladó 

Írásbeli vizsga: van/ nincs 

Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 

A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: a felvételi pontokat az általános iskola 

7. évfolyamának év végi és a 8. évfolyam félévi eredményei alapján számítjuk 

Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, 

figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek 

 

➢ 0073 - 3 szakképzési évfolyam (34 fő) 

Szakképesítés megnevezése: Szakács  

Idegen nyelv: angol 

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 3 szakképzési + 2 év érettségi (választható), 

szakközépiskolai kerettantervek, felvétel a tanulmányi eredmények alapján, a felvételi eljárás során a 

vallási, világnézeti, felekezeti elkötelezettséget is figyelendő, egészségügyi alkalmassági, 

pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges, Vendéglátás-turisztika 

szakmacsoport, a szakképzési évfolyamok elvégzésével, valamint a komplex szakmai vizsga 

letételével a következő szakképesítés szerezhető meg: szakács 

Írásbeli vizsga: van/ nincs 

Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 

A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: a felvételi pontokat az általános iskola 

7. évfolyamának év végi és a 8. évfolyam félévi eredményei alapján számítjuk 

Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, 

figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek 

 

➢ 0074 - 3 szakképzési évfolyam (34 fő) 

Szakképesítés megnevezése: Szociális gondozó és ápoló  

Idegen nyelv: angol 

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 3 szakképzési + 2 év érettségi (választható), 

szakközépiskolai kerettantervek, felvétel a tanulmányi eredmények alapján, a felvételi eljárás során a 

vallási, világnézeti, felekezeti elkötelezettséget is figyelendő, egészségügyi alkalmassági, 

pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés szükséges, Vendéglátás-turisztika 

szakmacsoport, a szakképzési évfolyamok elvégzésével, valamint a komplex szakmai vizsga 

letételével a következő szakképesítés szerezhető meg: szociális gondozó és ápoló 

Írásbeli vizsga: van/ nincs 

Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
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A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: a felvételi pontokat az általános iskola 

7. évfolyamának év végi és a 8. évfolyam félévi eredményei alapján számítjuk 

Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, 

figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek 
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Szent Bazil Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és Kollégium, Középiskolai Tagintézménye (Postakert utca) 

 

Település neve:   Debrecen 

Iskola neve:  Szent Bazil Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, 

Szakgimnázium, Szakközépiskola és Gimnázium Középiskolai 

Tagintézménye 

OM azonosító:    031238 

Cím:     4025 Debrecen, Postakert u. 2 

Telefon:    +36/52/212-355 

E-mail:     iroda.postakert@felveteliiroda.hu 

Honlap:    https://szentbazilszakkepzo.hu/ 

     https://felveteliiroda.hu/ 

Igazgató neve:    Szilágyi Gábor 

Pályaválasztási felelős:   Német Károly Botond 

 

Általános információk az iskoláról: Intézményünk a 2017/2018-as tanévtől megújult formában 

működik. A Telegdi Kata Szakközépiskola, Szakgimnázium és Gimnázium és a Tessedik Sámuel 

Szakközépiskola, Szakgimnázium és Gimnázium egybeolvadt, és egy másik intézmény a Szent Bazil 

Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, 

Középiskolai Tagintézményeként működik tovább. A fenntartói jogot a Hajdúdorogi Görögkatolikus 

Főegyházmegye vette át. Tagintézményünk három településen működik Debrecen, Nyíregyháza és 

Kisvárda. Diákjaink kiváló szakemberek mellett, korszerűen felszerelt tanműhelyeinkben teljesíthetik 

szakmai gyakorlatukat.  

A tagintézmény Postakert utcai telephelye szakgimnáziumi és gimnáziumi feladatokat lát el, képzéseit 

nappali rendszerű iskolai oktatás keretében, valamint felnőttoktatás esti munkarendje szerint az 

informatika, közgazdasági, ügyviteli, szociális valamint egyéb szolgáltatások szakmacsoportokban 

hirdeti és indítja. 

Nyílt nap időpontja: 2018. 11.15 ( csütörtök) 10:00 ; 2019.01.15 (kedd) 10:00 

 

Gimnáziumi osztályok 

➢ (0065) Gimnáziumi osztály (34 fő) 

• 1. idegen nyelv: Angol nyelv 

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

Írásbeli vizsga: van / nincs 

Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 

A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás:7. évfolyam év végi és a 8. évfolyam 

félévi eredmények 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, beilleszkedési, 

tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek 

 Szakgimnáziumi osztályok 

➢ (0061) Szépészet ágazat szakmacsoport  (34 fő) 
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Érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés: Férfi fodrász borbély 

Érettségi végzettséghez kötött szakképesítés: Fodrász (54 811 05) 

Idegen nyelv: Angol nyelv 

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 

Írásbeli vizsga: van/ nincs 

Szóbeli meghallgatás. van/ nincs 

A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: 7. évfolyam év végi és a 8. évfolyam 

félévi eredmények alapján 

Egészségügyi alkalmassági vizsgálat szükséges 

Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: a tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési 

zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, 

tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek 

 

➢ (0063) Szociális ágazat szakmacsoport  (34 fő) 

Érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés: Szociális gondozó és ápoló, Házi időszakos 

gyermekgondozó, Családsegítő asszisztens, Gyermek- és ifjúsági felügyelő 

Érettségi végzettséghez kötött szakképesítés: Szociális asszisztens (54 762 02) 

Idegen nyelv: Angol nyelv 

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 

Írásbeli vizsga: van/ nincs 

Szóbeli meghallgatás. van/ nincs 

A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: 7. évfolyam év végi és a 8. évfolyam 

félévi eredmények alapján 

Egészségügyi alkalmassági vizsgálat szükséges 

Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: a tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési 

zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, 

tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek 

 

➢ (0064) Informatika ágazat szakmacsoport  (34 fő) 

Érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés: Irodai informatikus 

Érettségi végzettséghez kötött szakképesítés: Informatikai rendszerüzemeltető  (54 481 06) 

Idegen nyelv: Angol nyelv 

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 

Írásbeli vizsga: van/ nincs 

Szóbeli meghallgatás. van/ nincs 

A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: 7. évfolyam év végi és a 8. évfolyam 

félévi eredmények alapján 

Egészségügyi alkalmassági vizsgálat szükséges 

Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: a tanulmányi területre egyéb pszichés fejlődési 

zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, 

tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek 
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Szent József Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium 

 

Település neve:   Debrecen 

Iskola neve:  Szent József Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és 

Kollégium 

OM azonosító:    037878 

Cím:     4024 Debrecen, Szent Anna u. 17. 

Telefon:    52/349-849 

Fax:     52/534-025 

E-mail:     info@szjgdebrecen.hu 

Honlap:    www.szjgdebrecen.hu 

Igazgató neve:    dr. Bódis Zoltán 

Pályaválasztási felelős:   Daróczi Zoltán 

 

Általános információk az iskoláról: 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 az e korosztályba tartozó lányokat, fiúkat. A debreceni 

Szent József Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium 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. Ezeket az alapelveket szem előtt tartva 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 leendő diákjainkat. Kollégiumi férőhelyet minden jelentkező számára 

biztosítunk, ahol a 2005-ben kiváló minőségben felújított épületben, családias saját konyhánkon 

főzött finom ételek teszik otthonossá a kollégiumi életet. Külön kiemeljük, hogy az átlagosnál 

nagyobb súlyt fektetünk diákjaink nevelésére. Folyamatos osztályfőnöki jelenléttel igazi 

közösségekké kovácsolódó osztályokban tölthetik el a fiatalok diákéveiket. Tartalmas szabadidős 

programokkal szeretnénk diákjaink szemléletét bővíteni, s valóságos értékekre nyitottá tenni őket: 

rendszeresen részt veszünk kulturális rendezvényeken, osztálykirándulásokon hazánk különböző 

tájegységeit ismerjük meg. Fontosnak tartjuk a jó és szoros együttműködést a szülői házzal, hisz csak 

így érhetjük el közös célunkat: hitben és tudásban jól felvértezett ifjak útra-bocsátását. 

Hittanoktatásunk (római és görög katolikus, református) biztosítja a hitéleti ismeretek elmélyítését, a 

liturgikus programok, a lelkigyakorlatok pedig a hitgyakorlat magasabb formáinak elsajátítását teszik 

lehetővé. Iskolánk lelki vezetői elmélyült vallásosságra és következetes, a hagyományos egyházi 

értékeken alapuló életvezetésre hívják a nálunk tanuló fiatalokat. 

A tantervi előírások teljesítése mellett fő célkitűzésünk a gyakorlati szempontból is jól 
kamatoztatható tudás átadása. Külön hangsúlyt kapnak a felsőoktatásban és társadalmunkban is 
egyre inkább előtérbe kerülő mérnöki, műszaki tudományos lehetőségek: 9. évfolyamtól különböző 
szakirányultságú profilok. Az informatika/reál párokból választók egyfelől az ECDL-vizsgára iskolai 
keretek között, ingyenesen készülhetnek fel, másfelől 11. évfolyamtól kiegészítő 
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természettudományos ismeretekre tehetnek szert matematikából, informatikából. Mindez a 
továbbtanulásukat segíti majd elő. A Debreceni Egyetem Műszaki Karával kötött együttműködés 
révén iskolánk diákjai műszaki rajzot és az AUTOCAD mérnöki tervezőprogram alapfokú használatát 
is megtanulhatják. Az együttműködésnek köszönhetően intézményünk diákjai közelebbről 
megismerkedhetnek a műszaki és természettudományos jellegű felsőoktatási lehetőségekkel. E 
szempont különösen akkor válik jelentőssé, ha figyelembe vesszük a munkaerőpiac alakulását: 
a természettudományos műveltség felértékelődését. 

Az informatikai tudás ma már nem pusztán felhasználói ismeretek megszerzését jelenti, 
hanem a programozás, a programnyelvek elsajátítását is. Jó alkalmat teremt erre a LEGO-robot 
programozás, illetve 3D nyomtatással kapcsolatos ismeretek elsajátítása, s mindez a diákok általános 
kreativitását, problémamegoldását is fejleszti. E képzés hátterét a debreceni National Instruments, a 
világhírű amerikai informatikai fejlesztő céggel kötött megállapodás biztosítja. A debreceni Alföld 
Szakképzővel kötött együttműködés alapján intézményünk bekapcsolódott a CISCO képzési 
rendszerbe, a képzést eredményesen elvégzők nemzetközi vizsgabizonyítvány szerezhetnek. 

A magyar fiatalok előtt az Európai Unióhoz való csatlakozásunk óta olyan korábban nem is 
képzelt lehetőségek nyíltak meg mind a továbbtanulás, mind a munkavállalás terén, amelyhez a 
fontosabb európai nyelvek ismerete ma már elengedhetetlen. Az angol nyelv mellett a német, az 
olasz és a francia nyelveket tanulhatják diákjaink. Külön figyelmet érdemel a nyelvi emeltszintű 
képzésünk, amelyben angol (haladó szintről indul), német és olasz (kezdő szintről indulnak) nyelvi 
képzés folyik. Ezzel jó esély nyílik a nyelvvizsga mielőbbi megszerzésére. 

Azon diákok, akik ötödik, vagy hetedik évfolyamban kerülnek hozzánk szintén az angol és 
német nyelvű emelt óraszámmal mélyíthetik el tudásukat, illetve az olasz, francia, angol és német 
nyelvvel (mint második idegen nyelvvel) foglalkozhatnak a magasabb évfolyamokon. 

Napjaink egyik kulcsszava a kommunikáció. Intézményünk arra törekszik, hogy a média-
kommunikációs képzésünk révén a nálunk végző diákok mind elméleti, mind gyakorlati szempontból 
jobban kiismerjék magukat az info-kommunikációs társadalomban. Olyan projekt-munkákon alapuló 
gyakorlatközpontú szakköri irányt kínálunk, ahol a különféle médiaműfajok jellegzetességeit 
elsajátítva, a digitális technikai lehetőségeket megismerve fejleszthetik képességeiket tanulóink. E 
képzésünk az Európai Unió által támogatott „Audiovizuális emlékgyűjtés” projekt keretén belül 
létrehozott filmstúdióval valósul meg. 

2011 szeptemberétől megindult a Katonai alapismeretek oktatása is intézményünkben. 
A Magyar Honvédség 5. Bocskai Lövészdandárjával együttműködve a fiatalabb évfolyamok szakköri, 
illetve előkészítő foglalkozás keretén belül ismerkednek a honvédelem elméleti és gyakorlati 
oldalával, a végzős évfolyamok pedig 2 éven keresztül heti 2 órában már az érettségire készülhetnek 
fel. Iskolánkban számos lehetőséget biztosítunk a szabadidő tartalmas eltöltésére: közös koncert, 
mozi és színházlátogatásokat szervezünk, az osztálykirándulások hazánk kulturális és természeti 
értékeinek megismerését segítik elő. Délutáni foglalkozásokra is várjuk az érdeklődő diákokat, akik a 
legkülönfélébb területeken bontakoztathatják ki tehetségüket. Művészeti-tudományos szakköreink: 
ikonfestő, grafika, gitár, néprajz, orosz, programozás, Lego-robot, média. 

A sport iránt komolyabban érdeklődő diákok számára a sporttagozatos képzést ajánljuk. 
Kiemelten támogatjuk a versenysportolókat, jelenlegi diákjaink között kiváló eredménnyel 
rendelkező úszók, sportlövők, futballisták, kézilabdások, tollaslabdázók, harcművészeti sportágakat 
művelők számára szükség esetén egyéni tanrendet, rugalmas előrehaladást biztosítunk. Szorosan 
együttműködünk a Magyar Labdarúgó Szövetséggel, a Debreceni Olasz Focisulival, a Debreceni 
Labdarúgó Akadémiával, valamint a Debreceni Jégkorong Egyesület (DHK) szakmai vezetésével. 

Intézményünkben további sport-szakköreinket látogathatják a diákjaink: íjászat, sakk, röplabda, 
kosárlabda, floorball szakkör.Hívjuk azokat a lányokat és fiúkat, akik a középiskolás éveiktől a komoly 
kihívásokat, a változatos lehetőségeket, a hagyományos keresztény értékrend elsajátítását, s a felnőtt 
évekre való szellemi-lelki felkészülést várják. 
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Nyílt nap időpontja: 

2018. november 9. 9:30 órától 

2018. december 4. 9:30 órától 

2019. január 9. 9:30 órától 

 

Gimnáziumi osztályok 

➢ 4 évfolyamos általános képzési rendű osztály (34 fő) 

• 1. idegen nyelv: angol 

• 2. idegen nyelv: német, olasz, francia 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: Érettségi központú, azoknak ajánljuk, akik 

széles körű általános tudásra szeretnének szert tenni, s továbbtanulási szándékuk van. Kiemelt célunk 

a komplex személyiségfejlesztés, az egészségtudatos, környezetbarát szemléletmód átadása. 

Írásbeli vizsga: van  

Szóbeli meghallgatás: van 

Szóbeli meghallgatás ideje: 2018. március 2. 8,00-tól 

Információk a szóbeli meghallgatásról: A szóbelin minden diákkal szeretnénk megismerkedni, illetve a 

szülőkkel beszélgetni, mert csak így nyílik lehetőség arra, hogy az érdemjegyek száraz információi 

mellett pontosabb képet alkossunk egy-egy diák személyiségéről. Általános műveltség, idegen nyelv, 

matematika, magyar nyelv, történelem tárgyakhoz kapcsolódó kérdésekkel vizsgáljuk meg a 

jelentkezők talpraesettségét, tudását. További részletek: 

https://szjgdebrecen.hu/gimnazium/szobelifelvetelitemakorok 

A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: 

Tanulmányi pontok 2×25 pont (7. év végi, 8. félév) 

Írásbeli felvételi pontok: 2×50 pont 

Szóbeli meghallgatás: 50 pont 

Kollégiumi elhelyezés: van  

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása:Diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia ellátása 

gyógypedagógusi támogatással. 

 

➢ 4 évfolyamos tagozatos képzési rendű osztály (34 fő) 

• 1. idegen nyelv: angol 

• 2. idegen nyelv: német, olasz, francia 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: A tagozatos képzésen emelt óraszámokkal 

várjuk a különböző tanulmányi területeken tehetséges és elkötelezett diákokat. Választható 

tagozatok: humán (történelem, magyar nyelv és irodalom), informatika (ECDL, CISCO-alapok, 

programozási ismeretek), idegen nyelv (angol tagozat – haladó; olasz vagy német tagozat - kezdő) 

sporttagozat (élsportolóknak rugalmas munkaszervezés, sportelméleti ismeretek), 

természettudományos (kísérletező műhely, gyakorlatközpontú) A tagozatok megfelelő számú 

jelentkező esetén indulnak! 

Írásbeli vizsga: van  

Szóbeli meghallgatás: van 

Szóbeli meghallgatás ideje: 2018. március 2. 8,00-tól 

Információk a szóbeli meghallgatásról: A szóbelin minden diákkal szeretnénk megismerkedni, illetve a 

szülőkkel beszélgetni, mert csak így nyílik lehetőség arra, hogy az érdemjegyek száraz információi 

mellett pontosabb képet alkossunk egy-egy diák személyiségéről. Általános műveltség, idegen nyelv, 

https://szjgdebrecen.hu/gimnazium/szobelifelvetelitemakorok
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matematika, magyar nyelv, történelem tárgyakhoz kapcsolódó kérdésekkel vizsgáljuk meg a 

jelentkezők talpraesettségét, tudását. További részletek: 

https://szjgdebrecen.hu/gimnazium/szobelifelvetelitemakorok 

A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: 

Tanulmányi pontok 2×25 pont (7. év végi, 8. félév) 

Írásbeli felvételi pontok: 2×50 pont 

Szóbeli meghallgatás: 50 pont 

Kollégiumi elhelyezés: van  

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: - 

 

➢ 8 évfolyamos általános képzési rendű osztály (34 fő) 

• 1. idegen nyelv: angol 

• 2. idegen nyelv: német, olasz, francia 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: Érettségi központú, azoknak ajánljuk, akik 

széles körű általános tudásra szeretnének szert tenni, s továbbtanulási szándékuk van. Kiemelt célunk 

a komplex személyiségfejlesztés, az egészségtudatos, környezetbarát szemléletmód átadása. 

Becsatlakozási lehetőség 6. és 7. évfolyamra is! 

Írásbeli vizsga: nincs  

Szóbeli meghallgatás: van 

Szóbeli meghallgatás ideje: 2018. március 2. 8,00-tól 

Információk a szóbeli meghallgatásról: A szóbelin minden diákkal szeretnénk megismerkedni, illetve a 

szülőkkel beszélgetni, mert csak így nyílik lehetőség arra, hogy az érdemjegyek száraz információi 

mellett pontosabb képet alkossunk egy-egy diák személyiségéről. Általános műveltség, idegen nyelv, 

matematika, magyar nyelv, történelem tárgyakhoz kapcsolódó kérdésekkel vizsgáljuk meg a 

jelentkezők talpraesettségét, tudását. További részletek: 

https://szjgdebrecen.hu/gimnazium/szobelifelvetelitemakorok 

A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: 

Tanulmányi pontok 2×25 pont (3. év végi, 4. félév) 

Szóbeli meghallgatás: 50 pont 

Kollégiumi elhelyezés: van  

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: Diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia ellátása 

gyógypedagógusi támogatással. 

 

➢ 8 évfolyamos tagozatos képzési rendű osztály (34 fő) 

• 1. idegen nyelv: angol 

• 2. idegen nyelv: német, olasz, francia 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: A tagozatos képzésen emelt óraszámokkal 

várjuk a különböző tanulmányi területeken tehetséges és elkötelezett diákokat. Választható 

tagozatok: humán (történelem, magyar nyelv és irodalom), informatika (ECDL, CISCO-alapok, 

programozási ismeretek), idegen nyelv (angol tagozat – haladó; olasz vagy német tagozat - kezdő) 

sporttagozat (élsportolóknak rugalmas munkaszervezés, sportelméleti ismeretek), 

természettudományos (kísérletező műhely, gyakorlatközpontú) A tagozatok megfelelő számú 

jelentkező esetén indulnak! Becsatlakozási lehetőség 6. és 7. évfolyamra is! 

Írásbeli vizsga: nincs  

Szóbeli meghallgatás: van 

https://szjgdebrecen.hu/gimnazium/szobelifelvetelitemakorok
https://szjgdebrecen.hu/gimnazium/szobelifelvetelitemakorok
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Szóbeli meghallgatás ideje: 2018. március 2. 8,00-tól 

Információk a szóbeli meghallgatásról: A szóbelin minden diákkal szeretnénk megismerkedni, illetve a 

szülőkkel beszélgetni, mert csak így nyílik lehetőség arra, hogy az érdemjegyek száraz információi 

mellett pontosabb képet alkossunk egy-egy diák személyiségéről. Általános műveltség, idegen nyelv, 

matematika, magyar nyelv, történelem tárgyakhoz kapcsolódó kérdésekkel vizsgáljuk meg a 

jelentkezők talpraesettségét, tudását. További részletek: 

https://szjgdebrecen.hu/gimnazium/szobelifelvetelitemakorok 

A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: 

Tanulmányi pontok 2×25 pont (3. év végi, 4. félév) 

Szóbeli meghallgatás: 50 pont 

Kollégiumi elhelyezés: van  

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: - 

 

Kollégiumi címjegyzék 

 

Település neve:   Debrecen 

Kollégium neve:  Szent József Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és 

Kollégium Kollégiuma 

Cím:     4024 Debrecen, Varga u. 2. 

Telefon:    52/349-849 

Kollégiumvezető:   Medve József 

Információk a kollégiumról:  Kollégiumi férőhelyet biztosítunk a gimnáziumba 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://szjgdebrecen.hu/gimnazium/szobelifelvetelitemakorok
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Szent László Görögkatolikus Gimnázium, Egészségügyi Szakgimnázium és 

Szakközépiskola 

 

Település neve:   Debrecen 

Iskola neve:  Szent László Görögkatolikus Gimnázium, Egészségügyi Szakgimnázium 

és Szakközépiskola 

OM azonosító:   203167 

Cím:     4027 Debrecen, Thomas Mann u. 16. 

Telefon:   52/411-674 

Fax:    52/541-734 

E-mail:     szentlaszlodebrecen@gmail.com 

Honlap:    http://www.dienes-eu.sulinet.hu 

Igazgató neve:    Bánk Tibor 

Pályaválasztási felelősök:  Varga Tamásné szakmai igazgatóhelyettes, Hogya Viktor általános 

igazgatóhelyettes 

 

Általános információk az iskoláról: Az iskola nagy hangsúlyt fektet diákjai magas szintű tanulmányi 

képzésére, a kétszintű érettségire és a nyelvvizsgákra, a szakképzésre, továbbá a továbbtanulásra 

való megfelelő felkészítésre. Ugyancsak fontosnak tartja a vallási és erkölcsi nevelést az evangéliumi 

értékrend szellemében úgy, hogy a világnézetileg el nem kötelezett diákok számára is nyitott közeget 

biztosít.  Intézményünk családias és személyes légköre, valamint görögkatolikus szellemisége kitűnő 

teret biztosítanak mindezek megvalósításához.  A felvételi eljárás során a vallási, világnézeti, 

felekezeti elkötelezettséget is figyelembe vesszük. Azonos pontszám esetén előrébb rangsoroljuk 

azokat, aki lelkészi ajánlással rendelkeznek. Szívesen várunk mindenkit, aki elfogadja a képzéseink 

alapelveit, intézményünk házirendjét. 

Nyílt nap időpontja: 2018. november 13. (kedd), november 14. (szerda) 09.00 óra 

 

GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK 

0001 tagozatkód 

➢ 5 évfolyamos angol nyelvi előkészítővel indulóosztály (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 14 órában, a második nyelvet pedig heti 4 órában tanulják.  A felmenő 

évfolyamokon emelt óraszámban (heti 6 óra) biztosítjuk az oktatást az első idegen nyelvből.  

Írásbeli vizsga: van, központi írásbeli vizsga (2019. január 19-én 10.00 óra) 

Szóbeli meghallgatás: van  

Szóbeli meghallgatás ideje: 2019. február 21-22-én 08.00 óra, pótnap: 2019. március 04-én 08.00 óra 

Információ a szóbeli meghallgatásról: A felvételi vizsga anyaga az általános iskolában tanultakra épül. 

A szóbeli felvételi célja, hogy megismerjük a jelentkezők általános műveltségét, tájékozottságát, a 

nyelvtanulás iránti motiváltságát.  

1. Általános műveltség, tájékozottság mérése: a magyar történelem főbb fordulópontjai, nemzeti 

ünnepeink, nemzeti hagyományaink, honismeret: hazánk, Magyarország, honismeret, a tanuló 

lakóhelyének ismerete (történelem, hagyományok, földrajzi jellemzők), térképen való 

tájékozódás(Magyarország, Európa, kontinensek) 

http://www.dienes-eu.sulinet.hu/
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2. Magyar nyelvi alapismeretek (nyelvi kompetenciák mérése),szóelemek: szótő és toldalékok, 

szóképzés, a szóösszetételek: alá- és mellérendelő (mondatrészek), a mondatok fajtái modalitásuk 

szerint, a mondatok fajtái szerkezetük szerint, az alárendelő összetett mondat,helyesírásunk 

alapelvei, a hangalak és a jelentés kapcsolata: többjelentésű, azonos alakú, rokon értelmű, ellentétes 

jelentésű szavak,a szöveg szerkezeti egységei, szövegösszetartó erő. 

A felvételi eredmény megállapításának 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. 

 

0002 tagozatkód 

➢ 5 évfolyamos magyar-angol kéttanítási nyelvű osztály (17 fő) 

• 1. idegen nyelv: angol 

• 2. idegen nyelv: német 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 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 (2019. január 19-én 10.00 óra) 

Szóbeli meghallgatás: van 

Szóbeli meghallgatás ideje: 2019. február 21-22-én 08.00 óra, pótnap: 2019. március 04-én 08.00 óra 

Információ a szóbeli meghallgatásról: A felvételi vizsga anyaga az általános iskolában tanultakra épül. 

A szóbeli felvételi célja, hogy megismerjük a jelentkezők általános műveltségét, tájékozottságát, a 

nyelvtanulás iránti motiváltságát. Az elbeszélgetésen szituációs játékokon keresztül mérni kívánjuk 

azt, hogy a diákok rendelkeznek-e azokkal a szóbeli kifejező készségekkel, nyelvi kompetenciákkal, 

amelyek alkalmassá teszik őket arra, hogy eredményesen folytathassák tanulmányaikat a két tanítási 

nyelvű osztályban. 

1. Általános műveltség, tájékozottság mérése: a magyar történelem főbb fordulópontjai, nemzeti 

ünnepeink, nemzeti hagyományaink, honismeret: hazánk, Magyarország, honismeret, a tanuló 

lakóhelyének ismerete (történelem, hagyományok, földrajzi jellemzők), térképen való 

tájékozódás(Magyarország, Európa, kontinensek) 

2. Magyar nyelvi alapismeretek (nyelvi kompetenciák mérése),szóelemek: szótő és toldalékok, 

szóképzés, a szóösszetételek: alá- és mellérendelő (mondatrészek), a mondatok fajtái modalitásuk 

szerint, a mondatok fajtái szerkezetük szerint, az alárendelő összetett mondat,helyesírásunk 

alapelvei, a hangalak és a jelentés kapcsolata: többjelentésű, azonos alakú, rokon értelmű, ellentétes 

jelentésű szavak,a szöveg szerkezeti egységei, szövegösszetartó erő. 

3. Angol nyelvi tudás felmérése: A beszélgetés témája: rövid bemutatkozás angolul (család, iskola, 

érdeklődési kör, szabadidő). 
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A felvételi eredmény megállapításának 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. 

 

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 (2019. január 19-én 10.00 óra) 

Szóbeli meghallgatás: van  

Szóbeli meghallgatás ideje: 2019. február 21-22-én 08.00 óra, pótnap: 2019. március 04-én 08.00 óra 

Információ a szóbeli meghallgatásról: A felvételi vizsga anyaga az általános iskolában tanultakra épül. 

A szóbeli felvételi célja, hogy megismerjük a jelentkezők általános műveltségét, tájékozottságát, a 

nyelvtanulás iránti motiváltságát.  

1. Általános műveltség, tájékozottság mérése: a magyar történelem főbb fordulópontjai, nemzeti 

ünnepeink, nemzeti hagyományaink, honismeret: hazánk, Magyarország, honismeret, a tanuló 

lakóhelyének ismerete (történelem, hagyományok, földrajzi jellemzők), térképen való 

tájékozódás(Magyarország, Európa, kontinensek) 

2. Magyar nyelvi alapismeretek (nyelvi kompetenciák mérése),szóelemek: szótő és toldalékok, 

szóképzés, a szóösszetételek: alá- és mellérendelő (mondatrészek), a mondatok fajtái modalitásuk 

szerint, a mondatok fajtái szerkezetük szerint, az alárendelő összetett mondat,helyesírásunk 

alapelvei, a hangalak és a jelentés kapcsolata: többjelentésű, azonos alakú, rokon értelmű, ellentétes 

jelentésű szavak,a szöveg szerkezeti egységei, szövegösszetartó erő. 

A felvételi eredmény megállapításának 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. 
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SZAKGIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK 

004 tagozatkód 

➢ Négy évfolyamos egészségügyi ágazat szakmacsoport  (102 fő) 

Idegen nyelv: angol vagy német 

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: Egészségügyi alkalmassági vizsgálat 

szükséges. A 12. évfolyam végén szakmai érettségi vizsgát tesznek a tanulók. Az érettségi vizsga 

keretében megszerezhető szakképesítés OKJ 52 720 01 Általános ápolási és egészségügyi 

asszisztens.  A 13. évfolyam elvégzése után szakképesítés szerezhető. Gyakorló ápoló, gyakorló 

csecsemő- és gyermekápoló, stb. szakképesítések közül választhatnak a tanulók.  A 14. évfolyam 

elvégzése után emelt szintű ápoló, csecsemő- és gyermekápoló szakképesítés szerezhető.  

Írásbeli vizsga: van, központi írásbeli vizsga (2019. január 19. 10.00 óra) 

Szóbeli meghallgatás. nincs 

A felvételi eredmény meghallgatásának módja, a pontszámítás: A felvételi pontszám számítása a 

hozott és szerzett pontokalapján történik. A hozott pontszám a 7. osztály évvégi és 8. osztály félévi 

osztályzataiból tevődik össze a következő tantárgyakból: magyar irodalom, magyar nyelvtan, 

matematika, angol/német nyelv, történelem, biológia, összesen: 60 pont. 

A szerzett pontszám a központi írásbeli vizsgán szerezhető 100 pont. A hozott és a szerzett pontszám 

összesen 160 pont. 

Kollégiumi elhelyezés: Debrecen középiskolai kollégiumaiban lehetséges. 

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása:   --- 
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Tóth Árpád Gimnázium 

 

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 

 

Általános információk az iskoláról:6 évfolyamos gimnáziumi, 4 évfolyamos gimnáziumi, 5 évfolyamos 

nyelvi előkészítős gimnáziumi, Arany János Tehetséggondozó osztályokat indítunk. 

Nyílt nap nyolcadikosoknak: 2018. november 14. 8:00 órától 12:35 óráig.  

Nyílt nap hatodikosoknak: 2018. november 15. 8:00 órától 12:00 óráig.  

Szülői tájékoztatók ezeken a napokon 9:00 órától valamint 16:00 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, orosz nyelv (választható 9. 

osztálytól) 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 6 évfolyamos képzés. Emelt szintű oktatás 

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 (2019. január 19.) 

Szóbeli meghallgatás: szabadon választott természettudományos vagy matematikai témából (2019. 

február 21-22.) 

A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: Az összpontszám 25 %-át az általános 

iskolai eredmények alapján számított pontok, 50 %-át az írásbeli vizsgán szerzett pontok, 25%-át a 

szóbeli meghallgatáson szerzett pontok adják. 

Kollégiumi elhelyezés: van 

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása alapdokumentum szerint: mozgásszervi fogyatékos 

és egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők nevelése-oktatása. 

 

➢ Haladó angol nyelvi előkészítő osztály (34 fő) 

3. idegen nyelv: angol nyelv 
4. idegen nyelv: német nyelv, olasz nyelv, spanyol nyelv (választható) 

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 5 évfolyamos nyelvi előkészítős osztály. Az 

első évben a haladó angol nyelvet heti 5 órában, a kezdő második idegen nyelvet heti 13 órában, az 

informatikát heti 2 órában tanítjuk. Emelt szintű oktatás idegen nyelvekből.  
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Tagozatkód: 0012 

Írásbeli vizsga: központi anyanyelv és matematika (2019. január 19.) 

Szóbeli meghallgatás: angol nyelvből (2019. február 21-22.) 

A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: Az összpontszám 25 %-át az általános 

iskolai eredmények alapján számított pontok, 50 %-át az írásbeli vizsgán szerzett pontok, 25%-át a 

szóbeli meghallgatáson szerzett pontok adják. 

Kollégiumi elhelyezés: van 

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása alapdokumentum szerint: mozgásszervi fogyatékos 

és egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők nevelése-oktatása. 

 

➢ Haladó német nyelvi előkészítő osztály (17 fő) 

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

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 5 évfolyamos nyelvi előkészítős osztály. Az 

első évben a haladó német nyelvet heti 5 órában, a kezdő második idegen nyelvet heti 13 órában, az 

informatikát heti 2 órában tanítjuk. Emelt szintű oktatás idegen nyelvekből.  

Tagozatkód: 0011 

Írásbeli vizsga: központi anyanyelv és matematika (2019. január 19.) 

Szóbeli meghallgatás: német nyelvből (2019. február 21-22.) 

A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: Az összpontszám 25 %-át az általános 

iskolai eredmények alapján számított pontok, 50 %-át az írásbeli vizsgán szerzett pontok, 25%-át a 

szóbeli meghallgatáson szerzett pontok adják. 

Kollégiumi elhelyezés: van 

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása alapdokumentum szerint: mozgásszervi fogyatékos 

és egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők nevelése-oktatása. 

 

➢ Biológia-kémia nyelvi előkészítő osztály (17 fő) 

1. idegen nyelv: angol nyelv 
2. idegen nyelv: német nyelv, olasz nyelv, spanyol nyelv (választható) 

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 5 évfolyamos nyelvi előkészítős osztály. Az 

első évben a haladó angol nyelvet heti 5 órában, a kezdő második idegen nyelvet heti 13 órában, az 

informatikát heti 2 órában tanítjuk. Emelt szintű oktatás biológiából és kémiából 5 éven keresztül.  

Tagozatkód: 0015 

Írásbeli vizsga: központi anyanyelv és matematika (2019. január 19.) 

Szóbeli meghallgatás: biológiából és kémiából (2019. február 21-22.) 

A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: Az összpontszám 25 %-át az általános 

iskolai eredmények alapján számított pontok, 50 %-át az írásbeli vizsgán szerzett pontok, 25%-át a 

szóbeli meghallgatáson szerzett pontok adják. 

Kollégiumi elhelyezés: van 

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása alapdokumentum szerint: mozgásszervi fogyatékos 

és egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők nevelése-oktatása. 

 

➢ Magyar-történelem nyelvi előkészítő osztály (34 fő) 

1. idegen nyelv: angol nyelv 
2. idegen nyelv: német nyelv, olasz nyelv, spanyol nyelv (választható) 
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Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 5 évfolyamos nyelvi előkészítős osztály. Az 

első évben a haladó angol nyelvet heti 5 órában, a kezdő második idegen nyelvet heti 13 órában, az 

informatikát heti 3 órában tanítjuk. Emelt szintű oktatás magyar nyelv és irodalomból, valamint 

történelemből 5 éven keresztül.  

Tagozatkód: 0018 

Írásbeli vizsga: központi anyanyelv és matematika (2019. január 19.) 

Szóbeli meghallgatás: magyar nyelv és irodalomból vagy történelemből (2018. február 22-23.) 

A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: Az összpontszám 25 %-át az általános 

iskolai eredmények alapján számított pontok, 50 %-át az írásbeli vizsgán szerzett pontok, 25%-át a 

szóbeli meghallgatáson szerzett pontok adják. 

Kollégiumi elhelyezés: van 

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása alapdokumentum szerint: mozgásszervi fogyatékos 

és egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők nevelése-oktatása. 

 

➢ Biológia-kémia tagozatos osztály (17 fő) 

3. idegen nyelv: angol nyelv 
4. idegen nyelv: német nyelv, olasz nyelv, spanyol nyelv, latin nyelv, orosz nyelv (választható) 

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 4 évfolyamos képzés. Emelt szintű oktatás 

biológiából és kémiából.  

Tagozatkód: 0005 

Írásbeli vizsga: központi anyanyelv és matematika (2019. január 19.) 

Szóbeli meghallgatás: biológiából és kémiából (2019. február 21-22.) 

A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: Az összpontszám 25 %-át az általános 

iskolai eredmények alapján számított pontok, 50 %-át az írásbeli vizsgán szerzett pontok, 25%-át a 

szóbeli meghallgatáson szerzett pontok adják. 

Kollégiumi elhelyezés: van 

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása alapdokumentum szerint: mozgásszervi fogyatékos 

és egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők nevelése-oktatása. 

 

➢ Matematika-fizika tagozatos osztály (választható légiközlekedési előképzéssel) (34 fő) 

1. idegen nyelv: angol nyelv 
2. idegen nyelv: német nyelv, olasz nyelv, spanyol nyelv, latin nyelv, orosz nyelv (választható) 

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 4 évfolyamos képzés. Emelt szintű oktatás 

matematikából, fizikából és informatikából. Lehetőség a légiközlekedési alapismeretek elsajátítására.  

Tagozatkód: 0006 

Írásbeli vizsga: központi anyanyelv és matematika (2019. január 19.) 

Szóbeli meghallgatás: matematikából vagy fizikából (2019. február 21-22.) 

A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: Az összpontszám 25 %-át az általános 

iskolai eredmények alapján számított pontok, 50 %-át az írásbeli vizsgán szerzett pontok, 25%-át a 

szóbeli meghallgatáson szerzett pontok adják. 

Kollégiumi elhelyezés: van 

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása alapdokumentum szerint: mozgásszervi fogyatékos 

és egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők nevelése-oktatása. 
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➢ Matematika-informatika tagozatos osztály (17 fő) 

1. idegen nyelv: angol nyelv 
2. idegen nyelv: német nyelv, olasz nyelv, spanyol nyelv, latin nyelv, orosz nyelv (választható) 

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 4 évfolyamos képzés. Emelt szintű képzés 

matematikából és informatikából.  

Tagozatkód: 0007 

Írásbeli vizsga: központi anyanyelv és matematika (2019. január 19.) 

Szóbeli meghallgatás: matematikából (2019. február 21-22.) 

A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: Az összpontszám 25 %-át az általános 

iskolai eredmények alapján számított pontok, 50 %-át az írásbeli vizsgán szerzett pontok, 25%-át a 

szóbeli meghallgatáson szerzett pontok adják. 

Kollégiumi elhelyezés: van 

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása alapdokumentum szerint: mozgásszervi fogyatékos 

és 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, angol nyelv (választható) 

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 5 évfolyamos képzés, melybe minisztériumi 

pályázat útján lehet bekerülni. Emelt szintű oktatás idegen nyelvekből és informatikából.  

Tagozatkód: 0010 

Írásbeli vizsga: központi anyanyelv és matematika (2019. január 19.) 

Szóbeli meghallgatás: van (2019. január 18.) 

A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: Beválogatási eljárás a Minisztérium 

által kiírt pályázatnak megfelelően. 

Kollégiumi elhelyezés: van (kötelező) 

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása alapdokumentum szerint: mozgásszervi fogyatékos 

és egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők nevelése-oktatása. 
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DERECSKE 

Derecskei I. Rákóczi György Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium 

 

Település neve:   Derecske 

Iskola neve:    Derecskei I. Rákóczi György Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium 

OM azonosító:    031203 

Cím:     4130 Derecske, Lengyel u.1. 

Telefon:    54/410-108 

Fax:     54/410-363 

E-mail:     iskola@rakoczi-derecske.sulinet.hu 

Honlap:    www.rakoczi-derecske.sulinet.hu 

Igazgató neve:    Nagy József 

Pályaválasztási felelős:   Káplárné Bacskai Mariann 

 

Általános információk az iskoláról: Iskolánk Derecskén, Hajdú-Bihar megyében, Debrecentől keletre 

(22 km-re) található, közel tízezres lakosú kisváros, a járási központ egyetlen középiskolája. Az 

intézmény szakmai alapdokumentuma szerint: közös igazgatású köznevelési intézmény, gimnáziumi 

és szakgimnáziumi alapfeladattal. Szakmailag és szervezetileg két önálló intézményegységből áll, a 

középiskolai és a kollégiumi intézményegységből. Intézményünkben a 2002/2003-as tanévben jelent 

meg a rendvédelmi képzés, amelynek máig töretlen népszerűsége. A megyében elsőként kötöttünk 

megállapodást a Debreceni V. Bocskai Lövészdandárral, így a honvédelmi pályára előkészítő képzést 

is kialakíthattuk. A tanulólétszám az elmúlt években dinamikusan nőtt. A jelentkezők arányát tekintve 

népszerű az iskola, különösen a rendvédelmi és a honvédelmi tagozatunk, mind a szakgimnáziumi, 

mind a gimnáziumi formában. Ezeken a szakokon további készségek, képességeket meglétét is 

mérjük. Tanulóink a mindennapos testnevelés keretein belül hetente 2 órában úszásfoglalkozáson 

vesznek részt, valamint speciális gyakorlatot is tartunk nekik (kung-fu és judo óra heti váltásban). Évi 

két alkalommal lehetőséget biztosítunk a lövészet gyakorlására is. A rendvédelmi gimnáziumi és a 

szakgimnáziumi (közszolgálati) osztályokban tanulók jelentős jogi alapképzést kapnak, mely felkészít 

a jogi tanulmányok folytatására. A szakmai tantárgyakat aktív és szolgálati nyugdíjban levő rendőrök, 

katasztrófavédők tanítják magas színvonalon. 

Intézményünkbe sajnos nem felvételizhetnek a sajátos nevelési igényű tanulók, mert fejlesztésüket 

nem tudjuk biztosítani. BTM-es tanulók jelentkezését fogadjuk. 

Nyílt nap időpontja: 2018. november 12. (hétfő) és 2018. november 14. (szerda) 

 

Gimnáziumi osztályok 

➢ 4 évfolyamos humán orientációjú osztály (16 fő) 

• 1. idegen nyelv: angol nyelv 

• 2. idegen nyelv: német nyelv 

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 

A négy év alatt lehetőség nyílik a magyar nyelv és irodalom, a történelem, az angol és a német nyelv 
intenzív tanulására. Ezt a képzési formát azoknak ajánljuk, akik egyetemen vagy főiskolán 
szeretnének továbbtanulni. A két idegen nyelv, a nagyobb óraszámban tanult közismereti tárgyak jó 
alapot adnak az emelt szintű érettségire való felkészüléshez, a felsőfokú tanulmányok elvégzéséhez. 
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A magyar nyelv és irodalom, az idegen nyelv, a matematika és az informatika tantárgyak oktatása 
csoportbontásban történik. 
Írásbeli vizsga: van / nincs 
Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: 

A felvételi pontszám számításánál a tanulók hetedik osztály év végi és nyolcadik osztály félévi 

osztályzatait vesszük figyelembe magyar nyelvből, magyar irodalomból, történelemből, 

matematikából és a tanult idegen nyelvből. Ezek összege legfeljebb 50 pont lehet. A jelentkezők 

rangsorolása a felvételi pontok alapján történik. Az a tanuló, aki hetedik osztály év végén vagy 

nyolcadik osztály félévkor bármelyik tantárgyból elégtelen érdemjegyet kap, nem rangsorolható a 

felvételi eljárás során. 

Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: Intézményünkbe sajnos nem felvételizhetnek a 

sajátos nevelési igényű tanulók, mert fejlesztésüket nem tudjuk biztosítani. BTM-es tanulók 

jelentkezését fogadjuk. 

➢ 4 évfolyamos honvédelmi orientációjú osztály (16 fő) 

• 1. idegen nyelv: angol nyelv 

• 2. idegen nyelv: német nyelv 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 
A képzés célja magas szintű magyar nyelv és irodalom, történelem, idegen nyelv oktatása. Akik 

katonai pályára készülnek, ezt a képzési formát válasszák! A katonai pályára készülők számára a 9. 

évfolyamtól biztosítjuk a honvédelmi alapismeretek oktatását. Elsősorban katonai pályán, az altiszti 

akadémián, a Nemzeti Köszszolgálati Egyetemen továbbtanulók számára ajánljuk. Az idegen nyelv, a 

matematika és az informatika tantárgyak oktatása csoportbontásban történik. A fiatalok megfelelő 

fizikai, önvédelmi (kung-fu, judo) felkészítésben részesülnek a 9-10. évfolyamon. 

Írásbeli vizsga: van / nincs 

Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 

A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: 

A felvételi pontszám számításánál a tanulók hetedik osztály év végi és nyolcadik osztály félévi 

osztályzatait vesszük figyelembe magyar nyelvből, magyar irodalomból, történelemből, 

matematikából és a tanult idegen nyelvből. Ezek összege legfeljebb 50 pont lehet. A honvédelmi 

osztályokba jelentkezőket is a felvételi pontok alapján rangsoroljuk. Számukra a fentieken túl további 

készségek, képességeket meglétét is mérjük. A mérést is sikeresen teljesítők nyerhetnek felvételt. Az 

a tanuló, aki hetedik osztály év végén vagy nyolcadik osztály félévkor bármelyik tantárgyból elégtelen 

érdemjegyet kap, nem rangsorolható a felvételi eljárás során.  

Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: Intézményünkbe sajnos nem felvételizhetnek a 

sajátos nevelési igényű tanulók, mert fejlesztésüket nem tudjuk biztosítani. BTM-es tanulók 

jelentkezését fogadjuk.  

➢ 4 évfolyamos rendvédelmi orientációjú osztály (48 fő) 

• 1. idegen nyelv: angol nyelv 

• 2. idegen nyelv: német nyelv 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 
A képzés célja magas szintű magyar nyelv és irodalom, történelem, idegen nyelvi és 11. osztálytól 

jogi, belügyi rendészeti ismeretek átadása. A fiatalok megfelelő fizikai, önvédelmi (kung-fu, judo) 
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felkészítésben részesülnek a 9-10. évfolyamon. Az idegen nyelv, a matematika és az informatika 

tantárgyak oktatása csoportbontásban történik. Elsősorban rendészeti pályán továbbtanulók számára 

ajánljuk (Nemzeti Közszolgálati Egyetem, rendészeti szakgimnáziumok). 

Írásbeli vizsga: van / nincs 

Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 

A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: 

A felvételi pontszám számításánál a tanulók hetedik osztály év végi és nyolcadik osztály félévi 

osztályzatait vesszük figyelembe magyar nyelvből, magyar irodalomból, történelemből, 

matematikából és a tanult idegen nyelvből. Ezek összege legfeljebb 50 pont lehet. A rendvédelmi 

osztályokba jelentkezőket is a felvételi pontok alapján rangsoroljuk. Számukra a fentieken túl további 

készségek, képességeket meglétét is mérjük. A mérést is sikeresen teljesítők nyerhetnek felvételt. Az 

a tanuló, aki hetedik osztály év végén vagy nyolcadik osztály félévkor bármelyik tantárgyból elégtelen 

érdemjegyet kap, nem rangsorolható a felvételi eljárás során.  

Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: Intézményünkbe sajnos nem felvételizhetnek a 

sajátos nevelési igényű tanulók, mert fejlesztésüket nem tudjuk biztosítani. BTM-es tanulók 

jelentkezését fogadjuk.  

➢ 4 évfolyamos informatikai orientációjú osztály (16 fő) 

• 1. idegen nyelv: angol nyelv 

• 2. idegen nyelv: német nyelv 

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: A képzés célja magas szintű informatika 

oktatása, felkészítés a közép- és emelt szintű érettségi vizsgára, ECDL vizsgára, továbbtanulásra. Mind 

a négy évfolyamon a tanulók heti öt órában tanulják az informatikát, 11-12. évfolyamon pedig a 

szabadon felhasználható órakerettel az érettségi tantárgyak óraszámát növelnénk, ezzel is segítve a 

sikeres érettségi vizsgát, továbbtanulást. 

Írásbeli vizsga: van / nincs 

Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 

A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: 

A felvételi pontszám számításánál a tanulók hetedik osztály év végi és nyolcadik osztály félévi 

osztályzatait vesszük figyelembe magyar nyelvből, magyar irodalomból, történelemből, 

matematikából és a tanult idegen nyelvből. Ezek összege legfeljebb 50 pont lehet. A jelentkezők 

rangsorolása a felvételi pontok alapján történik. Az a tanuló, aki hetedik osztály év végén vagy 

nyolcadik osztály félévkor bármelyik tantárgyból elégtelen érdemjegyet kap, nem rangsorolható a 

felvételi eljárás során. 

Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: Intézményünkbe sajnos nem felvételizhetnek a 

sajátos nevelési igényű tanulók, mert fejlesztésüket nem tudjuk biztosítani. BTM-es tanulók 

jelentkezését fogadjuk.  

 Szakgimnáziumi osztályok 

➢ Rendészet és közszolgálat ágazat szakmacsoport (32 fő) 

Érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés: közszolgálati ügykezelő 

Érettségi végzettséghez kötött szakképesítés: közszolgálati ügykezelő 

Idegen nyelv: angol nyelv vagy német nyelv 
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Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 

Elsősorban azoknak ajánljuk a szakgimnáziumi képzést, akik tanulmányaik befejezése után 

rendvédelmi pályára készülnek. A képzés tantervét úgy állítottuk össze, hogy azok is hasznos 

ismereteket szerezhessenek, akik valamilyen más, „békésebb” foglalkozást választanak majd 

érettségi után. Az itt végző fiatalok megfelelő fizikai és önvédelmi (kung-fu, judo) felkészítésben 

részesülnek. Kötelező érettségi tárgyak: magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, idegen 

nyelv, rendészet ismeretek. Szabadon választható érettségi tárgy hatodik tantárgyként: fizika, kémia, 

biológia, informatika, földrajz. Azoknak, akik szakirányú továbbtanuláskor a rendészeti 

szakközépiskolákba sikeresen felvételiznek, számukra a képzési idő egy fél évvel kevesebb lesz. A 12. 

évfolyam első félévének végén a tanulók komplex szakmai vizsgát tesznek a mellékszakképesítésből. 

Így a sikeres érettségi vizsga után OKJ-s bizonyítványt is kapnak (közszolgálati ügykezelő). 10. és 11. 

évfolyamon 70 órás nyári szakmai gyakorlatot kell teljesíteni (részben külső helyszíneken, részben az 

iskolában). 

Írásbeli vizsga: van/ nincs 

Szóbeli meghallgatás. van/ nincs 

A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: 

A felvételi pontszám számításánál a tanulók hetedik osztály év végi és nyolcadik osztály félévi 

osztályzatait vesszük figyelembe magyar nyelvből, magyar irodalomból, történelemből, 

matematikából és a tanult idegen nyelvből. Ezek összege legfeljebb 50 pont lehet. A rendvédelmi 

osztályokba jelentkezőket is a felvételi pontok alapján rangsoroljuk. Számukra a fentieken túl további 

készségek, képességeket meglétét is mérjük. A mérést is sikeresen teljesítők nyerhetnek felvételt. Az 

a tanuló, aki hetedik osztály év végén vagy nyolcadik osztály félévkor bármelyik tantárgyból elégtelen 

érdemjegyet kap, nem rangsorolható a felvételi eljárás során.  

Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: Intézményünkbe sajnos nem felvételizhetnek a 

sajátos nevelési igényű tanulók, mert fejlesztésüket nem tudjuk biztosítani. BTM-es tanulók 

jelentkezését fogadjuk.  

Kollégiumi címjegyzék 
 

Település neve:   Derecske 

Kollégium neve:  Derecskei I. Rákóczi György Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium 

Köztársaság úti telephelye 

Cím:     4130 Derecske, Köztársaság u. 99. 

Telefon:    54/410-074 

Kollégiumvezető:   Fekete Attila 

 

Információk a kollégiumról: Kollégiumunk a Derecskei I. Rákóczi György Gimnázium, Szakgimnázium 

és Kollégium intézményegységeként működik. A kollégium diákjai az iskola tanulói közül kerülnek ki. 

Az 1989-ben épült kollégiumi épület az iskola közelében, a Köztársaság utca 99. szám alatt található. 

A kétemeletes épületben 4-5 fős szobákban helyezzük el a tanulókat. Emeletenként közös zuhanyzó, 

WC és konyha-étkező áll a tanulók rendelkezésére. A 4-5 fős, egyszemélyes és emeletes ágyakkal, 

íróasztalokkal, könyvespolcokkal, székekkel, éjjeli lámpákkal és beépített szekrényekkel felszerelt. A 

szobák külön, biztonsági kulccsal zárhatók. A konyhákban mikrohullámú- és melegszendvics-sütő, 

teafőző, villanyrezsó és hűtőgép is található. A földszinten kulccsal zárható rekeszes nagy 

hűtőszekrény áll a tanulók rendelkezésére. 
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HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 

Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Veress Ferenc Szakgimnáziuma és 

Szakközépiskolája 

 

Település neve:   Hajdúböszörmény 

Iskola neve:  Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Veress Ferenc Szakgimnáziuma 

és Szakközépiskolája 

OM azonosító:    203030 

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

Telefon:    06-52-228615 

Fax:     06-52-228615 

E-mail:     veressferenc2013@gmail.com 

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

Igazgató neve:    Rózsáné Ócsai Edit 

Pályaválasztási felelős:   Szűcs Katalin 

Nyílt napok időpontjai:  

• 2018. október 24. szerda 11.00 h- 14.00 h (meghirdetett program alapján) 
• 2018. november 27. kedd 8.00-14.00 h (bemutató órák látogatása, meghirdetett beosztás 

alapján) 
• 2019. január 09. szerda 8.00-14.00 h (szakmai gyakorlatok bemutatása, meghirdetett beosztás 

alapján) 
 

 Szakgimnáziumi osztályok 

➢ Vendéglátóipar ágazat (13fő)  

Tagozatkód: 0038 

Érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés: 34 811 03 Pincér 

Érettségi végzettséghez kötött szakképesítés: 54 811 01 Vendéglátásszervező 

Idegen nyelv: angol, német 

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: A belépés feltétele az adott szakmára való 

egészségügyi alkalmasság, valamint a pályaalkalmasság igazolása. 

Írásbeli vizsga: van/ nincs 

Szóbeli meghallgatás. van/ nincs 

A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: Az általános iskolai tanulókat a 

tanulmányi eredmények (5-7. osztály év végi; 8. osztály félévi) alapján rangsoroljuk a következő 

tantárgyakból kapott osztályzataikat figyelembe véve: magyar nyelv és irodalom, történelem és 

állampolgári ismeretek, matematika, idegen nyelv,természetismeret, földrajz 

Kollégiumi elhelyezés: van /nincs a városban működő kollégiumban 

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: egyéb pszichés fejlődési zavar 

 

➢ Szociális ágazat (13fő) 

Tagozatkód: 0039 

Érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés: 31 761 01 Gyermek- és ifjúsági felügyelő 

vagy 52 761 01 Családsegítő asszisztens 

Érettségi végzettséghez kötött szakképesítés: 54 761 02 Kisgyermekgondozó, -nevelő  

Idegen nyelv: angol, német 
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Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: A belépés feltétele az adott szakmára való 

egészségügyi alkalmasság igazolása. 

Írásbeli vizsga: van/ nincs 

Szóbeli meghallgatás. van/ nincs 

A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: Az általános iskolai tanulókat a 

tanulmányi eredmények (5-7. osztály év végi; 8. osztály félévi) alapján rangsoroljuk a következő 

tantárgyakból kapott osztályzataikat figyelembe véve: magyar nyelv és irodalom, történelem és 

állampolgári ismeretek, matematika, idegen nyelv,természetismeret, földrajz. 

Kollégiumi elhelyezés: van /nincs a városban működő kollégiumban 

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: egyéb pszichés fejlődési zavar 

 

Szakközépiskolai osztályok 

➢ 3 szakképzési évfolyam (12 fő) 

Szakképesítés megnevezése: szakács 

Tagozatkód: 0040 

A szakma gyakorlását kizáró egészségügyi tényező: 

Idegen nyelv: A belépés feltétele az adott szakmára való egészségügyi alkalmasság, valamint a 

pályaalkalmasság igazolása. 

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 

Írásbeli vizsga: van/ nincs 

Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 

A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: Az általános iskolai tanulókat a 

tanulmányi eredmények (5-7. osztály év végi; 8. osztály félévi) alapján rangsoroljuk a következő 

tantárgyakból kapott osztályzataikat figyelembe véve: magyar nyelv és irodalom, történelem és 

állampolgári ismeretek, matematika, idegen nyelv, természetismeret, földrajz 

Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: egyéb pszichés fejlődési zavar 

 

➢ 3 szakképzési évfolyam (12 fő) 

Szakképesítés megnevezése: eladó 

Tagozatkód: 0042 

A szakma gyakorlását kizáró egészségügyi tényező: 

Idegen nyelv: A belépés feltétele az adott szakmára való egészségügyi alkalmasság igazolása. 

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban:  

Írásbeli vizsga: van/ nincs 

Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 

Szóbeli meghallgatás ideje:- 

Információk a szóbeli meghallgatásról:- 

A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: Az általános iskolai tanulókat a 

tanulmányi eredmények (5-7. osztály év végi; 8. osztály félévi) alapján rangsoroljuk a következő 

tantárgyakból kapott osztályzataikat figyelembe véve: magyar nyelv és irodalom, történelem és 

állampolgári ismeretek, matematika, idegen nyelv, természetismeret, földrajz 

Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: egyéb pszichés fejlődési zavar 
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➢ 3 szakképzési évfolyam (12 fő) 

Szakképesítés megnevezése: asztalos 

Tagozatkód: 0043 

A szakma gyakorlását kizáró egészségügyi tényező: 

Idegen nyelv: A belépés feltétele az adott szakmára való egészségügyi alkalmasság igazolása. 

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 

Írásbeli vizsga: van/ nincs 

Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 

A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: Az általános iskolai tanulókat a 

tanulmányi eredmények (5-7. osztály év végi; 8. osztály félévi) alapján rangsoroljuk a következő 

tantárgyakból kapott osztályzataikat figyelembe véve: magyar nyelv és irodalom, történelem és 

állampolgári ismeretek, matematika, idegen nyelv, természetismeret, földrajz 

Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: egyéb pszichés fejlődési zavar 

 

 

➢ 3 szakképzési évfolyam (12 fő) 

Szakképesítés megnevezése: kőműves 

Tagozatkód: 0041 

A szakma gyakorlását kizáró egészségügyi tényező: 

Idegen nyelv: A belépés feltétele az adott szakmára való egészségügyi alkalmasság igazolása. 

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 

Írásbeli vizsga: van/ nincs 

Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 

A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: Az általános iskolai tanulókat a 

tanulmányi eredmények (5-7. osztály év végi; 8. osztály félévi) alapján rangsoroljuk a következő 

tantárgyakból kapott osztályzataikat figyelembe véve: magyar nyelv és irodalom, történelem és 

állampolgári ismeretek, matematika, idegen nyelv, természetismeret, földrajz 

Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: egyéb pszichés fejlődési zavar 

 

Kollégiumi címjegyzék 

Település neve:   Hajdúböszörmény 

Kollégium neve:   Széchenyi István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola 

    és Kollégium 

Cím:     4220 Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós u. 3. 

Telefon:    +36 52 561 046 

Kollégiumvezető:   Kovács Attila 
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Dr. Molnár István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános és 

Készségfejlesztő Iskola Kollégium 

 

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.sulinet.hu 

Honlap:    www.drmolnar.sulinet.hu 

Intézményvezető neve:  Tóthné Csiszár Éva 

Pályaválasztási felelős:   Orosz Henrietta 

 

Általános információk az iskoláról: Az intézmény közös igazgatású köznevelési intézmény, amelyben 

kizáróan külön nevelést igénylő SNI tanulók óvodai nevelése, általános és készségfejlesztő iskolája 

működik. Az intézménybe kerülés feltétele kizáróan a Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Székhelyintézménye Szakértői Bizottsága szakvéleménye alapján történhet. 

A készségfejlesztő iskola 9-12 évfolyamán agyagtárgykészítő, textil és fonalmentő, valamint 

irodatechnika modul oktatása folyik értelmileg akadályozott tanulók számára.  Az iskola 

befejezéséről iskolai bizonyítványt adunk, mely OKJ-s munkakör betöltésére nem jogosít. 

Intézményünk kiemelten kezeli a tanulók egyéni képességeihez igazított fejlesztést, a felnőtt világba 

való beilleszkedést. 

Nyílt nap időpontja: 2019. január 9. 10 órától 

 

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása 

Készségfejlesztő speciális szakiskolai osztályok 

Évfolyamok száma: évfolyamonként egy (9-12) 

A beiskolázás speciális jellemzői: kizáróan a Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Székhelyintézménye Szakértői Bizottsága szakvéleménye alapján történhet. 

A nevelés-oktatás, képzés jellemzői: alacsony osztálylétszám, egyéni fejlesztés, gyermekcentrikus 

nevelés 

Induló osztályok száma: egy 

Felvehető tanulók száma: 13 fő 

Kollégiumi elhelyezés: van 

Kollégiumi címjegyzék 

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

Kollégium  
Cím:     4220 Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós u. 5 
Telefon:   06/52-561-847 
Kollégiumvezető:   Jenetné Somossi Éva 
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Információk a kollégiumról: Kizáróan az intézmény tanulói vehetik igénybe. Elhelyezés 3-6 fős 
hálószobákban. A kollégiumban színvonalas szabadidős programokat szervezünk. Állatasszisztált 
terápiás foglalkozásokra van lehetőség igény szerint.  
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Hajdúböszörményi Bocskai István Gimnázium 

 

Település neve:   HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 

Iskola neve:    HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI BOCSKAI ISTVÁN GIMNÁZIUM 

OM azonosító:    031204 

Cím:     4220 Hajdúböszörmény, Bocskai István tér 12. 

Telefon:    +36 52 561165 

E-mail:     intezmenyvezeto@bighb.hu 

Honlap:    www.bighb.hu 

Igazgató neve:    Gyulai Sándor 

Pályaválasztási felelős:   Bácsiné Polyvás Imola 

Általános információk az iskoláról: Hajdúböszörmény főtéren álló patinás, másfél évszázados 

épületben várjuk a tanulni és a felsőoktatásba tovább tanulni vágyó diákokat, idegen nyelvi, humán, 

műszaki-informatika-gazdasági és természettudományi tanulmányi területeken egyaránt.  

Sajátos nevelési igényű tanulók: 

Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében kérjük, hogy a sajátos nevelési igényű tanulók 

könnyítéshez vagy mentességek igénybe vételéhez az előzetes írásbeli vizsgára történő 

jelentkezéskor a jelentkezési lap mellé csatolják az adott tanévre szóló a szakértői és rehabilitációs 

bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakértői véleményének másolatát, ami minden esetben 

irányadó a számunkra a kedvezmények megadásakor. Speciális értékelési szabályokat nem 

alkalmazunk, az írásbeli eredményeket arányosítva számoljuk, de a felvételi vizsga alól mentességet 

nem adunk! Minden esetben javasoljuk, hogy a felvételi jelentkezéskor előzetesen vegyék fel velünk 

a kapcsolatot! A felvételi vizsgán való részvétel azonban minden esetben kötelező! 

Nyílt nap időpontja: Nyitott kapu hete 2018. november 26-tól november 29-ig. Szülői tájékoztató: 

2018. november 29-én 17 órakor 

 

Gimnáziumi osztályok 

➢ 9/Ny osztály (28 fő) – Nyelvi előkészítő évfolyammal induló idegen nyelvi tanulmányi 

terület  

idegen nyelv: angol  

idegen nyelv: német  

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: nyelvi előkészítő évfolyammal induló négy 

évfolyamos gimnáziumi képzés angol haladó és német kezdő emelt szintű képzéssel. 

Írásbeli vizsga: van  

Szóbeli meghallgatás: nincs 

A felvételi eredmény számításának módja, a pontszámítás: A hozott eredmények legfeljebb ötven 

pontját a tanuló jelentkezési lapján kitöltött „A tanulmányi eredmények” című táblázat alapján 

tudjuk kiszámítani. Kérjük, hogy a bizonyítványoknak, illetve a félévi értesítőnek megfelelően 

pontosan töltsék ki valamennyi évfolyamra ötödiktől nyolcadikig, valamennyi tantárgyra! Az általános 

iskolai eredmények számítása általában 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 – a tanuló számára kedvezőbbet vesszük figyelembe. Az írásbeli vizsgán elérhető pontok 
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összege legfeljebb 100 pont lehet – mind az anyanyelvi, mind a matematika feladatlappal legfeljebb 

50-50 pontot lehet elérni. 

Kollégiumi elhelyezés: van 

 

➢ 9/B osztály (28 fő) – Humán tanulmányi terület  

idegen nyelv: angol vagy német  

idegen nyelv: német, francia, latin vagy olasz választható, illetve angol 

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: emelt szintű oktatás magyar nyelv és 

irodalomból, valamint választás szerint emelt szintű/óraszámú történelemből vagy médiából és 

drámából. A második idegen nyelv a választások száma alapján csak 14 fős csoportokban indulhat. 

Írásbeli vizsga: van  

Szóbeli meghallgatás: nincs 

A felvételi eredmény számításának módja, a pontszámítás: A hozott eredmények legfeljebb ötven 

pontját a tanuló jelentkezési lapján kitöltött „A tanulmányi eredmények” című táblázat alapján 

tudjuk kiszámítani. Kérjük, hogy a bizonyítványoknak, illetve a félévi értesítőnek megfelelően 

pontosan töltsék ki valamennyi évfolyamra ötödiktől nyolcadikig, valamennyi tantárgyra! Az általános 

iskolai eredmények számítása általában 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 – a tanuló számára kedvezőbbet vesszük figyelembe. Az írásbeli vizsgán elérhető pontok 

összege legfeljebb 100 pont lehet – mind az anyanyelvi, mind a matematika feladatlappal legfeljebb 

50-50 pontot lehet elérni. 

Kollégiumi elhelyezés: van 

 

➢ 9/C osztály (14 fő)– Műszaki-informatikai-gazdasági tanulmányi terület  

idegen nyelv: angol vagy német  

idegen nyelv: német, francia, latin vagy olasz választható, illetve angol 

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: emelt szintű oktatás matematika, 

informatika, illetve fizika tantárgyakból, pénzügyi és gazdasági kultúra, valamint műszaki ábrázolás 

választható tantárgy. A második idegen nyelv a választások száma alapján csak 14 fős csoportokban 

indulhat. 

Írásbeli vizsga: van 

Szóbeli meghallgatás: nincs 

A felvételi eredmény számításának módja, a pontszámítás: A hozott eredmények legfeljebb ötven 

pontját a tanuló jelentkezési lapján kitöltött „A tanulmányi eredmények” című táblázat alapján 

tudjuk kiszámítani. Kérjük, hogy a bizonyítványoknak, illetve a félévi értesítőnek megfelelően 

pontosan töltsék ki valamennyi évfolyamra ötödiktől nyolcadikig, valamennyi tantárgyra! Az általános 

iskolai eredmények számítása általában 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 – a tanuló számára kedvezőbbet vesszük figyelembe. Az írásbeli vizsgán elérhető pontok 
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összege legfeljebb 100 pont lehet – mind az anyanyelvi, mind a matematika feladatlappal legfeljebb 

50-50 pontot lehet elérni. 

Kollégiumi elhelyezés: van 

 

➢ 9/C osztály (14 fő) – Természettudományi tanulmányi terület 

idegen nyelv: angol vagy német  

idegen nyelv: német, francia, latin vagy olasz választható, illetve angol 

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: emelt szintű oktatás biológia és kémia 

tantárgyakból. A második idegen nyelv a választások száma alapján csak 14 fős csoportokban 

indulhat. 

Írásbeli vizsga: van 

Szóbeli meghallgatás. nincs 

A felvételi eredmény számításának módja, a pontszámítás: A hozott eredmények legfeljebb ötven 

pontját a tanuló jelentkezési lapján kitöltött „A tanulmányi eredmények” című táblázat alapján 

tudjuk kiszámítani. Kérjük, hogy a bizonyítványoknak, illetve a félévi értesítőnek megfelelően 

pontosan töltsék ki valamennyi évfolyamra ötödiktől nyolcadikig, valamennyi tantárgyra! Az általános 

iskolai eredmények számítása általában 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 – a tanuló számára kedvezőbbet vesszük figyelembe. Az írásbeli vizsgán elérhető pontok 

összege legfeljebb 100 pont lehet – mind az anyanyelvi, mind a matematika feladatlappal legfeljebb 

50-50 pontot lehet elérni. 

Kollégiumi elhelyezés: van 

 

➢ 5/E osztály (28 fő) – Nyolc évfolyamos tanulmányi terület 

idegen nyelv: angol vagy német  

idegen nyelv: német, francia, latin vagy olasz választható, illetve angol 

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: második idegen nyelv választása 9. 

évfolyamtól. Az érettségire való felkészítés 11–12. évfolyamon válik hangsúlyossá. Magas a szabadon 

választható, emelt szintű oktatásra fordítható órák aránya. Csoportbontás matematikából és további 

tantárgyakból. Egyéni fejlesztés, valamint a harmadik idegen nyelv tanulásának lehetősége. 

Írásbeli vizsga: van 

Szóbeli meghallgatás: nincs 

A felvételi eredmény számításának módja, a pontszámítás: A hozott eredményeket a tanuló 3. év végi 

eredménye alapján számoljuk ki. A tanuló jelentkezési lapján „A tanulmányi eredmények” című 

táblázatot kell kitölteni a bizonyítványnak megfelelően. A magyar nyelv és irodalom – ha külön 

tárgyak, akkor a kettő átlagát számoljuk – meg a matematika osztályzatát összeadjuk és duplázzuk. Az 

írásbeli vizsgán elérhető pontok összege legfeljebb 100 pont lehet – mind az anyanyelvi, mind a 

matematika feladatlappal legfeljebb 50-50 pontot lehet elérni.Kollégiumi elhelyezés: van 
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Kollégiumi címjegyzék 

 

Település neve:   Hajdúböszörmény 

Kollégium neve: Széchenyi István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és Kollégium 

Cím:     4220 Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós u. 3. 

Telefon:    +36 (52) 371 062 /128. 

Kollégiumvezető:   Kovács Károly Attila 

 

Információk a kollégiumról: Szeretnénk felhívni a figyelmet az Arany János Kollégiumi Programra 

(AJKP), amelyben szociálisan hátrányos helyzetű tanulók kapnak esélyt az érettségi bizonyítvány 

megszerzésére, ingyenessé téve taníttatásukat a teljes időszakra. A képzési idő 1+4 év. Az első, 

előkészítő évben történik a hiányok pótlása, a felzárkóztatás és a tehetségek kibontakoztatása. Az 

előkészítő év teljesítésére két lehetőség közül választhatnak a jelentkezők. Jelentkezhetnek a 

Széchenyi István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium által 

szervezett előkészítő évfolyamba. A felvétel és az előkészítő év elvégzése után Hajdúböszörmény 

bármelyik középiskolájában folytathatják tanulmányaikat a kilencedik évfolyamon, így a felvételi 

megírása után a Hajdúböszörményi Bocskai István Gimnáziumban is. Az előkészítő évet a nevezett 

gimnázium nyelvi előkészítő évfolyamán is teljesíteni lehet a kollégiumi ellátás mellett, s aztán a 

gimnázium emelt szintű nyelvi képzésen tanulnak tovább. 

Honlap: http://hbmgi.hu 
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Széchenyi István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és kollégium 

 

Település neve:   Hajdúböszörmény 

Iskola neve:  Széchenyi István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és Kollégium 

OM azonosító:    202745 

Cím:     4220 Hajdúböszörmény 

Telefon:    +36 52/371-062 

E-mail:     hbmgi@hbmgi.hu 

Honlap:    www.hbmgi.hu 

Igazgató neve:    Molnár Magdolna Ilona 

Pályaválasztási felelős:   Ficzere Róbert 

 

Általános információk az iskoláról:  Iskolánk a hajdúböszörményi Széchenyi István Mezőgazdasági és 

Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola 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, az erdészet és a 

környezetvédelem, szakiskolai szinten a mező-gazdasági gépész, erdészeti szakmunkás, húsipari 

termékgyártó, dísznövénykertész, kertész szakmák magas színvonalú oktatása. 2013-tól az 

élelmiszeripar különféle területeivel bővült szakmakínálatunk. Halmozottan hátrányos helyzetű 

diákoknak nyújt segítséget az iskoláztatásban és a kollégiumi elhelyezésben a nagy múlttal 

rendelkező Arany János Kollégiumi program és Arany János Kollégiumi Szakiskolai Program. 

Kollégiumi ellátást tudunk biztosítani a vidéki tanulóinknak. Az iskolai gyakorlatok képzett 

szakoktatókkal, tanműhelyeinkben, 200 hektáros tangazdaságunkban, kertészetünkben, valamint 

modern technológiákkal rendelkező vállalkozásokkal kötött együttműködési megállapodás és 

tanulószerződés keretében szerveződnek. A gyakorlati képzés hatékonyságát jól felszerelt 

tanműhelyek, modern eszközök és géppark, valamint kertészet és labor erősíti. 2014 július óta az 

Agrárminisztérium irányítása alatt Hajdú-Bihar megyében egyedüli középfokú intézményként látjuk el 

a mezőgazdasági és élelmiszeripari szakképzést. 2015. szeptember 1-től kezdve iskolánk a 

berettyóújfalui Brózik Dezső tagintézménnyel bővült, ezáltal újra megalapozva a bihari térség 

mezőgazdasági szakképzését. Elmondhatjuk, hogy elődeink példáját követve olyan középiskolát 

kínálunk, amely egyaránt vonzó Hajdúböszörmény és az Észak-Alföld régió diákjainak. 

Nyílt nap időpontja: 2018. november 14-15. 

 

➢ Szakgimnáziumi osztályok 4+1 év 

XXXI. Agrár gépész ágazat, Mezőgazdasági gépésztechnikus OKJ 54 521 05 (80 fő)  

Érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés: 51 621 01 Agrár vállalkozó 

Idegen nyelv: angol, német 

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: egészségügyi alkalmassági 

követelményeknek való megfelelés szükséges 

Írásbeli vizsga: van/ nincs 

Szóbeli meghallgatás. van/ nincs 
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A felvételi eredmény megállapításának 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: - 

 

➢ Szakgimnáziumi osztályok 4+1 év 

XXXIII. Mezőgazdaság ágazat, Mezőgazdaság technikus OKJ 54 621 02 (40 fő)  

Érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés: 34 621 03 Állattartó szakmunkás            

Idegen nyelv: angol, német 

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: egészségügyi alkalmassági 

követelményeknek való megfelelés szükséges  

Írásbeli vizsga: van/ nincs 

Szóbeli meghallgatás. van/ nincs 

A felvételi eredmény megállapításának 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: - 

 

➢ Szakgimnáziumi osztályok 4+1 év 

XXIII. Környezetvédelem ágazat, Környezetvédelmi technikus OKJ 54 850 01 (40 fő)  

Érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés: 31 851 02 Hulladékfelvásárló és -

gazdálkodó 

Idegen nyelv: angol, német 

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: egészségügyi alkalmassági 

követelményeknek való megfelelés szükséges  

Írásbeli vizsga: van/ nincs 

Szóbeli meghallgatás. van/ nincs 

A felvételi eredmény megállapításának 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: - 

 

➢ Szakgimnáziumi osztályok 4+1 év 

XXXII. Erdészet és vadgazdálkodás ágazat, Vadgazdálkodási technikus OKJ 54 623 01 (40 fő)  

Érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés: 32 850 01 Természetvédelmi munkatárs     

Idegen nyelv: angol, német 

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: egészségügyi alkalmassági 

követelményeknek való megfelelés szükséges  

Írásbeli vizsga: van/ nincs 

Szóbeli meghallgatás. van/ nincs 
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A felvételi eredmény megállapításának 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: - 

 

➢ Szakgimnáziumi osztályok 4+1 év 

XXXVI. Élelmiszeripar, Élelmiszeripari technikus OKJ 54 541 02 (20 fő)  

Érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés: 31 541 14 Élelmiszeripari higiéniai és 

minőségbiztosítási munkatárs 

Idegen nyelv: angol, német 

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: egészségügyi alkalmassági 

követelményeknek való megfelelés szükséges  

Írásbeli vizsga: van/ nincs 

Szóbeli meghallgatás. van/ nincs 

A felvételi eredmény megállapításának 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: - 

 

➢ Szakgimnáziumi osztályok 1+ 4 év 

Arany János Kollégiumi Program (AJKP) előkészítő évfolyam (40 fő) 

1 év elvégzése után bármely intézményünk által kínált, a szakgimnáziumi és szakközépiskolai képzés 

közül választhat  

Idegen nyelv: angol, német 

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: egészségügyi alkalmassági 

követelményeknek való megfelelés szükséges 

Írásbeli vizsga: van/ nincs 

Szóbeli meghallgatás. van/ nincs 

A felvételi eredmény megállapításának 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: - 

 

SZAKKÖZÉPISKOLAI OSZTÁLYOK 

➢ Szakközépiskolai osztályok 3 év 

Mezőgazdasági gépész OKJ 34 521 08 szakképzési évfolyam (99 fő) +2 érettségi vizsgára felkészítő 

évfolyam (választható)  

Hiányszakma! A felvett tanulók tanulmányi eredménytől függően 10-35ezer forint ösztöndíjban 

részesülhetnek. 

Szakképesítés megnevezése: Mezőgazdasági gépész 

Idegen nyelv: angol, német 
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Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: egészségügyi alkalmassági 

követelményeknek való megfelelés szükséges 

Írásbeli vizsga: van/ nincs 

Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 

A felvételi eredmény megállapításának 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: - 

 

➢ Szakközépiskolai osztályok 3 év 

Erdészeti szakmunkás OKJ 34 623 01 szakképzési évfolyam (33 fő) +2 érettségi vizsgára felkészítő 

évfolyam (választható) 

Szakképesítés megnevezése: Erdészeti szakmunkás 

Idegen nyelv: angol, német 

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: egészségügyi alkalmassági 

követelményeknek való megfelelés szükséges 

Írásbeli vizsga: van/ nincs 

Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 

A felvételi eredmény megállapításának 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: - 

 

 

 

➢ Szakközépiskolai osztályok 3 év 

Húsipari termékgyártó OKJ 34 541 03 szakképzési évfolyam (66 fő) +2 érettségi vizsgára felkészítő 

évfolyam (választható) 

Hiányszakma! A felvett tanulók tanulmányi eredménytől függően 10-35ezer forint ösztöndíjban 

részesülhetnek. 

Szakképesítés megnevezése: Húsipari termékgyártó 

Idegen nyelv: angol, német 

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: egészségügyi alkalmassági 

követelményeknek való megfelelés szükséges 

Írásbeli vizsga: van/ nincs 

Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 

A felvételi eredmény megállapításának 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: - 

 

 



183 
 

➢ Szakközépiskolai osztályok 3 év 

Kistermelői élelmiszerelőállító, falusi vendéglátó OKJ 34 541 08 szakképzési évfolyam (33fő) +2 

érettségi vizsgára felkészítő évfolyam (választható, csak berettyóújfalui Tagintézményünkben) 

Szakképesítés megnevezése: Kistermelői élelmiszerelőállító, falusi vendéglátó 

Idegen nyelv: angol, német 

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: egészségügyi alkalmassági 

követelményeknek való megfelelés szükséges 

Írásbeli vizsga: van/ nincs 

Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 

Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 

A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: a 7. tanév végi és a 8. tanév félévi 

érdemjegyek összege, tantárgyak: magyar, matematika, történelem, idegen nyelv, biológia – 

egészségtan, fizika  

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: - 

 

➢ Szakközépiskolai osztályok 3 év 

Gazda OKJ 34 621 01 szakképzési évfolyam (99fő) +2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam 

(választható)  

Hiányszakma! A felvett tanulók tanulmányi eredménytől függően 10-35ezer forint ösztöndíjban 

részesülhetnek. 

Szakképesítés megnevezése: Gazda 

Idegen nyelv: angol, német 

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: egészségügyi alkalmassági 

követelményeknek való megfelelés szükséges 

Írásbeli vizsga: van/ nincs 

Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 

A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: a 7. tanév végi és a 8. tanév félévi 

érdemjegyek összege, tantárgyak: magyar, matematika, történelem, idegen nyelv, biológia, földrajz, 

informatika, fizika, kémia 

Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: - 

 

➢ Szakközépiskolai osztályok 3 év 

Állattartó szakmunkás OKJ 34 623 01 szakképzési évfolyam (33 fő) +2 érettségi vizsgára felkészítő 

évfolyam (választható, csak berettyóújfalui Tagintézményünkben) 

Hiányszakma! A felvett tanulók tanulmányi eredménytől függően 10-35ezer forint ösztöndíjban 

részesülhetnek. 

Szakképesítés megnevezése: Állattartó szakmunkás 

Idegen nyelv: angol, német 

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: egészségügyi alkalmassági 

követelményeknek való megfelelés szükséges 

Írásbeli vizsga: van/ nincs 

Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 
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A felvételi eredmény megállapításának 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 tanulók nevelése-oktatása 

➢ Szakközépiskolai osztályok 3 év 

Pék OKJ 34 541 05 szakképzési évfolyam (33fő) +2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam (választható)  

Hiányszakma! A felvett tanulók tanulmányi eredménytől függően 10-35ezer forint ösztöndíjban 

részesülhetnek. 

Szakképesítés megnevezése: Pék 

Idegen nyelv: angol, német 

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: egészségügyi alkalmassági 

követelményeknek való megfelelés szükséges 

Írásbeli vizsga: van/ nincs 

Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 

A felvételi eredmény megállapításának 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: : a tanulmányi területre mozgásszervi fogyatékos, 

látási fogyatékos (gyengénlátó), hallási fogyatékos (nagyothalló), enyhe értelmi fogyatékos, 

beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 

magatartásszabályozási zavarral) küzdő, halmozottan fogyatékos, beilleszkedési, tanulási, 

magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek 

 

 

➢ Szakközépiskolai osztályok 3 év 

Pék-cukrász OKJ 34 541 05 szakképzési évfolyam (33fő) +2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam 

(választható)  

Szakképesítés megnevezése: Pék-cukrász 

Idegen nyelv: angol, német 

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: egészségügyi alkalmassági 

követelményeknek való megfelelés szükséges 

Írásbeli vizsga: van/ nincs 

Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 

A felvételi eredmény megállapításának 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: : a tanulmányi területre mozgásszervi fogyatékos, 

látási fogyatékos (gyengénlátó), hallási fogyatékos (nagyothalló), enyhe értelmi fogyatékos, 

beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 
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magatartásszabályozási zavarral) küzdő, halmozottan fogyatékos, beilleszkedési, tanulási, 

magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek 

 

➢ Szakközépiskolai osztályok 3 év 

Dísznövénykertész OKJ 34 622 01 szakképzési évfolyam (33fő) +2 érettségi vizsgára felkészítő 

évfolyam (választható) 

Szakképesítés megnevezése: Dísznövénykertész 

Idegen nyelv: angol, német 

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: egészségügyi alkalmassági 

követelményeknek való megfelelés szükséges 

Írásbeli vizsga: van/ nincs 

Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 

A felvételi eredmény megállapításának 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 : a tanulmányi területre mozgásszervi fogyatékos, 

látási fogyatékos (gyengénlátó), hallási fogyatékos (nagyothalló), enyhe értelmi fogyatékos, 

beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 

magatartásszabályozási zavarral) küzdő, halmozottan fogyatékos, beilleszkedési, tanulási, 

magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek 

 

➢ Szakközépiskolai osztályok 3 év szakképzési évfolyam 

Kertész OKJ 34 622 02 (66 fő) +2 év érettségi vizsgára felkészítő évfolyam (választható)  

Hiányszakma! A felvett tanulók tanulmányi eredménytől függően 10-35ezer forint ösztöndíjban 

részesülhetnek. 

Szakképesítés megnevezése: Kertész 

Idegen nyelv: angol, német 

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: egészségügyi alkalmassági 

követelményeknek való megfelelés szükséges 

Írásbeli vizsga: van/ nincs 

Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 

A felvételi eredmény megállapításának 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: a tanulmányi területre mozgásszervi fogyatékos, 

látási fogyatékos (gyengénlátó), hallási fogyatékos (nagyothalló), enyhe értelmi fogyatékos, 

beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 

magatartásszabályozási zavarral) küzdő, halmozottan fogyatékos, beilleszkedési, tanulási, 

magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek 
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Kollégiumi címjegyzék 

 

Település neve:   Hajdúböszörmény 

Kollégium neve:  Széchenyi István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola 

és Kollégium 

Cím:     4220 Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós u. 3.  

Telefon:    0652/371-062/119 mellék 

Kollégiumvezető:   Kovács Attila 

 

Információk a kollégiumról:  Kollégiumunk központi épülete közvetlenül az iskola 

szomszédságában található. Az épület modern, impozáns és jól felszerelt, mintegy 250 tanuló 

befogadására képes. A kollégiumi ellátás területén belül működik az Arany János Kollégiumi Program 

(1+4év), mely az érettségi megszerzéséig gondozza a tanulót, és az Arany János Kollégiumi-Szakiskolai 

Program, mely a szakképesítés megszerzéséig támogatja a tanulókat. 
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HAJDÚDOROG 

Szent Bazil Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium, 

Szakközépiskola és Kollégium 

 

Település neve:      Hajdúdorog 

Iskola neve:   Szent Bazil Görögkatolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, 

Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 

OM azonosító:    031238 

Cím:     4087 Hajdúdorog, Ady Endre utca 23-27.  

Telefon:     52/232-003,  

Fax:      52/572-083 

E-mail:      gorogkat@gmail.com 

Honlap:      www.szentbazil.hu 

Igazgató neve:    Szilágyi Gábor 

Pályaválasztási felelős:   Szilágyi Gábor 

 

Általános információk az iskoláról:   Az iskola nagy hangsúlyt fektet diákjai magas szintű tanulmányi 

képzésére, a kétszintű érettségire és a nyelvvizsgákra, 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:  2018. október 12., november 30.  

 

Gimnáziumi osztályok 

➢ 0001 általános tantervű 4. évfolyamos osztály  (35 fő) 

• idegen nyelv: angol, német 

• idegen nyelv: angol, német, olasz 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban:  Emelt óraszámban (heti 5 óra) biztosítjuk az 

oktatást az első idegen nyelvből. 

Írásbeli vizsga:  nincs 

Szóbeli meghallgatás:  nincs 

A felvételi eredmény megállapításának módja a pontszámítás: A felvételi eredményt a 7. év végi és a 

8. félévi tanulmányi eredmények alapján állapítják meg.  

Kollégiumi elhelyezés: van , saját kollégiumban 

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  emelt biológia-kémia 4. évfolyamos osztály  ( 17 fő) 

• idegen nyelv: angol, német 

• idegen nyelv: angol, német, olasz 



188 
 

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban:  A képzés elsősorban a 

természettudományok iránt érdeklődőknek ajánljuk. 9. évfolyamon heti 4 kémia, 10. évfolyamon heti 

4 kémia és 2 biológia, 11-12 évfolyamon heti 2 kémia és 6 biológia óraszámban történik a tantárgyak 

oktatása. Lehetőséget biztosítunk az 1. idegen nyelv magasabb óraszámú  tanulására is.  

Írásbeli vizsga:  nincs 

Szóbeli meghallgatás:  nincs 

A felvételi eredmény megállapításának módja a pontszámítás: A felvételi eredményt a 7. év végi és a 

8. félévi tanulmányi eredmények alapján állapítják meg.  

Kollégiumi elhelyezés: van, saját kollégiumban 

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. 

 

 

➢ 0003  emelt  informatika 4. évfolyamos osztály  ( 17 fő) 

• idegen nyelv: angol, német 

• idegen nyelv: angol, német, olasz 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban:  Az informatikát emelt óraszámban tanuló 

diákok számára lehetőséget biztosítunk az 1. idegen nyelv magasabb óraszámú tanulására, valamint 

az ECDL vizsgára való felkészülésre. 

Írásbeli vizsga: nincs 

 Szóbeli meghallgatás:  nincs 

A felvételi eredmény megállapításának módja a pontszámítás: A felvételi eredményt a 7. év végi és a 

8. félévi tanulmányi eredmények alapján állapítják meg.  

Kollégiumi elhelyezés: van, saját kollégiumban  

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. 

 

Szakgimnáziumi  osztályok 

 

➢ 0011 mezőgazdasági ágazati képzés 4. évfolyamos osztály (24 fő) 

Idegen nyelv : angol, német  

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: A képzés során egy osztályban biztosítjuk a 

két szakmacsoport oktatását közös közismereti és csoportbontásos szakmai órákkal.  

Írásbeli vizsga:  nincs 

Szóbeli meghallgatás.  nincs 

A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás:  A felvételi eredményt a 7. év végi és a 

8. félévi tanulmányi eredmény alapján állapítjuk meg.  

Érettségi végzettséghez kötött szakképesítés: Mezőgazdasági technikus (54 621 02) 

Kollégiumi elhelyezés:   van, saját kollégiumban 

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 
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szakvéleménye alapján: autizmus spektrumzavarral, vagy enyhén pszichés fejlődési zavarral (tanulási, 

figyelem- vagy magatartási zavarral) küzdő tanulók nevelése oktatása. 

 

➢ 0012 vendéglátásipar ágazati képzés 4. évfolyamos osztály (35 fő) 

Idegen nyelv : angol, német  

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: A képzés során egy osztályban biztosítjuk a 

két szakmacsoport oktatását közös közismereti és csoportbontásos szakmai órákkal.  

Írásbeli vizsga:  nincs 

Szóbeli meghallgatás.  nincs 

A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás:  A felvételi eredményt a 7. év végi és a 

8. félévi tanulmányi eredmény alapján állapítjuk meg.  

Érettségi végzettséghez kötött szakképesítés: Vendéglátásszervező-vendéglős (54 811 01) 

Kollégiumi elhelyezés:   van, saját kollégiumban 

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. 
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HAJDÚHADHÁZ 

Berettyóújfalui Szakképzési centrum Szilágyi Dániel Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és 

Szakközépiskolája 

 

Település neve:   Hajdúhadház 

Iskola neve:  Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Szilágyi Dániel Gimnáziuma, 

Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 

OM azonosító:    203030 

Cím:     4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 6. 

Telefon:    (52) 583-008 

Fax:     (52) 583-009 

E-mail:     titkarsag.szilagyi1994@gmail.com 

Honlap:    www.kozgazd-hhaz.sulinet.hu 

Igazgató neve:    Fekete Júlia 

Pályaválasztási felelős:   Kovács Mária 

Nyílt nap időpontja: 2018. november 15. 

 

 

Szakközépiskolai osztályok 

➢ 3+2  szakképzési évfolyam (24 fő) 

 Szakképesítés megnevezése: kőműves (tagozatkód: 0044) 

Egészségügyi alkalmassági vizsgálat szükséges 

Idegen nyelv: angol nyelv/német nyelv 

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 

Írásbeli vizsga: van/ nincs 

Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 

A felvételi döntés : általános iskolai eredmények alapján  

Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 

 

➢ 3 +2 szakképzési évfolyam (36 fő) 

Szakképesítés megnevezése: szociális gondozó és ápoló (tagozatkód: 45) 

Egészségügyi alkalmassági vizsgálat szükséges 

Idegen nyelv: angol nyelv/német nyelv 

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 

Írásbeli vizsga: van/ nincs 

Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 

A felvételi döntés: általános iskolai eredmények alapján 

Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 

 

 

➢ 3 +2 szakképzési évfolyam (24 fő) 

Szakképesítés megnevezése: szárazépítő (tagozatkód: 0046) 

Egészségügyi alkalmassági vizsgálat szükséges 

Idegen nyelv: angol nyelv/ német nyelv 
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Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 

Írásbeli vizsga: van/ nincs 

Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 

A felvételi döntés: általános iskolai eredmények alapján 

Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
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HAJDÚNÁNÁS 

Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Csiha Győző Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 

 

Település neve:    Hajdúnánás 

Iskola neve:  Berettyóújfalui SZC Csiha Győző Szakgimnáziuma és 

Szakközépiskolája 

OM azonosító:    203030 

Cím:     4080 Hajdúnánás, Baross u. 11. 

Telefon:    06/52/570-533 

Fax:     06/52/570-532 

E-mail:     csihatagint@gmail.com 

Honlap:    www.csihagy-hnanas.sulinet.hu 

Igazgató neve:    Pappné Fülöp Ildikó 

Pályaválasztási felelős:   Ujvárosy Tamás 

Nyílt nap időpontja: 2018. október 25-26. 

 

Szakgimnáziumi osztályok 

➢ Gépészet ágazat szakmacsoport (14 fő)  Tagozatkód: 0047 

Idegen nyelv: angol, német, orosz 

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban 

Írásbeli vizsga: nincs 

Szóbeli meghallgatás: nincs 

A felvételi eredmény megállapításának 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 

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: Beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézségekkel küzdő tanulók is jelentkezhetnek. 

 

➢ Informatika ágazat szakmacsoport (14 fő)  Tagozatkód: 0048 

Idegen nyelv: angol, német, orosz 

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban 

Írásbeli vizsga: nincs 

Szóbeli meghallgatás: nincs 

A felvételi eredmény megállapításának 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 

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: Beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézségekkel küzdő tanulók is jelentkezhetnek 

 

➢ Szociális ágazat szakmacsoport (14 fő)  Tagozatkód: 0050 

Idegen nyelv: angol, német, orosz 

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban 



193 
 

Írásbeli vizsga: nincs 

Szóbeli meghallgatás: nincs 

A felvételi eredmény megállapításának 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 

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: Beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézségekkel küzdő tanulók is jelentkezhetnek 

 

➢ Közgazdaság ágazat szakmacsoport (14 fő)  Tagozatkód: 0049 

Idegen nyelv: angol, német, orosz 

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban 

Írásbeli vizsga: nincs 

Szóbeli meghallgatás: nincs 

A felvételi eredmény megállapításának 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 

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: Beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézségekkel küzdő tanulók is jelentkezhetnek 

 

Szakközépiskolai osztályok 

➢ 3 szakképzési évfolyam (12 fő) 

Szakképesítés megnevezése: Épület- és szerkezetlakatos  Tagozatkód: 0051 

Idegen nyelv: angol, német, orosz 

Írásbeli vizsga: nincs 

Szóbeli meghallgatás: nincs 

A felvételi eredmény megállapításának 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 

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: Beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézségekkel küzdő tanulók is jelentkezhetnek 

 

➢ 3 szakképzési évfolyam (24 fő) 

Szakképesítés megnevezése: Hegesztő  Tagozatkód: 0055 

Idegen nyelv: angol, német, orosz 

Írásbeli vizsga: nincs 

Szóbeli meghallgatás: nincs 

A felvételi eredmény megállapításának 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 

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: Beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézségekkel küzdő tanulók is jelentkezhetnek 
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➢ 3 szakképzési évfolyam (12 fő) 

Szakképesítés megnevezése: Festő, mázoló, tapétázó  Tagozatkód: 0053 

Idegen nyelv: angol, német, orosz 

Írásbeli vizsga: nincs 

Szóbeli meghallgatás: nincs 

A felvételi eredmény megállapításának 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 

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: Beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézségekkel küzdő tanulók is jelentkezhetnek 

 

➢ 3 szakképzési évfolyam (12 fő) 

Szakképesítés megnevezése: Eladó  Tagozatkód: 0052 

Idegen nyelv: angol, német, orosz 

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 

Írásbeli vizsga: nincs 

Szóbeli meghallgatás: nincs 

A felvételi eredmény megállapításának 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 

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: Beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézségekkel küzdő tanulók is jelentkezhetnek 

 

➢ 3 szakképzési évfolyam (12 fő) 

Szakképesítés megnevezése: Szociális gondozó és ápoló  Tagozatkód: 0054 

Idegen nyelv: angol, német, orosz 

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 

Írásbeli vizsga: nincs 

Szóbeli meghallgatás: nincs 

A felvételi eredmény megállapításának 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 

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: Beilleszkedési, tanulási, magatartási 

nehézségekkel küzdő tanulók is jelentkezhetnek 

 

Önálló igazgatású kollégiumok 

 

Település neve:   Hajdúnánás 

Kollégium neve:   Bocskai Általános Iskola Kőrösi Csoma Sándor Kollégiuma  

OM azonosító:    031026 

Cím:     4080 Hajdúnánás, Baross u. 11/A. 
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Telefon:    06/70/445-4050 

Igazgató:    Tóth Imre 

Tagintézmény-vezető:   Kovácsné Helmeczi Gizella 

Honlap:    www.korosikoli.hu 

Információk a kollégiumról:  A Bocskai Általános Iskola Kőrösi Csoma Sándor Kollégiuma koedukált 

kollégium. A kollégium épülete a város kertvárosi részén, a Berettyóújfalui SZC Csiha Győző 

Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája mellett található.  

 

  

http://www.korosikoli.hu/
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Kőrösi Csoma Sándor Református Gimnázium 

 

Település neve:   Hajdúnánás 

Iskola neve:   Kőrösi Csoma Sándor Református Gimnázium 

OM azonosító:   203117 

cím:    4080 Hajdúnánás, Bocskai u. 29. 

Telefon:   52/570-694 

Fax:    52/570-694 

E-mail:    korosi@reformatus.hu 

Honlap:    www.korosi-hnanas.sulinet.hu 

Igazgató neve:   Dér Balázsné Dobi Inci 

Pályaválasztási felelős:  Kocsis Áron hitéleti igazgatóhelyettes   

Általános információk az iskoláról: Fennállásának 362. évfordulóját ünneplő intézményünkben 6 és 4 

évfolyamos gimnáziumi képzés folyik. Egyházi fenntartású az intézmény, melyben felekezeti 

hovatartozás szerinti hitoktatást biztosítunk. 

Nyílt nap időpontja:  

8. osztályos tanulóknak:  2018. november 07-08. (szerda-csütörtök), kezdés mindkét napon 8:00 

órától az intézmény dísztermében 

6. osztályos tanulóknak:  2018. december 7. (péntek), kezdés 8:00 órától az intézmény dísztermében. 

Felvételi előkészítő foglalkozások:  matematikából:  2019. január  11. (péntek) 15.00 órától 

      biológiából:  2019. január 18. (péntek) 15.00 órától 

      angol és német nyelvből: 2019. január 25. (péntek) 15.00 órától 

 

Gimnáziumi osztályok: 

➢ 203117/0100 Hat évfolyamos gimnáziumi osztály - emelt szintű matematika, biológia 

oktatás (30 fő) 

1. idegen nyelv:  angol nyelv vagy német nyelv 
2. idegen nyelv:  angol nyelv vagy német nyelv vagy orosz nyelv vagy francia 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, a többi 

tantárgyból általános képzést folytatunk, mely a sikeres érettségihez, felvételihez szükséges. 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:  5. évf. év végi és 6. évf. félévi 

osztályzat magyar nyelvből, irodalomból, matematikából,  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) 

5. idegen nyelv:  angol nyelv 
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6. idegen nyelv:  német nyelv  vagy orosz nyelv vagy francia nyelv 
Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: Az angol emelt szintű osztályban az angol 

nyelvet emelt szinten heti 6-7-6-5 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:  5., 6., 7. év végi és 8. félévi osztályzat 

magyar nyelv és irodalomból, történelemből, matematikából, fizikából, 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 vagy francia nyelv 

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: A német emelt szintű osztályban a német 

nyelvet emelt szinten heti 6-7-6-5 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:  5., 6., 7. év végi és 8. félévi osztályzat 

magyar nyelv és irodalomból, történelemből, matematikából, fizikából, idegen nyelvből 

Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: Egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók 

(diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia). 

 

➢ 203117/0301 Négy évfolyamos gimnázium, általános tantervű képzés (20 fő) 

1. idegen nyelv:  angol nyelv vagy német nyelv 
2. idegen nyelv:  angol nyelv vagy német nyelv vagy orosz nyelv vagy francia 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:  5., 6., 7. év végi és 8. félévi osztályzat 

magyar nyelv és irodalomból, történelemből, matematikából, fizikából, idegen nyelvből 

Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
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Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: Egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók 

(diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia). 

 

➢ 203117/0302 Négy évfolyamos gimnázium, emelt óraszámú informatika képzés (14 fő) 

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

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: Az emelt óraszámú informatika osztályban 

emelt óraszámban tanítjuk az informatikát, melynek heti óraszáma évfolyamonként 2-2-4-4 óra. Az 

oktatás 17 korszerű géppel felszerelt szaktantermekben 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 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:  5., 6., 7. év végi és 8. félévi osztályzat 

magyar nyelv és irodalomból, történelemből, matematikából, fizikából, idegen nyelvből 

Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: Egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók 

(diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia). 

Információk a kollégiumról: 2017. szeptember 1-jétől a KLIK Hajdúböszörményi Tankerületének 

fenntartásában lévő tagintézmény. 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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HAJDÚSZOBOSZLÓ 

Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Bocskai István Szakgimnáziuma és 

Szakközépiskolája 

 

Település neve:   Hajdúszoboszló 

Iskola neve:  Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Bocskai István Szakgimnáziuma 

és Szakközépiskolája 

OM azonosító:    203030 

Cím:     4200 Hajdúszoboszló, József Attila u. 25/C. 

Telefon:    06/52/557 230 

Fax:     06/52/361 074 

E-mail:     bocskai@bocskai-hszob.sulinet.hu 

Honlap:    www. bocskai-hszob.sulinet.hu 

Tagintézmény-vezető neve:  Harsányi István 

Pályaválasztási felelős:   Bese Gyula 

 

Általános információk az iskoláról: Iskolánk a város és vonzáskörzetének, valamint a megye általános 

iskolát végzett tanulói számára folytat oktató-nevelő munkát a 9-12. szakgimnáziumi évfolyamain, 

illetve a 9-11. évfolyamokon szakközépiskolai.  

Nyílt nap időpontja: 2018. november 07. és 2018. november 20. 

 

Szakgimnáziumi osztályok 

➢ Tagozatkód: 0065 - Vendéglátóipar ágazat 14 fő 

Idegen nyelv: angol, vagy német 

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 9. évfolyamon gyakorlat a jól felszerelt 

képzőközpontban! Az egyre fejlődő turizmus igényli a vendéglátós szakembereket. 

Írásbeli vizsga: nincs 

Szóbeli meghallgatás: nincs 

A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: 

Általános iskola 6., 7. osztály év végi, 8. osztály félévi tanulmányi eredmény 10 tantárgyból 

Kollégiumi elhelyezés: van  

 

➢ Tagozatkód: 0066 - Közlekedés, szállítmányozás és logisztika ágazat 12 fő 

Idegen nyelv: angol, vagy német 

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: Iskolánkban először indul az igen fejlődő, 

keresett szakma képzése. A megyébe települő üzemek igénylik a logisztikusokat. 

Írásbeli vizsga: nincs 

Szóbeli meghallgatás: nincs 

A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: 

 Általános iskola 6., 7. osztály év végi, 8. osztály félévi tanulmányi eredmény 10 tantárgyból 

Kollégiumi elhelyezés: van  

                    

Szakközépiskolai osztályok 

➢ Tagozatkód: 0059 - Mezőgazdaság szakmacsoport, 3 éves szakképzési évfolyam 36 fő 
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Szakképesítés megnevezése: Mezőgazdasági gépész 

Idegen nyelv: angol, vagy német 

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: A megye jó mezőgazdasági adottságai 

igénylik a mezőgazdasági gépészeket. 

Írásbeli vizsga: nincs 

Szóbeli meghallgatás: nincs 

A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: 

Általános iskola 6., 7. osztály év végi, 8. osztály félévi tanulmányi eredmény 10 tantárgyból 

Kollégiumi elhelyezés: van  

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: nincs 

 

➢ Tagozatkód: 0062 - Gépészeti szakmacsoport, 3 éves szakképzési évfolyam 12 fő 

Szakképesítés megnevezése: Ipari gépész 

Idegen nyelv: angol, vagy német 

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: A megyébe települő üzemek keresik az ipari 

gépészeket. 

Írásbeli vizsga: nincs 

Szóbeli meghallgatás: nincs 

A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: 

Általános iskola 6., 7. osztály év végi, 8. osztály félévi tanulmányi eredmény 10 tantárgyból 

Kollégiumi elhelyezés: van  

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: nincs 

 

➢ Tagozatkód: 0064 - Vendéglátás-turisztika szakmacsoport, 3 éves szakképzési évfolyam 24 

fő 

Szakképesítés megnevezése: Szakács 

Idegen nyelv: angol, vagy német 

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 9. évfolyamon gyakorlat a jól felszerelt 

képzőközpontban! 

Írásbeli vizsga: nincs 

Szóbeli meghallgatás: nincs 

A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: 

Általános iskola 6., 7. osztály év végi, 8. osztály félévi tanulmányi eredmény 10 tantárgyból 

Kollégiumi elhelyezés: van  

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: nincs 

 

➢ Tagozatkód: 0061 - Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport, 3 éves 

szakképzési évfolyam 24 fő 

Szakképesítés megnevezése: Eladó 

Idegen nyelv: angol, vagy német 

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 9. évfolyamon gyakorlat a jól felszerelt 

tanboltban! 

Írásbeli vizsga: nincs 

Szóbeli meghallgatás: nincs 

A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: 



201 
 

Általános iskola 6., 7. osztály év végi, 8. osztály félévi tanulmányi eredmény 10 tantárgyból 

Kollégiumi elhelyezés: van 

 Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: nincs 

 

➢ Tagozatkód: 0060 - Vendéglátás-turisztika szakmacsoport, 3 éves szakképzési évfolyam 24 

fő 

Szakképesítés megnevezése: Cukrász 

Idegen nyelv: angol, vagy német 

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 9. évfolyamon gyakorlat a jól felszerelt 

képzőközpontban! 

Írásbeli vizsga: nincs 

Szóbeli meghallgatás: nincs 

A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: 

Általános iskola 6., 7. osztály év végi, 8. osztály félévi tanulmányi eredmény 10 tantárgyból 

Kollégiumi elhelyezés: van  

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: nincs 

 

➢ Tagozatkód: 0063 - Vendéglátás-turisztika szakmacsoport, 3 éves szakképzési évfolyam 24 

fő 

Szakképesítés megnevezése: Pincér 

Idegen nyelv: angol, vagy német 

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 9. évfolyamon gyakorlat a jól felszerelt 

képzőközpontban! 

Írásbeli vizsga: nincs 

Szóbeli meghallgatás: nincs 

A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: 

Általános iskola 6., 7. osztály év végi, 8. osztály félévi tanulmányi eredmény 10 tantárgyból 

Kollégiumi elhelyezés: van  

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: nincs 

 

Kollégiumi címjegyzék 

 

Település neve:    Hajdúszoboszló 

Kollégium neve:   Szép Ernő Kollégium 

Cím:     4200 Hajdúszoboszló, Gönczy Pál u. 15. 

Telefon:    06/52/557 941 

Kollégiumvezető:   dr. Daróczy Ágnes 
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Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Közgazdasági Szakgimnáziuma 

 

Település neve:   Hajdúszoboszló 

Iskola neve:   Berettyóújfalui SZC Közgazdasági Szakgimnáziuma 

OM azonosító:   203030 

Cím:     4200 Hajdúszoboszló, Gönczy Pál u. 17. 

Telefon:   06-52-362 925 

Fax:    06-52-362 925 

E-mail:     kghsz@kghsz.hu 

Honlap:    www.kghsz.hu 

Igazgató neve:    Biri Imre 

Pályaválasztási felelős:   Makrainé Kordás Anita 

 

Általános információk az iskoláról: Az intézményben 1971 óta folyik szakképzés. A 2019/2020-as 

tanévben közgazdasági (fél osztály)-, turisztikai (fél osztály) és informatikai ágazatban (egész osztály) 

indítunk osztályokat. Kulturált, rendezett környezetben, jól felszerelt iskolában folyik a magas 

színvonalú oktatás.  

Nyílt nap időpontja: 2018. november 7. 10 óra 

 

➢ Szakgimnáziumi osztályok (fél osztály) 
Közgazdasági ágazat (15 fő) Tagozatkód: 0057 

Érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés: OKJ 52 345 06 Pályázati-támogatási 

asszisztens, FEOR 4123 Pénzügyi, statisztikai, biztosítási adminisztrátor 

Érettségi végzettséghez kötött szakképesítés: OKJ 54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző 

Idegen nyelv: angol vagy német 

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 

Írásbeli vizsga: van/ nincs 

Szóbeli meghallgatás. van/ nincs 

A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: A 7. osztály év végi 8. osztály félévi 

eredmények irodalom, nyelvtan, matematika, történelem, idegen nyelv, fizika 

Kollégiumi elhelyezés: van /nincs (nem saját) 

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: csak mozgásszervi sérültek 

 

➢ Szakgimnáziumi osztályok (fél osztály) 
Turisztika ágazat (15 fő)  Tagozatkód: 0058 

Érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés: OKJ 52 812 01 Szállodai recepciós, FEOR 

4221/4 Turisztikai referens 

Érettségi végzettséghez kötött szakképesítés: OKJ 54 812 01 Turisztikai szervező, értékesítő 

Idegen nyelv: angol vagy német 

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 

Írásbeli vizsga: van/ nincs 

Szóbeli meghallgatás. van/ nincs 

A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: A 7. osztály év végi 8. osztály félévi 

eredmények irodalom, nyelvtan, matematika, történelem, idegen nyelv, fizika 

Kollégiumi elhelyezés: van /nincs (nem saját) 
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Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: csak mozgásszervi sérültek 

 

➢ Szakgimnáziumi osztályok 
Informatika ágazat (30 fő)  Tagozatkód: 0056 

Érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés: OKJ 52 48 02 Irodai informatikus, FEOR 

3142/9 Számítógépes rendszerkarbantartó 

Érettségi végzettséghez kötött szakképesítés: OKJ 54 481 02 Gazdasági informatikus 

Idegen nyelv: angol vagy német 

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: 

Írásbeli vizsga: van/ nincs 

Szóbeli meghallgatás. van/ nincs 

A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: A 7. osztály év végi 8. osztály félévi 

eredmények irodalom, nyelvtan, matematika, történelem, idegen nyelv, fizika  

Kollégiumi elhelyezés: van /nincs (nem saját) 

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: csak mozgásszervi sérültek 

 

  



204 
 

Hőgyes Endre Gimnázium 

 

Település neve:   Hajdúszoboszló 

Iskola neve:    Hőgyes Endre Gimnázium 

OM azonosító:    031 205 

Cím:     4200 Hajdúszoboszló Rákóczi utca 44. 

Telefon:    06-52/557-510 

E-mail:     iskola@hogyes.hu 

Honlap:    www.hogyes.hu 

Igazgató neve:    Sárkányné Kertész Éva 

Nyílt nap időpontja: október 16. 8:00-12:00 

 

Gimnáziumi osztályok 

3 osztály (120 fő) 

• 1. idegen nyelv: angol 

• 2. idegen nyelv: német, spanyol, orosz, francia 
➢ 0091 - TÖRTÉNELEM-KOMMUNIKÁCIÓ-MÉDIA 

Emelt óraszám 9. és 10. évfolyamon történelemből, magyarból, informatikából 

 11-12. évfolyamon bármely választott tantárgyból heti 2-2 óra fakultációs foglalkozás 

Élménypedagógiai órák: tanmenetbe épített kirándulások, kreatív történelmi foglalkozások, 

kommunikációs gyakorlatok, médiagyakorlat, egyetemi tehetséggondozás, táborozási lehetőség 

Humán érdekeltségű tanulóknak ajánljuk, akiknek ezen tantárgyakkal van hosszútávú terve 

Továbbtanulási irány: egyetemen média, kommunikáció, jogász, bölcsész, tanárképzés 
 

➢ 0092 - FELFEDEZŐ TERMÉSZETTUDOMÁNYOK  
Alapja az emelt biológia és az ehhez kapcsolódó természettudományok 

Gyakorlatorientált órák, azoknak ajánljuk, akik szeretik a természetet, az állatokat és a kísérleteket 

9-10. évfolyamon heti + 4 óra természettudományi gyakorlat 

Élménypedagógiai foglalkozások: tantervbe épített kirándulások: Állatkert, Hortobágy – darules, 

Bükk-hegység, természettudományos táborozási lehetőség, laborórák, egyetemi tehetséggondozás 

11-12. évfolyamon bármely választott tantárgyból heti 2-2 óra fakultációs foglalkozás 

Továbbtanulási irány: egyetemen agrárképzés, természettudományi kar (kémikus, biológus, fizikus), 

tanárképzés, egészségügyi kar (ápoló, képalkotó diagnoszta, gyógytornász), állatorvosi -

,gyógyszerész, orvosi képzés 

 
➢ 0093 - NORMÁL GIMNÁZIUMI KÉPZÉS 

Azoknak, akik még bizonytalanok és időt akarnak, hogy eldöntsék milyen irányban tanulnak tovább 

Akiknek elsődleges céljuk az érettségi megszerzése (ami ma már nélkülözhetetlen minden 

munkakörhöz) 

Két idegen nyelv tanulása: első idegen nyelv: az angol, második választható nyelv: német, francia, 

spanyol, orosz, latin 

11-12. évfolyamon bármely választott tantárgyból heti 2-2 óra fakultációs foglalkozás 

Az érdeklődési irány megtalálása érdekében kirándulások, témahetek, pályaorientációs 

foglalkozások,felkészítő órák 

Továbbtanulási lehetőség: szakmák szerzése, felsőfokú szakképzés, a 11. évfolyamtól választott 

tantárgy esetében egyetemi alap és mesterképzés 
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➢ 0094 - INFORMATIKA TAGOZAT 

Emelt óraszám 9. és 10. évfolyamon informatikából: heti 5 óra – ECDL vizsga lehetősége 

11-12. évfolyamon bármely választott tantárgyból heti 2-2 óra fakultációs foglalkozás 

Élménypedagógiai, gyakorlati órák: tanmenetbe épített kirándulások, programozás, Lego-robot 

használata, szaktárgyi táborok szervezése, egyetemi tehetséggondozás 

National Instruments – NI mentoriskola programba bekapcsolódás 

Az informatika iránt érdeklődő tanulóknak ajánljuk, akik egyetemen szeretnék az informatikát tanulni 

Továbbtanulási irány: egyetemen informatikus képzés (nagy a munkaerőpiaci igény az egyetemi 

végzettségű informatikusok iránt) 
 

➢ 0095 - ANGOL NYELVI TAGOZAT 
Emelt szintű angol nyelvi képzés – 9. és 10. évfolyamon heti 6 óra, 11. és 12. évfolyamon 5 óra 

Szintfelmérő alapján: A1, A2 és B1, B2 szintről induló csoportok – igazodva a kéttannyelvű képzéshez 

Második idegen nyelv: német vagy spanyol vagy francia, 9. - 12 évfolyamon 4 óra a választott 

nyelvből. A nyelveket szerető és azt hasznosítani akaró diákoknak ajánljuk 

Kimeneti szint: emelt szintű érettségi és felsőfokú nyelvvizsga angolból, a második idegen nyelvből 

középszintű érettségi, középfokú nyelvvizsga. Előrehozott érettségi lehetősége 10. évfolyamot 

követően. Harmadik nyelv tanulási lehetőség fakultációs keretben. 

11-12. évfolyamon bármely választott tantárgyból heti 2-2 óra fakultációs foglalkozás 

Erasmus programon belül külföldi utazási lehetőség 
 
FONTOS INFORMÁCIÓK – MINDEN KÉPZÉSÜNKNÉL 

- Választható nyelvek: angol, német, francia, spanyol, orosz, latin 

- DExam nyelvvizsga szerzési lehetőség a gimnáziumban 

- ECDL vizsga szervezése 

- Korszerű, jól felszerült természettudományos labor – Öveges labor 

- 60 számítógép, okostáblával felszerelt tantermek, 2 tornaterem, Sportház, uszoda használat 

- Debreceni Egyetemmel partnerkapcsolat – tehetségprogram 

 

Írásbeli vizsga: van / nincs 

Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 

A felvételi eredmény meghatározásának módja, a pontszámítás: általános iskolai eredményekből 

számított pontok és az írásbeli súlyozott pontszámának összege 

Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: csak mozgás- és érzékszevi sajátos nevelési igényű 

tanulók oktatása 

Kollégiumi címjegyzék 

 

Település neve:   Hajdúszoboszló 

Kollégium neve:   Szép Ernő Kollégium 

Cím:     4200 Hajdúszoboszló Gönczy Pál u. 15. 

Telefon:    (52) 557-941 

Kollégiumvezető:   dr.  Daróczy Ágnes intézményvezető 

Információk a kollégiumról:  http://www.szepekoli.hu 

 

http://www.szepekoli.hu/
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NÁDUDVAR 

Berettyóújfalui Szakképzési Centrum – Nádudvari Népi Kézműves Szakközépiskolája és 

Kollégiuma 

 

Település neve:   Nádudvar 

Iskola neve:  Berettyóújfalui Szakképzési Centrum – Nádudvari Népi Kézműves 

Szakközépiskolája és Kollégiuma  

OM azonosító:    203030 

Cím:     4181, Nádudvar, Kossuth L. u 7.  

Telefon:    06-54-480-438 

E-mail:     titkarsag@nadudvariszakiskola.hu 

Honlap:    www.nadudvariszakiskola.hu 

Igazgató neve:    Dr. Takácsné Baranyai Etelka 

Pályaválasztási felelős:   Nagy Nándor 

Általános információk az iskoláról: Az oktatásban igen fontos szerepet kap a hagyományismeret, a 

néprajz, melyet nem elsősorban elméletben, hanem a szokásokat, játékokat, munkafolyamatokat 

kipróbálva ismernek meg. A műhelyekben hagyományos módszerekkel, ősi formákat felhasználó 

olyan tárgyak készülnek, melyeknek mai életünkben is helye van, jól használhatók.  Ebben az 

iskolatípusban 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam választható. Szakközépiskolai 

kerettantervek szerinti oktatás során közismereti tárgyak, angol nyelv, szakmai elmélet és gyakorlat 

művészeti tanulmányi területen választható. 

 27. tanéve a kézműves oktatás szolgálatában a BSzC Nádudvari Népi Kézműves Szakközépiskolája és 

Kollégiuma.  A hagyományos mesterségek oktatásában évtizedek óta kiemelkedő iskola több 

minisztériumi elismerésben részesült a kimagasló munkáért. A szakképzési évfolyam után tervezett 

kimenet a következő szakképesítés megszerzése:  

Népi kézműves (faműves, fajáték készítő szakmairány); Kimondottan fiúknak való kézműves szak.    

Népi kézműves (fazekas szakmairány); Népi kerámia hagyományainak széleskörű megismerése.    

Népi kézműves (szőnyegszövő szakmairány); Megismerkedhetnek lakástextil-, viseletkészítéssel.    

Népi kézműves (takács szakmairány); Vászonszövés technikai, elméleti alapjai. 

Népi kézműves (nemezkészítő szakmairány); Apró tárgyak, ruházati darabok, szőnyegek készítése.    

Népi kézműves (népi bőrműves szakmairány); Bőrfeldolgozás mestersége, tárgyalkotás tanulható.   

 

Nyitott kapuk időpontja:  

• 2018. november 7. szerda, 9:00 óra: iskolai nyílt nap a beiskolázáshoz  

• November 6. kedd, 14:30: "Fellegajtó-nyitogató" szakiskolai program általános iskolásoknak. 
Bemutatjuk az itt tanulható hagyományos mesterségeket, az érdeklődők játékos, interaktív 
formában ismerhetik meg az egyes szakmákat, illetve az anyagok jellemzőit.  

• November 5 – 9. Európai Szakképzési Hét – nyitott műhelyfoglalkozások. 

• Ezt követően bejelentkezéssel minden szerdán 9-15 óra között látogatható az iskola. 
 

Szakközépiskola osztály: 

A 3 éves szakközépiskolai képzést és a komplex szakmai vizsgát követően automatikus továbblépési 

(továbbtanulási) lehetőséget nyújt az érettségi megszerzéséhez, egy kétéves érettségire felkészítő 

képzés keretében. Erről a lehetőségről a tanuló dönt. Ebben az esetben a tanuló négy kötelező 
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közismereti vizsgatárgyból tesz érettségit és a korábban az iskolában megszerzett szakképesítése 

középszintű érettségi vizsgaként kerül elismerésre. Ebben az iskolatípusban 3+2 éves képzés folyik. 

 

➢ Szakközépiskolai osztály 1 (20 fő)  

Szakképesítés megnevezése: Népi kézműves (a szakmairány megjelölésével) 

OKJ: 3421501,   

Szakmacsoport: 4.  Művészet, közművelődés, kommunikáció,  

Ágazgat V. Képző- és iparművészet Népi kézműves (a szakmairány megjelölésével)  

Választható szakmairányok:  

• KIFIR tagozatkód: 0067 - Népi kézműves – Faműves, fajátékkészítő 

• KIFIR tagozatkód: 0068 - Népi kézműves – Szőnyegszövő 
Idegen nyelv: angol 

Írásbeli vizsga: van/ nincs 

Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 

 

 

A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás:  

Intézményünkben hagyományos felvételi eljárást nincs, viszont fontosnak tartjuk, hogy megismerjük 

jelentkezőink kézügyességét, a kézműves munkájához való hozzáállást. Ezért egy előkészítő napot 

tartunk, amely alkalmával megismertetjük leendő tanulóinkat az iskola felépítésével. Ebből az 

alkalomból gyakorlati foglalkozást szervezünk – motivációs nap -, amellyel betekintést nyerhetnek a 

hozzánk jelentkezők a szakmai oktatásunk rendszerébe.  

Motivációs nap várható ideje: 2019. március 6. szerda, - az iskolánkba jelentkező diákok számára – 

jelentkezők rangsorolása. 

Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit 

kiadó rendelet 3. számú mellékletében a 4. Művészet, közművelődés, kommunikáció 

szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában. Hozott osztályzatok és a meghallgatás 

során tapasztalt motiváció eredménye alapján helyben kialakított pontszámítás szerint.  

Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: Integrált keretek között az intézmény alapító 

okiratában foglaltak szerint.  

Kollégiumi címjegyzék 

 

Település neve:   Nádudvar 

Kollégium neve:  Berettyóújfalui Szakképzési Centrum – Nádudvari Népi Kézműves 

Szakközépiskolája és Kollégiuma  

Cím:     4181, Nádudvar, Fő út 135 

Telefon:    06-54-480-438 

Kollégiumi koordinátor:  Nagy-Varga Éva 

Információk a kollégiumról: A 2007-ben elkészült új kollégium 50 férőhellyel, modern körülmények 

között várja a szakközépiskola diákjait. 
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NYÍRADONY 

Nyíradonyi Kölcsey Ferenc Gimnázium és Általános Iskola 

 
Település neve:   Nyíradony 
Iskola neve:    Nyíradonyi Kölcsey Ferenc Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium  
OM azonosító:    038271  
Cím:     4254 Nyíradony, Jókai u. 2. sz.  
Telefon:    06-52/203 099, 06-52/203 024  
Fax:     06-52/203 024  
E-mail:     iroda@kolcsey-nyadony.sulinet.hu  
Honlap:    www.kolcsey-nyiradony.sulinet.hu  
Intézményvezető neve:  Berekszászi Natália   
Pályaválasztási felelős:   Czifra Edit Mária  
 
Általános információk az iskoláról: Az iskolában általános iskola és 4 évfolyamos gimnázium 
működik. Kerettantervre épülő helyi tanterv szerint folyik az oktatás. Az intézmény és a város 
változatos lehetőségeket kínál a szabadidő hasznos eltöltéséhez is: kézilabda, futball, néptánc, 
társastánc, úszás, színházlátogatás, hangverseny, erdei iskola, különböző szaktáborok.  
Nyílt nap időpontja: 2018. 11. 19.  
 
Gimnáziumi osztályok  
(0001) 4 évfolyamos általános tantervű osztály (60 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  
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 fizika). Mindkét évfolyam tanulmányi eredményei alapján 
25-25 pont szerezhető. A magyar nyelv és irodalom egy tantárgynak számít, a két tantárgyból elért 
eredmény átlagát számítjuk.  
Kollégiumi elhelyezés: van 
Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: Sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-
oktatása (egyéb pszichés zavarral küzdők, enyhe értelmi fogyatékos, mozgássérült, hallássérült, 
gyengénlátó)  
 
 

Kollégiumi címjegyzék 
 
Település neve:   Nyíradony  
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. 

mailto:iroda@kolcsey-nyadony.sulinet.hu
http://www.kolcsey-nyiradony.sulinet.hu/
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POLGÁR 

Berettyóújfalui Szakképzési Centrum József Attila Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és 

Szakközépiskolája 

 

Település neve:   Polgár 

Iskola neve:  Berettyóújfalui Szakképzési Centrum József Attila Gimnáziuma, 

Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 

OM azonosító:    203030 

Cím:     4090 Polgár, Kiss Ernő u.10. 

Telefon:    52/391-544 

Fax:    52/391-544 

E-mail:     jagszi@jagszi.sulinet.hu 

Honlap:    www.jagszi.sulinet.hu 

Igazgató neve:    Strubáné Fenyves Anita 

Pályaválasztási felelős:   Kerényi György 

 

Általános információk az iskoláról: A BSZC JAGSZI célja a korszerű műveltséggel és szakmai 

ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése szállítmányozásban, kereskedelemben, 

vendéglátásban és az élelmiszeriparban érdekelt szervezetek részére, illetve a tanulók felkészítése a 

felsőfokú intézményekben való továbbtanulásra. Alapfeladatunk a szakmai érettségi vizsgára és 

munkába állásra, illetve a felsőfokú tanulmányok megkezdésére 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. Szines képzési rend mellett iskolánkat a humánus magatartás, a jó tanár-diák viszony, a 

hangulatos diákélet jellemzi. Nevelőtestületünk pedagógusai arra törekszenek, hogy segítsék 

diákjainkat a bennük rejlő tehetség felfedezésében és kibontakoztatásában. 

Fő célkitűzésünk, hogy minden diák önmagához képest a lehető legtöbbet fejlődjön. 

Nyílt nap időpontja: 2018. november 22. 

Szakgimnáziumi osztályok 

➢ Kereskedelem ágazat (12 fő) - Tagozatkód: 0069 

Érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés: Eladó OKJ 34 341 01 

Érettségi végzettséghez kötött szakképesítés: Kereskedő OKJ 54 341 01 

Idegen nyelv: angol, német 

Írásbeli vizsga: van/ nincs 

Szóbeli meghallgatás. van/ nincs 

A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: a hozott eredmények alapján 

megállapított rangsor 

Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása 

alapdokumentum szerint: integráltan autizmus spektrum zavarral küzdő, egyéb pszichés fejlődési 

zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, 

tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek 
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➢ Közlekedés, szállítmányozás és logisztika ágazat (16 fő) - Tagozatkód: 0070 

Érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés: Vállalkozási ügyintéző OKJ 51 344 11 

Érettségi végzettséghez kötött szakképesítés: Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző OKJ 54 841 

11 

Idegen nyelv: angol, német 

Írásbeli vizsga: van/ nincs 

Szóbeli meghallgatás. van/ nincs 

A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: a hozott eredmények alapján 

megállapított rangsor 

Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása 

alapdokumentum szerint: integráltan autizmus spektrum zavarral küzdő, egyéb pszichés fejlődési 

zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, 

tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek 

 

Szakközépiskolai osztályok 

➢ 3 szakképzési évfolyam (12 fő) 

Szakképesítés megnevezése: Eladó OKJ 34 341 01  - Tagozatkód: 0071 

A szakma gyakorlását kizáró egészségügyi tényező: egészségügyi alkalmasság szükséges 

Idegen nyelv: angol, német 

Írásbeli vizsga: van/ nincs 

Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 

A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: a hozott eredmények alapján 

megállapított rangsor 

Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása 

alapdokumentum szerint: integráltan autizmus spektrum zavarral küzdő, egyéb pszichés fejlődési 

zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, 

tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek 

 

 

➢ 3 szakképzési évfolyam (12 fő) 

Szakképesítés megnevezése: Pincér OKJ 34 811 03  - Tagozatkód: 0072 

A szakma gyakorlását kizáró egészségügyi tényező: egészségügyi alkalmasság szükséges 

Idegen nyelv: angol, német 

Írásbeli vizsga: van/ nincs 

Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 

A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: a hozott eredmények alapján 

megállapított rangsor 

Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: 

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása alapdokumentum szerint: integráltan autizmus 

spektrum zavarral küzdő, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 

magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő 

tanulók is jelentkezhetnek 
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➢ 3 szakképzési évfolyam (12 fő) 

Szakképesítés megnevezése: Szakács OKJ 34 811 04 - Tagozatkód: 0073 

A szakma gyakorlását kizáró egészségügyi tényező: egészségügyi alkalmasság szükséges 

Idegen nyelv: angol, német 

Írásbeli vizsga: van/ nincs 

Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 

A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: a hozott eredmények alapján 

megállapított rangsor 

Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása 

alapdokumentum szerint: integráltan autizmus spektrum zavarral küzdő, egyéb pszichés fejlődési 

zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, 

tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek 

 

➢ 3 szakképzési évfolyam (12 fő) 

Szakképesítés megnevezése: Pék-cukrász OKJ 34 541 11  - Tagozatkód: 0074 

A szakma gyakorlását kizáró egészségügyi tényező: egészségügyi alkalmasság szükséges 

Idegen nyelv: angol, német 

Írásbeli vizsga: van/ nincs 

Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 

A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: a hozott eredmények alapján 

megállapított rangsor 

Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása 

alapdokumentum szerint: integráltan autizmus spektrum zavarral küzdő, egyéb pszichés fejlődési 

zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, 

tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek 
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PÜSPÖKLADÁNY 

Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Karacs Ferenc Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és 

Szakközépiskolája 

 

Település neve:   Püspökladány 

Iskola neve:  Berettyóújfalui SZC Karacs Ferenc Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és 

Szakközépiskolája 

OM azonosító:    203030 

Cím:     4150 Püspökladány, Gagarin utca 2. 

Telefon:    06 54 451 102 

Fax:     06 54 451 102 

E-mail:     iskola@kfg.sulinet.hu 

Honlap:    www.kfg.sulinet.hu 

Igazgató neve:    Ferenczik György 

Pályaválasztási felelős:   Dr. Imre Gáborné 

 

Általános információk az iskoláról: A járási székhely egyetlen középiskolája. Gimnáziumi, 

szakgimnáziumi és szakközépiskolai képzést folytat. 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: 2018. november 13. és 14. 

 

Gimnáziumi osztályok  

➢ 1 osztály  

➢ 17 fő emelt óraszámú matematika /Tagozatkód: 0076/ 

➢ 17 fő emelt óraszámú angol /Tagozatkód: 0077/ 

• 1. idegen nyelv: angol vagy német 

• 2. idegen nyelv: angol, német, orosz, olasz, francia, latin 
Írásbeli vizsga: van / nincs 

Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 

A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: 50 %-ban a felvételi eredmények 

alapján 

Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 

➢ 1 osztály 

➢ 17 fő belügyi rendészeti fakultáció /Tagozatkód: 0078/  

➢ 17 fő általános tantervű /Tagozatkód: 0075/ 

• 1. idegen nyelv: angol vagy német 

• 2. idegen nyelv: angol, német, orosz, olasz, francia, latin 
Írásbeli vizsga: van / nincs 

Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 

A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: 50 %-ban a felvételi eredmények 

alapján 

Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 
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Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: mozgásszervi fogyatékos, látási fogyatékos 

(gyengén látó), hallási fogyatékos (nagyothalló), autizmus spektrum zavarral küzdő 

 

Szakgimnáziumi osztályok (4 + 1 év) 

➢ Közlekedésgépész ágazat AJKP (26 fő) /Tagozatkód: 0083/ 

Idegen nyelv: angol vagy német 

Írásbeli vizsga: van/ nincs 

Szóbeli meghallgatás. van/ nincs 

A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi 

tanulmányi eredménye alapján 

Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 

 

➢ Informatika ágazat (14 fő) (Informatikai rendszerüzemeltető) /Tagozatkód: 0079/ 

Idegen nyelv: angol vagy német 

Írásbeli vizsga: van/ nincs 

Szóbeli meghallgatás. van/ nincs 

A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi 

tanulmányi eredménye alapján 

Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 

 

➢ Gépészet ágazat (12 fő) (Gépgyártástechnológiai technikus) /Tagozatkód: 0080/ 

Idegen nyelv: angol vagy német 

Írásbeli vizsga: van/ nincs 

Szóbeli meghallgatás. van/ nincs 

A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi 

tanulmányi eredménye alapján 

Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 

 

➢ Agrár gépész ágazat (26 fő) (Mezőgazdasági gépésztechnikus) /Tagozatkód: 0081/ 

Idegen nyelv: angol vagy német 

Írásbeli vizsga: van/ nincs 

Szóbeli meghallgatás. van/ nincs 

A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi 

tanulmányi eredménye alapján 

Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 

 

➢ Szociális ágazat (26 fő) (Kisgyermekgondozó, -nevelő) /Tagozatkód: 0082/ 

Idegen nyelv: angol vagy német 

Írásbeli vizsga: van/ nincs 

Szóbeli meghallgatás. van/ nincs 

A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi 

tanulmányi eredménye alapján 

Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: mozgásszervi fogyatékos, látási fogyatékos 

(gyengén látó), hallási fogyatékos (nagyothalló), autizmus spektrum zavarral küzdő 
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Szakközépiskolai osztályok (3+2 év) 

➢ Szakképesítés megnevezése: Asztalos (12 fő) /Tagozatkód: 0084/ 

Idegen nyelv: angol vagy német 

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: egészségügyi alkalmasság szükséges 

Írásbeli vizsga: van/ nincs 

Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 

A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: Rangsorolás a 7. évfolyam év végi, 8. 

évfolyam félévi eredmények alapján a magyar nyelv, irodalom, idegen nyelv, történelem, földrajz, 

matematika, fizika, kémia, biológia, informatika tantárgyak osztályzatainak összege. 

Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 

 

➢ Szakképesítés megnevezése: Épület- és szerkezetlakatos (12 fő) /Tagozatkód: 0085/ 

Idegen nyelv: angol vagy német 

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: egészségügyi alkalmasság szükséges 

Írásbeli vizsga: van/ nincs 

Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 

A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: Rangsorolás a 7. évfolyam év végi, 8. 

évfolyam félévi eredmények alapján a magyar nyelv, irodalom, idegen nyelv, történelem, földrajz, 

matematika, fizika, kémia, biológia, informatika tantárgyak osztályzatainak összege. 

Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 

 

➢ Szakképesítés megnevezése: Gépi forgácsoló (12 fő) /Tagozatkód: 0089/ 

Idegen nyelv: angol vagy német 

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: egészségügyi alkalmasság szükséges 

Írásbeli vizsga: van/ nincs 

Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 

A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: Rangsorolás a 7. évfolyam év végi, 8. 

évfolyam félévi eredmények alapján a magyar nyelv, irodalom, idegen nyelv, történelem, földrajz, 

matematika, fizika, kémia, biológia, informatika tantárgyak osztályzatainak összege. 

Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 

 

➢ Szakképesítés megnevezése: Hegesztő (12 fő) /Tagozatkód: 0091/ 

Idegen nyelv: angol vagy német 

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: egészségügyi alkalmasság szükséges 

Írásbeli vizsga: van/ nincs 

Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 

A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: Rangsorolás a 7. évfolyam év végi, 8. 

évfolyam félévi eredmények alapján a magyar nyelv, irodalom, idegen nyelv, történelem, földrajz, 

matematika, fizika, kémia, biológia, informatika tantárgyak osztályzatainak összege. 

Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 

 

➢ Szakképesítés megnevezése: Festő, mázoló, tapétázó (12 fő)  /Tagozatkód: 0087/ 

Idegen nyelv: angol vagy német 

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: egészségügyi alkalmasság szükséges 
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Írásbeli vizsga: van/ nincs 

Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 

A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: Rangsorolás a 7. évfolyam év végi, 8. 

évfolyam félévi eredmények alapján a magyar nyelv, irodalom, idegen nyelv, történelem, földrajz, 

matematika, fizika, kémia, biológia, informatika tantárgyak osztályzatainak összege. 

Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 

 

➢ Szakképesítés megnevezése: Kőműves (12 fő) /Tagozatkód: 0088/ 

Idegen nyelv: angol vagy német 

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: egészségügyi alkalmasság szükséges 

Írásbeli vizsga: van/ nincs 

Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 

A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: Rangsorolás a 7. évfolyam év végi, 8. 

évfolyam félévi eredmények alapján a magyar nyelv, irodalom, idegen nyelv, történelem, földrajz, 

matematika, fizika, kémia, biológia, informatika tantárgyak osztályzatainak összege. 

Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 

 

➢ Szakképesítés megnevezése: Szociális gondozó és ápoló (12 fő)  /Tagozatkód: 0090/ 

Idegen nyelv: angol vagy német 

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: egészségügyi alkalmasság szükséges 

Írásbeli vizsga: van/ nincs 

Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 

A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: Rangsorolás a 7. évfolyam év végi, 8. 

évfolyam félévi eredmények alapján a magyar nyelv, irodalom, idegen nyelv, történelem, földrajz, 

matematika, fizika, kémia, biológia, informatika tantárgyak osztályzatainak összege. 

Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 

 

➢ Szakképesítés megnevezése: Eladó (12 fő) /Tagozatkód: 0086/ 

Idegen nyelv: angol vagy német 

Egyéb információk a tanulmányi területtel kapcsolatban: egészségügyi alkalmasság szükséges 

Írásbeli vizsga: van/ nincs 

Szóbeli meghallgatás: van/ nincs 

A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás: Rangsorolás a 7. évfolyam év végi, 8. 

évfolyam félévi eredmények alapján a magyar nyelv, irodalom, idegen nyelv, történelem, földrajz, 

matematika, fizika, kémia, biológia, informatika tantárgyak osztályzatainak összege. 

Kollégiumi elhelyezés: van /nincs 

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: Az iskola sajátos nevelési igényű, valamint 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanulókat tud fogadni. 
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ÖNÁLLÓ IGAZGATÁSÚ KOLLÉGIUMOK 

Debreceni Deák Ferenc Tehetségfejlesztő Középiskolai Szakkollégium 

Debreceni Egyetem Partnerintézménye 
Oktatási Hivatal Bázisintézménye 

European Talent Support Network 
Akkreditált Kiváló Tehetségpont 

 
Település neve:   Debrecen 
Intézmény neve:   Debreceni Deák Ferenc Tehetségfejlesztő Középiskolai Szakkollégium  
OM azonosító:    040556  
Cím:     4024 Debrecen, Tímár u. 1.  
Telefon:    52-534-949, Fax: 52-534-948  
Honlap:    www.deakkoli.sulinet.hu  
Email:     deakkoli@deakkoli.sulinet.hu   
Intézményvezető:   Posta László  
 
Általános információk a kollégiumról:  
Elismert múlt, folyamatos megújulás. Intézményünk (egykori Péchy Kollégium) folyamatosan 
megújuló tartalmi tevékenységgel és tárgyi feltételekkel segíti elő a vidéki tanulók középfokú 
oktatásban való részvételét. Belvárosi helyzete biztosítja a kapcsolatos középiskolák jó 
megközelítését.  
2007 óta intézményünk középiskolás lányok kollégiumi elhelyezését is biztosítja. Kapcsolatos 
iskoláink többek között: Tóth Árpád Gimnázium, Ady Endre Gimnázium, DE Kossuth Lajos Gyakorló 
Gimnázium, Fazekas Mihály Gimnázium, Medgyessy Ferenc Gimnázium, valamint a Szakképzési 
Centrum egyes intézményei. Bázis iskoláinkkal hagyományosan jó együttműködést alakítottunk ki.  
Kollégiumunk elsődleges célja és a Fenntartótól kapott kiemelt feladata: a diákok minél jobb 
tanulmányi előmenetelének biztosítása, tehetséggondozása, egyetemi, főiskolai továbbtanulásuk 
megalapozása. Eredményeink és a túljelentkezések alapján ma már nyugodtan elmondhatjuk, hogy 
„rangot” jelent Deákos kollégistának lenni. Tanulmányi átlagunk az elmúlt tanév végén 4,59 volt. 
Különösen büszkék lehetünk arra, hogy tanulóink több mint 90 %-át veszik fel felsőoktatási 
intézménybe. Az intézmény „emberi léptékű” létszáma (258 fő) lehetővé teszi a 
személyiségközpontú, egyéni odafigyelést biztosító nevelőmunkát. Fontos értéknek tartjuk az 
intézmény rendjét, a tanulók fegyelmezett, tisztelettudó viselkedését, következetesen elvárjuk a 
Házirend és az alapvető erkölcsi szabályok tiszteletét. Törekvéseinket a szülők támogatják, 
véleményük fontos számunkra. 
 
Elismerések:  
Intézményünket a debreceni kollégiumok közül elsőként a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács négy 
tehetségterületen „Akkreditált Kiváló Tehetségpont”-tá nyilvánította. Intézményünk sikeresen 
akkreditálta magát az európai tehetséghálózatba, amely lehetőséget biztosít számunkra 
kapcsolatrendszerünk európai léptékű szélesítésére, elnyertük a megtisztelő Oktatási Hivatal 
Bázisintézménye címet is. Tehetségfejlesztő tevékenységünk elismeréseként intézményünk 
egyedüliként kapta meg az Emberi Erőforrások Miniszterétől a kitüntető „Tehetségfejlesztő 
Szakkollégium” címet.  
Szakkollégiumi programunk a jogszabályban foglaltak szerint kimondottan a gimnazista tanulók 
tehetségfejlesztésére készült. 
 
Első a tanulás!  
Intézményünkben a tehetséggondozás és a jó tanulmányi előmenetel érdekében szakkollégiumi 
rendszer működik. Ennek keretében 10-12 fős csoportokban heti egy-két órában a tanulók intenzív 
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foglalkozásokon vesznek részt. A választható tantárgyi fakultációk: magyar nyelv és irodalom, 
történelem, angol, német, matematika, biológia, kémia, földrajz.  A választható nem tantárgyi 
fakultációk: tanulásmódszertan, önismeret-személyiségfejlesztés, kommunikáció-fejlesztés, jogi- és 
társadalmi ismeretek, környezet- és természetvédelem, sakk, informatikai kultúra. A részvétel 
térítésmentes, és nagyban segíti a tanulók iskolai előmenetelét is. A számítástechnikai oktatás külön 
szaktantermekben valósul meg. A kollégiumban dolgozó pedagógusok mindegyike középiskolai tanári 
végzettséggel, pedagógiai gyakorlattal rendelkezik. Az alapos, mindennapi felkészülést szolgálják a 
tanulószobák, és a kényelmesen berendezett társalgók. Utóbbiak otthonosságot biztosítanak a 
tanuláshoz, és a kikapcsolódáshoz egyaránt. A 4,00 feletti tanulmányi eredményt elérő tanulók az 
első félév végétől, kötetlen tanulási lehetőséget élveznek mindaddig, amíg munkájukkal erre 
rászolgálnak. A könyvtár könyvállománya, valamint szakfolyóiratok segítik az ismeretszerzést és a 
tájékozódást.  
 
Szabadidő, gazdag diákélet:  
A szabadidő hasznos eltöltését kondicionáló terem, asztalitenisz, sportudvar, internet-terem, 
könyvtár, zeneklub, filmklub, fotó szakkör, főzőiskola, színjátszás, olvasó- és médiaklub, magas szintű 
sakk-élet, wifi hálózat, televíziók, stb. szolgálják. Az intézmény szellemisége, a nevelők támogató, 
segítő munkája, a tanulók egymáshoz fűződő barátságos viszonya biztosítja az eredményes 
tanuláshoz szükséges nyugodt és kiegyensúlyozott légkört.  
 
Megújuló, megszépülő tárgyi környezet:  
Az évek óta folyamatosan végzett felújításnak köszönhetően a kívül-belül megújult, megszépült 
épület és gazdagodó tárgyi környezet várja a kollégistákat. A tanulók elhelyezése négyágyas 
szobákban történik, amelyek mindegyikében hűtőszekrény és a legszükségesebb felszerelési tárgyaik 
elhelyezésére zárható beépített szekrények találhatók. A tanulók ágyneműt kapnak, melyet 
rendszeresen cserélünk, gondoskodunk a hálószobák mindennapos higiénikus takarításáról. A 
tanulók rendelkezésére állnak mikrohullámú sütők, automata mosógép stb. Szívesen látjuk az 
intézményünk iránt érdeklődő szülőket, és tanulókat, hogy személyes látogatás keretében ismerjék 
meg kollégiumunkat, és az itt folyó sokrétű tevékenységet. Intézményünk felkereshető 
munkanapokon 8-18 óráig, szíves figyelmükbe ajánljuk honlapunkat (www.deakkoli.sulinet.hu).  
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Debreceni Deák Ferenc Tehetségfejlesztő Középiskolai Szakkollégium Újkerti 

Tagintézménye 

 
Település neve:   Debrecen 
Intézmény neve:  Debreceni Deák Ferenc Tehetségfejlesztő Középiskolai Szakkollégium 

Újkerti Tagintézménye 
OM azonosító:    040556  
Cím:     4032 Debrecen, Jerikó u. 17-21. 
Telefon:    52-413-922  
Honlap:    www.deakkoli.sulinet.hu  
Email:     ujkert@deakkoliujkert.sulinet.hu  
Tagintézmény-vezető:   Gyüréné Fekécs Ilona 
  
A Debreceni Deák Ferenc Tehetségfejlesztő Középiskolai Szakkollégium Újkerti Tagintézménye az 

újkerti lakótelep zöldövezeti, védett környezetében helyezkedik el. Megközelíthető a 15-ös, 34-es, 

35-ös, 36-os autóbusszal és a 2-es villamossal. A folyamatosan megújuló kollégium 121 férőhellyel 

rendelkezik, fiú és lánytanulókat fogad. Lakói 4 fős, mosdóval ellátott szobában kapnak kényelmes 

elhelyezést. Kollégiumunk célja a családias légkör kialakítása, az otthon pótlása, a tanulmányi munka 

segítése, a tehetségek, egyéniségek sokoldalú fejlesztése. A szilenciumi foglalkozásokon egyéni és 

csoportos tanulásra van lehetőség. A kollégium szaktanárai korrepetálás, felzárkóztató foglalkozás, 

tehetséggondozó foglalkozások keretében segítik a tanulók minél magasabb szintű felkészültségét. 

Jól felszerelt számítástechnika terem és internethálózat áll a tanulók rendelkezésére. A szobákban 

WIFI rendszer használatát biztosítjuk. A szabadidő hasznos eltöltését a tornatermi, uszodai 

foglalkozás, úszásoktatás, a szabadtéri sportolási lehetőségek (asztalitenisz, röplabda), a főzőiskola, a 

Kertbarát- kör, a kollégiummal azonos épületben lévő könyvtár, mozi szolgálja. A tanulók kollégiumi 

életét színesebbé teszik rendezvényeink: elsősavató, adventi készülődés, karácsonyi est, farsang, 

„Gasztro-kaland” vetélkedő, Ki mit tud?, Egészségnevelési Napok, kollégiumi Gyermeknap,  úszó- és 

futóverseny. Kapcsolatos iskoláink többek közt: Debreceni SZC Beregszászi Pál Szakgimnáziuma és 

Szakközépiskolája, Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium, Szent László Görög- katolikus 

Gimnázium, Egészségügyi Szakgimnázium és Szakközépiskola, Debreceni SZC Kereskedelmi és 

Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, Debreceni SZC Könnyűipari Szakgimnáziuma 

és Szakiskolája valamint a Diószegi Sámuel Baptista Szakgimnáziuma és Szakiskolája. 

 

  

http://www.deakkoli.sulinet.hu/
mailto:ujkert@deakkoliujkert.sulinet.hu
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Gulyás Pál Kolégium 

 

Település neve:   Debrecen 

Kollégium neve:   Gulyás Pál Kollégium  

OM azonosító:    039355 

Cím:     4024 Debrecen, Sumen utca 3. 

Telefon:    52-349-492, 52-349-644 

Igazgató:    Bartáné Kolozsi Ilona 

Honlap:    www.gulyasp-koll.sulinet.hu 

 

Információk a kollégiumról: Az 1981-ben átadott Gulyás Pál Kollégium olyan, állami fenntartásban 

működő 500 férőhelyes köznevelési intézmény, amely jelenleg 292 leány és 208 fiú számára nyújt 

elhelyezést. A város szinte valamennyi, azaz mintegy 25-30 középiskolájával kapcsolatban álló 

kollégium az utóbbi 10 év adatai alapján a szakképző iskolásoknál nagyobb számú gimnáziumi tanuló 

kollégiumi ellátását biztosítja. A Gulyás Pál Kollégium 2000-től a Tóth Árpád Gimnáziummal közösen 

vesz részt az Arany János Tehetséggondozó Programban, 2011 szeptemberétől Akkreditált Kiváló 

Tehetségpontként, 2017-től Európai Tehetségpontként működik. A város központjában található, így 

jól megközelíthető épületben, kényelmes, 4 ágyas szobákban nyújt elhelyezést.  

Célunk a gyermekközpontú, gondoskodó nevelés, a tanulmányi munka segítése, a tehetségek, 

egyéniségek sokoldalú fejlesztése. A diákok számos, az intézmény által meghirdetett kollégiumi 

foglalkozás közül választhatnak. A szilenciumi foglalkozásokon egyéni és csoportos tanulásra van 

lehetőség. A kollégium szaktanárai korrepetálás, felzárkóztató foglalkozás, tehetséggondozó 

foglalkozások keretében segítik a tanulók minél magasabb szintű felkészültségét matematika, fizika, 

kémia, biológia, földrajz, történelem, angol, német, francia, magyar, helyesírás tárgyból. 

A szabadidő hasznos eltöltését gazdag foglalkozás kínálat teszi lehetővé:  

• informatika-foglalkozások, számtalan gyakorlási illetve a tanórai felkészülést segítő 
lehetőséggel, a jól felszerelt számítástechnika termek és az egész épületben működő WIFI 
rendszer használatával 

• színházlátogatások 5 előadásra szóló színházbérlettel 

• fotós, stúdió, dísznövény-termesztő, természetjáró, vöröskeresztes, környezetvédő, zenei, 
gasztronómiai, háztartástan, könyvtárismeret, mentálhigiéné, önismeret, kreatív 
ékszerkészítő, decoupage, film-klub foglalkozások 

• különféle sportági szakcsoportok foglalkozásai - labdarúgás, kézilabda, asztalitenisz, röplabda, 
önvédelem, természetjárás sportágban, s a mindennapi testedzést segítő gazdag kondicionáló 
terem gépi felszereltséggel  

• egyéni hangszeres-zenei gyakorló órák – a hangszigetelt tanulószobák használatával 
A tanulók kollégiumi életét teszik színesebbé a hagyományos rendezvényeink:  

• Gulyás Pál Hét, a névadó-költő születésnapjához igazított, gazdag kulturális és sport 
programokkal  

• sokszínű diák-önkormányzati rendezvények:  Elsősavató és Ismerkedési est, Zenei Világnap 
koncert, Tehetség-nap, Karácsony köszöntése, Farsangolás, Önkormányzati és Kapcsolati Nap 
illetve a Ballagási ünnepély  

• csere-kapcsolat útján szervezett kulturális és sport-versenyek, kirándulások a városi illetve más 
települések testvér-kollégiumaival.  

Az intézmény nevelőtestülete egy sikeres minisztériumi pályázat révén 2000 augusztusától a Tóth 

Árpád Gimnáziummal együtt lehetőséget kapott az Arany János Tehetséggondozó Program 

beindítására. Ezzel az Arany János Tehetséggondozó Program Intézményei Egyesületének és legutóbb 

http://www.gulyasp-koll.sulinet.hu/


220 
 

az Arany János Tehetségsegítő Tanácsnak is egyik alapító tagjává vált. Jelenleg az öt évfolyamon 160 

tehetséges diák folytatja tanulmányait ebben a képzési formában. A programban résztvevő diákok a 

középiskola 5 évében kiemelt matematika és anyanyelvi oktatásban, magas szintű angol nyelvi illetve 

informatikai képzésben és gépjárművezetői oktatásban részesülnek. Minden segítséget megkapnak 

ahhoz, hogy egy vagy több középfokú nyelv- és ECDL vizsgabizonyítvány, valamint gépjárművezetői 

jogosítvánnyal a kezükben sikeres felvételi vizsgát tegyenek, és a későbbiekben egyetemen vagy 

főiskolán folytassák tanulmányaikat.  Ennek érdekében a tanulók – főként a kollégiumi időkeretben - 

komplex személyiség, - képesség - és életvitel-fejlesztő, önismereti és kommunikációs valamint 

tanulás-módszertani foglalkozásokon vesznek részt. A program keretében szervezett kirándulások 

alkalmával lehetőségük van hazánk és a határon túli magyar lakta vidékek kulturális és természeti 

értékeivel megismerkedni. 

Nyílt napot tartunk az érdeklődő szülők és tanulók számára 2018. november 14-én. 
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Hajdú-Bihar Megyei Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 

 

Település neve:   Debrecen 

Kollégium neve:   Hajdú-Bihar Megyei Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 

OM azonosító:    201359 

Cím: székhely:  4025 Debrecen Postakert utca 7. telephely. 4032 Debrecen Lóverseny 

utca 3. 

Telefon:    +36 52 431 301 

Igazgató:    Kalmár Péter 

 

Információk a kollégiumról: A Debreceni Tankerületi Központ fenntartásában, Debrecen városában 

működő Hajdú-Bihar Megyei Általános Iskola, Gimnázium 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. 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 44 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-es mind a 

33-, 35-, 47-es főutakról jól megközelíthető. Könnyen elérhetők a város különböző pontjaira induló 

helyi buszjáratok, troli és villamos állomásai is. Összességében sem a lakóhely, sem az iskolák 

megközelítése nem jelenthet problémát. A földszinten helyezkednek el az irodák, a konyha és étkező, 

a kondicionáló terem, orvosi és betegszoba. Itt található az „üvegterem”, amely - klubszerűen - 

lehetőséget teremt kiállítások, filmvetítések, előadások megszervezésére, vagy zenehallgatásra (TV, 

videó, CD, DVD házi mozi, HI-FI). 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 valósult 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 (CD), nyelvi laborral is 

a diákok tanulási, művelődési lehetőségeit szolgálja.  

Az épület biztonságát riasztórendszer és automata tűzjelző berendezés védi.  

Az épületen kívül két nyitott bitumenes kézilabda pálya, kondicionáló terem, pingpongasztalok 

szolgálják a sportolási lehetőségeket.  

Intézményünk Lóverseny u. 3. szám alatti telephelyén – a Dr. Kettesy Aladár Általános Iskola 

Intézményegységgel párhuzamosan – működő kollégiumunk épülete jó közlekedési lehetőséggel 
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(több középiskola gyalog is megközelíthető), csendes környezetben, a Nagyerdő 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 

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 

igénybe vételére, valamint az épületen belüli WIFI használatra. 
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Világháló 
 

Hogy alapos, megfontolt legyen a döntés, érdemes minél több információt összegyűjteni!  

Ebben segítenek a következő oldalak: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai 
Szakszolgálat - Pályaválasztási 

Tanácsadás

http://hbmpsz.sulinet.hu/2-
uncategorised/67-palya

Nemzeti Szakképzési És Felnőttképzési 
Hivatal

https://www.nive.hu/

Nemzeti Pályaorientációs Portál –
Foglalkozás leírások

https://npp.munka.hu/altalanos/foglalko
zas/listazo

Nemzeti Pályaorientációs Portál –
Szakmabemutató kisfilmek

https://npp.munka.hu/altalanos/film

Szakmavilág

https://szakmavilag.hu/
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Mi a pálya? 

 

 

Ha végig nézted a kínálatot, de nem tudod, mi legyél, milyen pálya illik hozzád, mi az, ami 

érdeklődésednek és a képességeidnek megfelel, akkor vár téged a  

Pszichológiai Tanácsadás 

Képességvizsgáló eljárások, önismeret, pályadöntés előkészítése, konzultáció szülővel együtt 

 

 

 

 

 

 

Ha már van elképzelésed az iskola- és pályaválasztásról, de információkra van szükséged a 

megvalósításhoz, akkor neked szól az  

Információs Tanácsadás 

Információt nyújt az oktatási és szakképzési intézményekről, képzésekről, továbbtanulási 

lehetőségekről és beiskolázással kapcsolatos teendőkről. 

 

PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÓ 

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT 

Cím: 4029 Debrecen, Monti ezredes utca 7.  

E-mail: palyavalasztas@hbmpsz.sulinet.hu 

Telefon: 0630/ 464 - 7559 

mailto:palyavalasztas@hbmpsz.sulinet.hu

